
 عراق: مدیر دفتــر نجات ایزدی هــای ناپدیده 
شــده در عراق گفت کــه هنوز گروه تروریســتی 
داعش 2867 ایزدی را در اســارت دارد.»حســین 
کورو« مدیر دفتر نجات ایزدی های ناپدیده شــده 
در عراق، اطالعــات و آمار جدیدی درباره شــمار 
ایزدی های آزاد شــده از دست داعش و کسانی که 
هنوز در اســارت این گروه تروریستی هستند، ارائه 
کرد.»تعداد افرادی که تاکنون از چنگ شبه نظامیان 
داعش آزاد شــده اند، به 6 هزار و ۴۱7 نفر می رسد 
و این تعداد شــامل زنان، کودکان و تعدادی مرد م  
شود که در جریان یورش داعش به مناطق مختلف 

سنجار در سال 2۰۱۴ ربوده و اسیر شدند.

 لبنان: نماینــدگان پارلمان جدید لبنان در مقر 
پارلمــان در میــدان »النجمه« حضــور یافتند تا 
هیأت رئیســه جدید را انتخــاب کنند.نبیه بری با 
6۵ رأی از مجمــوع ۱28 رأی بــار دیگر به عنوان 
رئیس پارلمان لبنان انتخاب شــد. نبیه بری متولد 
28 ژانویه ۱۹۳8 در »ســیرالئون« )آفریقا( است و 

8۴ سال سن دارد.

 سوریه: منابــع ســوری از مقابله ســوری ها با 
اشــغالگران آمریکایی در شمال سوریه خبر دادند.
خبرنگار ســانا اعالم کرد: ســاکنان روســتای تل 
ذهب در حومه حســکه با کمــک نیروهای ارتش 
ســوریه، یک ســتون نظامیان آمریکایی متشکل 
از پنج خــودرو زرهی را از اطراف روســتای خود 
بیرون کردند.گفتنی است که مردم سوریه با کمک 
نیروهای ارتش سوریه بارها از ورود کاروان نظامی 
نیروهای آمریکایی به شــهرها و روستاهای استان 

حسکه جلوگیری کرده اند.

 ترکیه: در ادامه تنش بین ترکیــه و یونان، وزیر 
خارجه ترکیه ۱۴ جزیره یونانی در شرق دریای اژه را 
نام برد که آنکارا می خواهد حاکمیت یونان را به چالش 
بکشــد.»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در 
مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: »اکنون این جزایر 
را غیرنظامی کنید وگرنه موضوع حاکمیت را مطرح 
خواهیم کرد.«او مدعی شد که یونان مفاد معاهدات 
۱۹2۳ لوزان  و پاریس ۱۹۴7 را زیرپا می گذارد و باید 
نسبت به غیر ملی شدن آنها اقدام کند. وزیر خارجه 
ترکیه هشــدار داد در غیر این صورت بحث بر ســر 

حاکمیت  این جزایر آغاز خواهد شد.

 فرانســه: وزارت امور خارجه ترکیه ســفرای 
فرانســه و آلمان را به علت تظاهرات پ.ک.ک در 
این 2 کشــور احضار کرد.»مولــود چاووش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه اعــالم کرد آنکارا به علت 
برگــزاری تظاهرات از ســوی عناصــر پ. ک .ک 
در آلمان و فرانســه، ســفرای پاریــس و برلین را 
احضــار کرده اســت. دیپلمات هــای ترکیه ای در 
اردیبهشــت ماه ســال جاری نیز خبــر داده بودند 
که تعدادی از عناصر وابســته به حــزب کارگران 
کردســتان )پ. ک.ک( در روز دوازدهم ماه می به 

کنسولگری آنکارا در فرانسه تعرض کرده اند.

 افزایش ۲ برابری خشونت جنسی 
علیه کودکان در آلمان

آمار پلیس جنایی فدرال آلمان نشــان می دهد در 
ســال گذشــته 2۰2۱ به طور میانگین روزانه ۴۹ 
کودک مورد خشــونت جنســی قرار گرفته اند که 
نشــان می دهد آمار این گونه جرائم نسبت به سال 

قبل از آن دو برابر شده است.
"دویچه وله" آلمان در گزارشــی نوشت: در سال 
2۰2۱ تعــداد تصاویر و ویدئوهــای تولید و توزیع 
صحنه های اعمال خشونت  جنسی علیه کودکان در 
آلمان، حدود ۱۰8،8 درصد افزایش داشــته و این 
دو برابر میزان سال قبل است. این آماری است که 
پلیس جنایی آلمان دوشنبه ۹ خرداد منتشر کرد.

