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ناتواتنی جامعه ملل در اجرای تعهدات بی طرفانه اش 
در حالی فروپاشید که سازمان ملل متحد به عنوان 
جایگزی��ن آن تش��کیل شد. بر اساس منش��ور ملل 
متح��د، این سازمان ب��رای صل��ح و امنیت جهانی 
و مقابل��ه ب��ا اشغالگری و سلطه گ��ری ایفای نقش 
می کند و بای��د رویه ای مستقل و ب��دون وابستگی 
داشته باشد. این تکالیف در حالی برای این سازمان 
تعریف شده اس��ت که مواضع اخی��ر گوترش دبیر 
کل سازمان ملل جای تام��ل بسیاری دارد. آنتونیو 
گوت��رش در روزهای اخی��ر برنامه های��ی را که در 
سازمان ملل درباره وضعی��ت آتی نیروهای یونیفل 
در جن��وب لبنان مطرح است، به گونه ای فاش کرد. 
گزارش مقدماتی گوترش در آستانه تمدید ماموریت 
نیروه��ای یونیفل در آگوست آتی و در شرایطی که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تغییراتی 
در تع��داد و نقش این نیروها هستند، خبر از مرحله 

خطیری در جنوب لبنان می دهد.
بسی��اری بر این عقیده اند که این برای نخستین بار 
است که به طور رسمی درخواست کاهش نیروهای 
یونیف��ل و در ازای آن افزای��ش خودروه��ای زرهی 
کوچک با فناوری های باال و تجهیزات و دوربین های 
م��درن برای نظ��ارت ب��ر منطقه مط��رح می شود. 
گوت��رش گفته است که خودروه��ای زرهی یونیفل 
به درد مناطق شلوغ، خیابان ها و مناطق کوهستانی 
نمی خورن��د، آنه��ا نیازمند خودروه��ای کوچکتر و 
تاکتیک��ی و از جمله هواپیماهای شناسایی هستند. 
نکته دیگر آنکه خبرگزاری رویترز مدعی شده است 
که  گوترش، در گزارشی به شورای امنیت خبر داده 
که موشک های کروز و تجهیزاتی که سال گذشته در 
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه بین المللی 
ابها عربستان سعودی، و دست کم دو حمله پیش از 

آن از آنها استفاده شده منشا ایرانی داشته اند.
مجموع این موضع گیری ها با ادعای حمایت از امنیت 
جهان در حالی صورت گرفته است که گوترش از اقدام 
رئیس جمه��ور آمریکا در صدور مج��وز تحریم دیوان 
بین المللی کیفری صرفا ابراز نگرانی کرد. این رفتار در 
ب��اب اقدام آمریکا مبنی بر قطع تعهدات مالی آمریکا 
به بهداشت جهانی نیز تکرار شده است. از سوی دیگر 
رژیم صهیونیستی در حالی در کنار محاصره 13 ساله 
غزه به اشغال گسترده کران��ه باختری می پردازد که 
آقای دبیر کل بازهم به ابراز تاسف بنده می کند. در باب 
کشتار مردم یمن توسط ائتالف آمریکایی- سعودی، 
در باب کشتار مسلمانان هند و میانمار نیز وی این امر 
را تک��رار کرده است. مجموع رفتارهای آقای گوترش 
نشان می دهد که وی سمتی ورای دبیر کلی سازمان 
ملل گرفته است که محور آن را اتهام زنی و اقدام علیه 
مقابله کنندگان با نظام سلطه و همراهی با متجاوزان 
و قاتالن است. شغل��ی البته در نهایت به یک نتیجه 
می تواند خت��م شود و آن تکرار فروپاشی جامعه ملل 
برای سازمان ملل باشد که آقای دبیر کل با شتاب در 

حال اجرای آن است. 

