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پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در مطلبی 
به قلم دیوید هرســت، سردبیر آن و به نقل از 
منابع خصوصی فاش کرد، محمد بن ســلمان 
ولیعهد عربســتان شــدیدا نگران پیروزی جو 
بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 

بوده و دوران مضطربی را تجربه می کند.
به گزارش ایســنا، وبســایت میدل ایست 
آی در این مطلب نوشــته شده توسط دیوید 
هرســت عنوان کرد، مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه در حال کناره گیــری آمریکا صراحتا 
در نشست ادعایی سه جانبه چند روز پیش به 
این ولیعهد عربستان گفته که تحت دولت جو 
بایدن که متخاصم با او اســت،  تنها دو طرف 
در آمریکا از او حمایت خواهند کرد. نخستین 
طرف البی حامی اسرائیل و طرف دوم اکثریت 
جمهوریخواهان در مجلس ســنا است. پمپئو 
به ولیعهد عربســتان گفته اگر خواستار تداوم 
بهره مندی از حمایت دولت جدید اســت، باید 
ترامــپ را راضی کند. در این گزارش نوشــته 
شد: گفته شــده که بایدن قول داده عربستان 
را از بابت نقض حقوق بشــر پاســخگو کند و 
متعهد به محدود کردن فروش تســلیحات به 
این کشــور و برخورد با آن همچون یک کشور 
مطرود شده است. همچنین او گفته که معتقد 
اســت  که محمد بن ســلمان کسی است که 
دســتور به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد حکومت عربســتان که برای واشنگتن 
پســت کار میکرد، داده اســت. بایدن در عین 
حال وعــده یک چرخــش ۱۸۰ درجه ای در 
سیاستش نســبت به ایران و فاصله گرفتن از 

سیاســت به اصطالح اعمال فشار حداکثری با 
اعمال تحریم و بازگشــت به پای میز مذاکره 
را داده اســت. این نویســنده معتقد است که 
بسیاری از دشــمنانی که محمد بن سلمان از 
زمان به قدرت رســیدن برای خودش ساخته 
حاال دولــت بایــدن را همپیمان خودشــان 

می بینند و بین آنها شــاهزاده های رده باالیی 
که از سوی محمد بن ســلمان دستگیر شده 
و در بازداشت قرار گرفتند شامل پسر عمویش 
محمد بن نایف، ولیعهد سابق و عمویش احمد 
بن عبدالعزیز، از مخالفان علنی او، هستند. این 
گزارش به نقل از یک منبع با اطالعات دســت 

اول نوشــت، ولیعهد عربســتان هم اکنون در 
شرایط اضطراب و عصبیت به سر می برد.  یک 
منبع دیگر هم گفت: محمد بن سلمان اکنون 
بدترین روزهایش را  از زمانی که به ولیعهدی 
رسید سپری می کند. بایدن او را بیشتر از همه 
نگران کرده و او احساس می کند که این دولت 

با او متخاصم خواهد بود و جهان همه کارهایی 
که دستان او مرتکب شده اند شامل قتل جمال 
خاشــقجی تا به زندان انداختن فعاالن حقوق 
بشــری از جمله مدافعان حقوق زنان و ســو 
استفاده از آنها را فراموش نمی کند. در حقیقت 

او نمی داند چه کار کند.

