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شهرهای ایمن جهان از نگاه اکونومیست معرفی شدند؛

 ژاپن و استرالیا  رکورددار 
ایمن ترین شهرها

اکونومیست امن ترین شهرهای جهان را در 
سال 2019 براساس چهار شاخص معرفی کرد 
که دو شهر توکیو و اوساکای ژاپن در کنار سنگاپور 

در این فهرست جایگاه اولین ها را اشغال کردند.
واحد اطالعات نشریه اکونومیست گزارشی با 
عنوان فهرست شهرهای امن 2019 منتشر کرد 
که 60 شــهر جهان را براساس 57 معیار که ذیل 
چهار شاخص امنیت دیجیتال، امنیت بهداشتی، 
امنیت زیرســاخت و امنیت فردی دسته بندی 

شده اند، دربرمی گیرد.
براســاس گزارش این هفته نامه چاپ لندن، 
توکیو در سال 2019 با 92 امتیاز امن ترین شهر 

جهان شناخته شده است.
اکونومیست گفته اســت که یافته های این 
گزارش محصول تحقیق و مصاحبه های عمقی با 
کارشناسان رشته های مرتبط بوده و زیر هر یک از 
شاخص ها 60 شهر جهان به ترتیب برخورداری از 

معیارهای مربوطه فهرست شده اند.
در این فهرســت شــهرهای توکیو و اوساکا 
ژاپن در کنار سنگاپور جایگاه های برتر را به خود 
اختصاص داده اند و چند شهر آمریکایی، اروپایی و 

چینی نیز در جایگاه های پایین تر قرار گرفته اند.
مقام اول تا سوم در امنیت دیجیتال به ترتیب 
به توکیو، سنگاپور و شــیکاگو رسید و واشنگتن 
دی ســی جایگاه چهــارم را در اختیــار گرفت. 
شهرهای لس آنجلس و سانفرانسیکو آمریکا نیز 
به صورت مساوی پنجمین شهر در این شاخص 

هستند.
دو شهر اوساکا و توکیو ژاپن به ترتیب اول و دوم 
در شاخص امنیت بهداشتی هستند و سئول مقام 
سوم را دارد. آمستردام و استکهلم در اروپا نیز به 

صورت برابر در جایگاه چهارم قرار دارند.
جایگاه اول و دوم شاخص امنیت زیرساخت نیز 
به دو شهر آسیای شرقی اختصاص دارد. سنگاپور و 
اوساکا به ترتیب در این جایگاه ها هستند. بارسلونا 
در اسپانیا مقام سوم را دارد و باز یک شهر آسیایی 
دیگر که توکیو است در جایگاه چهارم است. مقام 

پنجم نیز متعلق به مادرید اسپانیا است.
سنگاپور یک مقام اول دیگر نیز دارد که مربوط 
به شــاخص امنیت فردی اســت. مقام ها دوم تا 
پنجم این شاخص شــهرهای کپنهاگ پایتخت 
دانمارک، هنگ کنگ در چین، توکیو و ولینگتون 

پایتخت و دوم شهر پرجمعیت نیوزیلند هستند.

شــهر توکیــو پایتخت ژاپــن بــه عنوان 
پرجمعیت تریــن کالن شــهر جهان بــا 92 از 
100 امتیاز در کل باالترین رتبه را در فهرســت 
اکونومیست به خود اختصاص داده است و پس 
از آن نیز سنگاپور و اوساکا با 91.5 و 90.9 امتیاز 

قرار دارند.
ایــن ســه شــهر در دو گــزارش پیشــین 
اکونومیست در سال های 2015 و 2017 نیز سه 

جایگاه اول را کسب کرده بودند.
در گزارش اکونومیســت عنوان شده  که نام 
چهار شهر که در فهرست شهرهای امن جهان در 
سال 2017 وجود داشت در گزارش سال 2019 
حذف شده است. این چهار شهر آتن، جده، دوحه 

و تهران هستند.
بر پایه این گزارش، در عوض نام چهار شــهر 
کپنهاگ، دبی، الگوس و باکو به فهرست شهرهای 

امن افزوده شده است.
اکونومیســت می گوید که بــا اولویت یافتن 
مسائلی همچون تروریسم و تغییرات اقلیمی در 
سال های اخیر، گردآورندگان این فهرست توانایی 
یک شهر در بازیابی خود پس از فجایع طبیعی یا 
ایجادشده به دست انســان ها را نیز در معیارها 

