
10 سال حبس مجازات سرنگون سازی 
نمادهای برده داری 

تهدید  آمیز رئیس جمه��ور آمری��کا در  پی��ام  تازه ترین 
هش��دار داد، س��رنگونی خ��ود علی��ه معترض��ان 
و مجسمه های  ب��رده داری یادبودها  حام��ی 
مج��ازات  آمری��کا،  حب��س در  س��ال   10 ت��ا 
»دونالد  داش��ت.  رئیس جمهور خواهد  ترام��پ« 

راهپیمایی های سراس��ری آمری��کا که از زم��ان آغاز 
نژادپرس��تی و خشونت پلیس در این کش��ور در اعتراض به 

و در برخی موارد خواس��تار س��رکوب این کشور، موضعی خشن اتخاذ کرده 
معترضان ش��ده اس��ت، به تازگی تهدید کرده اس��ت س��رنگونی مجسمه های 
حامیان برده داری در ایاالت متحده، محکومیت تا 10 سال حبس داشته باشد.

ترامپ بعد از به راه افتادن چندین اعتراضات در ش��هر »واش��نگتن دی سی« 
در پیامی توییتری، معترضان را تهدید کرد در صورت از بین بردن یادبودها و 
مجسمه های برده داری، با پیامدهای سنگینی روبرو خواهند شد.ترامپ سپس 
معترض��ان را به حبس تهدید کرد و گفت: »حواس��تان باش��د، طبق 10قانون 
حفظ یادبود کهنه س��ربازان، با محکومیت 10 س��ال حبس مواجه هس��تید«. 
معترض��ان آمریکایی در پارک الفایت در نزدیکی کاخ س��فید تجمع کردند و 
تالش کردند تا مجس��مه »جکسون« هفتمین رئیس جمهور آمریکا را سرنگون 
کرده و به زیر بکش��ند و دیوارهای کلیس��ای تاریخی »س��نت جانز« را با درج 
نقش و نگارهایی بدش��کل کردند که نیروهای امنیت��ی پلیس با اعمال زور به 
مقابله با معترضان پرداختند. کلیپ  های ویدئویی منتش��ر ش��ده در رس��انه ها، 
نیروهای امنیتی پلیس را در مقابل کاخ س��فید در حال استفاده از گاز فلفل و 

شلیک گلوله های پالستیکی نشان می دهد. 

 فرصت پکن به آمریکا برای 
اصالح رفتار 

خارجه  وزارت  ب��ه س��خنگوی  واکن��ش  در  چی��ن 
اق��دام  واشنگتن علیه رسانه های جدیدتری��ن 
متحده چین��ی هش��دار داد در  ایاالت  صورتیکه 
نکند، به شیوه ای قانونی رفت��ار خ��ود را اص��الح 
»ژائو  داد.  خواهند  لیجیان« سخنگوی وزارت پاسخ 

وزارت خارج��ه آمری��کا در امور خارجه چی��ن به اقدام 
»عناص��ر خارج��ی« و اب��زاری معرفی چهار رسانه  چینی بعنوان 

تبلیغات حزب حاکم چین در سیاس��ت خارجی واکنش نشان داد.ژائو در کنفرانس 
خبری روزانه خود با لحنی تند خواس��تار توقف فوری اقدامات واشنگتن علیه پکن 
شد.وی تصریح کرد: »آمریکا باید خیلی فوری این اقدام اشتباه را متوقف و اصالح کند 
در غیر اینصورت چین مجبور می شود به شیوه هایی قانونی و ضروری پاسخ دهد«. 
»مورگان اورتگاس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  با انتشار بیانیه ای تصریح کرد 
که وزارت خارجه این کش��ور، روزنامه »گلوبال تایمز«، »تلویزیون دولتی چین«، 
»خبرگزاری چین« و روزناه »پیپلز دیلی« را ابزار تبلیغاتی دولت چین می داند. از 
س��وی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید در مصاحبه  با رادیو 
ملی آمریکا مدعی شد، دونالد ترامپ مکرر با همتای چینی درباره انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا حرف می زده است.به ادعای بولتون، در یکی از گفت و گوهایی که 
ترامپ با ش��ی داشت، رئیس جمهور چین خطاب به همتای آمریکایی خود درباره 
اینکه ترامپ نمی تواند برای س��ومین دور در منصب ریاست جمهوری بماند ابراز 
تاسف کرد. تحرکات ضد چینی آمریکا در حریم امنیتی چین نیز تاثیرگذاشته 
اس��ت چنانکه نخست وزیر تایوان به مقامات چین هش��دار داد به جای انجام 

