
اعتراض به نژادپرستی در 
سالروز پایان برده داری

با وجود محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، مردم 
آمریکا در ش��هر های مختلف این کشور در یکصد و 
پنجاهمین سالروز پایان برده داری تظاهرات کردند.

در یکص��د و پنجاهمین س��الروز پایان برده داری در 
آمریکا، شهر های مختلف این کشور میزبان تجمعات 
خیابان��ی ی��ا حرک��ت خودرو ه��ا در خیاب��ان بود و 
شرکت کنندگان در این تجمعات و حرکت ها خواستار 
عدالت نژادی بودند. با وجود محدودیت های اجتماعی 
به خاطر همه گیری ویروس کرونا، سازمان دهندگان 
این تجمعات و حرکت های اعتراضی گفتند، با توجه 
به مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه پوست به دست 
یک افسر پلیس مینیاپولیس، سالروز پایان برده داری 
در آمریکا امس��ال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شهر های مختلف آمریک از شرق تا غرب و شمال تا 
جنوب و از نیویورک، واش��نگتن، فیالدلفیا، آتالنتا، 
شیکاگو و لس آنجلس، چند هفته ای است که شاهد 
چنین راهپیمایی ها و حرکت های اعتراضی هستند. 
معترضان خشمگین در پورتلند ایالت اورگان آمریکا 
مجس��مه جورج واش��نگتن، اولین رئی��س جمهور 
تاری��خ مدرن این کش��ور را به زیر کش��یدند. طبق 
نتایج جدیدترین نظرس��نجی های انجام گرفته، 60 
درصد از مردم آمریکا معتقدند که »دونالد ترامپ«، 
ایاالت متحده آمریکا را دچار تفرقه کرده است.خبر 
دیگر آنکه رئیس جمه��ور آمریکا در پیامی توئیتری 
از اقدام افرادی که مجس��مه  یک رهبر کنفدراسیون 
را واژگ��ون کردند انتقاد ک��رد و آن را مایه ننگ این 

کشور توصیف کرد.

 هشدار نجبا درباره 
موضوع سالح 

جنبش النجباء عراق با اشاره به اینکه موضوع سالح 
و انحص��ار آن در دس��ت دولت موضوع��ی داخلی و 
حاکمیتی است، مطرح ش��دن این موضوع از سوی 
طرف آمریکای��ی را امری عجیب دانس��ت. جنبش 
النجباء عراق به مطرح شدن موضوع سالح و انحصار 
آن در دست دولت از سوی طرف آمریکایی واکنش 
نشان داد.این جنبش تأکید کرد که این موضوع یک 
مس��ئله داخلی و حاکمیتی است و عجیب است که 
طرف آمریکای��ی أن را مطرح کند.النجباء همچنین 
هش��دار داد ک��ه هر گون��ه س��هل انکاری در چنین 
ام��وری در براب��ر هر طرف خارج��ی، زمینه را برای 
دخالت های خارجی فراهم می س��ازد. این جنبش از 
نخست وزیر عراق نیز خواست تا اقدامات بازدارنده ای 
علیه نیروهای اش��غالگر ترکیه به منظور حفاظت از 
خ��اک عراق اتخاذ کند.النجباء همچنین بر ضرورت 
اق��دام برای اخراج همه نیروه��ای بیگانه و تعطیلی 
تمام��ی پایگاه ه��ای خارجی در خاک ع��راق تأکید 
کرد. گفت وگوهای راهبردی بین بغداد و واشنگتن از  
پنج شنبه )۱۱ ژوئن(، به صورت ویدیو کنفرانس آغاز 
شد و قرار اس��ت روابط دو جانبه و آینده این روابط 
بین عراق و آمریکا ترس��یم ش��ود. یکی از مهم ترین 
خواسته های عراق، خروج نیروهای خارجی به ویژه 
نظامیان آمریکا از عراق است که برآوردها حکایت از 
آن دارد که بین ش��ش الی نُه هزار نیروی آمریکایی 
در عراق حضور دارند. خبر دیگر آنکه   پایگاه خبری 
الحش��د الش��عبی، از انهدام چند مخفی��گاه عناصر 
سازمان تروریستی داعش در شمال عراق خبر داد. 

