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نخستین گروه مترجمان افغان وارد 
خاک آمریکا شدند

همزمان با ادامه خروج کامل نیروهای آمریکایی 
از خاک افغانســتان، نخســتین گروه مترجمان و 
دســتیاران محلی ارتش آمریکا به همراه اعضای 
خانواده خود وارد خاک ایاالت متحده شــدند. به 
گزارش رویترز این گروه که شامل ۲۵۰۰ نفر است 
به طور موقــت در پایگاه  نظامی فورت لی اســکان 
داده خواهند شــد تا زمانی که به روند صدور ویزای 
ویژه مهاجرتی برای آنها رســیدگی شود. نگرانی از 
رها کردن این مترجمان پس از خــروج نیروهای 
آمریکایی و تهدید جانی متوجه آنها از سوی طالبان 
و گروه های شــبه نظامی، یکی از چالش های اصلی 
پنتاگون توصیف شده اســت. طرح اعطای ویزای 
ویژه مهاجرتی که به اس.آی.وی شــهرت یافته و 
از سال ۲۰۰۹ صدور آن آغاز شــده به افرادی که با 
دولت آمریکا و نیروهای تحت رهبری این کشور در 
افغانستان کار می کرده اند، وعده رسیدگی سریع و 
ویژه به درخواست مهاجرت و اقامت در خاک آمریکا 
می دهد. با باالگرفتن حمالت طالبان در چند ماه اخیر 
و همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکایی از 
خاک افغانستان، تهدیدهای جانی علیه آن دسته از 
افغان ها که با نیروهای آمریکایی همکاری می کردند، 
افزایش یافته است. در خالل فرآیند بررسی ویزای 
اقامتی و معاینات پزشکی این گروه در پایگاه نظامی 
فورت لــی در ایالت ویرجینیــا )۳۷۰ کیلومتری 
واشــنگتن( اســکان خواهند یافت. همزمان روز 
پنجشنبه، ۲۹ ژوئیه، کنگره آمریکا در همین رابطه 
یک میلیارد دالر بودجه در اختیار دولت جو بایدن 
قرار داد. هفته گذشــته هم یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا گفت حدود ۲۰ هزار تقاضای دیگر 
همچنان در حال بررسی است که حدود نیمی از آنها 
هنوز در مرحله نخست رسیدگی به درخواست خود 
هستند. مایک جیسون، از فرماندهان سابق نیروهای 
آمریکا در افغانستان به بی بی سی گفت رفت و آمد در 
مناطق تحت کنترل طالبان برای افغان هایی که با 
دولت آمریکا کار کرده اند و مدارک هویتی مرتبط با 
آن را باید به همراه داشته باشند، »خطر جانی« جدی 
برای آنها در پی دارد: »ما از این افراد می خواهیم که 
مدارک اس.آی.وی را همیشــه همراه خود داشته 
باشند« و این »در جیب داشتن مدارک در حقیقت 
اعتراف آشکار به این است که شما با آمریکایی ها کار 
کرده اید. »انجمن غیردولتی »هیچ کس نباید جا 
گذاشته شود« برآورد کرده است که تاکنون ۳۰۰ 
نفر از مترجمان افغانی که بــا ارتش و دولت آمریکا 
در افغانستان کار کرده اند، کشته شده اند. در همین 
راستا منابع خبری اعالم کرده اند که موج ترورهای 
طالبان مجدداً در افغانستان شروع شده که بخشی از 
آنرا خلبان هلیکوپترها و جنگنده ها تشکیل می دهد. 

