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شبکه ان بى سى نیوز در گزارشى اعالم کرد: آمار 
کشته شدگان به دلیل استفاده از اسلحه در آمریکا 
در 50 سال گذشته از میزان تلفات آمریکا در تمامى 
جنگ هایى که در آن شــرکت داشته، بیشتر است. 
این شبکه نوشــته از  ســال 1968 تاکنون بیش از 
یک ونیم  میلیون آمریکایى به دلیل خشــونت هاى 
مرتبط با استفاده از ســالح گرم کشته شده اند. این 
درحالى اســت که میزان تلفــات آمریکا در تمامى 
جنگ هایى که در آن شــرکت داشته، یک میلیون 
و 200 هزار نفر بوده اســت.  در آمریکا هر روز به طور 
میانگین 36نفر بر اثر خشونت اسلحه کشته و 73نفر 
دیگر نیز زخمى مى شوند. به ازاى هر سه آمریکایى، 
دوتن مسلح هستند و برخى از سالح هاى به فروش 
رسیده در فروشــگاه هاى آمریکا در سازمان ارتش 
برخى از کشــورهاى جهان یافت نمى شود. حدود 
310میلیون سالح شــخصی در اختیار شهروندان 
آمریکایی است و قوانین نیمی از ایالت ها به مالکان 
ســالح هاي گرم اجازه می دهد که آنها را در اماکن 
عمومی حمل کنند. هرکدام از این میلیون ها سالح 
که در خانه هاي آمریکا جاخــوش کرده، می توانند 
یــک حادثه مرگبار و تلــخ را رقم بزننــد. در میان 

کشورهاي ســازمان توســعه و همکاري اقتصادي 
آمریکا بعد از مکزیک بیشــترین آمار قتل را دارد.
آمریکا مســئول 80 درصد مرگ و میرها به وسیله 
اسلحه در 23 کشــور ثروتمند جهان است و در این 
کشور هر دقیقه 10 قبضه اسلحه فروخته می شود. 
ســاالنه بیش از 20 هزار نفر در اثر شلیک گلوله در 
آمریکا جان خود را از دست مى دهند و بیماران روانى، 
ســرخوردگان اجتماعى و جنایتکاران قصى القلب 
همچون اســتفن پادوك، عامل کشتار الس وگاس 
به راحتى به ســالح دسترســى دارند. برخى از این 
ســالح ها ارزان تر از یک جلد کتــاب در آمریکا به 
فروش مى رسد؛ درحالى  که حتى اگر فردى نتواند 
از سد مقررات قانونى براى خرید سالح عبور کند، با 
پرداخت چند صددالر مى تواند مدرن ترین تفنگ ها 
را از بازار سیاه پررونق خریدارى کند. در  سال 2013 
میالدى و به دنبال حادثه خونین مدرســه سندى 
هوك، باراك اوباما دســتور تأمین مالى 10 میلیون 
دالرى تحقیقات عملى را صادر کرد و خواست تا این 
بودجه براى   سال 2015- 2014 لحاظ شود. در هر 
دو بارى که براى تأمیــن این بودجه در کنگره اقدام 

شد، نمایندگان جمهوریخواه با آن مخالفت کردند.

مرگ با سالح گرم در منازعات شهرى از مرگ در جنگ پیشى گرفت
آمار تکان دهنده از تلفات شلیک با اسلحه در آمریکا که

 این
و  

روزنامه داالس مورنينگ نيوز در تيتر نخست خود 
خبر خلع لباس شــدن تئودور مک کاريک کاردينال 
سابق آمريکايی توسط کليســای  واتيکان را پوشش 
داده اســت. مک کاريک که به تعرض جنســی متهم 
بود در دادگاه حضور يافت و اتهاماتش ثابت شــد. پاپ 
اعالم  کرده است خلع لباس مک کاريک حکمی ابدی و 

غيرقابل تغيير است.  