جدال چین و اروپا از کرونا 
تا هنگ کنگ

همزمان با تش��دید دخالت های اروپ��ا در امور هنگ 
کن��گ، پ��س از آن که نتایج تحقیق��ات چین درباره 
منشاء شیوع مجدد ویروس کرونا در پکن نشان داد 
این شیوع منشاء اروپایی دارد، یکی از مقامات سازمان 
جهانی بهداش��ت هش��دار داد، هنگام مطرح کردن 
چنی��ن ادعایی باید مراقب بود. یکی از کارشناس��ان 
سازمان جهانی بهداشت در واکنش به نتایج تحقیقات 
چین بر روی منشاء اروپایی موج جدید شیوع ویروس 
کرونا در پکن گفت، هنگام صحبت کردن درباره اروپا 
باید مراقب بود.دانشمندان چینی نتایج تحقیقات بر 
روی توالی یابی ژنتیکی عامل شیوع اخیر کووید-۱۹ 
در پکن را منتش��ر ک��رد. این نتایج نش��ان می دهد 
ویروس کرونای منتش��ر شده در پکن منشاء اروپایی 
دارد.همزمان با انتش��ار این خب��ر، کنگره ملی خلق 
چین مصوبه پارلمان اروپا با موضوع کشاندن پکن به 
دیوان بین المللی دادگستری به خاطر »قانون امنیت 
ملی هنگ کنگ« را محکوم کرد و آن را »دخالت در 
امور داخلی چین« خواند. پارلمان اروپا مصوبه ای را با 
۵6۵ رای مثبت، ۳۴ رای منفی و 6۲ رای ممتنع به 
تصویب رساند که در آن به اتحادیه اروپا و کشورهای 
عض��و توصیه ش��د، در صورتی که چی��ن به اجرایی 
کردن قانون امنیت ملی هنگ کنگ دست بزند، علیه 
چین در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کنند. 
»یو ونز« سخنگوی کمیته امور خارجی کنگره ملی 
خلق چین ضمن رد مصوبه پارلمان اروپا اعالم کرد، 
این مصوبه درباره مس��ائل هنگ کنگ اتهام های بی 

سندی علیه چین وارد کرده است.

۶ میلیون آواره فلسطینی 
در آرزوی بازگشت 

در روز جهانی آوارگان و پناهندگان، تعداد آوارگان 
فلس��طینی در جهان ک��ه در آرزوی بازگش��ت به 
س��رزمین خود به سر می برند نزدیک به 6 میلیون 

نفر می رسد.
۲0 ژوئن مصادف اس��ت با روز جهان��ی آوارگان و 
پناهندگان که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل 
در سال ۲000 نامگذاری شد. در حال حاضر بیش 
از ۵ میلیون و 600 هزار آواره فلسطینی که اسامی 
آنها در آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی)آنروا( 
از پیامدهای سیاس��ت های رژیم صهیونیس��تی در 
بیرون راندن آنها از خانه و کاش��انه ش��ان رنج می 
برند.رژیم صهیونیس��تی در سال ۱۹۴۸ در راستای 
اش��غال فلس��طین و پاکس��ازی نژادی این منطقه 
نزدیک ب��ه ۸00 هزار فلس��طینی را آواره کرد.۳۹ 
درصد از آوارگان فلس��طینی در اردن، ۹ درصد در 
لبن��ان و ۱۱ درصد در س��وریه زندگ��ی می کنند. 
خبر دیگر از فلسطین آنکه یک مجمع در آفریقای 
جنوبی با ارائه درخواس��تی کتبی با امضای شماری 
از نخبگان رس��می سیاس��ی، حزب��ی، اتحادیه ای، 
آکادمیک و ش��خصیت های حقوقی از قاره آس��یا، 
آفریقا و آمریکای التین خواستار تحریم بین المللی 
تل آویو ش��د. در این درخواس��ت که بیش از ۲۵0  
ش��خصیت حقوق��ی از آفریقایی جنوب��ی از جمله 
»گالیما موتالنته« رئیس جمهور اس��بق این کشور 
آن را امض��ا کرده ان��د، ضمن محک��وم کردن طرح 
موسوم به »معامله قرن«، این طرح »سرقت قرن« 

خوانده شده است. 