نیمچه گزارش
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نخست وزیر سوریه تغییر کرد
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه طی حکمی، حسین عرنوس را به عنوان 
جانش��ین »عماد خمیس«، نخست وزیر این کشور تعیین کرد. بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه طی حکمی نخست وزیر این کشور را تغییر داد.بنابر 
اعالم دفتر ریاست جمهوری سوریه، بشار اسد، حسین عرنوس، وزیر فعلی 
منابع آبی این کشور را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست نخست وزیری و 
جانشین »عماد خمیس«، نخست وزیر سوریه تعیین کرد. قرار است عرنوس تا 
انتخابات پارلمانی جدید )مجلس الشعب( سرپرست شورای وزیران باشد. سومین 
انتخابات پارلمانی ک��ه قرار بود ۲3 فرودین ۹۹ برگزار شود، اواخر اسفند گذشته 
به درخواست رئیس جمهور سوریه به 31 اردیبهشت به تعویق افتاد. تداوم شیوع 
کرونا و همه گیری آن، باعث شد که بش��ار اسد در هجدهم اردیبهش��ت نیز موعد 

برگزاری انتخابات را دو ماه دیگر به تعویق بیندازد.

بهبود امنیت اروپا با خروج سربازان آمریکایی 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، خروج سربازان آمریکایی از آلمان 

را موجب تقویت امنیت اروپا دانست.
»ماریا زاخارووا«، سخنگ��وی وزارت امور خارجه روسیه از اقدام دولت 
»دونالد ترامپ« برای خروج سرب��ازان آمریکایی از آلمان حمایت کرد. 
زاخارووا در نش��ستی با اشاره اقدام آمریکا ب��رای خروج سربازان خود از 
آلمان عنوان کرد که این اقدام به تقویت امنیت در اروپا کمک خواهد کرد. 
سخنگ��وی وزارت امور خارجه روسیه گفت: »ما پذیرای هر گونه اقدام واشنگتن 
ب��رای کاهش حضور نظامی خود در اروپا هستیم.«  وی همچنین گفت: »چنین 
اقدامات��ی بدون شک به کاهش احتمال رویارویی ه��ا و کاهش تنش های نظامی 
و سیاس��ی در منطق��ه اروپا و اقیانوس اطلس کمک خواه��د کرد.« واکنش ها به 
تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیرو های کشورش از آلمان کماکان ادامه دارد. 

استرالیا در لیست برده داری 
اظه��ارات نخست وزیر استرالیا درباره وج��ود نداشتن برده داری در تاریخ 
این کش��ور، خشم عمومی را برانگیخت.مورخان، فعاالن بومی و تعدادی 
از سیاستمداران به اظهارنظر اخیر »اسکات موریسون« واکنش نش��ان 
دادن��د و گفتن��د این اظهارات آن ها را در ش��وک و بهت فرو برده است. 
موریس��ون مدعی شده در استرالیا هرگز ب��رده داری وجود نداشته است. 
»شرم��ن استون«، سیاستم��دار سابق و است��اد علوم سیاسی در دانش��گاه 
»مون��اش« استرالیا در واکنش گفت: به بردگی کش��یدن بومی��ان، مردان، زنان و 
کودکان در اسناد به ثبت رسیده است. برده ها در صید مروارید، ماهی و در صنایع 
مرتبط با دامپروری و همچنین کارگری مش��غول بودن��د. »اما هیوسار«، نماینده 
سابق پارلمان استرالیا هم در توییتی نوشت: اگر نخست وزیر نمی داند برده داری در 

استرالیا وجود داشته، پس قطعاً زمان آن رسیده برنامه های درسی به روز شود.

 افغانستان: سخنگوی وزارت کشور افغانستان از 
کشته شدن حداقل چهار نفر از جمله امام جماعت 
مسجد بر اثر انفجار امروز در کابل خبر داد. »طارق 
آری��ن« سخن گوی وزارت کش��ور افغانستان گفت: 
ظهنگ��ام ادای نماز جمعه م��واد انفجاری جاسازی 
شده در داخل مسجد جامع »شیرشاه سوری« واقع 

در کارته چهار شهر کابل منفجر شده است.

 س�وریه: صدها سوری در مرکز دمشق علیه قانون 
"سزار")قیصر( آمریکا و تحریم های بیرحمانه این کشور 
تظاهرات کردند.شرک��ت کنندگان در این اعتراضات 
شعارهایی را در مخالفت ب��ا سلطه جویی آمریکا سر 
داده و بر اتحاد و یکپارچگی برای مقابله با تروریسم و 
جنگ اقتصادی و حمایت از بشار اسد، رئیس جمهور 

سوریه و ارتش این کشور تأکید کردند.