بر اســاس این آمار، سال گذشــته در بیش از ۳۹ 
هزار پرونده به اتهام پورنوگرافی کودکان اعالم جرم 
شده اســت. این رقم در سال پیش از آن )2۰2۰( 
۱8هــزار و 8۰۰ مورد بود.در همیــن بازه زمانی، 
موارد سوءاســتفاده جنسی از کودکان نیز افزایشی 
6،۳ درصدی داشته است و بیش از ۱۵هزار و ۵۰۰ 
مورد جرم در این زمینه به ثبت رسیده است. پلیس 
حــدس می زند که میزان برمال نشــده این جرایم 
چند برابر چیزی باشــد که در دســترس است.به 
گفته کرســتین کالوس، نماینده ویژه دولت آلمان 
در حوزه سوءاستفاده جنسی، اروپا به محور پخش 
تصاویر و ویدئوهای سوءاســتفاده های جنسی بدل 
شده است. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، میانگین 
روزانه ۴۹ مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان در 
آلمــان را "تکان دهنده" خواند. نهاد امداد کودکان 
آلمان هم خواســتار اقداماتی بــرای حفاظت بهتر 
از کودکان شــده اســت. به گفته این تشکیالت، 
افزایش جرایم جنایی در حوزه خشــونت جنســی 
علیه کودکان هشداردهنده است.آمار پلیس نشان 
می دهد که شــمار کودکان و نوجوانانی که تصاویر 
و ویدئوهای سوءاستفاده های جنسی را به ویژه در 
شبکه های اجتماعی بازنشــر یا تولید می کنند، از 
سال 2۰۱8 بدین سو در آلمان به بیش از ده برابر 
رسیده است.بر اساس این آمار، در حالی که در این 
سال ۱۳7۳ نوجوان زیر سن قانونی مظنون به این 
اقدام بوده اند، این رقم در ســال گذشته 2۰2۱ به 

۱۴هزار و ۵28 مورد رسیده است.

نیمچه گزارش

 
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در حالی با 
همتای بحرینی خود دیدار کرد که امروز در ریاض با وزرای 
شــورای همکاری همکاری خلیج فارس شامل عربستان، 

قطر، بحرین، امارات، کویت و عمان دیدار می کند. 
حال این ســوال مطرح است که هدف الوروف از این سفر 
چیســت و چرا در شــرایط کنونی مسکو به دنبال توسعه 

مناسبات با شورا می باشد؟ آنچه این روزها به کانون اصلی 
دالیل تحرکات نظامی و سیاســی کشورهای غربی مبدل 
شده است مســئله جنگ اوکراین می باشد. در یک سوی 
معادلــه اروپا و آمریکا به دنبال یافتن منابعی جایگزین به 
جای روســیه برای تامین نفت و گاز می باشند که توسعه 
روابط با کشــورهای عربی نفت خیز بخشی از این رویکرد 
اســت و از سوی دیگر دیگر روسیه به دنبال خنثی سازی 
سیاست تحریم غرب و متقاعد کردن تولید کنندگان نفت 

به خودداری از افزایش تولید می باشد.
 بر این اســاس بخشی از ســفر الوروف برگرفته از جنگ 
اوکرایــن و تقابل هــای میان غرب و روســیه می باشــد. 

نکته دیگر آن اســت که مســکو تالش دارد تــا در کنار 
مدیریت جنگ اوکراین ســایر ابعاد سیاست خارجی اش 
را نیــز اجرایی ســازد. غرب آســیا از محورهای مهم این 
سیاســت اســت که در قالب روابط با ایران، کشــورهای 
عربی، معادالت ســوریه و فلسطین اجرا می شود. این امر 
زمانی بیشــتر نمود می یابد که الوروف در بحرین به ایران 
پرداخت و اضافه کرد که ابتکار جمهوری اســالمی ایران 
و روســیه برای امنیت منطقه همچنان مطرح اســت و ما 
این ســند را به روز کرده ایم. این رویکرد نشان می دهد که 
مسکو به دنبال تغییر در موازنه نظامی یک جانبه گرایانه 
آمریکا در منطقه است و سعی دارد تا همگرایی منطقه ای 