روزنامه اينديپندنت در گزارشــی اعالم کرده بيمار 
فشار خون و چربی در شــهروندان انگليسی به سطح 
هشدار رســيده اســت. اين  روزنامه نوشته ٥ ميليون 
انگليسی به بيماری فشار خون مبتال هستند و خود در 
اين خصوص چيزی نمی دانند. اين روزنامه با  دسترسی 
به ميزان تجويز داروهای ضد فشار خون توسط پزشکان 

به چنين نتيجه ای رسيده است.  

روزنامه نيويــورک تايمز به جنبه مغفــول مانده از 
جنگ خانمان  سوز يمن پرداخته اســت. اين روزنامه 
نوشــته جنگ در يمن موجب  شده که تاکنون در اين 
کشور يک ميليون مين جنگی در زمين کاشته شود. 
اين روزنامه نوشته اين مين ها که توسط طرفين جنگ 
 کاشته شده است يکی از مهمترين تهديد ها عليه جان 

کودکان و غيرنظاميان است.

ک
وس

 کی

بیش از یک دهه قبــل از فیس بــوك، کارزارهاى ضد 
واکسیناســیون راه دیگرى براى انتقال پیامشان داشتند؛ 
اعتراض و تظاهرات در سطح شهر با یک تابوت بچه که روى 
آن نوشته شــده بود:   «قربانى دیگرى از واکسیناسیون». 
ســال 1885 واکسیناســیون در بریتانیا اجبــارى بود و 
حدود 100 هزار نفر در برخى از شهرهاى بریتانیا دست به 
اعتراض زده بودند. حاال در  ســال 2019، کارزارهاى ضد 
واکسیناسیون اجبارى، جهانى شــده  است و نگرانى هاى 
آنها به دالیل مختلفى ازجمله مذهبى، باورهاى سیاسى و 
اطالعات نادرست است، اما مسأله اى که پس از 150 سال 
همچنان واکنش شــدید آنها را در پى داشته، مخالفت با 
واکسیناســیون نیســت، بلکه مخالفت با واکسیناسیون 
اجبارى اســت. کارشناســان مى گویند، امروزه با رشــد 
پوپولیسم در اروپا و آمریکا، موج جدیدى از بى اعتمادى به 
واکسیناسیون ایجاد شده است. پدر و مادرهاى بریتانیایى 
در قرن 19 به روند واکسیناسیون، که خیلى هم ترسناك 
بود، اعتماد نداشتند. در آن زمان با ایجاد خراش هاى عمیق 
روى بازوى بچه ها، واکسن را وارد بدن مى کردند، اما امروزه 
شیوه هاى واکسیناسیون بســیار با آن زمان متفاوت شده 
اســت. در آن زمان، آزادى خواهان نیز به گروه هاى مخالف 
واکسیناسیون پیوسته بودند و ادعا مى کردند که اجبارى 
بودن واکسیناســیون، آزادى هاى شــخصى آنها را نقض 
مى کند. پروفسور  هایدى الرسون، مدیر پروژه «اطمینان 
به واکسیناسیون» در دانشکده بهداشــت و داروى لندن، 
به سى.ان.ان مى گوید:   «امروزه که احساسات ضد کنترل 
دولتى در مردم ایجاد شده است، هنوز این موضوع، یکى از 
مسائل اصلى جنبش هاى ضد واکسیناسیون است؛ خصوصا 
در زمانى که اعتماد به دولت ها کاهش یافته است.» الرسون 
مى گوید که پوپولیســم و جنبش هاى ضد واکسیناسیون 
کامال به هم وابســته هســتند. او اضافه مى کنــد که این 
«عالمِت نبودن اعتماد اساسى» به نهادهاى حکومتى است.  
بر اساس اعالم سازمان بهداشــت جهانى، بى اعتمادى به 
واکسیناسیون، یکى از بزرگترین تهدیدات جهانى سالمت 
در  سال 2019 است. سازمان جهانى بهداشت اعالم کرده 
است: «واکسیناسیون یکى از راه هاى مقرون به صرفه براى 