گزارش

مذاکرات امنیتی میان آمریکا و عراق از پنجشنبه در حالی 
آغاز شد که بسی��اری از جریان های سیاسی و مردم عراق، 
نتیج��ه نهایی این مذاکرات را خروج کامل نظامیان آمریکا 
اعالم و هرگونه حضور این نظامیان را مغایر با قانون عنوان 

کردند.
سرانجام پس از مدت ها بحث و گمانه زنی سرانجام مذاکرات 
می��ان آمریکا و عراق برای آنچ��ه آینده نیروهای آمریکایی 
در این کش��ور نامیده می شود، آغاز شد. آمریکا و عراق در 
بیانیه ای مش��ترک از توافق بر س��ر کاهش حضور نظامیان 
آمریکای��ی در عراق خب��ر داده اند. دو کش��ور در بیانیه ای 
مش��ترک تصریح کرده ان��د ایاالت متحده ب��ه دنبال ایجاد 
پایگاه ه��ای دائمی یا حضور نظامی دائمی در عراق نخواهد 
ب��ود. دو ط��رف همچنین توافق کرده اند ک��ه آمریکا ظرف 
ماه ه��ای آینده شمار نیروهای خ��ودش در عراق را کاهش 
دهد.ع��الوه بر این خبرگزاری ع��راق هم از قول »مصطفی 
الکاظم��ی«، نخست وزیر عراق نوشت��ه بغداد و واشنگتن بر 
تعه��د خود نسبت به خ��روج نیروه��ای آمریکایی از عراق 
تأکید کرده ان��د. الکاظمی گفت��ه در گفت وگوی راهبردی 
می��ان آمریکا و ع��راق تصمیم پارلمان ع��راق برای خروج 

نیروهای آمریکا به رسمیت شناخته شده است. 
در واکنش به این مذاکرات، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش 
عصائ��ب اهل الح��ق عراق عصر پنجش��نبه در پ��ی دیدار 
هیات ه��ای مذاکره کنن��ده آمریکای و عراق��ی اعالم کرد 
هرگونه حضور نظامی آمریک��ا در عراق طبق قانون مردود 
اس��ت. همچنین عض��و فراکسیون »بدر« ع��راق، به دولت 
و تی��م  مذاکره کننده عراق هش��دار داد ک��ه مذاکره بر سر 
خ��روج نیروهای آمریکایی به پای��ان  گفت و گوی راهبردی 
موکول نش��ود.»حسن سالم« عضو فراکسیون »صادقون« 
در پارلم��ان ع��راق مذاکرات میان ع��راق و آمریکا را صرفا 
»دیکته های��ی« از س��وی طرف آمریکایی ب��ر عراق خواند. 
»ابومهدی الکرعاوی« یکی از مقامات عالی سازمان الحشد 
الش��عبی ه��م می گوید که اعض��ای تیم مذاک��ره کننده با 
آمریکا با الحش��د خصومت دارن��د و درصدد ایجاد روابط با 

رژیم صهیونیستی هستند.
»عباس الزاملی« عض��و دیگر پارلمان عراق هم  خط قرمز 
در مذاکرات بغداد-واشنگتن را مش��خص کرد و گفت: »ما 
یک نکته اساسی و مهم را درباره مذاکرات بغداد-واشنگتن 
داری��م؛ اینک��ه از استق��الل و حاکمیت ع��راق نباید کوتاه 

آم��د. مذاکره سر هر چیزی ممک��ن است غیر از حاکمیت 
و استق��الل عراق که خط قرمز محس��وب می شود«. عضو 
ائت��الف »الفتح« ع��راق تأکید ک��رد که نبای��د در جریان 
مذاکرات بغداد-واشنگت��ن به نظامیان آمریکایی اجازه داد 
که در داخل ع��راق حضور داشته باشند.»فاضل الفتالوی« 
عض��و ائتالف »الفتح« ع��راق تأکید کرد ک��ه پارلمان این 
کش��ور، تمامی بندهایی را که در مذاکرات با آمریکا مطرح 
می شود، به دقت زیر نظ��ر خواهد داشت. همچنین رئیس 
»جمعی��ت علمای عراق« با تأکید ب��ر لزوم اخراج نظامیان 
خارجی از این کش��ور، تأکی��د کرد که هیچ جای تأخیر در 
این مسئله وج��ود ندارد.شیخ خالد الم��ال رئیس جمعیت 
علم��ای و از علمای دینی سرشناس اهل سنت در عراق، بر 