را مولفه ای برای رســیدن به امنیت پایدار قرار داده و در 
عیــن حال از این مولفه برای مقابله با تحرکات غرب علیه 
خویش بهره گیرد. در این میان ســوق دادن کشــورهای 
عربی به روابط با ســوریه و دســت برداشتن از حمایت از 
تروریسم از دیگر ابعاد سفر الوروف به منطقه و حضور در 
نشســت شورای همکاری خلیج فارس است. در این میان 
کشــورهای عربی نیز که نگاهــی بدبینانه به حمایت های 
امریکا یافته اند رویکرد به روســیه را مولفه ای برای یافتن 
متحدان جدید می دانند هر چند که به دلیل وابستگی به 
تســلیحات غربی همچنان در مدار غرب حضوری اجباری 

را ادامه می دهند. 

یادداشت

گزارش

همزمان با تشــدید جنایات اشغالگران علیه مسجداالقصی صندوق کودکان ملل 
متحد موســوم به یونیسف دیروز در گزارشی اعالم کرد که از ابتدای سال جاری 

میالدی ۱۳ کودک فلسطینی کشته شدند.
 ادیل خضر،  مدیر منطقه ای یونیسف در غرب آسیا و شمال آفریقا اعالم کرد که 
با کشته شدن کودک فلسطینی ۱۳ ساله در بیت لحم، تعداد کودکان فلسطینی 
کشته شده در این هفته به ۳ تن رسید.وی افزود: از ابتدای سال جاری میالدی 
۱۳ کودک فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند که این تعداد نسبت به سال 

گذشته نزدیک به دو برابر بیشتر شده است.
 خضر با ابراز نگرانی از تاثیر این تنش ها بر کودکان تاکید کرد که حقوق کودکان 
جزء حقوقی اســت که باید همه طرف ها به آن احتــرام بگذارند.وی همچنین با 
اشــاره به هدف قرار گرفتن کودکان، گفت؛ تحت هیچ شرایطی نباید کودکان را 
مورد آزار و ازیت و خشــونت  قرار داد.پیشــتر یونیســف اعالم کرد که هیئتی از 
"ابتکار اکو خاورمیانه"، بازوی انسانی اتحادیه اروپا در غرب آسیا و شمال آفریقا، 
هفته گذشــته از مدارس تازه بازســازی شــده غزه بازدید کرد.این سازمان بشر 
دوســتانه افزود: به لطف حمایت اتحادیه اروپا، یونیسف توانسته اقدامات موثری 
در حمایت و کمک به کودکان فلسطینی جهت تحقق بخشیدن به اهداف آنها و 

شکوفایی استعداد و پتانسیل آنها انجام دهد.
خبر دیگر از فلســطین اشــغالی آنکه صدای آژیر خطر بــه دلیل بروز نقص در 
ســاختمان ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو بوده است که همه این ها نشانگر 
حجم ناکامی و ســردرگمی حاکم بر ارتش اشــغالگر است.سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی اخبار مربوط به صدا درآمدن آژیر های خطر در تل آویو را تائید کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
که صدای آژیر به خاطر بروز نقص در ساختمان الکریاه )ساختمان ارتش( در تل 
آویو بوده است.منابع خبری از آتش سوزی در پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در 
جریان درگیری های شهرک نشــینان صهیونیست و فلسطینیان در قدس اشغالی 

خبر دادند. 
برخی منابع خبری نیز از تحرکات مشــکوک نظامیان رژیم صهیونیستی در مرز 
لبنــان خبر دادند. در این میان هم همزمان با افتتاح اولین دفتر تلویزیونی رژیم 