ولیعهد سعودی نگران سیاست های خاورمیانه ای دموکرات ها است

اضطراب »بن سلمان« با تغییرات واشنگتن

کمیساریای عالی پناهندگان ســازمان ملل اعالم کرد، حدود ۱۰۰ هزار 
آواره در منطقه تیگرای اتیوپی در معرض خطر کمبود غذا و گرســنگی قرار 
دارند. در طرف مقابل، »آبی احمد« نخست وزیر اتیوپی بر مخالفت با هرگونه 
مداخله خارجی در جنگ کنونی در کشــور تاکید کرد. وی دستوراتی را به 
ارتش جهت کنترل بر میکیلی، مرکز منطقه تیگرای صادر کرد. این در حالی 
است که جبهه آزادســازی تیگرای اعالم کرده که خندق هایی را در اطراف 
این شهر حفر کرده و درصدد ادامه نبرد تا پایان است. در همین حال، جبهه 
آزادســازی تیگرای اعالم کرده که حمالت نیروهای اتیوپی و اریتره در چند 
جبهه را دفع کرده است. این جبهه از مردم نیز خواست تا برای دفاع از خود 
سالح در دست بگیرند. از جامعه بین الملل نیز این جبهه درخواست کرد تا 
بــرای توقف جنگ، ورود کند. جبهــه مردمی با تاکید بر اینکه در حال حفر 
خندق هایی در اطراف شهر است، تعهد داد که تا پایان به نبرد ادامه می دهد.

ســخنگوی این جبهه تاکید کرد که نیروهای آنهــا یک تیم ویژه ارتش 
را منهدم کردند. کارشناســان می گویند که جبهه تیگرای تجهیزات نظامی 
گســترده ای در اختیار دارد و تعداد نیروهای آن حدود ۲۵۰ هزار تن است 
و این اقلیم کارنامه بلندباالیی از مقاومت مســلحانه دارد. درگیری  میان این 
جبهه و ارتش در اوایل ماه جاری میالدی در پی اختالفات سیاســی به وقوع 
پیوســت. این جبهه حیات سیاســی در اتیوپی را در حدود ســه دهه تحت 
کنترل خود داشت تا اینکه آبی احمد در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید و اولین 

نخست وزیر از نژاد اورومو شد.

نگرانی ها درباره وقوع جنگ در تیگرای
معترضان حامی دموکراسی در تایلند در یک راهپیمایی دیگر نسبت به وقوع 

یک کودتای احتمالی دیگر در کشور هشدار دادند.
به گــزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، هدف اصلــی اعتراضات حامیان 
دموکراسی در تایلند برکناری پرایوت چان اوچا، نخست وزیر و دولتش، تغییرات 
قانون اساســی و اصالحات در پادشــاهی تایلند است. مساله اصلی معترضان، 
پادشاهی اســت چون نهاد پادشــاهی از دید ســنت و قانون تایلند غیرقابل 
دسترسی است و از سوی بسیاری در این کشور اساس و پایه هویت ملی تایلند 
محسوب می شود و به همین دلیل، ارتش اعالم کرده که دفاع از پادشاهی جزو 
وظایف بسیار مهمش محسوب می شــود. رهبران این اعتراضات بر این باورند 
که پادشــاهی این کشــور زیادتر از آنچه که در قانون پادشاهی آمده، قدرت را 
در دســت دارد و همین مســاله محوریت اصلی اعتراضات چند هفته اخیر در 
تایلند بوده اســت. با وجود اینکه هرگونه انتقاد به پادشاهی یک تابو است، اما 
در سخنرانی ها و راهپیمایی ها بیشتر شعارها و پالکاردها علیه پادشاهی تایلند 
بوده اســت. به همین دلیل، مقام های تایلند در یک هفته گذشته نبرد حقوقی 
خود را علیه رهبران اعتراضات تشدید کرده و ۱۲ تن از آنها را به نقض قوانین 
مربوط به بی اعتبار کردن مقام پادشــاهی تایلند متهم کرده اند. از نظر تاریخی، 
دفاع از پادشــاهی به دالیل سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. نگرانی در 
این باره وجود دارد که اگر دولت احساس کند نمی تواند کنترل اعتراضات را به 
دست بگیرد، شاید منع آمد و شد وضع کند یا اینکه ارتش به واسطه یک کودتا 

آن را از سر راه بردارد. 