مانور نظامی در نزدیکی این جزیره به جنگ با ویروس کرونا بپردازند.

 انقالب سیل آسای مردمی برای 
آزادی فلسطین

اشغالگری  به  واکنش  کرانه در  در  صهیونیست ها 
فلسطین باختری، جنبش مقاومت  اس���الم���ی 
بیانیه ای  در  تجاوزهای )حماس(  به  پاسخ  در 
خواستار  ان��ق��الب س��ی��ل آس��ای صهیونیست ها، 
جنبش  ش��د.  م��ق��اوم��ت اس��الم��ی م��ردم��ی 

در  )حماس(،  راستای فلسطین  در  و  بیانیه   ای 
رژیم  تجاوز های  با  کردن مقابله  متوقف  و  صهیونیستی 

سیل آسای  انقالب  خواستار  و  ظلم،  عمومی  و  فراگیر  تحرکات  مردمی، 
همچنین به کارگیری تمام ابزارهای مقاومت شد.جنبش مقاومت اسالمی در 
فلسطین  در  که  بدانند  آن  حامیان  و  دشمن  آنکه  برای  گفت  این خصوص 
مردان و در امت قهرمانانی وجود دارند که از خاک، انسان ها و مقدسات دفاع 
می کنند باید انقالبی سیل آسا و مردمی به پا کنیم.حماس در توصیف مردان 
فلسطین نیز گفت که آنها افرادی هستند که برای پاسداری از تاریخ، مسئله 

فلسطین و سرزمین و مردم، قادرند دشمن را مهار و متوقف کنند.
و  پیران  زنان،  مردان،  قهرمان،  آزادگان  »ای  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
جوانان انقالب کنید؛ زیرا پس از از دست رفتن خاک، انسان نیز از بین خواهد 
رفت، حریم  ها نقض و سرزمین ]برای دشمن[ مباح خواهد شد و ثروت ها به یغما 
خواهند رفت«.در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده که در فعالیت ها 
و راهپیمایی های مخالف طرح »الحاق« کرانه باختری مشارکت داشته باشند. 
حماس در ادامه با تأکید بر اینکه مشارکت در این راهپیمایی ها »واجب دینی، 
اخالقی و ملی« است، گفت که پس چطور یک فلسطینی آزاده و وطن دوست 

می تواند در برابر از دست رفتن سرزمین و مقدساتش ساکت بنشیند. 
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قاسم  غفوری

کرون��ا و نیز وضعی��ت بحرانی آمریکا در پ��ی اعتراض های 
گس��ترده مردمی به نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر این 
کش��ور در حالی افکار عمومی و محافل سیاس��ی را به خود 

مشغول داشته که یمن روزهای حساسی را سپری می کند. 
نکته قابل توجه در این عرصه، عملیات جدید یمنی ها علیه 
مناطق اس��تراتژیک س��عودی است. س��رتیپ یحیی سریع 
س��خنگوی نیروهای مسلح یمن، دیروزدر بیاینه ای جزئیات 
حمله به عمق خاک عربس��تان س��عودی را اع��الم کرد. در 
عملیات موازن��ه بازدارندگی چهارم، وزارت دفاع، اطالعات و 
پایگاه هوایی »س��لمان« و برخی مواض��ع نظامی در ریاض،  
جیزان و نجران را در هم کوبیده شد.در ادامه این بیانیه آمده 
است که این عملیات با تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز 
از نوع »قدس« و »ذوالفقار« و همچنین پهپاد صورت گرفته 
اس��ت. حال این سوال مطرح است که هدف یمنی ها از این 