    
مصونیت نمایندگان پارلمان تونس 

لغو شد

منابع خبری تونس از لغو مصونیت نمایندگان 
پارلمان کشورشان توسط رئیس جمهوری این کشور 
به مدت یک ماه خبر دادند. در همین حال، رئیس 
پارلمان و جنبش النهضه نیز خواستار گفت وگوی 
ملی در تونس شــد. به گزارش روسیاالیوم، قیس 
ســعید، رئیس جمهوری تونس با صدور حکمی 
صالحیت های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و 
مصونیت اعضای آن را برای یک ماه لغو کرد. طبق 
این حکم دوره تعلیق صالحیت های پارلمان و لغو 
مصونیت اعضای آن ممکن اســت تمدید بشود. 
قیس سعید در سخنانی در این باره اظهار کرد: همه 
تونسی ها از حفظ حقوق و آزادی ها اطمینان داشته 
باشند و بدانند تمایل و رغبت من در این زمینه از همه 
بیشتر است. وی گفت: دولت تونس عروسک خیمه 
شب بازی دست البی گران و مفسدان نیست. تونس 
فراتر از منافع همه است و هیچ فرصتی برای بازی با 
منافع کشور یا تجزیه و فروپاشی آن از داخل وجود 
ندارد. رئیس جمهور تونس همچنین تاکید کرد: من 
به شدت به اجرای قانون و حفظ حقوق و آزادی ها 
تمایل دارم. در همین حال راشد الغنوشی، رئیس 
پارلمان تونس و رئیس جنبش النهضه نیز در واکنش 
به تعلیق صالحیت پارلمان و سلب مصونیت اعضای 

آن اظهار تاسف و شرم کرد.
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فرشاد گلزاری

عربســتان ســعودی یکی از آن 
کشورهایی است که شــاید مطالعه 
تاریخ آن برای بسیاری از پژوهشگران 
و مورخان خسته کننده باشد و حتی 
ممکن اســت در میانــه راه از ادامه 
کنــکاش دربــاره ســرزمین حجاز 
منصرف شــوند؛ چراکه ســر تا پای 
تاریخ این کشور را قبیله گرایی، جنگ 
قدرت و رقابت های درون خانوادگی و 
چالش با همسایگان فرا گرفته است. 
کشوری که بزرگترین تولیدکننده و 
فروشنده نفت دنیا محسوب می شود 
و به دلیل ثروت بی انتهایی که در این 
ســرزمین وجود دارد، عربستان به 
»ُقلَِک دنیا« مشــهور شده است. این 
کشور همیشه مورد نظر اروپا و آمریکا 
بوده و به همین دلیل ســعودی ها در 
تمام معادالت سیاسی و اقتصادی و 
حتی نظامی و امنیتی منطقه حضور 
داشته و خواهند داشت، که این البته 
ســناریوی آمریکایی ها برای دخیل 
کردن ریاض در تحوالت منطقه است 

تا بتوانند از ایــن طریق تامین اعتبار 
پروژه های خود را پیش ببرند. 

ایــن همراهــی عربســتان بــا 
غربی ها آنهــم در منطقه خاورمیانه، 
حاشــیه خلیج فارس و شمال آفریقا 
به نوعی یک تضمیــن دو طرفه بود. 
ســعودی ها از ایــن طریق، ســعی 
می کردنــد میوه خــود را در منطقه 
بچینند و به رقبای خود مانند امارات و 
قطر بفهمانند که حمایت بی حد و مرز 
ایاالت متحده را با خود دارند و از سوی 
دیگر آمریکایی ها هم سعی می کردند 
با جواِز ریاض در منطقه سناریوهای 
خود را پیش ببرند. بدون شک در مورد 
این همکاری ها در داخل عربســتان 
سعودی هم اختالف نظرهایی وجود 
داشــته و دارد. برخی از خاندان های 
حاضر در ســاختار قدرت عربستان 
ســعودی معتقدند که نزدیک شدن 
به حد و رمز بــه آمریکایی ها و تبدیل 
شدن عربستان به پیمانکار واشنگتن 
در منطقه می توانــد وجهه ریاض به 
عنوان خادمین حرمین مکه  و مدینه 
را با مشــکل روبرو کند و برخی دیگر 
هم موافــق تعمیق و ادامــه رابطه با 

ایاالت متحده بودند. 

توجه داشته باشــید که به دنبال 
فتح ریاض توســط فهــد عبدالعزیز 
در 1۵ ژانویه 1۹۰۲ میالدی و تداوم 
مبارزه برای کسب قدرت که تا سال 
1۹۳۲ بــرای فتح کامل ســرزمین 
عربســتان ادامه داشــت، یک رژیم 
سیاسی مبتنی بر پادشاهی در قالب 
قبیله ای و با تکیه بــر اصول وهابیت 
در سرزمین حجاز استقرار پیدا کرد. 
این رژیم سیاســی که در چارجوب 
نظام هــای اســتبدادی قبیله ای - 
سلسله ای طبقه بندی می شود اساساً 
دچار مشــکالتی در خود اســت که 
باعث شــده نظام سیاسی عربستان 