هشدار معترضان تایلندی درباره وقوع کودتا
»الکســی ناوانلی« رهبر اپوزیســیون روســیه روز جمعه از اتحادیه اروپا 
خواســت علیه الیگارشــی نزدیک به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
تحریم های مستقیم اعمال شــود. به گزارش آناتولی، ناوالنی گفت اولین یا 

آخرین کسی نیست که در روسیه مسموم یا کشته می شود.
وی به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت: اصلی ترین سؤالی که باید 
از خودمان بپرسیم این است که چرا این افراد دست به مسمومیت، کشتن و 
جعل در انتخابات می زنند؟ بنابراین اتحادیه اروپا باید پول و الیگارشــی های 
روســیه را هدف قرار دهد؛ نه فقط الیگارشــی های قدیمی، بلکه افراد جدید 

نظیر افراد پیرامون آقای پوتین.
وی گفت که تاجران روسی قایق های بادبانی و دارایی های گران قیمت به 
جای روســیه- در شهرهای اروپا نظیر بارسلونا و موناکو می خرند و تحریم ها 
مورد استقبال ۹۹ درصد روسی ها واقع خواهد شد. اتحادیه اروپا در ماه اکتبر 
موافقت کرد که مســکو را به خاطر »مســموم کردن« رهبر اپوزیسیون این 

کشور، با تحریم های جدید تنبیه کند.
»اقدامات محدودکننده« اتحادیه اروپا شــامل منع سفر و مسدود کردن 

دارایی برای ۶ مقام روسی بود.
ناوالنی ۴۴ ســاله، منتقد جدی پوتیــن، ۲۰ اوت )۳۰ مرداد( در پروازی 
به مســکو از هوش رفت. وی پــس از فرود اضطــراری هواپیمای حامل او 
در ســیبری روســیه و پیش از انتقال به آلمان بــرای معالجه، دو روز را در 

بیمارستان سپری کرد. ناوالنی در حال حاضر در آلمان به سر می برد.

نقشه ناوالنی علیه رفقای پوتین

نخستین دیدار وزرای خارجه ترکیه و عربستان پس از ترور خاشقچی

وزیــران خارجــه ترکیه و عربســتان روز 
جمعه با یکدیگر دیــدار و گفتگو کردند. این 

نخســتین دیدار دو طرف پس از افشای قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی 

به دســت عربستان و تیره شــدن روابط دو 
کشور است.

به گزارش ایســنا، به نقل از الجزیره، روز 
جمعه مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه در حاشــیه کنفرانــس وزرای خارجه 
سازمان همکاری اسالمی در پایتخت نیجریه، 
بــا فیصل بن فرحان، همتای ســعودی خود 
دیدار کرد. شــبکه الجزیره گزارش داد که در 
این دیدار چــاووش اوغلو، از ریاض  به خاطر 
میزبانی اجالس جی ۲۰ که اخیراً به شــکل 

مجازی در عربستان برگزار شد تشکر کرد.
این نخســتین دیدار وزیــر خارجه ترکیه 

و همتای ســعودی وی از زمان بحران میان 
دو کشور بر سر پرونده ترور جمال خاشقچی 
در کنســولگری کشورش در استانبول ترکیه 

است.
چاووش اوغلو پس از این دیدار در توئیتی 
نوشــت که  »دیدار دوســتانه« بــا همتای 

سعودی خود داشته است.
داوود اوغلــو همچنین بــر اهمیت روابط 
آنکارا و ریاض تأکید کرد و تصویری از سالم 
و احوالپرسی آنها با یکدیگر را پیوست توئیت 

خود کرد.
وی نوشــت: »همکاری ترکیه و عربستان 

نه تنها به نفع کشــورهای ما بلکه به نفع کل 
منطقه خواهد بود.«

تالش رسمی برای اصالح روابط دو کشور 
پــس از تماس تلفنی رجــب طیب اردوغان، 
رئیــس جمهــور ترکیه و ملک ســلمان بن 
عبدالعزیز، پادشــاه عربســتان پیش از آغاز 

نشست جی ۲۰ آغاز شد. 
 روابط ترکیه و عربستان از سال ۲۰۱۸ و 
پس از افشــای ترور خاشقچی به پایین ترین 
ســطح خود رســیده و آنکارا و ریاض بر سر 
سیاســت های مربوط به درگیری های لیبی و 

سوریه با یکدیگر اختالف دارند.