درخواست انتشار گزارش نسل کشی 
مسلمانان میانمار 

دهها گروه مدافع حقوق بشر از کشورهای مختلف 
جهان، از دیوان بین المللی عدالت )ICJ( مس��تقر 
در اله��ه هلن��د خواس��تند که گ��زارش مربوط به 
نسل کشی مس��لمانان روهینگیا در میانمار را برای 

اطالع عموم منتشر کند.
میانمار اواخر ماه گذش��ته میالدی گزارش��ی را در 
خصوص به دیوان بین المللی عدالت ارائه داد که در 
آن ب��ه تدابیر ادعایی دولت میانمار برای جلوگیری 
از نسل کش��ی بیشتر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا 

اشاره شده است.
در ای��ن ح��ال ، ۳0 گ��روه حقوق بش��ری در نامه 
مش��ترکی به دیوان بین المللی عدالت درباره افش��ا 
نش��دن اطالعات نادرس��ت و غیرواقعی در صورت 
محرمانه باقی ماندن و منتشر نشدن علنی گزارش 
دول��ت میانمار ابراز نگرانی کردند.در این نامه آمده 
است: بیم داریم که محرمانه نگاه داشتن گزارش ها 
ب��ه تاثیرگذاری آنها خدش��ه وارد کند و به میانمار 
اج��ازه دهد که از زیر بار تعهد خود برای تبعیت از 
دستور دادگاه و همچنین تعهدات مداوم خود تحت 
کنوانسیون نسل کش��ی ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد 

شانه خالی کند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

تنش��ها میان روس��یه و غ��رب ) اروپا و آمری��کا( یکی از 
مباح��ث مطرح در عرصه جهانی اس��ت بگونه ای که حتی 
برخی از احیای جنگ س��رد س��خن می گویند. نکته قابل 
توجه در مناس��بات طرفین آنگه آن��گال مرکل صدر اعظم 
آلمان پس از نشست مجازی سران اتحادیه اروپا گفت که 
این اتحادیه تصمیم گرفت ت��ا تحریم های اقتصادی علیه 
روسیه را تمدید کند.اتحادیه اروپا از سال ۲0۱۴ و در پی 

درگیری ها در ش��رق اوکرای��ن، تحریم های اقتصادی علیه 
روس��یه اعمال کرد.وزارت خارجه روسیه نیز پیشتر گفته 
بود که مقامات برخی کش��ورهای اروپایی پیام داده اند که 
سیاس��ت کنونی اتحادیه اروپا در مورد روسیه به نفع این 
کش��ورها و اوضاع کنونی جهان نیس��ت. حال این س��وال 
مطرح می ش��ود که چرا اروپا چ نی��ن اقدامی صورت داده 
اس��ت؟ برخی بر این عقیده اند که اق��دام اروپا برگرفته از 
اه��داف آنه��ا در قبال اوکراین اس��ت. اوکرای��ن به عنوان 
کش��وری که از دامان روسیه به دامان اروپا رفته به عنوان 
نش��انه تعهد پذیری اروپا در قبال اقمار ش��وروی سابق و 
اروپای ش��رقی شناخته می ش��ود. عقب گرد اروپا در قبال 
روسیه در شرایطی که موضوع کریمه همچنان باقی است 

می تواند خدش��ه به اعتبار اروپا در این مناطق وارد ساخته 
که مانعی بر سر سیاست های توسعه طلبانه اروپا و ناتو در 
این مناطق است. بر این اساس بخشی از سیاست تحریمی 
اروپ��ا را در چارچوب اهداف آنها در قبال اروپای ش��رقی 

میتوان جستجو کرد.
 نکته دیگ��ر آنکه اروپایی ه��ا نیز مانند آمری��کا با بحران 
ناتوانی در مهار کرونا مواجه شده اند که آمار باالی تلفات و 
نیز رسوایی سرقت و دزدی کشورها از یکدیگر برای تامین 
نیازهای بهداش��تی و دارویی بر می��زان پیامدهای جهانی 
آن افزوده است. اکنون این س��ناریو مطرح است که اروپا 
با رویکرد تحریمی علیه روس��یه و البت��ه چین و ایران به 
دنب��ال انحراف افکار عمومی از بحران های داخلی اش و به 

نوعی نمایش اقتداری ظاهری اس��ت. البته نباید فراموش 
ک��رد که رفتارهای اروپا تا حدود زی��ادی نیز برگرفته ذاز 
همراهی آنها با سیاس��ت های آمریکاس��ت. اروپایی که به 
دلی��ل تعرفه های اقتص��ادی آمریکا می رود ت��ا با بحران 
اقتصادی مواجه ش��ود بر این تصور است که با همراهی با 
واش��نگتن علیه ایران، چین و روسیه می تواند از فشارهای 
آمریکا بکاهد که تاکنون این امر محقق نش��ده اس��ت. به 
هر تقدیر می توان گفت که تحرکات اروپا در قبال روس��یه 
بر گرفته از چالش��های درونی و بیرونی این اتحادیه است 
بویژه اینکه بس��یاری از مقامات و کارشناس��ان اروپایی از 
احتمال فروپاشی این اتحادیه در پی ناتوانی در مهار کرونا 

سخن گفته اند. 