عملیات چه بوده و چه پیام هایی به همراه خواهد داشت؟ 
نگاهی به تحوالت یمن نش��ان می دهد ک��ه چند اقدام از 
س��وی ائتالف س��عودی – آمریکا علیه این کشور در حال 
اجراس��ت. از یک سو به رغم آتش بس ، سعودی همچنان 

به بمباران ش��هرهای مختلف یمن می پردازد که نتیجه آن 
نی��ز قربانی ش��دن صدها نفر بویژه زنان و کودکان اس��ت. 
در همین حال س��عودی به تحری��م و محاصره یمن ادامه 
می دهد در حالی که س��ازمان ملل و بهداش��ت جهانی در 
باب گس��ترش کرونا و نیز وبا در این کش��ور هش��دار داده 
است. نکته دیگر آنکه سعودی و امارات برای گرفتار سازی 
یمن در جنگ داخلی حمایت از جدایی طلبان و گروه های 
تروریس��تی را ش��دت بخش��یده و حتی صحبت از تقالی 
امارات برای آوردن صهیونیست ها به یمن است. در همین 
حال به رغم جنایات گسترده سعودی از یک سو کشورهای 
غربی همچ��ون آمریکا و انگلیس به فروش تس��لیحات به 
سعودی ادامه می دهند و از سوی دیگر سازمان ملل نام این 

رژیم را از لیست سیاه کودک کشان خارج کرده است. 
مجم��وع این تح��والت بیانگر یک اصل مهم اس��ت و آن 
اینکه یمن برای ادامه حی��ات گزینه ای جز مقابله متقابل 

و مقاوم��ت ن��دارد. مقاومتی که چنانکه س��خنگی ارتش 
یمن اعالم ک��رده تا زمان رفع محاص��ره، توقف تجاوزها، 
تحقق آزادی و اس��تقالل، عملیات های شدید و قوی تری 
را اج��را خواهیم ک��رد. نکته مهم دیگر آنک��ه یمن در دو 
جبه��ه همزمان در جنگ اس��ت چنانکه یک منبع نظامی 
یمن��ی خبر داد ک��ه انص��اراهلل در یک حمله موش��کی-

توپخان��ه ای علیه نیروهای دولت مس��تعفی یمن در غرب 
مأرب، پیشروی بسیار خوبی داشته و یک فرمانده بلند پایه 
دولت مس��تعفی را از پای درآورده اس��ت. یمنی ها با این 
عملی��ات که مش��ابه آن را در عملیات ها علی��ه آرامکو به 
نمایش گذاشته بودند توان بومی کشورشان برای رسیدن 
ب��ه توازن قدرت را به نامیش گذاش��ته و این پیام را صادر 
کرده اند که چش��م در برابر چشم و امنیت در برابر امنیت 
اس��ت و تا زمانی که این مهم برای یمنی ها تامین نش��ود 

متجاوزان نیز روی آرامش نخواهند دید. 

یادداشت

گزارش

در واکنش به تش��دید تجاوزات و جنایات ائتالف سعودی- 
آمریکای��ی علی��ه م��ردم یمن، س��رتیپ »یحیی س��ریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، دیروز در بیاینه ای جزئیات 

حمله به عمق خاک عربستان سعودی را اعالم کرد.
یحیی س��ریع در این خصوص گف��ت: »با توکل بر خداوند،  
عملیات ب��زرگ هجوم��ی "موازنه بازدارندگ��ی چهارم" را 
علیه پایتخت دش��من س��عودی اجرا کردیم«.سریع ادامه 
داد: »در عملیات موازن��ه بازدارندگی چهارم، وزارت دفاع، 
اطالعات و پایگاه هوایی »س��لمان« و برخی مواضع نظامی 
در ریاض،  جیزان و نجران را در هم کوبیدیم«.در ادامه این 
بیانیه آمده اس��ت که این عملیات با تعداد زیادی موش��ک 
بالس��تیک و کروز از نوع »قدس« و »ذوالفقار« و همچنین 
پهپاد صورت گرفته است.سریع تأکید کرد که این عملیات 
در پاس��خ به محاصره ظالمانه و متجاوزانه علیه ملت بزرگ 