ســئول می گوید دولت کیــم جونگ اون 
ســاکن  دیپلماتهای  دســتورداده  همچنین 
خارج کشــور ازهــر گونه اقدامــی که باعث 
تحریک آمریکا شــود پرهیز کنند زیرا نسبت 
به رویکرد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 

آمریکا در قبال کره شمالی نگران است.
بنا به ادعای خبرگزاری آسوشــیتدپرس، 
در گزارش سرویس اطالعات ملی کره جنوبی 
آمده اســت که کره شــمالی بــه هیات های 
دیپلماتیک خود دســتور داده باعث تحریک 
آمریکا نشــوند همچنین به ســفیران کشور 
نســبت به پیامدهای سخنانشان در رابطه با 
آمریکا یا هر اقدامی که منجر به ایجاد مشکل 

با آمریکا شود، هشدار داده شده است.
کره شــمالی از زمان پیــروزی بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا ســکوت 
اختیــار کرده اســت. رهبر این کشــور طی 
سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه دیدار با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داشت که البته 
نتیجه ای نداشــت. دیپلماسی میان دو کشور 
نیز متوقف شــده اما این دیدارهــا به ایجاد 
روابط شــخصی میان کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی و ترامپ کمک شــایانی کرد و 
حداقــل از توهین هــای لفظــی و تهدید به 

نابودی جلوگیری کرد. 
کیــم بایونگ-کــی، از قانونگــذاران کره 
جنوبی به نقل از ســازمان اطالعات ملی کره 
جنوبی گفت کره شــمالی به شــدت نگران 
است چون روابط دوستانه  با ترامپ بی نتیجه 
بوده و مجبور است با بایدن و دولت او از اول 

شروع کند. 
برخی کارشناسان می گویند احتمال دارد 
کره شــمالی برای جلب توجه بایدن آزمایش 
موشکی خودر ا از سر بگیرد. همچنین آژانس 
اطالعاتــی کره انتظــار دارد پیونگ یانگ در 
آستانه نشست کنگر حزب حاکم برای نشان 
دادن قــدرت همزمان با تحلیــف بایدن رژه 

نظامی برگزار کند.
کیم جونــگ اون گفته اســت که کنگره 
اهداف تازه ای برای دوره پنج ســاله در نظر 

دارد.
از ســوی دیگر ها تائه، کئونــگ، یکی از 
این قانونگذاران به نقل از مقامهای ســازمان 
اطالعات ملی این کشــور گفته اســت: کیم 
جونگ اون در واکنش بــه همه گیری کرونا 
و تبعات اقتصادی آن »خشم افراطی« نشان 
داده و »تدابیر غیرمنطقی« اتخاذ کرده است.
آژانــس جاسوســی کــره جنوبــی بــه 

قانونگذاران این کشور اعالم کرد، کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی دستور به اعدام دست 
کــم دو تن، ممنوع کردن ماهیگیری در دریا 
و در قرنطینه قرار دادن شــهر پیونگ یانگ 
پایتخت کشــورش در راســتای تالشــهای 
سراســیمه اش برای مقابله با کروناویروس و 

آسیب های اقتصادی آن داده است.
او گفت که این ســازمان بــه قانونگذاران 
گفته که کره شــمالی ماه گذشــته میالدی 
یک صراف بلندپایــه را در پیونگ یانگ بعد 
از آنکه او را مسئول ســقوط نرخ ارز خوانده 
اعدام کرده اســت. همچنین او گفت که این 
سازمان اعالم کرده، کره شمالی در عین حال 
در ماه اوت یک مقام ارشــد دیگر را از بابت 
نقض قوانین دولتــی محدود کننده کاالهای 
وارد شده از خارج را نیز اعدام کرده است هر 
چند که نام این دو نفر مشخص نشده است.

ســازمان اطالعــات کــره جنوبــی بــه 
قانونگذاران این کشــور گفت که کره شمالی 
ماهی گیری و تولید نمک در دریا را به جهت 
جلوگیری از آلوده شــدن آب دریا به ویروس 

ممنوع کرده است.
این کشــور اخیرا پیونگ یانگ و اســتان 
جاگانــگ در شــمال خاکــش را از بابــت 

نگرانی های مربوط به گســترش ویروس در 
حالت قرنطینه قرار داد.