اجتناب از بیمارى است که در حال حاضر مى تواند جلوى 
2 تا 3  میلیون مرگ را در  ســال بگیرد و اگر واکسیناسیون 
پوششــى جهانى پیدا کند، از مرگ 1,5 میلیون نفر دیگر 
هم جز این افــراد، جلوگیرى خواهد شــد.» اما تردید به 
واکسیناسیون یا نپذیرفتن آن یا دست کم بى میلى به آن، با 
وجود در دسترس بودن این برنامه، مى تواند پیشرفت هایى 
که در مبارزه با بیمارى هاى قابل پیشگیرى ایجاد شده است 
را تهدید کند. این تهدیدات در افزایــش تعداد گروه هاى 
مخالف واکسیناسیون در سراسر آمریکا و بخش هایى از اروپا 

دیده مى شود.
دوربرگردان واکسیناسیون در ایتالیا

در آگوست گذشته، دولت پوپولیست ایتالیا، با برداشتن 
واکسیناســیون اجبارى براى کودکان مدرسه اى، موجب 
حیرت محققان و جوامع بهداشتى شد. جنبش «پنج ستاره» 
ایتالیا و شریک ائتالفى اش، «اتحاد راست افراطى» ادعا کردند 
که واکسیناسیون اجبارى – که در  ســال 2017 به دلیل 
گسترش سرخک انجام شــد- مدارس را به خطر انداخته 
است. خبرگزارى آنسا گزارش داد که متیو سالوینى، رهبر 
اتحاد راســت افراطى و وزیر کشــور ایتالیا در ژوئن 2018 
گفته بود که واکسیناســیون اجبارى «در بسیارى از موارد، 
اگر آسیب زا و خطرآفرین نباشد، بى فایده است». این قانون 
تنها یک ماه قبل از این سخنان، توسط حزب دموکراتیک، 
آن  هم به دلیل شیوع بى وقفه ســرخک که در  سال 2017 
باعث بیمار شدن 5004 نفر شــده بود، ایجاد شده بود. به 
گفته سازمان کنترل و پیشگیرى بیمارى اروپا، این باالترین 
شیوع ســرخک در اروپا پس از رومانى بود. این مرکز اعالم 
کرده است که ایتالیا داراى 34 درصد کل موارد سرخک در 
بین کشورهاى حوزه اروپاست. آندریا گریگنولیو که تاریخ 
پزشکى را در دانشگاه رم تدریس مى کند، مى گوید: «با رشد 
اینترنت و دسترسى مردم به داده ها و اطالعات، احساس نیاز 
به دانش تخصصى و علمى در میان آنها از بین رفته است.» 
حاال دولت ها و نهادهاى بهداشتى نگران این وضع هستند. 
با ادامه این وضع و افزایش تعداد افرادى که به دالیل مختلف 
مخالف واکسیناسیون هستند، نگرانى هاى زیادى در مورد 
آینده بیمارى هاى قابل پیشگیرى در جهان ایجاد شده است.

ادامه جنگ با واکسیناسیون در غرب
  با رشد پوپولیسم در اروپا و آمریکا، موج جدیدى از بى اعتمادى به واکسیناسیون ایجاد شده است

انصراف جایگزین نیکى هیلى به دالیل خانوادگى

دست رد «هیثر نائورت»
به سینه ترامپ

هيثر نائورت، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمريکا که دونالد ترامــپ او را برای تصدی 
پست سفير آمريکا در ســازمان ملل متحد 
کانديدا کرده بود، طی نامه ای انصراف داده و 
گفته به «داليل خانوادگی» قادر به پذيرفتن 
اين پست نيست. نائورت قرار بود جايگزين 
نيکی هيلی شــود که اکتبر گذشته از اين 

سمت استعفا داد.
نائورت که پيش از آمدن به وزارت خارجه 
خبرخوان و مجری شــبکه راســتگرای 
فاکس نيوز بــود، روز شــنبه (۱۶ فوريه) در 
نامه ای نوشت:   «آن چه طی دوماه گذشته روی 
داد، بسيار طاقت فرســا بود و مرا مجاب کرد 
که با توجه به منافع خانواده ام از اين فرصت 