لزوم اخراج نیروهای خارجی از این کشور تأکید کرد.
احم��د الصحاف« سخنگوی وزارت خارجه عراق روز جمعه 
اب��راز داشت که نخستین جلسه از مذاکرات آمریکا و عراق، 
زمینه را برای برگزاری جلسات آتی فراهم کرده است.پایگاه 
خبری »ناس« به نقل از الصحاف گزارش داد، مذاکراتی که 

در آینده بین طرفین آمریکایی و عراقی برگزار می شود، به 
صورت مستقیم برگزار خواهد ش��د.وی تأکید کرد، هیأت 
عراقی به ریاس��ت »عبدالکریم هاشم«، مع��اون وزیر امور 
خارجه عراق، از طریق اینترنتی، نخستین جلسه گفت وگو 
ب��ا طرف آمریکای��ی را بر اساس توافقنام��ه راهبردی سال 
۲008 برگ��زار کرد. این مذاک��رات در حالی صورت گرفت 
که در اقدامی ناقض تعه��دات آمریکا، منابع محلی سوری 
گزارش دادند که آمریکا 50 تانکر بارگیری شده با سوخت 

از سوریه به عراق قاچاق کرده است.
ای��ن منابع گزارش دادند که ای��ن ماشین آالت، سوختی را 
که نیروه��ای آمریکایی آن را از میدان ه��ای نفتی منطقه 
موسوم به »الجزیره« در سوریه دزدیده اند، حمل می کردند. 
خبرگزاری رسمی سوریه »سانا« پیش��تر گزارش داده بود 
ک��ه نیروهای اشغالگر آمریکای��ی 50 کامیون و تریلی های 
حامل تانک��ر سوخت به سوریه ارس��ال کردند. در گزارش 
یادشده اشاره شده بود که خودروهای زرهی از نوع »هامر« 

این کاروان را اسکورت می کردند.