ســعودی به عنوان یــک حکومت 
استبدادی و به شــدت محافظه کار 

شناخته شود. 
در طــی ســالیان گذشــته این 
محافظه کاری ها برای مردم عربستان 
بســیار گران تمام شــده ولی پس از 
آنکه محمد بن ســلمان، ولیعهد این 
کشور در ســال ۲۰1۷ وارد سلسله 
جباِل قدرت در عربســتان شد، این 
روند تا حــدودی تغییر کرد. واقعیت 
این اســت که از زمان ولیعهدی بن 
سلمان، او به نوعی توانسته است خود 
را به عنوان ناجی عربستان سعودی و 
نسل جوان این کشور معرفی کند که 
البته این موضوع هــم می تواند یک 
طرح ریزی مشخص از سوی بریتانیا 
و آمریکا باشــد. او در ابتدای ورودش 
به ساختار قدرت عربســتان با به راه 
انداختن جنگ یمن سعی کرد تا در 
وهله اول قدرت منطقه ای خود را به 
رخ بکشد اما تبدیل شدن این پرونده 
به یک باتالِق بی سر و ته موجب شد تا 
مشاوران خارجی او راهی برای تطهیر 
چهره اش پیدا کنند که البته این تمام 

ماجرا نبوده و نیست.
فشار از داخل و تغییر رویکرد

راه حلی که مشــاوران و نزدیکان 
بن سلمان برای او پیدا کردند، بحث 
ایجاد یک اصالحات ســاختاری در 
حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
بود که در عربستان بسیار سر و صدا 
کرد. بســیاری از مخالفان هنوز هم 
معتقدنــد که ایــن طرح بــه جایی 
نمی رسد ولی به هر ترتیب اتفتقی رخ 
داده که نمی توان از کنار آن بی توجه 
گذشــت. به عنوان مثال اولین گامی 
که در این کشور برداشته شد، آزادی 
رانندگی زنان در سراسر عربستان بود 

که یک به تیتر اول رســانه های دنیا 
تبدیل شد و به نوعی آنرا جهش بزرگ 
اصالحاتی در عربستان نامیدند. این 
تابو شکنی اما به اینجا ختم نشد، بلکه 
ادامه پیدا کرد و جهــات مختلفی به 

خود گرفت. 
کمی بعد محدودیت ســفرهای 
خارجی زنان عربستان برداشته شد و 
در همین راستا بود که یکباره شاهزاده 
ریما دختر بندر آل ســعود، به عنوان 
سفیر عربســتان در آمریکا انتخاب 
شــد و گویی چرخ اصالحات در حال 
تندتر چرخیدن بود. در همین راستا 
یکباره روزنامه متــرو چاپ انگلیس 
در گزارشی نوشــت که تعداد اندکی 
از زنان عربســتانی به تازگی تصمیم 
خطرناکی گرفته، چادر عربی را کنار 
گذاشته و در راستای حرکت به سوی 
آزادی های اجتماعی از پوشیدن آن 
خودداری می کنند. چندی بعد یک 
شاهزاده زن سعودی به عنوان مدیر 
پیگیــری اخبار یکی از شــبکه های 
مهم تلویزیونی انتخاب شد و یکباره 
خبر آمد که در عربســتان بزرگترین 
مسابقه ورق بازی )پاسوربازی( جهان 
برگزار شد. کمی بعد هم کنسرت های 
مختلط در عربســتان برگزار شــد و 
ســپس کافه هایی در ســطح ریاض 
افتتاح شد و زنان و مردانی که با خود 
سگ به همراه داشتند، می توانستند 

به گپ و گفت با یکدیگر بپردازند. 
قطار اصالحات در عربستان البته 
مخالفانی در درون خود داشــت که 
اصوالً طیف محافظه کار و سنتی های 
مذهبی را دربرمی گرفــت، اما گویا 
ولیعهد ریاض گوشش به این انتقادها 
بدهکار نیســت؛ چراکــه چند روز 
پیش یک اتفــاق نــادر در المپیک 