یمن صورت گرفته است.
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در پایان این بیانیه گفت 
که به دشمن درباره هرگونه تداوم تجاوز، جنایت و محاصره 
ظالمانه هش��دار می دهیم. وی همچنی��ن تأکید کرد که تا 
زمان رفع محاصره، توقف تجاوزها، تحقق آزادی و استقالل، 
عملیات های ش��دید و قوی تری را اجرا خواهیم کرد.سفارت 
آمریکا در ریاض به اتباع خود درباره حمالت احتمالی موشکی 
و پهپادی از جانب یمن به این ش��هر هشدار داد.خبرگزاری 
رسمی عربستان سعودی مدعی شد که ۳ موشک بالستیک 
و ۸ پهپاد یمنی ها را در آس��مان این کش��ور سرنگون کرده 
است. برخی فعاالن سعودی خبر دادند که صدای انفجارهای 

شدید در شمال پایتخت این کشور شنیده شده است.
از س��وی دیگر، برخی منابع خب��ری از حمله به پایگاه های 

سعودی توسط پهپادهای یمنی خبر می دهند.
خبر دیگر آنکه  اس��تاندار س��قطری یم��ن تأکید کرد که 
عربس��تان س��عودی س��یطره گروه موس��وم به »المجلس 
االنتقالی الجنوبی« )شورای انتقالی جنوبی( تحت حمایت 

ام��ارات بر این جزیره را تس��هیل ک��رد. »رمزی محروس« 
استاندار س��قطری یمن گفت که س��قوط جزیره سقطری 
در نتیجه توافق نیروهای س��عودی در این جزیره بود.او در 
مصاحب��ه با کانال »المهریه« افزود ک��ه ما تضمین هایی از 
نیروهای س��عودی در خصوص توق��ف درگیری ها دریافت 
کردی��م اما آن ها به تعهدات خود عمل نکرده و اجازه دادند 

نیروهای شورای انتقالی بر سقطری سیطره پیدا کنند.
در همین حال وزیر اطالع رس��انی دولت نجات ملی یمن از 
تالش رژیم صهیونیستی برای داشتن جای پا در این کشور 
به واس��طه امارات خبر داد.»ضیف اهلل الشامی« وزیر اطالع 
رس��انی در دولت نجات ملی یمن، گفت که تجاوز به ملت 
یمن در چارچوب زمینه س��ازی کامل برای گسترش نفوذ 
رژیم اسرائیل در منطقه صورت می گیرد.وی در گفت وگو با 
شبکه »المسیره« تصریح کرد: دشمن اسرائیلی، یمن را به 
دلیل جایگاه اس��تراتژیکش، خطری برای خود می بیند لذا 
به دنبال ایجاد یک جای پا در یمن از طریق امارات است.

الش��امی افزود: م��زدوران با رژیم صهیونیس��تی در تماس 
هستند و تاکنون، دیدار »خالد الیمانی« ]وزیر خارجه دولت 
مستعفی[ با »نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی فاش 
شده است و اظهارات مقامات شورای انتقالی نیز در همین 
راستا است. وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن توضیح 
داد ک��ه تجاوز به یمن نقط��ه اوج مقابله آنها با طرح قرآنی 
است و آنچه امروز در جریان است، تالش برای عادی سازی 
روابط با ابزارهای یمنی در چارچوب این مقابله اس��ت. اما 
مل��ت ما، همان گونه که رهبر انقالب اعالم کرد برای مقابله 
با رژیم صهیونیس��تی و هر دش��من دیگری که بخواهد به 
سرزمین و کرامت ما تعدی کند، کامال آماده و مجهز است 
و ما دوست داریم که نیروهای متجاوز به یمن، اجازه دهند 