مردم و جریان های سیاسی مطالبه خود از مذاکرات بغداد-واشنگتن را اعالم کردند

هرگونه بقای نظامی آمریکا 
در عراق ممنوع 

تحریم دیوان الهه به نام آمریکا به 
کام صهیونیست ها

در ادام��ه رویکرد حمایت از رژی��م صهیونیستی و 
نیز بی تعهدی آمریکا در قبال نهادهای بین المللی 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا پنجش��نبه 
با امضای یک فرمان اجرای��ی مجوز اعمال تحریم 
علیه »دی��وان بین المللی کیف��ری« را صادر کرد. 
رسانه ه��ا گ��زارش داده اند ترامپ ای��ن مجوز را به 
دلی��ل تحقیقات دیوان بین الملل��ی کیفری درباره 
جرائ��م آمریکا در افغانستان اعم��ال کرده است اما 
یک��ی از مهمتری��ن مسائل اقدام اخی��ر این دیوان مبنی بر ح��ق فلسطینی ها 
ب��رای شکایت از رژیم صهیونیستی است. »مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا 
در یک کنفرانس خبری گف��ت: »دیوان بین المللی کیفری حقی برای تحقیق 
از سرب��ازان ما در افغانستان ندارد و ما عض��و اساسنامه رم نیستیم.«  نتایناهو 
نخست وزی��ر رژیم صهیونیستی از اق��دام رئیس جمهور آمریکا در صدور مجوز 
اعم��ال تحریم علیه دیوان بین المللی کیف��ری حمایت و استقبال کرد.مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا از اقدام آمریکا در ص��دور مجوز تحریم علیه 
شم��اری از کارکنان دیوان بین المللی کیفری ابراز نگرانی کرد. همچنین عضو 
ارشد جنبش »جهاد اسالمی« فلسطین، اقدام آمریکا در تحریم مقامات دیوان 
کیفری بین المللی را پوشش��ی برای جنایت های تل آوی��و علیه ملت فلسطین 
و کش��ورهای اسالمی دانست. این حمایت آمریک��ا از صهیونیست ها در حالی 
ص��ورت گرفت که دادگاه حقوق بش��ر اروپا می گوید فرانس��ه باید بابت نقض 
آزادی بیان 1۲ فعال مدافع حقوق فلسطین، غرامت پرداخت کند. اقدام آمریکا 
در حال��ی صورت می گیرد که همزمان در یک خیانت آشکار به فلسطین، طی 
روزهای آتی نشستی در حمایت از حادثه جعلی هلوکاست به صورت اینترنتی 
برگزار خواهد شد و وزیر پیشین دادگستری سعودی به همراه وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در آن حض��ور خواهند داشت.»محمد العیسی« وزیر دادگستری 
پیش��ین عربستان و دبیرکل انجم��ن جهان اسالم مستق��ر در ریاض، یکی از 
برجسته ترین افرادی است که رژیم سعودی برای دستیابی به هدف مورد نظر 
خ��ود یعنی »صلح با اشغالگر و نابودی تقدس مسئله فلسطین« از آن استفاده 
می کن��د. در ادامه رویکرد سازش فرهنگ��ی نیز سفیر امارات در واشنگتن طی 
یادداشتی برای یک روزنام��ه صهیونیستی، ضمن درخواست برای توقف طرح 
اشغ��ال کرانه باختری، نوشت که اجرای این طرح عادی سازی روابط تل آویو با 

کشورهای عربی را متوقف می کند. 

سیاتل در تصرف معترضان 

رسانه ه��ای آمریکا گزارش داده ان��د معترضان در آمریک��ا بخش هایی از شهر 
»سیاتل« را به تصرف درآورده اند اما در عین حال برخی رسانه های دست راستی 
با معرفی معترضان به عنوان »فعاالن مسلح گروه آنتیفا« اطالعات اغراق شده ای 

در این باره منتشر کرده اند. 
شبکه خبری سی ان ان گزارش داد برخی رسانه های دست راستی مدعی شده اند 
فع��االن مسلح وابسته به گروه »آنتیفا« بخش هایی از سیاتل را تصرف کرده و 

قصد دارند مناطق تحت تصرف خودشان را گسترش دهند.
س��ی ان ان در حین حال تأیید کرده ک��ه تظاهرات کنندگان »بخش کوچکی« 
از سیات��ل را اشغال کرده و آن را »منطقه خودمختار« اعالم کرده اند.سی ان ان 
نوشت��ه ک��ه ساختمان اداره پلیس سیات��ل بعد از چن��د روز زد و خورد میان 
معترض��ان و مأموران تخلیه شده اس��ت.  دفتر شهردار سیاتل هم در بیانیه ای 
گفت��ه شواهدی مبن��ی بر حضور اعض��ای مسلح گ��روه آنتیفا وج��ود ندارد. 
نیویورک تایم��ز نوشته معترضان این فرصت را غنیمت شمردند و با قرار دادن 
موانع��ی در چن��د خیابان، چندین بلوک شهر را به تص��رف خودشان درآورند. 
ای��ن منطقه از شهر اکنون به نام »منطقه خودمخت��ار کپیتال هیل« شناخته 
می ش��ود. نیویورک تایمز نوشته روی درب ورودی ای��ن اداره پلیس که اکنون 
خالی است تابلویی نصب شده و نوشته شده است: »این مکان اکنون متعلق به 
مردم سیاتل است.« »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به حوادث جاری در 
این شهر واکنش نشان داده است.  او از معترضان به عنوان »آنارشیست ها« یا 
»تروریست های داخلی« یاد کرده و گفته که آنها شهر را گرفته اند در حالی که 