۲۰۲۰ ژاپن رخ داد و همه را شــوکه 
کرد. بر اساس گزارش رویترز، تهانی 
القحطانی، جودوکار عربســتانی در 
مقابل هرشکو راز، جودوکار اسرائیلی 
قرار خواهد گرفت که این اتفاق برای 
اولین بار در تاریخ ورزش دو طرف رخ 
می دهد. گفته شده مقامات ورزشی 
عربستان به این ورزشــکار زن برای 
رویارویی با حریف اســرائیلی چراغ 
سبز نشــان داده تا از هرگونه تحریم 
از ســوی کمیته بین المللی المپیک 
در امان بمانند، امــا تحلیلگران نظر 
دیگری دارند. بسیاری از کارشناسان 
حوزه عربستان و منطقه معتقدند که 
این اقدام به صورت مهندسی شده از 
سوی اسرائیل طراحی و اجرا شده تا 
بتواند ریاض را در دولت بایدن برای 
عادی سازی روابطش با تل آویو تحت 
فشار بگذارد. برخی دیگر معتقدند که 
عربســتان هم از این موضوع چندان 
ناراحت نیســت و به نوعــی در حال 
مخابره پیام دوستی به تل آویو است. 

همچنیــن در فضــای مجــازی 
بســیاری از کاربــران از ورزشــکار 
ســعودی خواســته بودند که مقابل 
اسرائیل حاضر نشود اما برخی دیگر 
گفته اند که این امــکان وجود ندارد 
و نمی توان تصور کــرد که جودوکار 
عربســتانی انصراف دهد؛ چراکه بن 
ســلمان راضی به اهانت اســرائیل 
نمی شــود! به هــر ترتیــب گمان 
می رود که ایــن اقدام بــه نوعی در 
جهت همان اصالحات ســاختاری 
در عربســتان تلقی می شود؛ چراکه 
داده ها حکایت از دور جدید اقدامات 
 ولیعهــد ریــاض بــرای رویارویی 

با محافظه کاران دارد. 

رویارویی ورزشکار عربستانی با حریف اسرائیلی؛ نمایش جدید تجددطلبی بن سلمان بود؛

عبور بی سر و صدای ریاض از محافظه کاری سنتی
چند روز پیش یک اتفاق 

نادر در المپیک 2020 ژاپن 
رخ داد و همه را شوکه کرد، 

به گونه ای که اعالم شد 
تهانی القحطانی، جودوکار 

عربستانی در مقابل هرشکو 
راز، جودوکار اسرائیلی 

قرار خواهد گرفت که این 
اتفاق برای اولین بار در 

تاریخ ورزشی دو طرف رخ 
می دهد

از زمان ولیعهدی بن سلمان، 
او به نوعی توانسته است 

خود را به عنوان ناجی 
عربستان سعودی و نسل 

جوان این کشور معرفی 
کند که البته این موضوع هم 

می تواند یک طرح ریزی 
مشخص از سوی بریتانیا و 

آمریکا باشد

دولت استرالیا صدها سرباز را در ســیدنی برای کمک به برقراری قرنطینه به منظور کنترل کرونا مستقر کرده 
است. به گزارش اسپوتنیک، کرونا-دلتا که از ژوئن سال جاری میالدی شیوع یافته، باعث ابتالی قریب به ۳۰۰۰ تن 
و مرگ ۹ تن دیگر شده است. سربازان نیروی دفاعی استرالیا قرار است آموزش های الزم را پیش از آغاز گشت های 
غیرمسلح روز دوشنبه آغاز کنند. اما بسیاری این سوال را مطرح کرده اند که آیا مداخله ارتش برای این امر ضرورت 
دارد و آن را اقدامی محدود کننده و شدید توصیف کرده اند. قرنطینه که تا دست 
کم ۲۸ اوت ادامه خواهد یافت، مردم را از ترک منزل مگر برای کارهای ضروری، 
خرید، دریافت خدمات درمانی یا سایر مسائل مهم منع می کند. با وجود پنج هفته 
قرنطینه،  ابتالی به کرونا در ســیدنی همچنان شدت دارد. مسئوالن استرالیایی 

دیروز )جمعه( 1۷۰ مورد ابتالی جدید را ثبت کرده اند.