که رژیم صهیونیستی با ما وارد میدان نبرد شود. 
خبر دیگر آنکه یک منبع نظامی یمنی خبر داد که انصاراهلل در 
یک حمله موشکی-توپخانه ای علیه نیروهای دولت مستعفی 
یمن در غرب »مأرب«، پیش��روی بسیار خوبی داشته و یک 

فرمانده بلند پایه دولت مس��تعفی را از پای درآورده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت کمیته ملی س��ازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی س��ازمان ملل متحد )یونسکو ( در یمن از دبیر کل 
س��ازمان ملل خواست در تصمیم خود مبنی بر خارج کردن 
نام عربس��تان از لیست سیاه کشورهای نقض کننده حقوق 
کودکان تجدید نظر کند و پرونده کودک کشی سعودیها در 

یمن را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد.

جنایت سعودی در داخل عربستان 
اما جنایات سعودی صرفا به یمن معطوف نمی شود چنانکه 
منابع آگاه با اش��اره به اهمال کاری مقامات سعودی درباره 
وضعیت زندانیان ش��یعه این کش��ور درس��ایه شیوع کرونا 

درباره بروز یک فاجعه در زندان الدمام هشدار دادند.
حقوق دانان درباره س��ناریوی فاجعه باری که در پی انتشار 
ویروس کرونا به ش��کل خطرناکی در داخل ساختمان این 
زن��دان درحال رخ دادن اس��ت هش��دار دادن��د؛ جایی که 
البته ب��ا افزایش آمار مبتالیان به ای��ن بیماری به بیش از 
157 هزار نفر در عربس��تان اوضاع خ��ارج زندان نیز برای 

سعودی ها تعریفی ندارد.
منابع گزارش دادند که زندگی بازداشت شدگان آزادی بیان 
از اهالی قطیف و احساء در سایه سرپوش گذاشتن مستمر 
مقامات س��عودی بر وخام��ت اوضاع بهداش��تی در زندان 

»الدمام« از هفته های گذشته در خطر است.
ب��ه گفته این منابع ش��ماری از زندانی��ان و کارمندان دراین 
زن��دان مبتال به کرونا ش��ده اند و این موضوع در س��ایه عدم 
پاس��خگویی مقامات س��عودی به خانواده ه��ای زندانیان از 
وضعیت فرزندانش��ان یک هش��دار اس��ت. منابع ادامه دادند 
که بازداشت ش��دگانی که س��ن باالی��ی دارند و نی��ز افراد با 
بیماری های زمینه ای در صورت ابتال به این ویروس بیشتر در 
معرض خطر هستند؛ به ویژه اینکه اطاعات فاش شده حاکی 

از ابتالی چندین نفر از زندانیان و کارمندان به کرونا است.

بازدارندگی چهارم 
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سناریوی بازگرداندن حزب منحله بعث 
 »محم��د البل��داوی« نماین��ده ائت��الف الفت��ح  در پارلمان ع��راق از 
دسیسه های جدید اعراب حاش��یه خلیج فارس و ایاالت متحده آمریکا 
هش��دار داد.البلداوی به پایگاه خب��ری المعلومه گفت: »محور آمریکا و 
حامیان آن در فرآیند سیاسی، تالش دارند با معامالت مشکوک، سران 
بعث را وارد عرصه سیاست کنند«.وی بر این باور است که »هدف از این 
اقدام، کودتای نرم علیه فرآیند سیاسی است«.این نماینده عراقی همچنین 
خبر داد که فقط آمریکا نیس��ت که در پی بازگرداندن س��ران بعث اس��ت، بلکه 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز بر روی طرح بازگرداندن بعث متمرکز 
شده اند.در همین راستا، »صالح المختار« از رهبران حزب منحله و ممنوعه بعث 
عراق اوایل شهریور 1۳9۸ از مذاکره این حزب با ایاالت متحده آمریکا خبر داد 

و گفت که »توافق بین بعث و آمریکا، بعید نیست«.