»جی اینسلی« فرماندار واشنگتن حتی از این موضوع خبر ندارد. 
»یوگان رابینسون« ستون نویس روزنامه »واشنگتن پست« در یادداشتی نوشت، 
احتماالً »دونال��د ترامپ« به عنوان آخرین رئیس جمهور حامی کنفدراسیون، 
به قعر تاریخ سقوط خواهد کرد. در ادامه خش��ونت پلیس، به تازگی ویدئویی 
از خش��ونت پلیس آمریکا علیه اقلیت ها و سیاهپوست ها منتشر شده که افسر 
سفیدپوست به شهروند سیاهپوستی که می گوید، نمی تواند نفس بکشد، پاسخ 
می دهد: »اهمیتی برایم ندارد«.طبق گزارش شبکه »ان بی سی نیوز«، در این 
کلیپ ویدئویی که مربوط به ماه می سال ۲01۹ )31 اردیبهش��ت ۹8( است، 
دو افسر پلیس سفیدپوست را در حالی نشان می دهد که »دریک اسکات« مرد 
سیاهپوس��ت ۴۲ ساله اوکالهما را ب��ر روی زمین انداخته اند و در پاسخ به وی 
که می گوید نمی تواند نفس بکش��د و خواهان دسترس��ی به داروهایش است، 

می گویند که برایشان اهمیتی ندارد که او نمی تواند نفس بکشد.

لبنان بیشتر از هر زمان دیگری 
نیازمند مقاومت

س��ران جنبش های »ام��ل« و ح��زب اهلل در جنوب 
لبن��ان با برگ��زاری نش��ستی در سی و هش��تمین 
سالگ��رد حمله رژی��م صهیونیستی ب��ه لبنان اعالم 
کردن��د، تحوالت فعلی بر نیاز به مقاومت بیش��تر از 
هر زمان دیگری تأکی��د می کند. سران جنبش های 
»امل« و حزب اهلل در جنوب لبنان در سالگرد حمله 
رژی��م صهیونیستی به لبنان در شش��م ژوئن 1۹8۲ 
نش��ستی برگزار کردند.در بیانیه ای که در این دیدار 
اعالم شده، آمده است، سی و هش��تمین سالگرد حمل��ه رژیم صهیونیستی با 
تج��اوز مکرر به حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی ای��ن رژیم و نیز استفاده از 
حریم هوایی لبنان برای حمله به سوریه همزمان شده است، تهدیدات سطوح 
سیاس��ی و امنیتی رژیم صهیونیست��ی علیه لبنان را نیز بای��د به این موضوع 
اف��زود. همه اینها تأکید می کند که مقاومت به عن��وان شیوه و سالح در کنار 
ارت��ش و ملت نیازی ملی است که بیش��تر از هر زم��ان دیگری ضروری است.

این دو جنب��ش در ادامه از اقدامات مراجع سیاسی، امنیتی و نظامی که فتنه 
شنبه هفته جاری در لبنان را خاموش کردند، تشکر و تأکید کردند، توهین به 

شخصیت ها و مقدسات اسالمی و مسیحی مردود و محکوم است.
در همین حال روزنامه لبنانی االخبار گزارش ۲ روز پیش دبیر کل سازمان ملل 
درب��اره ضرورت تغییر ماموریت نیروهای صلح بان سازمان ملل در جنوب لبنان 
را نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جاسوسی علیه مقاومت دانست.االخبار 
ادام��ه داد: »این برای نخستین بار است که ب��ه طور رسمی درخواست کاهش 
نیروهای یونیفل و در ازای آن افزایش خودروهای زرهی کوچک با فناوری های 

باال و تجهیزات و دوربین های مدرن برای نظارت بر منطقه مطرح می شود«.
در این میان  »مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا با »الکساندر اسکالنبرگ«، 
وزی��ر امور خارجه اتریش درباره گ��روه حزب اهلل لبنان صحبت کرده است.  در 
بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده است: »پامپئو واسکالنبرگ درباره 
چش��م انداز رئیس  جمهور برای صلح بین اسرائی��ل و فلسطین و تالش ها برای 
پاسخگو کردن حزب اهلل باب��ت اقدامات مخربش در اروپا هم رایزنی کرده اند.« 
آمریک��ا در تالش است کش��ورهای اروپایی را به تحری��م حزب اهلل و قرار دادن 
ای��ن گروه در فهرست سازمان های اصطالحاً »تروریستی« ترغیب کند.  آلمان 
در همین راستا بر اثر فش��ارهای آمریکا روز 11 اردیبهشت ماه حزب اهلل را در 

فهرست »سازمان های تروریستی« قرار داد. 