صهیونیســتی در مغرب، رهبر جبهه پولیســاریو از جاسوسی دولت رباط از وی 
با نرم افزارهای جاسوســی این رژیم خبر داد.به نوشــته وبگاه القدس العربی، در 
مراســم جشنی که به این مناســبت در مجموعه باستانی »شــاله« برگزار شد، 
تعدادی از مقامات مغربی و شــخصیت های دانشگاهی حضور داشتند. همچنین 
قرار اســت دفتر دیگر این شــبکه در شــهر »دارالبیضاء« افتتاح شــود. این در 
حالی اســت که ائتالف وفادار به رئیس مخالفان کابینه تل آویو در پارلمان رژیم 
صهیونیستی تصمیم گرفت که قاطعانه با طرح ها و قوانین پیشنهادی این کابینه 
مخالفت کند.رهبران احزاب مخالف کابینه فعلی تل آویو در کنســت و وابسته به 
»ائتالف نتانیاهو« اعالم کردند که با هرگونه قانونی که ائتالف حامی بنت با هدف 
سرنگونی حکومت )رژیم صهیونیستی( پیشنهاد کند، مخالفت خواهند کرد.هفته 
گذشــته، اعضای ائتالف مخالف بنت قصد داشــتند به قانون »کمک های مالی 
برای سربازان برکنارشده« رای منفی دهند؛ قانونی که در نهایت و به لطف تعهد 
مخالفــان به عدم امتناع پس از توافق »بنی گانتز« وزیر جنگ تل آویو با بنیامین 
نتانیاهو تصویب شــد؛ وی در این توافق و برای جلب رضایت نتانیاهو، ارزش این 

کمک مالی را  افزایش داد.
سران این ائتالف در بیانیه ای مشترک به رسانه های کنست تصمیم خود را مبنی 
بر مخالفت با طرح های آتی کابینه بنــت اعالم کردند. رهبران مخالف، وضعیت 
کابینه بنت را به یک »دولِت در حال غرق شــدن« تشــبیه کرده و اذعان کردند 
که ایــن کابینه هر کاری را که در توان دارد انجام می دهد تا بلکه خود را نجات 
دهد.رادیوی »کان« وابسته به رژیم صهیونیستی از سفر تاجران  »اسرائیلی« که 

تابعیت آمریکایی نیز دارند، به عربستان سعودی خبر داد.
عربستان ســعودی در حال پیش بردن روند عادی سازی غیرمنتظره ای در روابط 
با رژیم صهیونیســتی است که از طریق ســفر بازرگانان صهیونیست با پاسپورت 
»اســرائیل« و ویزای ویژه ورود به عربســتان ســعودی انجام می شود.بر اساس 
گزارش »گلوبس« روزنامه اقتصادی رژیم صهیونیســتی در اواخر هفته گذشته، 
این تاجران در حال انعقاد »معامالت بزرگ« با طرف سعودی هستند؛ بازرگانان 
سعودی و صندوق های سرمایه گذاری در حال برقراری تماس هایی روبه جلو برای 

فعالیت در اسرائیل هستند.
این روزنامــه درباره روابط ســابقه دار ریاض-تل آویو به نقــل از یک منبع آگاه 
می نویسد: »بیش از بیست سال است که غیرمستقیم با عربستان سعودی ارتباط 
داریم؛ اما من چنین رشدی را که در ماه های اخیر شاهد بودیم، به خاطر ندارم«.

ده ها تاجر از ســرزمین های اشــغالی، از این امکان برای سفر به ریاض و بازید از 
شــهرهای دیگر مانند »نئوم« که »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر سابق تل آویو 
در نوامبر 2۰2۰ از آن بازدید کرد، اســتفاده کردند. جایی که وی با »محمد بن 
سلمان« ولی عهد سعودی با حضور »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه وقت آمریکا 
دیدار کرد.این ســفرهای تجاری و بازدیدهای بازرگانان رژیم صهیونیستی منجر 
به توافق و انجام معامالت بســیاری از جمله دو معامله چند میلیون دالری اخیر 
در زمینه کشاورزی بیابانی شده است.طبق گزارش این روزنامه صهیونیستی یک 
تاجر اســرائیلی اذعان کرده است: »به جز روابط مستقیم دیپلماتیک و همچنین 
نقل و انتقاالت بانکی مســتقیم، ما همه چیزهایی را که کشــورها برای برقراری 
روابط تجاری مســتقیم، امضای معاهدات و انتقال کاال و تخصص نیاز دارند، در 

اختیار داریم«.

