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کشور سوریه به عنوان بدترین کشور دنیا برای زنان 
در  سال ۲۰۱۹ شناخته شده است. این نتیجه گزارش 
جدید موسســه زنان، صلح و امنیِت جورج تاون و 
همین طور موسسه تحقیقاتی صلح اسلو، براساس 
شــاخص زنان، صلح و امنیت اســت. این شاخص، 
میزان آسایش و رفاه زنان براســاس عواملی نظیر 
برابری، امنیت و درون گنجی را در ۱۵۳ کشور دنیا 
بررسی می کند. براســاس این شاخص، کشورهای 
اسکاندیناوی در زمره بهترین کشــورها برای زنان 
قرار دارند، اما در سوی دیگر این طیف، کشورهایی 
هستند که از نظر تاریخی وضع بی ثبات و ناپایداری 

داشته اند. 
1- جمهوری عربی سوریه

کشور ســوریه از ماه مارس ۲۰۱۱، درگیر جنگ 
و شرایطی شــده اســت که آن را »بدترین فاجعه 
انسانی عصر ما« می دانند. تجاوز جنسی و شکنجه، 
سوء تغذیه و خشونت ناشــی از تبعیض جنسیتی، 

واقعیت هر روزه این کشور هستند.
2- افغانستان

در کشــور افغانســتان، تنها ۳۷ درصــد از زنان 

سواد خواندن و نوشــتن دارند و یک سوم از دختران 
افغانستانی پیش از رسیدن به ۱۸ســالگی ازدواج 

می کنند و گاهی مجبور به ترک تحصیل می شوند.
3- یمن

حدود ۶/۲ میلیون نفر جمعیت از زنان و دختران 
یمنی در معرض خطر خشونت های ناشی از تبعیض 
جنسیتی هستند، به گونه ای که ۵۲ هزار نفر از زنان 
این کشور را خشونت جنسی، ازجمله تجاوز جنسی 

تهدید می کند.
4- پاکستان

خشونت علیه زنان و دختران یکی از نگرانی های 
جدی در کشــورهای پاکســتان به شــما می رود. 
طبق گزارشــات، جرایمی نظیر کودک همسری، 
تجاوزجنسی، قتل ناموسی، اسیدپاشی و خشونت 

خانگی، کماکان در این کشور متداول هستند.
5- جمهوری آفریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی از  سال ۲۰۱۳ درگیر 
نزاع های مســلحانه خشــونت آمیز بوده اســت و 
گزارشات منتشره از اعمال خشونت علیه زنان این 

کشور، ازجمله تجاوز جنسی حکایت دارد.

آسایش، رفاه، امنیت و برابری
بدترین کشورها برای زنان در سال ۲۰۱۹ 

که
 این

و  
فاینانشیال تایمز از برگزاری انتخابات در کره شمالی 
نوشته است. مشارکت در انتخابات مجمع عالی خلق 
کره برای همه افراد باالی ۱۷ سال در این کشور اجباری 
اســت. روی برگه  های رأی این انتخابات تنها یک نام 
نوشته شده و اگرچه مردم حق خط زدن این نام را دارند 

اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

روزنامه واشنگتن پست در طرحی در صفحه نخست 
خود به ســخنرانی هفته گذشــته ترامپ پرداخته و 
سعی کرده درچند کلمه شخصیتی که ترامپ در این 
ســخنرانی از خود به نمایش گذاشــته، خالصه کند. 
کلماتی نظیر »شورشی«، »قربانی«، »کارشناس«، »مبارز« 

و »پرخاشگر« ازجمله این کلمات هستند. 

روزنامه وال استریت ژورنال به سقوط هواپیمای خطوط 
هوایی اتیوپی پرداخته اســت. در این ســقوط هر ۱۵۷ 
سرنشین هواپیما کشته شدند. این هواپیما یک بویینگ 
۷۳۷ بوده است. گفته می شود به دلیل سقوط این هواپیما، 
چین نیز چند ۱۰ فروند از این هواپیما را از خطوط هوایی 

خود خارج کرده تا ایرادات آنها بررسی شود. 

ک
وس

 کی

مقامــات هواپیمایی چین پــس از ســقوط یکی از 
هواپیماهای بویینگ ۷۳۷  در اتیوپی دستور دادند به طور 

موقت همه پروازهای بویینگ ۷۳۷ متوقف شوند.
اداره هواپیمایی چین اعالم کرده است که این تصمیم 
به این دلیل گرفته شــده که خطرات امنیتی را به صفر 
برسانند، چراکه این دومین هواپیمایی است که به دالیل 
مشابه سقوط می کند. پیشتر در ۲۹ اکتبر نیز یکی دیگر 
از هواپیماهای چین در سواحل اندونزی سقوط کرد و همه 

مسافران و خدمه جان باختند.
این اداره اعالم کرده که این تصمیم را پس از مشورت با 

اداره هواپیمایی فدرال آمریکا گرفته است.
در میان ۱۵۷ مســافر کشته شــده، هشــت شهروند 
چینی نیز حضور داشتند. این هواپیما زمان کوتاهی پس 
از بلندشدن از فرودگاه آدیس آبابا در اتیوپی سقوط کرد. 