درنظر گرفته اند.
این گزارش نشان می دهد که اگرچه ثروت یک 
شهر تاثیر چندانی بر امنیت آن ندارد، اما شهرهای 
کشــورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای 
توسعه یافته مقام های پایین تری در این گزارش 

کسب کرده اند.
بر اساس این گزارش اولویت بندی شهرهای 
ایمن جهان برای زندگی را به ترتیب: توکیو ژاپن، 
سنگاپور، اوساکای ژاپن، آمستردام هلند، سیدنی 
اســترالیا، تورنتوی کانادا، واشــنگتن دی سی 
ایاالت متحده آمریکا، کپنهاگ دانمارک و سئول 
کره جنوبی )دو شهر اخیر هر دو در جایگاه هشتم( 

و ملبورن استرالیا نام برد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

دستور روز چهارشنبه ملکه انگلیس 
برای تعطیلی پارلمان بریتانیا به مدت 
پنــج هفتــه از روز یازدهم ســپتامبر 
پیش رو )بیستم شهریور ماه( یک اقدام 
بهت برانگیز بود؛ اما اگر همه ماجراها را 
از نخستین روزی که بوریس جانسون 
در تاریخ 24 ژوئیــه )دوم مرداد ماه( به 
عنوان نخســت وزیر کشور انتخاب شد 
به دقت مورد بازبینی قــرار دهید، این 
اقدام آنچنان هم شــگفت انگیز به نظر 

نمی رسد.
خبرگزاری الجزیره نوشت: از آن روز 
جانســون خود را وقف تنها یک هدف 
کرده اســت و آن اجرای برگزیت بدون 
توافق و خروج از اتحادیه اروپا تا 31 ماه 
اکتبر )نهم آبان ماه( است. او که در آستانه 
ورود به ساختمان شــماره 10 خیابان 
داونینگ )ســاختمان نخست وزیری 
انگلیس( قرار داشــت، به خبرنگاران 
گفت که بریتانیا در نهایــت از اتحادیه 
خارج می شــود و هیچ شرط و شروطی 
برای این خروج نیست. او با این جمله که 

شکاکان، عیب جویان و منفی بافان دوباره 
متوجه می شوند که اشــتباه کرده اند، 
تمامی عواقبی که از سوی کارشناسان 
و کارکنــان دولت برای خــروج بدون 
توافق پیش بینی کرده بودند را رد کرد؛ 
این کارشناســان هرج و مرج، سقوط 
اقتصادی و احتماال بحران و همچنین 
التهابات سیاسی و اجتماعی را در صورت 
رویداد برگزیت بدون توافق با اتحادیه 

پیش بینی کرده اند.
نخســت وزیر بریتانیا با بی اعتنایی 
به توافق اکثریت مجلس این کشــور 
برای جلوگیری از خروج بدون توافق در 
ماه ژانویــه )دی - بهمن( و تأکید بر این 
موضوع در ماه آوریل )فروردین ماه( گفت 
که ما قصد داریم به وعده های تکرار شده 
مجلس جامه عمل بپوشانیم. او که کمر 
به قطع رابطه با اتحادیه بسته است، گفت: 
روابطی جدید و هیجان انگیز با باقی اروپا 

برقرار می کنیم.
حتی یک ماه پیش از آنکه او دستور 
به دور زدن دموکراسی بدهد گفته بود: 
ما قصد داریم اعتماد را به دموکراســی 

کشورمان بازگردانیم.
جانســون و اطرافیانش، بــه ویژه 
دومنیک کامینگز، مشاورش، همواره 

تالش دارند نیت خــود را با تکرار جمله 
توافق جدید، توافق بهتر با اروپا؛ پنهان 
کنند. اما از ابتدا قصد آن ها در اولتیماتوم 
جانسون واضح و مبرهن بود: جانسون 
گفته بود که هیچ خبری از حمایت ایرلند 
در هیچ توافقی با اتحادیه نیست )حمایتی 
که یک راهکار ایمنی برای جلوگیری از 
ایجاد مرز فیزیکی بین جمهوری ایرلند 

و ایرلند شمالی در نظر گرفته شده بود(.
به مدت بیش از دو سال، 27 کشور 
اتحادیه اروپا واضــح و مطمئن عنوان 
می کردند که آن ها امنیت و آینده کشور 
باقی مانــده )ایرلند( را به درخواســت 
کشــوری که قصد خروج دارد قربانی 
نمی کنند؛ اما آنطور که سیمون کانوی، 
معاون رئیس دولت ایرلند روز چهارشنبه 
عنوان کرد: به نظر می رسد که بریتانیا 
به ســادگی در حال پاک کردن صورت 
مسئله در مورد ایرلند است و تعهداتی را 