الوروفچهمیخواهد
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در اقدامی که بیشتر به یک خودزنی شباهت دارد رئیس 
شــورای اروپا اعالم کرد در اولین روز نشست سران این 
اتحادیه، کشــورهای عضو برای تحریم حداقل دو سوم 
واردات نفت از روســیه به توافق رســیده اند و در عین 
حال پارلمان اروپا شــروطی را برای پذیرش اوکراین در 

اتحادیه اروپا بیان کرده است. 
بعد از دو بار شکســت کشــورهای اتحادیــه اروپا برای 
توافق روی تحریم واردات نفت از روسیه، یک مقام ارشد 
اروپایی بامداد سه شنبه از حصول اجماع نظر در این باره 
خبر داد.»چارلز میشــل« رئیس شورای اروپا در پیامی 
توئیتری اعالم کرد که کشــورهای عضــو این اتحادیه 
بــرای تحریم بخش اعظــم واردات نفت از روســیه به 
توافق رسیده اند.میشل در این بیانیه توضیح داد: »روی 
ممنوعیت واردات نفت روســیه بــه اتحادیه اروپا توافق 
حاصل شد. فون درالین با اســتقبال از اتفاق نظر سران 
اتحادیه اروپا بــرای تحریم نفتی روســیه، توضیح داد: 
»این امر عماًل حدود ۹۰ درصد از واردات نفت روســیه 
به اتحادیه اروپا را تا پایان ســال 2۰22 قطع می کند. ما 
به زودی برمی گردیــم تا درباره آن ۱۰ درصد باقیمانده 
نیز تصمیم بگیریم«.»جوزپ بورل« مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا نیز با استقبال از این توافق، گفت: 
»این تصمیمــی مهم برای فلج کردن ماشــین جنگی 

پوتین است. اتحاد ما، قدرت ما است«.
صدراعظــم اتریش در پی اعالم توافق کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا در اعمال ممنوعیت واردات نفت روســیه، 
گفت که این مســئله در ذات خود برای کشورهای عضو 
و همچنین مســکو آزار دهنده است. در این میان وزارت 
دفاع روســیه با ارائه آمار جدیدی از حمالت به اوکراین، 

گفت از ابتدای درگیری ها تاکنون بیش از ۳ هزار تانک، 
حــدود ۱8۰ جنگنده و بیش از هــزار پهپاد اوکراینی را 
نابود کرده اســت.این مقام نظامــی روس اعالم کرد که 
از زمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین، ارتش روســیه 
تاکنون بیش از ســه هزار تانک و حــدود ۱۱۰۰ پهپاد 
اوکراینی را منهدم کرده است.مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ضمن درخواســت از کشــورهای عضو این 
اتحادیه در افزایش بودجه نظامی شان، اعالم کرد که این 

بلوک باید به یک نیروی نظامی عمده نیز تبدیل شود.
این تحریم ها در حالی مطرح شــده است که با افزایش 
نرخ تورم در انگلیس، موجــودی بانک های مواد غذایی 
در این کشــور هر هفته در حال کاهش اســت. در این 
میان هم کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا تصریح 
کرد که مصادره دارایی های مســدود شــده روسیه یک 
تصمیم گیری سیاسی نیست و یک گام دشوار محسوب 
می شــود.»پائولو جنتیلونی« کمیســیونر امور اقتصادی 
اروپا تصریح کرد که مصادره دارایی های خارجی روسیه 
یک »گام بســیار دشــوار« اســت و یک تصمیم گیری 
سیاســی نیســت و نیاز به توجیه قضایــی دارد. تورم 
ســاالنه در این اقتصاد برتر اروپا به 7.۹ درصد رســید 
که  باالترین ســطح از بحران نفتی سال ۱۹7۳ به شمار 
می رود. نماینده دائم روســیه در سازمان های بین المللی 
در واکنش به بسته ششم تحریم های ضد روسی اتحادیه 
اروپا که شــامل تحریم نفتی اســت، گفت روسیه برای 
نفت خود مشتریان دیگری پیدا خواهد کرد.طبق اعالم 
منطقه نظامی جنوبی روســیه، اولین کشتی که پس از 
پایان جنگ در »ماریوپل« وارد این بندر شده بود، با بار 

فلز آنجا را ترک کرد.