همچنین به گزارش تلگراف کره شمالی به 
یک گروه از مجرمان ســایبری مورد حمایت 
دولت این کشــور اجازه داده تا برای دزدیدن 
اسرار مربوط به واکســن کووید ۱۹ انگلیس 

تالش کنند.
براساس این گزارش این مجرمان سایبری 
شــرکت دارویی AstraZeneca که با 
دانشــگاه آکســفورد در زمینه تولید واکسن 
کووید همــکاری دارد را هدف گرفتند. نتایج 
اولیه نشــان داده نــد که واکســن کرونای 
دانشــگاه آکســفورد بین ۶۰ تــا ۹۰ درصد 
موثر بوده اســت و از مقامهای تنظیم کننده 

درخواست شده که آن را ارزیابی کنند.

براساس این گزارش هکرهای کره شمالی 
 AstraZeneca به کارمندان شــرکت 
کــه در مقر آن در کمبریــج کار می کنند با 
برقرار  ارتباط  پیشنهادهای شــغلی دروغین 
کردنــد. آنها خودشــان را نمایندگان جذب 
نیرو برای شرکتهای رقیب جا زده و در چند 
هفته گذشته از طریق سایت شبکه اجتماعی 
لینکدین و پیامرسان واتس اپ برای آنها پیام 

فرستادند.
در ادامه آنها برای این کارمندان اســنادی 
فرستاده و مدعی شدند که این اسناد توصیف 
شــغلی هســتند در حالی که فایلهای حاوی 
بدافزار بودند با این هدف که به هکرها اجازه 
دسترسی به سیستمهای کامپیوتری شرکت 

را بدهند.

سیاست تنش حداقلی کره شمالی با آمریکا

بازگشت ناو هواپیمابر نیمیتز به سمت خلیج فارس
سی ان ان به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که ناو هواپیمابر 
یو.اس.اس. نیمیتز )USS Nimitz( به همراه سایر کشتی های جنگی که 

در ناوگروه همراهش وجود دارند، در حال بازگشت به خلیج فارس هستند.
به نوشــته ایندیپندنت، هدف از بازگشت این ناو به خلیج فارس، پشتیبانی 
از درگیری های نظامی احتمالی و همچنین اجرای دستور دونالد ترامپ برای 
کاهش نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان تا پیش از روز ۱۵ ژانویه اعالم 

شده است.
مقام های وزارت دفــاع آمریکا گفته اند که تصمیم گیری درباره بازگشــت 
ناو هواپیمابر نیمیتز به خلیج فارس قبل از انتشــار خبر ترور دانشــمند ایرانی 
گرفته شده اســت. ناو هوا  پیمابر نیمیتز و ناوگروه همراهش دو هفته پیش و 
برای شــرکت در یک رزمایش دریایی در اقیانوس هند از خلیج فارس خارج 
شده بودند.این ناو هواپیمابر را یک کشتی موشک انداز و دو کشتی پشتیبانی 
دیگر همراهی می کنند.نیمیتز اواخر شهریورماه امسال و برای تقویت نیروهای 

رزمی آمریکا در منطقه به خلیج فارس اعزام شده بودند.

ویژه

مسیری رو به آینده: مدرن سازی هویت قزاقستان
بدون مدرن ســازی هویت رسیدن به توسعه دائمی امکان پذیر نیست.  وقتی 
زمــان تغییر می کند مردم و جامعه هم باید تغییر نمایند. در این راســتا جامعه 
قزاقستان از مقاله اولین رئیس جمهور قزاقستان، رهبر ملت نورسلطان نظربایف با 
نام »مسیری رو به آینده: مدر ن سازی هویت قزاقستان« با اشتیاق فراوان استقبال 
کردند. در این مقاله آمده است: »پیوستن به جمع کشورهای توسعهیافته جهان 
با حفظ افکار و آگاهی در فرم قدیمی امکان پذیر نمی باشــد و ســازش پذیری با 
شرایط جدید و اســتفاده بهینه از داده های جدید حائز اهمیت است. به همین 
دلیل تصمیم گرفته ام تا دیدگاه خود را نسبت به اینکه چگونه می توانیم به یاری 
یکدیگر قد م هایی رو به آینده برداشته و آگاهی ملی را تغییر دهیم تا ملتی متحد 