جدال ترکیه و فرانسه در لیبی 
تنش��ها میان ترکیه و فرانسه برای سلطه بر لیبی در حال شدت گرفتن 
است چنانکه رییس جمهوری فرانسه گفت که ترکیه بازی خطرناکی را 

در لیبی آغاز کرده که غیر قابل تحمل است.
امانوئ��ل مکرون گفت: من امروز بر این باورم که ترکیه بازی خطرناکی 
را در لیب��ی انجام می دهد و تمام تعامالت و تعهدات در کنفرانس برلین 
ب��رای یافتن صلح لیبی را نقض می کند.  مک��رون افزود: نقش آنکارا منافع 
لیبی، همس��ایگان آن، کل منطق��ه و همچنین اروپا را تهدی��د می کند.  رییس 
جمهوری فرانس��ه تاکید کرد: ما امروز نقش��ی را که ترکیه در لیبی بازی می کند 
تحمل نمی کنیم.  مکرون تصریح کرد: من نمی خواهم در ش��ش ماه یا یک یا دو 
سال آینده ببینم که لیبی در شرایطی است که سوریه امروز در آن قرار دارد.  

شرط مادورو برای ترامپ
رئیس جمه��ور ونزوئال در واکنش به ابراز عالق��ه رئیس جمهور آمریکا 
برای دیدار با وی تاکید کرد که آماده اس��ت به ش��یوه ای احترام آمیز با 

ترامپ دیدار کند.
»نی��کالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئ��ال از تمایل خود برای دیدار با 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای حل و فصل تنش��های میان 
دو کش��ور خبر داد. آمریکا و متحدان��ش در آمریکای التین و اروپا از ژانویه 
۲019 تالش می کنند مادورو را از قدرت قانونی س��اقط و »خوان گوایدو« رهبر 
مخالف��ان را جایگزین وی نمایند، اقداماتی که تا کنون با شکس��ت کامل مواجه 
ش��ده است. ترامپ یک شنبه شب گذشته در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس 
گفته بود که حاضر است با نیکالس مادورو دیدار و رایزنی کند. پایگاه آکسیوس 

همچنین از دلسرد شدن ترامپ از خوان گوایدو خبر داده بود.

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به جنایات سعودی مناطق استراتژیک عربستان را هدف قرار دادند 

ریاض زیر آتش موازنه بازدارندگی چهارم

نگاهی به وضعیت زنان در انگلیس
 آمار تکان دهنده تجاوز جنسی 

در دانشگاه ها
گزارش��ی که از س��وی "مرک��ز اقدام علی��ه تجاوز 
جنس��ی" منتش��ر ش��ده خبر از آم��ار تکان دهنده 
"تجاوزه��ای جنس��ی" در دانش��گاه های مختل��ف 
انگلس��تان می دهد؛ در این گ��زارش، تقریبا ۴500 
دانش��جو از 15۳ دانشگاه مختلف سراسر انگلستان 

مورد تحقیق قرار گرفتند ...
گاردی��ن در ای��ن گ��زارش از نتای��ج تکان دهنده 
تحقیقاتی نوش��ته اس��ت که بر اساس آن، برخی از 
دانشجویان به هنگام تحصیالت دانشگاهی خود در 
دانش��گاه های انگلس��تان مورد اذیت و آزار جنسی 