 بالتکلیفی اتحادیه اروپا 
در میان تحریم روسیه و شروط عضویت اوکراین 

واشنگتن پست در گزارشــی اعالم کرد تلفات نظامیان 
آمریکایی بر اثر خودکشــی به ویژه در میان زنان، بیش 

از تلفات رزمی است.
واشــنگتن پســت در مطلبی در پایــگاه اینترنتی خود 
نوشــت: بر اســاس گزارش وزارت دفاع آمریکا که ماه 
گذشته منتشر شد، خودکشی در میان نیرو های نظامی 
این کشور به باالترین سطح از سال ۱۹۳8 رسیده است 
و شمار زیادی از این افراد زن هستند.دینا مارتورال اورالنا 
یکی از این نظامیان آمریکایی بود. وی پیشــتر همیشه 
به همراه خانواده اش به شهر زادگاهش سفر و از »دیوار 
افتخار«، جایی که نام افرادی که در میادین نبرد مناطق 
مختلف جهان جان خود را از دست دادند، بر روی سنگ 
گرانیت سیاه حک شده است، بازدید می کرد. اما خانواده 
اش امسال بدون وی باید به این سفر بروند. دینا در سن 
28 ســالگی با یک تفنگ کالیبر ۴۵ به خود شلیک کرد 
و به شــمار فزاینده زنان نظامی پیوســت که به زندگی 
خود پایان می دهند.وی روی پلکان مقابل یادبود لینکلن 
خودکشــی کرد. ایــن زن نظامی آمریکایــی در حالی 
جان سپرد که یادداشــت هایی همراه خود داشت و این 
یادداشت خودکشی وی واقعا دلخراش و ناراحت کننده 
است. آن روز در ماه مارس سال 2۰۱6 او به بخش امور 
کهنه ســربازان رفته و درخواســت مشاوره کرده بود. او 
نمی توانســت با خانواده اش درباره این موضوع صحبت 
کنــد که چگونه اعزامش به افغانســتان او و زندگی اش 

را تغییر داد.
براســاس اطالعات منتشر شده ســال گذشته پنتاگون 
)وزارت دفــاع آمریکا( آمار خودکشــی میــان نظامیان 
آمریکایی از ابتدای سال 2۰2۰ تا ماه سپتامبر )شهریور( 

2۰2۱، از تعــداد تمام افرادی نظامــی که براثر ابتال به 
کرونا جان خود را از دســت دادند نیز باالتر رفته است.

در ســال 2۰2۰ آمریکا شــاهد خودکشی 7۰۱ نظامی 
بــود در حالی کــه این رقم در ۹ ماه اول ســال 2۰2۱ 
به ۴76 نفر رســید.طبق گزارش ها بــه ازای هر ۱۰۰ 
آمریکایی، ۱2۰ اســلحه وجود دارد. بر اساس تجزیه و 
تحلیــل اخیر مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
آمریکا، در ســال 2۰2۰، آسیب های ناشی از سالح گرم 
از تصادفــات رانندگی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر 
در میان کودکان و نوجوانان آمریکا پیشــی گرفت. بین 
ســال های 2۰۱۹ و 2۰2۰، افزایش نســبی مرگ و میر 
ناشی از ســالح گرم در میان کودکان که از جمله آن ها 
می توان به قتل، خودکشــی و تیراندازی غیرعمد اشاره 
کرد، 2۹.۵ درصد بوده اســت. این بدان معناست که ۴ 
هزار ۳68 آمریکایی زیر ۱۹ ســال در سال 2۰2۰ بر اثر 
خشونت با اسلحه جان خود را از دست داده اند.در سال 
2۰2۰، یعنی آخرین سالی که از آن چنین داده هایی در 
دسترس است، ۱۹ هزار و ۳8۴ قتل با اسلحه در آمریکا 
رخ داد که بیشــترین میزان از سال ۱۹68 تاکنون بوده 
اســت. 2۴ هزار نفر دیگر با سالح گرم خودکشی کردند 
که این موضوع تعداد کل مرگ های ناشی از اسلحه را به 

بیش از ۴۵ هزار نفر افزایش داد.
الزم به ذکر است آمار خودکشی در آمریکا از سال 2۰۰۰ 
تا 2۰۱8 حدود ۳۰ درصد افزایش داشته و این باالترین 
نرخ خودکشی در میان کشورهای ثروتمند جهان است.

در ســال 2۰2۰ خودکشــی با تلفــات ۴۵ هزار و ۹7۹ 
 نفری خــود دوازدهمین عامل مرگ و میــر در آمریکا 

اعالم شد. 