چشم پوشی کنم.»
ترامپ ماه دســامبر گذشــته و پس از 
استعفای نيکی هيلی از اين سمت نائورت را 
به عنوان سفير جديد آمريکا در سازمان ملل 
متحد اعالم کرده بود. رئيس جمهوری آمريکا 
در هنگام معرفی نائورت گفته بود: «او خيلی 
با استعداد اســت. باهوش و چابک است و 
من فکر می کنم همه بــه او احترام خواهند 

گذاشت.»
 نائورت که ۴۹ سال سن دارد، بهار  سال ۲۰۱۷ 
به ســخنگويی وزارت امورخارجه منصوب 
شد و اين نخستين شــغل دولتی اش بود. او 
همچنين از ابتدای  سال ۲۰۱۸ کفيل معاونت 
ديپلماسی عمومی وزارت امورخارجه آمريکا 
بوده است. انتصاب او به عنوان سفير سازمان 
ملل متحد بايد با رأی اعتماد مجلس ســنا 
قطعی می شد. سفير آمريکا در سازمان ملل 
متحد عضو هيأت دولت اين کشور نيز هست. 
از ديگر افرادی که پيش از اين از آنها به عنوان 
گزينه نمايندگی آمريکا در سازمان ملل متحد 
نام برده می شــد، می توان به ايوانکا ترامپ، 
دختر رئيس جمهوری و دينــا پاول، معاون 

مشاور امنيت ملی کاخ سفيد اشاره کرد.

چهره

صندوق بین المللى 
«نجات کودکان» در 
گزارشى اعالم کرد 

که در 5 سال گذشته 
بیش از 500 هزار نوزاد 

در سراسر جهان به 
خاطر درگیرى ها کشته 
شده اند. تعداد میانگین 

تلفات کودکان در 
مناطق جنگ زده در 
سراسر جهان ساالنه 
بیش از 100 هزار و 

روزانه 300 نوزاد است. 
در این گزارش آمده 

است: بین سال هاى 
2013 تا 2017 میالدى 

دست کم 550 هزار 
تلفات نوزاد زیر یک سال 

به خاطر درگیرى ها در 
10 منطقه جنگ زده 

اصلى ثبت شده است.

جو بایدن، معاون 
رئیس جمهورى سابق 

آمریکا در صحبت هاى 
خود در کنفرانس امنیتى 

مونیخ گفت که به 
اعتقاد وى، دونالد ترامپ 
قابلیت آمریکا در زمینه 

ادعاى رهبرى اخالقى 
این کشور را تضعیف 

کرده است. جو بایدن 
که هنوز براى انتخابات 

ریاست جمهورى 
2020 آمریکا اعالم 
کاندیداتورى نکرده، 
گفت:   «آمریکایى ها 

نمى خواهند به 
نزدیک ترین هم پیمانان 

خود پشت کرده و 
مى خواهند دموکراسى 

حاکمیت قانون و 
مطبوعات آزاد را گرامى 

بدارند.»

ساالنه 100 هزار نوزاد 
در مناطق جنگ زده 
جهان کشته شده اند

جو بایدن، معاون 

انتقاد تند بایدن
در کنفرانس مونیخ

از سیاست هاى ترامپ

عکس خبراخبار روز

پيرزن دستفروشی که در دهلی نو در حال صحبت با گوشی آيفونش است.

شستن پنجره های يک برج در ابوظبی در طبقه ٩٠.

نمايی زيبا از شفق قطبی در نروژ
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گاه
ن شــاهزاده محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان ســعودى به مالکان باشــگاه منچستر یونایتد 

پیشــنهاد داده تا پس از پایان این فصل از لیگ برتر انگلستان، این باشگاه مشهور دنیاى فوتبال 
را به قیمت 3٫8 میلیارد پوند (معادل 4٫9 میلیارد دالر) به وى بفروشــند. این پیشنهاد درحالى 
مطرح شده که مالکان آمریکایى باشگاه منچستر یونایتد که با نام گلیزرها از آنها یاد مى شود، در 

ماه هاى اخیر بارها در عربستان سعودى دیده شده  اند.

پیشنهاد جالب
بن سلمان

براى خرید 
منچستریونایتد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـى محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـرى را تمریـن کنیـد.

مشاور امنيت ملی کاخ سفيد اشاره کرد.