هیچ کس از این حادثه جان سالم به در نبرده است.
این حادثه می تواند باعث ایجاد سواالتی در مورد امنیت 
هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ بشــود؛ چراکه این هواپیما نو 
بوده و هوا نیز کامال صاف بوده است. ظاهرا مشکلی پیش 
آمده بود که خلبان و کمک خلبان تصمیم به بازگشت به 

فرودگاه را می گیرند، اما نمی توانند فرود بیایند.
شرایط سقوط این هواپیما بسیار شبیه شرایط سقوط 
بویینگ۷۳۷ در اکتبر است. در آن حادثه نیز هواپیما پس 
از مدت کوتاهی بعد از بلند شدن از روی باند، سقوط کرد 
و ۱۸۹ مســافر آن جان خود را از دست دادند. با این حال، 
اما برخی از کارشناسان ایمنی در مورد ارتباط میان این دو 

حادثه ابراز تردید کرده اند.
ویلیام والدوک، اســتاد ایمنی پرواز در دانشگاه اِمری-

ریدل می گوید که این سوءظن به این دلیل به وجود آمده 
که هواپیماهای هر دو حادثه یک مدل بوده و به یک شکل 
سقوط کرده اند. او می گوید:   »محققان معتقد به ارتباط و 

تشابه میان این دو حادثه نیستند.«
آقای والدوک گفته است که شــرکت بویینگ باید به 

سیســتم ایمنی خود نگاهی دوباره بیندازد. با این حال، 
او گفته که هنوز خیلی زود اســت و برای بازبینی و آنالیز 
جعبه سیاه هواپیما برای یافتن دلیل سقوط این هواپیما 
در اتیوپی به زمان بیشتری نیاز اســت. آلن دیل، یکی از 
محققان ســابق امنیت حمل ونقل هوایی گفته است که 
تشابهاتی میان این حادثه با سقوط هواپیما در ماه اکتبر 
دیده می شود. در هر دو حادثه پس از مدت کوتاهی بعد از 
تیک آف، مشکلی به وجود می آید که گزارش ها می گویند 
در هر دو حادثه مشــکل ایجادشــده مربوط به سرعت 
عمودی هواپیما در زمان اوج گرفتن بوده است.  با این حال، 
البته احتماالت دیگری هم می تواند وجود داشته باشد. 
آلن دیل می گوید ممکن است مشکلی در موتور هواپیما 
به وجود آمده باشد یا خطای خلبان، مشکل وزن یا برخورد 
پرنده ای با موتور هواپیما باعث این حادثه شــده باشد. او 
گفته است که باید محققان بقایای هواپیما را مورد بررسی 
قرار دهند، تا بتوانند با اطمینان دلیل این حادثه را بیابند. در 
مقابل،  هارو رانتر، مدیرعامل شرکت هوایی اتیوپی ایرالینز 
به خبرنگاران گفته است که در بررسی اولیه بقایای هواپیما 
به مشــکل خاصی برنخورده اند. او گفته است: »بنابراین 
دشوار است که دلیل ســقوط را بیان کنیم.« او می گوید: 
»امیدوارم مردم و خبرنگاران پیش از قضاوت زودهنگام 
در مورد دالیل سقوط هواپیما آن  هم براساس اطالعات و 
واقعیت های اندکی که در دست است، صبر کنند تا نتیجه 
تحقیقات کامل شود.« نمایندگان شرکت بویینگ در ابتدا 
واکنشی نســبت به این حادثه نشان ندادند. این کمپانی 
پس از ساعاتی در توییتر نوشت: »از شنیدن خبر سقوط 
هواپیمای ۷۳۷ اتیوپی ایرالینز و کشته شدن مسافران و 
خدمه پرواز شدیدا متاثر شدیم.« یک شرکت آمریکایی 
واقع در شیکاگو گفته است که تیم تحقیقاتی خود را برای 
کمک به محققان اتیوپیایی و آمریکایی به محل سقوط 
هواپیما خواهد فرســتاد، تا به روند بررسی دالیل سقوط 

کمک کنند.