 تلفات نظامیان آمریکایی بر اثر خودکشی
 بیش از تلفات رزمی

صندوق کودکان ملل متحد در سایه سکوت جهانی هشدار داد

افزایش دو برابری کودک کشی رژیم صهیونیستی

فرامرز اصغری

در حالــی کانادا خود را مدعی حقوق بشــر معرفی می کند که پس از رســوایی 
یافتن صدها گور دســته جمعی از بومیان کانادایی که قربانی ســاختار حاکم بر 
این کشور شده اند اکنون موجی از شکایت ها درباره تخلفات جنسی سران نظامی 
ارشد کانادا در این کشور به راه افتاده است.یک قاضی سابق دیوان عالی کانادا در 
گزارشی تند نوشت، اتهامات سوءرفتار جنسی در ارتش کانادا باید دقیقا بررسی 

و تحت پیگرد مقامات غیرنظامی قرار گیرد.
این گزارش به ســفارش دولت و با اقدام لوئیز آربور کســی که به عنوان کمیسر 
عالی حقوق بشــر ســازمان ملل هم فعالیت کرده اســت تهیه شده است، و در 
میانه موجی از اتهامات ســوءرفتار جنسی علیه مقامات ارشد نظامی منتشر شده 
 اســت که نیرو های مســلح )کانادا( را تکان داده و اعتماد عمومی را خدشه دار 

کرده است.
آربور در این گزارش نوشت، افشای سوءرفتار جنسی در )نیرو های مسلح کانادا( 
فرهنگی عمیقا ناقص را در معرض دید قرار داده که با ساختاری منسوخ و خشک 
که کار چندانی برای به روزرسانی آن صورت نگرفته، تقویت شده است. او نوشت، 

خطر الگوی رفتار ارتش بدین معناست که "برخی از اعضای آن بیشتر در معرض 
خطر آسیب دیدن هر روزه از ناحیه فرماندهان هستند تا دشمن. " این بحران به 
زعم او، "نســبت به شکست خوردن در جنگ، خسارت بیشتری در از بین بردن 
روحیه ســربازان و تکان دادن کانادایی ها ایجاد کرده است. "در بین ۴8 توصیه 
این گزارش، درخواســت هایی برای تحویل شکایت های آزار جنسی به کمیسیون 
حقوق بشر کانادا و نیز درخواست از مقامات بود برای اینکه بررسی کنند آیا باید 
جایگزینی برای دانشکده های نظامی وجود داشته باشد، که از نظر آربور "به نظر 

می رسد موسساتی مربوط به دوره ای متفاوت اند.
"آنیتا آناند وزیر دفاع کانادا گفت با همه این توصیه های "عمیق" موافق است و 

گام هــای فوری را برای اجرای ۱7 توصیه آن برمی دارد، از جمله انتصاب ناظری 
مســتقل که بر این روند نظارت داشــته باشد.مشکل سوءرفتار جنسی در ارتش 
موضوعی جدید نیست، برای کانادایی ها هم جدید نیست. اما تعداد موارد درگیر 
بودن افراد رده باال در یک ســال گذشته، توجه را به این موضوع بار دیگر جلب 

کرده است.
ژنرال جاناتان َونس که سال گذشته با عنوان رئیس ستاد دفاعی کانادا بازنشسته 
شــد، در ماه مارس به تخلف خود در ممانعت از اجــرای عدالت اعتراف کرد. او 
متهم بود که چندین بار تلفنی با سرگرد کلی برنان تماس گرفت تا او را به بیان 
اظهارات نادرســت به پلیس نظامی درباره رابطه ای که با ونس داشت، وادار کند.

در 2۰۱۵، قاضی ســابق دیوانعالی، ماری دشــان متوجه "فرهنگ نهفته جنسی 
شده" در ارتش و این برداشت در رده های پایین تر شد که "کسانی که در زنجیره 
فرماندهی هستند یا رفتار جنسی نامناسب را تایید می کنند یا مایلند از آن چشم 
پوشــی کنند. " الزم به ذکر است ارتش کانادا جنایات گسترده ای در افغانستان 

صورت داده است که تا به امروز نیز به خاطر آن مجازات نشده است.

 افزایش شکایت ها درباره 
تخلفات جنسی سران نظامی کانادا