رهبر کره شمالی در نخستین کارگاه آموزشی فرماندهان و افسران ارتش خلق این کشور به آنها تاکید کرد تا برای 
واکنشی تهاجمی و فعال در برابر تحریک های دشمن آماده باشــند. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این 
نخستین کارگاه آموزشی فرماندهان و افسران ارتش خلق کره شمالی است که از ۲۴ تا ۲۷ ژوئیه سال جاری میالدی 
و با هدایت کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در پیونگ یانگ برگزار شــد. در این کارگاه آموزشی تمامی اعضای 
کمیته اجرایی ارتش خلق کره شمالی از حزب حاکم این کشور و مقام های وزارت 
دفاع با هدف ایجاد وحدت و وفاداری به حزب شرکت داشتند. رهبری کره شمالی 
همچنین از این افراد خواست تا آمادگی الزم را برای واکنش موثر و تهاجمی علیه 
هرگونه اقدام و تحریک نظامی از سوی دشمنان داشته باشند؛ چراکه از نظر رهبر 

این کشور، دولت های متخاصم در حال طراحی سناریوی خود هستند.

کیم جونگ اون خطاب به ارتش: برای واکنش آماده باشید! استرالیا برای مقابله با دلتا-کرونا از ارتش کمک خواست

رئیس جمهوری آمریکا با رهبر اپوزیســیون بالروس 
در کاخ ســفید دیدار کرد. به نوشته روزنامه ینی شفق، جو 
بایدن در توئیتی نوشت: از اینکه با سوتالنا تیخانوفسکایا، 
رهبر اپوزیسیون بالروس در کاخ سفید دیدار کردم، بسیار 
مفتخرم. آمریکا در کنــار مردم بــالروس در تالش برای 
دموکراسی و حقوق بشر جهانی ایستاده است. تیخانوفسکایا 
هم از بایدن بابت همبستگی قوی با میلیون ها تن از مردم بی 
باک بالروسی که به صورت صلح آمیز برای آزادی خودشان 
مبارزه می کننــد، قدردانی کــرد. وی در پیامی توئیتری 
نوشت: بالروس امروز در خط مقدم مبارزه بین دموکراسی 
و خودکامگی است. جهان با ماست. بالروس به یک داستان 
موفق تبدیل می شــود. بالروس از زمان انتخابات ریاست 
جمهوری ۹ اوت سال گذشته میالدی که به گفته اپوزیسیون 
با تقلب همراه بود و در نتیجه آن، الکساندر لوکاشنکو بار دیگر 

رئیس جمهور شد تا به قدرت مطلقه ۲۶ ساله خود بیفزاید، 
در آشوب و ناآرامی به سر می برد. تیخانوفسکایا که اکنون 
در تبعید و در لیتوانی به سر می برد، رقیب اصلی لوکاشنکو 
بود. در روزهای قبل نیز، رهبر اپوزیسیون بالروس با جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و آنتونی بلینکن، وزیر 

خارجه این کشور در سفرش به آمریکا دیدار کرده بود.

منابع خبری از حمله به یک کشتی در سواحل عمان خبر 
دادند. به گزارش ســی.ان.ان عربی، گروه نظامی انگلیسی 
موسوم به    UKMTO  اعالم کرد که یک کشتی پنجشنبه 
در شمال دریای عرب در سواحل عمان مورد حمله قرار گرفت. 
در این گزارش آمده است که این کشتی در مکانی با مختصات 
مکانی مشخص در دماغه ساحل عمان مورد حمله قرار گرفته 
است. طبق گزارش این گروه انگلیسی، حمله به کشتی مذکور 
ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت آمریکا انجام شده و تحقیقات در 
این زمینه درحال انجام اســت. این گروه به جزئیات بیشتر 
این حمله اشاره ای نکرده است. با این حال رسانه های لبنانی 
النشره و العهد گفته اند که شبکه 1۲ تلویزیون اسرائیل اعالم 
کرده یک کشتی این رژیم در خلیج عمان هدف حمله قرار 
گرفته است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرده 
که کشــتی مورد حمله در ســواحل عمان متعلق به ژاپن 

است و توسط یک شرکت اسرائیلی اداره می شود. شبکه 1۳ 
تلویزیونی اسرائیل  رسما ایران را به دست داشتن در حمله به 
کشتی تجاری متهم کرد. به گزارش الجزیزه،این شبکه اعالم 
کرد که این حمله توســط  یک پهپاد انتحاری انجام گرفته 
است. در حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان، یک تبعه 

بریتانیا و یک تبعه رومانی کشته شده اند.

رژیم صهیونیستی ایران را متهم کرد؛

حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان
در کاخ سفید ؛

بایدن با رهبر اپوزیسیون بالروس دیدار کرد

خبرخبر