با مردمی قوی و مسئول شویم، با شما به اشتراک بگذارم«.
وی مسیرهای مختلفی را که قرار است از آنجا مدرن سازی اصولی ملی و مردم 

انجام شود را مشخص نمود. 
۱- رقابت. جامعه و افراد تنها به شرطی می توانند موفق شوند که رقابتشان را 

نه تنها در چیزهای مادی بلکه در دانش نیز گسترش دهند.  
به گفته آقای نظربایف: »به همین دلیل اســت که هــر قزاق و در کل ملت 
می بایست یک ســری کیفیت هایی را در قرن بیســتم صاحب شوند.« که این 
کیفیت ها شــامل دانش کامپیوتر، مهارت در زبــان خارجی و باز بودن فرهنگ 

می شود.  
۲- عمل گرایــی، که بر دانش ملی و منابع شــخصی داللت دارد که شــامل 

استفاده های اقتصادی و توانایی در طرح ریزی می شود.  
در مقاله  مذکور آمده اســت: »توانایی زندگی معقول با تاکید بر دستیابی به 
اهداف، آموزش، روش زندگی ســالم و موفقیــت حرفه ای، عمل گرایی در رفتار 

خوانده می شود.« 
۳- حفــظ هویت ملی. ملت می بایســت از بهترین سنت هایشــان به عنوان 
نیازمندی هایشان و شرایط مهم موفقیت استفاده کنند. شماری از عادات کهنه 

باید پشت سر گذاشته شوند. 
۴- مکتب دانش. آموزش می بایست اولویت اول و کلید ارزش گذاری یک ملت 
باشــد. تنها افراد با سطح تحصیالت بسیار باال قادر به تعویض حرفه ها هستند و 
می توانند با بهره بردن از ســطحی باالی آموزش، زندگی موفقی را در شــرایط 

کنونی داشته باشند. 
به گفته آقای نظربایف »مکتب دانش می بایســت جهانی شود و دلیلی واضح 
بــرای آن وجود دارد. نیمی از حرفه های موجود بــه دلیل انقالب تکنولوژی در 

دهه های پیش رو از دور خارج می شوند«. 
۵- تکامل، نه انقالب در گســترش قزاقســتان. قزاقســتان تاثیرات مثبت و 
منفی ای را از انقالب ها در قلمرو خود در خالل قرن بیســتم گرفته است و باور 
دارد که تکامل و نه گسترش انقالبی می بایست قوانینی راهنما باشند که برگزیده 

و انفرادی هستند.  
به گفته اولین رئیس جمهور قزاقســتان »ما باید به وضوح درس های تاریخ را 
فرا بگیریم. زمان انقالب به پایان نرسیده است. در حالیکه به طرزی بسیار عالی 
در شــکل و محتوا تغییر یافته اند، کلیت تاریخ ما مســتقیما و بدون رویاپردازی 
می گوید: تنها گسترش تکاملی به ملت ها شانس شکوفایی می دهد. در غیر این 

صورت برای بار دیگر خود را در تله ای تاریخی می یابیم.« 
۶- روشنفکری. روشنفکری یعنی حداقل سه مشخصه آگاهی: درک جریاناتی 
که در دنیا و منطقه جاریست، آماده بودن برای تغییراتی که انقالب فناوری ایجاد 

می کند، قادر به هماهنگ شدن با تجربیات دیگران و یاد گرفتن از آنها. 
اولین رئیس جمهور قزاقستان تاکید می کند که روشنفکر نبودن بدین معناست 

که قادر به دیدن تصویری بزرگتر از آینده نباشیم. 
عالوه بر قوانین ایدئولوژیکی، آقای نظربایف به پروژه های مشــخصی اشــاره 

می کند:
* انتقال زبان قزاقی به الفبای التین. 