که وعده داده بود، زیر پا می گذارد.
در همین حــال جانســون و دیگر 
برگزیت طلبان افراطی هرگز قصد ایجاد 
پشتوانه ای را نداشتند که بر اساس آن در 
نبود توافق سیاسی یک مرز فیزیکی با 
ایرلند که بریتانیا از ایجاد آن جلوگیری 
کرده بود، منجر به باقی ماندن ایرلند در 

اتحادیه گمرکی با اروپا شود. بر همین 
اساس نخســت وزیر همواره به دنبال 
خروج بدون توافق با این ادعا بود است که 
دوران طالیی برای بریتانیا رقم می خورد. 
)ایرلند جزء بریتانیا می ماند و جدایی در 

کار نیست(
تعلیق پارلمان در روز چهارشــنبه 
در واقــع ترکیبی از فریــب و فداکاری 
بود. جانســون، به همراه وزرا و وفاداران 
به خود عنوان کردند که تعلیق پارلمان 
فرآیند معمول یک دولت جدید به منظور 

آماده سازی دستور کار قانون گذاری بر 
سر مسائلی همچون سیاست، خدمات 
درمانــی عمومی و مدارس اســت و به 
هر حال نمایندگان قــرار بود عمده ماه 
ســپتامبر و اکتبر را در کنفرانس حزب 
غایب باشــند و بود و نبودشــان فرقی 

نمی کرد.
جانســون می داند که این وضعیت 
طبیعی نیست. او و هر تحلیلگر سیاسی 
منتقــدی می دانند کــه تعطیلی پنج 
هفته ای برای بررسی مسائل بهداشت و 
آموزش نیست، اما با محدودیت شدید 
مجلس، زمان و فرصــت مجلس برای 
جلوگیری از خروج بدون توافق ســلب 
می شــود. او می داند که مجلس خود را 
برای برگزاری جلســه اضطراری آماده 
می کــرد؛ گزینه ای که حــاال با تعلیق 

مجلس از میان رفته است.
برای جلوگیری از خروج بدون 

توافق چه می توان کرد؟
جان برکو، سخنگوی پارلمان اقدام 
جانســون را فریبکارانه خواند و تخطی 
از قانون اساسی را محکوم کرد. او گفت: 
هرچند که این تعلیق مجلس ظاهری 
شیک دارد، اما هر انسان کوری متوجه 
می شــود که هــدف از تعلیق مجلس 
جلوگیری از ورود مجلس به مســئله 
برگزیــت و انجام وظایفــش در ایجاد 

مسیری شفاف برای کشور است.
فیلیپ هاموند، که تا پیش از به روی 
کار آمدن جانسون، رئیس خزانه داری 
سلطنت بریتانیا بود، از برچسب »تخطی 
از قانون اساســی« برای اقدام جانسون 
یاد کرد و در دیدار اضطــراری که برای 
واکنش نسبت به اقدام جانسون برگزار 

شده بود حتی این اقدام را کودتا خواند.
نمایندگان در حال کار روی جدول 
زمان بندی دو ماهه بــرای جلوگیری 
از خروج بدون توافــق از اتحادیه بودند. 
حاال آنها باید مســیر را برای اجرای این 
قوانین از طریق مجلس عــوام و عیان 
بین سوم تا یازدهم ســپتامبر، هموار 
کنند که در نهایت شــش روز فرصت 
خواهند داشت. بر اساس قوانین تعلیق، 
اگر آن ها این موضوع را طی شش رو به 
سرانجام نرسانند، درنهایت باید کار را از 
تاریخ چهاردهم اکتبر )چند روز پیش از 

ضرب العجل برگزیت( از ابتدا آغاز کنند.
راه دیگر آن ها این است که در جلسه 
هفته آتی خود رأی عدم اعتماد به دولت 
بدهند. برای اینکه چنین راهکاری جواب 
دهد، نمایندگان باید آرای الزم را برای از 
بین بردن اکثریت موافق دولت کسب 
کنند. روز چهارشنبه، اطرافیان جانسون 
صریحا این جنــگ را با گفتن جمله ای 
کلید زدند: اگه می تونی مارو بگیر! آن ها 
گفتند که حتی اگر مجلس بتواند رأی 
عدم اعتماد دولت را به کرسی بنشاند، 
دولت همچنان تا برگــزاری انتخابات 
سراسری عمومی بر ســر کار است؛ که 
چنیــن کاری قطعا بعــد از 31 اکتبر 