قرار گرفته اند.
6۲ درصد از دانشجویان و فارغ التحصیالن مشغول 
به تحصیل در انگلس��تان، خش��ونت جنس��ی را در 
ایام تحصیل تجربه کرده بودند؛ منظور از خش��ونت 
جنس��ی همان خش��ونتی است که از س��وی گروه 
»بح��ران تج��اوز« )Rape Crisis( م��ورد تعریف 
قرار گرفته است؛ بنا به این تعریف، لمس ناخواسته، 
دس��ت زدن، آزار جنس��ی، حمله جنس��ی، اجبار و 
تجاوز، همگی جزئی از خش��ونت جنس��ی به شمار 
می آیند و این تعداد دانشجو در بریتانیا آن را تجربه 
کرده اند. عجیب تر و هراسناک تر از همه این بود که 
۸ درصد از دختران دانشجویی که در این تحقیقات 
ش��رکت کرده بودند، گفتند که در دانش��گاه مورد 
تجاوز قرار گرفته اند؛ این تعداد، تقریبا دو برابر میزان 
تجاوز در انگلستان و ولز است؛ مطابق با گزارش های 
مرکز ملی آمار در انگلستان تقریبا ۴ درصد از زنان 

در انگلیس و ولز مورد تجاوز قرار می گیرند.
بن��ا به آماری ک��ه گروه بحران تجازو در انگلس��تان 
و ولز منتش��ر ک��رده، تنها 15 درصد از کس��انی که 
تجربه خشونت های جنسی را داشته اند این موضوع 
را ب��ه پلیس گزارش کرده ان��د؛ این موضوع در مورد 
دانش��گاه ها ه��م مص��داق دارد و تنه��ا 6 درصد از 
پاس��خ دهندگان گفته اند که تجربه ه��ای مربوط به 
خش��ونت جنس��ی را به مراکز مس��ئول در دانشگاه 
اطالع داده اند و از این جمع نیز تنها ۲ درصد از روند 
مربوط به گزارش دهی احس��اس رضایت می کردند.

آم��ار مربوط به ای��ن تحقیقات تنها اندک��ی بعد از 
آن منش��ر می ش��ود که دانش��گاه کمبریج پذیرفت 
که درباره س��وء رفتارهای جنس��ی در این دانش��گاه 
مشکالت مهمی وجود دارد؛ بعد از راه اندازی سیستم 
گزارش دهی ناشناس در این دانشگاه، 17۳ شکایت 
درباره رفتارهای نامطلوب جنس��ی در 9 ماه گذشته 
در این سیستم به ثبت رسید؛ این موضوع یک تصویر 
آش��کار را نشان می دهد و آن اینکه خشونت جنسی 
در دانش��گاه های بریتانی��ا در حال همه گیر ش��دن 
اس��ت. یک چهارم کس��انی که مورد خش��ونت های 
جنس��ی قرار گرفته اند، گفته اند که نسبت به درس 
و تحقیقات دانشگاهی دلسرد شده اند اما 16 درصد 

نیز درس و دانشگاه را ترک کردند.

 آمریکا: مقامات ارتش آمریکا از اتهام علیه یکی 
از نظامیان این کش��ور در زمین��ه انتقال اطالعات 
محرمان��ه ق��وای آمریکا در خارج از کش��ور به یک 
گ��روه نئو نازی مس��تقر در اروپا خب��ر دادند. یک  
نظامی آمریکایی به انتقال اسرار محرمانه نیروهای 
آمریکا در خارج از  کشور به یک گروه نئو نازی در 

اروپا متهم شده است.

 پاکستان: پاکستان اعالم کرد پروژه 10 میلیارد 
دالری تاپی با مشکل تامین مالی مواجه بوده و با ۳ 
سال تاخیر آغاز خواهد شد. مقامات پاکستان اعالم 
کردند تامین مالی این تاپی در س��ال ۲0۲1 تامین 
خواهد شد که این به معنای تاخیر ۳ ساله در بهره 
برداری این پروژه اس��ت. پی��ش از این قرار بود که 

تاپی در سال ۲0۲0 افتتاح شود. 

 عربستان: »یوسف العثیمین« دبیرکل سازمان 
هم��کاری اس��المی از بیانیه وزارت حج عربس��تان 
س��عودی مبنی بر تصمیم این کش��ور به برگزاری 
مراس��م حج امس��ال به ص��ورت محدود ب��ه دلیل 
احتیاط ه��ای بهداش��تی مربوط به ش��یوع ویروس 

کرونا در این کشور استقبال کرد.

5پرونده