تردیدها پس از دومین سقوط یک شکل

چین، پروازهای بویینگ 737 را 
متوقف کرد

زن مظنون در قتل کیم جونگ نام 
آزاد شد

یک زن که بــه قتل کیــم جونگ نام 
برادر رهبر کره شــمالی متهم بود، در پی 
کنارگذاشته شــدن اتهام قتل، آزاد شده 
است. سیتی آسیه اهل اندونزی و دوان تی 
هونگ از ویتنام متهم بودند که سم اعصاب 
»وی اکس« را در  ســال ۲۰۱۷ در فرودگاه 
کواالالمپور به صورت آقای کیم مالیده اند. 
هر دو آنها اتهام قتــل را رد می کردند و 
می گفتند بر این گمان بودند که بخشی از 
یک برنامه طنز تلویزیونی هستند. آسیه 
درصورت مجرم شناخته شدن می توانست 
با مجازات اعدام مواجه شــود. دادستان 
پرونده خواستار کنارگذاشته شدن اتهام 
قتل شــد اما دلیلی ارایه نکرد. قاضی با 
پذیرش این درخواســت گفت: »سیتی 
آسیه آزاد است« اما به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، این به معنی تبرئه متهم نیست. 
انتظار می رود هوانگ دیگــر متهم این 
پرونده روز دوشــنبه بیانیه ای در دادگاه 
قرائت کند. کیم که برادر کیم جونگ اون- 
از پدر مشترک نه مادر- بود، روز ۱۳ فوریه 
۲۰۱۷ در انتظار پرواز خود به ماکائو بود که 
دو زن در بخش پروازهای خروجی فرودگاه 
به او نزدیک شــدند. تصاویر دوربین های 
»سی سی تی وی« نشان داد که یکی از آنها 
دستش را روی صورت آقای کیم می گذارد. 
دو زن سپس صحنه را ترک می کنند. حال 
او دقایقی بعد بد شــد و در مسیر انتقال 
به بیمارستان درگذشت. بعدا معلوم شد 
که علت مرگ ســم اعصاب »وی اکس« 
بوده است که یکی از ســمی ترین مواد 
شناخته شده شیمیایی است. کره شمالی 
هرگونه نقش داشــتن در این قتل را رد 
می کند اما چهار مرد- که تصور می شــود 
اهل کره شمالی باشــند و همان روز ۱۳ 
فوریه از مالزی گریختند- همگی در این 

پرونده متهم شده اند.

چهره

رئیس کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان 

آمریکا گفت، اگر دونالد 
ترامپ با ادای سوگند در 

تحقیقات مرتبط با مداخله 
انتخاباتی روسیه در 

انتخابات ۲۰۱۶ شهادت 
ندهد، مرتکب »اشتباه« 

می شود. آدام شف، رئیس 
کمیته اطالعات مجلس 

نمایندگان آمریکا یکشنبه 
در مصاحبه با ان بی سی 

گفت: »معتقدم که 
شهادت ندادن درنهایت 

اقدام اشتباهی خواهد بود، 
زیرا این احتماال بهترین 

روش برای رسیدن 
به حقیقت است که 

رئیس جمهوری آمریکا 
با ادای سوگند شهادت 
بدهد، چون همان طور 

که ایشان در گذشته به 
صراحت بیان کرده اند، 

دروغ گفتن به مردم 
کامال عادی است.« او 

همچنین گفته است: »من 
قرار نیست مقابل قاضی 
صحبت کنم« اما شاید 

او مجبور شود که مقابل 
قاضی صحبت کند.

طبق آن چه خانواده لجین 
الهذلول، یکی از ۱۰ 

مدافع برجسته حقوق زنان 
در عربستان در توییتی 
اعالم کردند، محاکمه 
وی روز چهارشنبه در 

این کشور آغاز می شود. 
به اعتقاد برخی فعاالن، 

تعدادی از این چهره های 
بازداشت شده ازجمله 

الهذلول ۲۹ساله در سلول 
انفرادی به سر می برند و 

در زندان با آنها بدرفتاری 
می شود و تحت انواع 

شکنجه ها ازجمله شوک 
الکتریکی، شالق و تعرض 

جنسی قرار می گیرند.

 ترامپ
باید شهادت بدهد

فعال زن عربستانی 
به صورت محرمانه 

محاکمه می شود
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گاه
ن هزاران نفر در روســیه علیه برنامه دولت برای اعمال محدودیت های شــدیدتر بر اینترنت تظاهرات 

کرده اند. روز یکشنبه تظاهرات انبوهی در مسکو، پایتخت و تظاهرات های مشابهی در دو شهر دیگر برگزار 
شد که پس از به تصویب رسیدن این لوایح بحث انگیز در پارلمان روسیه در ماه فوریه بود. دولت می گوید، 
این طرح ها که اجازه انزوای بیشتر خدمات اینترنتی روسیه از سایر جهان را می دهد، باعث بهبود امنیت 

سایبری خواهد شد، اما فعاالن می گویند این تالشی برای افزایش سانسور و خفه کردن نارضایتی است.

تظاهرات در روسیه 
علیه محدودیت های 

شدیدتر اینترنتی
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.