)اجرای برگزیت( اتفاق می افتاد.
برای جلوگیــری از این موضوع یک 
دولــت اضطراری یا وحــدت ملی باید 
نزد ملکه برود و اعتماد را از وی کســب 
کند. اما چنین مسئله ای در حال حاضر 
مورد اختالف احزاب بوده که آیا جرمی 
کوربین، رهبر حزب کار باید کسی باشد 
که این دولت را تشکیل می دهد یا با توجه 
به مخالفت گسترده با کوربین در بین 
محافظه کاران ضد خروج بدون توافق 
و دیگر احزاب یک سیاســتمدار دیگر 
همچون هریت هارمــن از حزب کار یا 
کنت کالرک از حزب محافظه کار این 
دولت را تشــکیل دهد. درنهایت حتی 
اگر دولت جدید بتواند جانســون را سر 
موقع به  زیر بکشد، باید قانون تدوینی 
را قبل از 31 اکتبر در مجلس به تصویب 
برساند که در غیر این صورت خروج بدون 
توافق بی توجه به دولت بر مسند قدرت، 

اجرا می شود.

با ترغیب ملکه برای تعلیق پارلمان صورت گرفت

زمینه چینی جانسون برای »خروج بدون توافق« از اتحادیه 
جانسون و هر تحلیلگر 

سیاسی منتقدی می دانند 
که تعطیلی پنج هفته ای 

برای بررسی مسائل 
بهداشت و آموزش نیست، 

اما با محدودیت شدید 
مجلس، زمان و فرصت 

مجلس برای جلوگیری از 
خروج بدون توافق سلب 

می شود

دستور روز چهارشنبه 
ملکه انگلیس برای تعطیلی 
پارلمان بریتانیا به مدت پنج 
هفته یک اقدام بهت برانگیز 

بود؛ اما اگر همه ماجراها 
را از نخستین روزی که 

بوریس جانسون به عنوان 
نخست وزیر کشور انتخاب 

شد به دقت مورد بازبینی 
قرار دهید، این اقدام 

آنچنان هم شگفت انگیز به 
نظر نمی رسد
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رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد اگر آمریکا جنگنده های اف-35 موسوم به صاعقه این کشور را تحویل ندهد، آنکارا 
خرید جنگنده های نسل جدید سوخو از روسیه را در نظر می گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در خصوص 
مسائل مختلفی از جمله ایجاد منطقه موسوم به منطقه امن در شمال سوریه با همکاری آمریکا و درباره خرید جنگنده های 
روسی به جای جنگنده آمریکایی سخن گفت. اردوغان در خصوص توافق با واشنگتن برای تشکیل منطقه امن در شمال 
سوریه، آن را اقدامی صحیح توصیف کرد که آنکارا هرگز اجازه به تعویق افتادن آن را نخواهد داد. وی در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه آیا جنگنده های روسی سوخو-57 و سوخو-35 گزینه های جایگزین ترکیه برای جنگنده های آمریکایی اف-
35 هستند، گفت: چرا نباشد؟ ما برای هیچ چیز به آنجا )روسیه( نرفتیم! رئیس جمهور ترکیه درباره تنش های اخیر با آمریکا 
بر سر موضوع خرید سامانه های پدافند موشکی اس-400 و تحریم فروش اف-35 به آنکارا 
گفت: ترکیه فقط بازاری برای فروش جنگنده های اف-35 نیست، بلکه یکی از تولیدکنندگان 
آن است. اردوغان صراحتا تاکید کرد: اگر آمریکا ]جنگنده های اف-35[ را تحویل ندهد، ما 
قطعا جنگنده های سوخو-35 و سوخو-57 را به عنوان گزینه های جایگزین در نظر می گیریم. 

خرید سامانه اس - 400 از روسیه از سوی آنکارا منجر به خشم واشنگتن شده است.