یادداشت

گزارش

در ادامه واکنش ها به رفتار س��وال برانگیز سازمان ملل در 
حمایت از س��عودی، وزیر بهداش��ت دولت نجات ملی یمن 
اعالم کرد، ائتالف س��عودی هفت هزار کودک یمنی را در 
حمالت خود به شهادت رسانده یا زخمی کرده اما سازمان 
ملل عربس��تان سعودی را از لیست »ننگ« )لیست ناقضان 

حقوق کودکان( حذف می کند.
در نشس��ت دیروز در اس��تان عمران یمن به ریاست »طه 
المتوکل« وزیر بهداش��ت دولت نجات ملی یمن و »عمران 
فیصل جعمان« اس��تاندار عمران، تصمیم دبیرکل سازمان 
ملل برای خارج کردن عربس��تان سعودی از لیست ناقضان 
حقوق کودکان محکوم ش��د. استاندار عمران در بخشی از 
این نشس��ت اعالم کرد، ط��رح دولت نجات ملی یمن برای 
مقابله با کرونا متناس��ب با شرایط محاصره و جنگ است و 
بخش بهداش��تی امروز در حال اصالح است.وزیر بهداشت 
یم��ن اعالم کرد، بخ��ش مراقبت های وی��ژه و اورژانس به 
دلیل بحران مش��تقات نفتی )عدم اجازه ائتالف س��عودی 
به کش��تی های حامل نف��ت برای ورود به بن��در الحدیده( 
غیرفعال ش��ده و س��ازمان ملل در س��کوت در حال تماشا 

کردن است.
وی افزود: بیش��تر از ۳۵00 مریض مبتال به نارسایی کلیه 
در صورت نرسیدن مشتقات نفتی به مراکز دیالیز با تهدید 
مرگ روبرو هس��تند. در نتیجه عدم اجازه ائتالف سعودی 
برای ورود کش��تی های حامل نفت، بخش نوزادان زیر ۲۸ 
روز نیز در آس��تانه تعطیلی است و فوت صدها کودک را به 

همراه خواهد داشت.
المت��وکل ادامه داد: س��ازمان ملل دو بار ک��ودکان یمن را 

کش��ت، یک بار با سکوت خود در قبال کشتار آنها با حمله 
و محاصره و یک بار با خط زدن اس��م عربستان سعودی از 
لیس��ت قاتالن کودکان و این اقدام در حالی صورت گرفت 
که ش��واهد و گزارش های س��ازمان ملل موجود بودند.وی 
تأکی��د کرد، بیش از هفت هزار ک��ودک یمنی در حمالت 
ائت��الف س��عودی به منازل آنها به ش��هادت رس��یده اند یا 
زخمی شده اند اما سازمان ملل بدون اینکه خجالت بکشد، 
عربس��تان س��عودی را از لیس��ت »ننگ« ح��ذف می کند.

المتوکل س��پس گفت، یک هفته پ��س از خط خوردن نام 
عربستان از این لیس��ت، ریاض ۳۷ کودک یمنی را کشت 
یا مجروح ک��رد. وی در ادامه آماری از وضعیت بد نوزادان 
در یم��ن ارائه داد و گفت، فوتی ه��ای کودکان زیر ۲۸ روز 
در نتیج��ه جنگ و محاصره، ۲0 درص��د فوتی ها در میان 
نوزادان را تش��کیل می دهند. بر اس��اس گزارش مس��تند 
بین المللی، در هر س��ال ۵۳ هزار کودک زیر یک س��ال و 
۷۲ هزار کودک زیر پنج س��ال به دلیل محاصره جان خود 
را از دس��ت می دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
در گزارش س��الیانه هفته گذش��ته خود درب��اره کودکان و 
درگیری های مسلحانه در سال ۲0۱۹ اعالم کرد که ائتالف 
تحت رهبری عربس��تان مسئول کشتار ۲۲۲ کودک یمنی 

طی سال ۲0۱۹ است.
 اما نام آن را از فهرس��ت س��یاه طرف های مسئول تخلفات 

بزرگ علیه کودکان خارج کرد.
خبر دیگر از یمن آنکه شبکه الجزیره گزارش داد نیروهای 
انص��اراهلل موفق ش��ده اند کنترل یک منطقه را در اس��تان 
البیضا در اختیار بگیرند. پیش��روی نیروه��ای انصاراهلل در 