حقوق زنان یکی از مباحث مطرح در نظام حقوق بشر است در 
حالی که همچنان مولفه های آن نامعلوم و تفاسیر به رای در 
آن بسیار زیاد است چنانکه نهادهای حقوق بشری و کشورهای 
مدعی حقوق بشر در باب وضعیت زنان در برخی کشورها به 
ریز ترین نکات می پردازند حال آنکه در برابر وضعیت بحرانی 

زن��ان در اشغالگری اسراییل و یا حم��الت سعودی به یمن 
هیچ اشاره ای به حقوق زنان نمی کنند. انگلیس نیز از جمله 
کشورهایی است که در صدور بیانیه حقوق بشر در حوزه زنان 
یدی طوالنی دارد حال آنکه در درون این کشور وضعیت زنان 
نش��انگر عدم توجه دولتمردان به حقوق این بخش از جامعه 
این کشور است. به عنوان مثال محققان "کنگره اتحادیه تجار 
و پ��روژه تبعیض جنسی" انگلیس بی��ان می کنند 5۲درصد 
از زن��ان انگلیسی تجربه تج��اوز و آزار و اذیت  های جنسی را 
دارند. انگلیس از کش��ورهایی است که زنان شاغل و محّصل 
در آن از افشای نام سوءاستفاده  کنندگان خودداری می کنند؛ 
ب��ه گزارش پایگ��اه خبری "گاردین"، ب��ر اساس نظرسنجی 
صورت گرفته در روز سه شنب��ه 1۹ نوامبر، 80درصد از زنان 

شاغل در انگلیس، تمایل ندارن��د آزار و اذیت های جنسی در 
مح��ل کار خود را گزارش دهند. ای��ن زنان به دلیل ترس از 
دست دادن شغل هایشان هرگز لب به سخن باز نمی کنند و از 
عواقب سخن خود واهمه دارند؛ براساس این نظرسنجی تعداد 
۲000 زن شاغ��ل و محّصل بین 18 تا 30 سال در انگلیس، 
مای��ل به واکن��ش نسبت به عمل تجاوزگ��ران نیستند و در 
مقابل آنها سکوت می کنند؛ بسیاری از سوءاستفاده کنندگان 
در رده های باالی ریاستی هستند و مدیر مجموعه به حساب 
می آیند. حدود 15 درصد از زنان شرکت کرده در نظرسنجی، 
آزار و اذیت را گزارش داده بودند، اما به درستی با آنها برخورد 
نشده بود؛ 5درصد از این تعداد نیز اعالم کرده اند که به دلیل 
آزار و اذیت جنس��ی، تعرض یا سوء استفاده مجبور به تغییر 

شغل هستند. یک نظرسنجی نشان می دهد که بیش از نیمی 
از زنان انگلیسی در حالی که در محل کار یا تحصیل بوده اند 
مورد تج��اوز و آزار و اذیت جنسی ق��رار گرفته اند؛ براساس 
نتایج این نظرسنجی،  بیش از نیمی از زنان شاغل انگلیسی 
در محیط های کاری مورد تجاوز قرار می گیرند یا با کلمات و 
عبارات نامتعارف همکاران و کارفرمایان مرد مواجه می شوند. 
محقق��ان "کنگره اتحادی��ه تجار و پ��روژه تبعیض جنسی" 
انگلی��س بیان می کنن��د 5۲درصد از زن��ان انگلیسی تجربه 
رفتاره��ای ناخواسته از سوی همک��اران و کارفرمایان شامل 
شنیدن شوخی ها و جمالت نامتعارف، آزار جنسی و تجاوز را 
داشته اند؛ این رقم میان دختران و زنان 16 تا ۲۴ ساله بیشتر 

است و به 63 درصد می رسد.

نگاهی بر وضعیت زنان در انگلیس

 آماری از آزار جنسی 
زنان شاغل 
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