یگان پهپادی ارتش یمن )هواپیماهای بی سرنشــین( می گوید فرودگاه نجران واقع در جنوب غربی عربســتان 
سعودی را هدف قرار داده است. شبکه المسیره یمن به نقل از این یگان گزارش داد که حمله پهپادی به این فرودگاه 
گســترده بوده و در آن چند، پهپاد تهاجمی از نوع قاصف 2 کی به این فرودگاه حمله کردند. سرتیپ یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این ارتباط گفت که حمله پهپادی به نجران، آشیانه های جنگنده های سعودی را 

هدف قرار داده و بر اثر این حمالت، پروازها به این فرودگاه و بالعکس متوقف شده است.
او این حمله و حمالت مشابه آن در ماه های گذشته را پاسخ مشروع یمن به جنایت های ائتالف سعودی در یمن 
و محاصره این کشور دانست و تأکید کرد که توقف حمالت پهپادی و موشکی به داخل خاک سعودی، منوط به این 

است که جنگ علیه یمن و محاصره چند ساله این کشور پایان یابد.
این دومیــن حمله ارتــش یمن بــه فرودگاه های عربســتان ســعودی در کمتراز 
24ساعت اســت. یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی یمن صبح پنجشنبه نیز 
 اعالم کرد که فرودگاه بین المللی أبها را برای دومین بار با موشــک کروز قدس 1 هدف 

قرار داده است.

حمله گسترده پهپادهای یمن به فرودگاه نجران عربستان سعودیاردوغان: سوخو  روسیه جایگزین اف- 35 می شود

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با رادیو 
فاکس نیوز اعالم کرد آمریکا باید حضور در افغانستان 

را حفظ کند.
به گزارش رویتــرز، ترامپ گفت: پــس از توافق با 
طالبان، ۸600 نظامی آمریکایی در افغانســتان باقی 
خواهند ماند، حتی اگر آمریکا به توافقی با طالبان برای 

پایان دادن به 1۸ سال جنگ در افغانستان دست یابد.
وی افزود: ما حضور خود را آنجا حفظ خواهیم کرد. 
ما این حضور را خیلی اساسی کاهش خواهیم داد، اما 

همیشه حضوری خواهیم داشت. 
ترامپ گفت: سطح نیرو های آمریکایی در افغانستان 
به هشت هزار و 600 تن کاهش می یابد و سپس از آن به 

بعد تصمیم خواهیم گرفت چه اتفاقی بیافتد.
حدود 14 هزار نظامی آمریکایی در حال حاضر در 
افغانستان هستند که از این تعداد، حدود پنج هزار تن 

در عملیات مبارزه با شورشیان مشارکت دارند. طالبان 
روز چهارشنبه اعالم کرد به یک توافق نهایی با مقامات 
آمریکایی نزدیک شده است که براساس آن، نظامیان 
این کشور از افغانســتان خارج خواهند شد و این گروه 
نیز وعده می دهد این کشــور به پناهگاهی برای دیگر 
گروه های ستیزه جو تبدیل نشــود. قرار است نماینده 
ویژه آمریکا در امور صلح افغانســتان، این هفته برای 

دیدار با مقامات افغان از دوحه به کابل سفر کند

جاشــوا وانگ، اندی چان و اگنس چــو، از فعاالن 
سرشناس اعترا ض های هنگ کنگ، که خواستار حفظ 
استقالل و دموکرسی هســتند بازداشت شدند. چند 
ساعت پیش از بازداشت، نیروهای امنیتی گردهمایی  

برنامه ریزی شده برای روز شنبه را لغو کرده است.
جاشوا وانگ در مالعام در راه ایستگاه قطار بازداشت 
و به پاسگاه  پلیس منتقل شده است. این خبر را  حزب 
منتقد دولت هنگ کنگ، »دموسیستو« منتشر کرده 
است. جاشــوا وانگ یکی از موسسان این حزب است. 
حال به نقل از این حزب، اگنس چو یکی از دیگر اعضای 

سرشناس »دموسیستو« هم بازداشت شده است.
پیش از آن یکــی از رســانه های هنگ کنگ، خبر 
بازداشت اندی چان را منتشر کرده بود. چان رهبر حزب 
»استقالل طلب ملی هنگ کنگ« است که فعالیت آن 
ممنوع شده است. چان از قرار در فرودگاه بین المللی 

هنگ کنگ، پس از پرواز به ژاپن بازداشت شده است.
چند ســاعت پیش از بازداشــت ایــن چهره های 
سرشناس اعتراض های هنگ کنگ، نیروهای امینتی 
گردهمایی  برنامه ریزی شــده برای روز شــنبه را لغو 
کردند. در واکنش به این اقدام سازمان »جبهه حقوق 
مدنی بشر« که این گردهمایی را برنامه ریزی کرده بود، 
اعالم کرد که برای پرهیز از بــه خطر انداختن امنیت 

معترضان چاره ای جز لغو آن ندارد.

ترامپ: 8 هزار و 600 نیروی آمریکایی در افغانستان می مانندبازداشت رهبران معترضان هنگ کنگ و لغو راهپیمایی امروز 
خبرخبر