حالی صورت گرفته اس��ت که ائتالف سعودی طی روزهای 
گذش��ته حمالت هوایی خود ب��ه غیرنظامیان را در مناطق 
مختلف یمن افزایش داده است. همچنین عضو هیئت رئیسه 
»ش��ورای انتقالی جنوب« در یمن اعالم کرد که نیروهای 
این ش��ورا آخرین اردوگاه نیروهای »دولت مستعفی« یمن 
را در ش��هر »حدیب��و« تحت کنترل درآوردن��د. خبر دیگر 
آنکه سازمان عفو بین الملل با انتشار یک پست توئیتری از 
اقدام دبیرکل س��ازمان ملل در حذف نام عربستان سعودی 

از لیست ناقضان حقوق کودکان یمن، به شدت انتقاد کرد. 
این س��ازمان با انتش��ار توئیتی در این زمین��ه اعالم کرده 
اس��ت: خرابی ه��ای فراوانی که در نتیج��ه جنگ در یمن 
حاصل شده است، آثار آن تا مدت ها حتی برای نسل های 
آتی در این کش��ور باقی خواهد ماند.جنگنده های متجاوز 
س��عودی در ادام��ه نقض آتش بس ادعای��ی خود در یمن، 
استان های صعده، الحدیده و البیضاء را هدف حمالت خود 

قرار دادند.

تمدید یک تحریم 
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اعتقاد به مدیریت جهان از سوی آمریکا اشتباه است
رئیس س��رویس اطالعات خارجی روس��یه دیدگاه برخی سیاستمداران 
غربی مبنی بر مدیریت جهان از س��وی واش��نگتن را تفکری اش��تباه و 
نادرست خواند.س��رگئی نارشکین که رئیس انجمن تاریخی روسیه هم 
است، در با بیان این مطلب گفت: به نظر من مهم ترین درس از گذشته 
می تواند این باش��د که تالش هر کشوری برای مدیریت جهان منجر به 

شکست خواهد شد.
 نارش��کین به درس ه��ای جنگ دوم جهانی و تالش های��ی که از طرف برخی 
کش��ورها برای تحریف واقعیت های دوران آن صورت می گیرد، اشاره کرد. وی 
ادامه داد: بروز این گونه دیدگاه غلط تصادفی نیس��ت. این اقدام الزم اس��ت تا 
چنین تصوری بوجود آید که همه چیزهای خوب در گذشته و حال با یک کشور 

ارتباط دارد و آن ایاالت متحده آمریکا است.

هدیه سید حسن نصراهلل 
»س��ید حس��ن نصراهلل« دبیر کل »حزب اهلل لبنان«، تنها خانه شخصی 
خ��ود ک��ه در ابتدا ب��ا خانواده در آنج��ا زندگی می ک��رد را به »انجمن 

پیشاهنگی امام مهدی )عج(« هدیه داد.
" نزی��ه فی��اض " فرمانده کل انجمن پیش��اهنگی امام مه��دی )عج( با 
ارس��ال پیامی به اعضای این انجمن، ضمن اطالع آن ها از اقدام نصراهلل، 
ب��ه نمایندگی از همه اعضای این گروه از دبیر کل حزب اهلل لبنان قدردانی 
کرد. وی نوش��ت: خوش��حالم که به ش��ما اعالم کنم که دبیر کل خانه خود )که 
قباًل در آن زندگی می کرد( که در منطقه و موقعیت آن بس��یار معتدل است و با 
فراز و نش��یب، روزهای روحانی گرانبهایی را در آن ساکن بوده و سالهای زیادی 
را در مرحله اولیه تش��کیل خانواده همراه با خانواده در آن زندگی کرده است به 

شما تقدیم کرد.   

واکنش اسد به سزار
رئیس جمهور س��وریه پس از اعم��ال دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
دمشق، در یک پست بازرسی ارتش این کشور با نظامیان سوری عکس 

یادگاری گرفت.
بش��ار اسد، رئیس جمهور س��وریه، به همراه همس��ر و فرزندانش پس 
از اعمال قانون »س��زار« در جریان تردد جاده ای در یک پس��ت بازرسی 
ارتش این کش��ور با نظامیان سوری عکس یادگاری گرفت. طرح موسوم به 
قانون »سزار« برای تحریم سوریه سال گذشته میالدی در کنگره آمریکا تصویب 
ش��د و بر مبنای آن تحریم های اقتصادی علیه دولت دمشق و متحدانش اجرایی 
می شود. این قانون از ۱۷ ژوئن وارد فاز اجرایی شد. مردم سوریه نیز طی روزهای 
اخیر با بر پایی تظاهرات ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا بر حمایت از نظام 

اسد در برابر تهدیدات و تحریم های آمریکا و اروپا تاکید کردند.

هشدار وزارت بهداشت یمن درباره حذف سعودی از لیست ناقضان حقوق کودک

سازمانمللپیکربیجانکودکانیمنیراگلولهبارانمیکند

نگاهی بر وضعیت زنان در انگلیس 
بردگی جنسی دانشجویان برای تامین 

مخارج دانشگاه
هنگامی که حرف از ازدواج اجباری و رابطه جنسی 
در قبال پول می شود، شاید بسیاری تصور کنند که 
اینگونه موارد تنها در میان کشورهای توسعه نیافته 
و کمت��ر توس��عه یافته آس��یایی و آفریقایی ش��ایع 
هستند؛ اما این مسئله در دوران حال حاضر بیشتر 
در جوامع توس��عه یافته و م��روج فرهنگ غربی در 

حال افزایش است.
زندگ��ی با اجبار و انحرافات جنس��ی ک��ه از آن با 
عنوان بردگی جنس��ی می توان ی��اد کرد، در قبال 
امتیازات خاص، رویه ای است که برخی شهروندان 
و حتی دانش��جویان و دانش آموزان غربی در پیش 
گرفته اند؛ آن ها مجبورند با ازدواج در مقابل دریافت 
پول، زندگی خود را بگذرانند؛ بس��یاری از آنان که 
توانای��ی پرداخت هزینه های زندگی خود را ندارند، 
با برقراری رابطه جنس��ی به امتیازاتی دس��ت پیدا 
می کنند. مردان و زنان مسن اما ثروتمندی هستند 
که در ازای پرداخت پول به افراد کم  س��ن و س��ال 
و معموالً غیرهمجنس، از آنها بهره کش��ی جنس��ی 

می کنند.
برخی وب س��ایت  ها در کش��ورهای غربی هستند 
که نح��وه فعالی��ت آن، ایجاد آش��نایی میان افراد 
جوان با س��رمایه گذاران جنس��ی مس��ن، در ازای 
برخورداری از مزایای مالی، ش��غلی و غیره اس��ت؛ 
این وب س��ایت ها در آماری جدید از گسترش این 
پدیده در میان دانش��جویان انگلیسی خبر می دهد.

در سال ۲0۱۹ شمار دانشجویان انگلیسی که برای 
تأمین هزینه های دانشگاه به دنبال چنین ارتباطی 
بوده اند نس��بت به سال گذش��ته ۳6درصد افزایش 
یافته است. روزنامه دیلی میل مارس ۲0۱۹ گزارش 
داده بیش از یک هزار نفر از دانش��جویان دانش��گاه 
کمبریج ب��رای پرداخت ش��هریه های دانش��گاهی 
و مخ��ارج زندگ��ی خودش��ان عض��و وب س��ایت 
 ۳۴0 ش��ده اند؛   SeekingArrangement
دانش��جوی دانشگاه آکس��فورد نیز عضو این سایت 
هس��تند.اما این مسئله فقط مختص به دانشجویان 
و ش��هروندان بزرگسال نمی ش��ود؛ کودکان نیز در 
بس��یاری از کشورهای توسعه یافته قربانی خواسته 
و هوا و هوس های بزرگساالن می شوند. در شرایطی 
که رس��انه های دولتی انگلیس از جمله بی بی س��ی 
در رابطه با نقض حقوق کودکان در س��ایر کشورها 
ب��ه طور مس��تمر رپورت��اژ خبری تهی��ه می کنند، 
برخ��ی اخبار و آمار حاکی از افزایش اجباری دختر 

بچه های انگلیسی در قبال پول، هستند.
آماره��ای  طب��ق   "publishing" گ��زارش  ب��ه 
رس��می در انگلیس، در س��ال ۲0۱۷، ۵.6درصد از 
ازدواج های اجباری یعنی ۱۹6 مورد مربوط به سن 
کمتر از ۱6 س��ال بود که این آمار برای سن کمتر 
از ۱۸ سال به ۲۹.۷ درصد می رسد که تعداد ۳۵۵ 
مورد ازدواج اجب��اری را در بر می گیرد؛ حدود ۳0 
درص��د ازدواج های اجباری در انگلیس طی س��ال 

۲0۱۷ مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بوده است.

4پرونده