* دانش انسانی جدید، هزار کتاب درسی جدید به زبان قزاقی.  
* سرزمین مادری.  

*جغرافیای مکان های مقدس قزاقستان.  
* فرهنگ مدرن قزاق در گستره جهانی.  

* صد چهره جدید قزاقستان.  
برای انجام پروژه های فوق کارهای زیادی صورت گرفت. 

اولین پروژه انتقال زبان قزاقی به الفبای التین می باشــد. در ۱۹ فوریه سال 
۲۰۱۸ رئیس جمهور قزاقســتان طی حکمی  نســخه جدید الفبــای التین را 
تصویب کرد و کمیسیون ملی تشکیل شد. قزاقستان به الفبای التین مرحله به 
مرحله کوچ می کند. در سال ۲۰۲۵، قزاقستان الفبای التین را در اسناد رسمی،  
کتاب های درســی و دیگر اشکال رســمی ارتباطات به کار خواهد برد تا محیط 

فناوری و ارتباطات، پروسه های علمی و آموزشی بهتری را به بار آورد. 
دومین پروژه دانش انســانی جدید، هزار کتاب درســی جدید به زبان قزاقی 
»نامیده می شود، پروژه ای در علوم انسانی و اجتماعی. پروژه ای که در جستجوی 
تجهیز دانش جامع در علوم انســانی است. برای تحقق این اهداف دفتر ترجمه 
ملی غیر دولتی ایجاد و ۱۰۰ عدد از بهترین کتاب های درسی دنیا به زبان قزاقی 
ترجمه شد. سایت رسمی 100kitap.kz راه افتاد. این پروژه نسل جوان قزاق 

را قادر به یادگیری طبق بهترین استانداردهای جهان خواهد ساخت. 
پروژه سوم ســرزمین مادری. این برنامه تجارت، محیط آموزشی و فرهنگی 
مناطق قزاقستان را ارتقا می بخشد که شامل پیشبرد مطالعه ای جدی از روایات 
محلی در حوزه آموزش و بومی شناســی و بهبود ســایت می شود، مطالعه تاریخ 
منطقه ای و ترمیم بناهای فرهنگی و تاریخی سایت های فرهنگی مناطق مشخص. 
و نیز مطالعاتی در مورد حمایت از تاجران، مقامات رسمی کشور و دیگر افرادی 
که به دیگر مناطق نقل مکان کرده اند و تمایل به حمایت از منطقه زادگاهشان 
دارند، است. این پروژه اساس وطن پرستی ملی خواهد بود. اولین رئیس جمهور 
قزاقســتان خاطرنشان کرد که اینکه هر کسی به جامعه بومی خود عشق بورزد 

زمینه عشق ورزی به کشور را فراهم می کند. 
پروژه چهارم »جغرافیای مکان های مقدس قزاقستان« است. برای پیشبرد این 
برنامه مرکز »مقدس قزاقستان« تاسیس و شورای علمی-تحقیقاتی با حضور ۴۰ 

عالم و محقق تشکیل شد.  
آقای نظربایف اظهار داشت که »این برنامه یکی از عناصر هویت ملی می باشد 
و به همین دلیل اســت که برای اولین بار در هزار سال اخیر ما می بایست چنین 

پروژه هایی را پایه گذاری  نموده و گسترش دهیم.«
پروژه پنجم »فرهنگ مدرن قزاق در گستره جهانی«، بهترین نمونه فرهنگ 
قزاقستان را معرفی می کند. گروه ویژه ای بهترین آثار فرهنگ مدرن قزاق انتخاب 
نمود و آنها به شــش زبان سازمان ملل متحد )انگلیسی، فرانسوی، ایسپانیایی، 

عربی، چینی و روسی( به منظور تعامل با جهان در حال ترجمه است.  
پروژه ششم »صد چهره جدید قزاقستان« داستان صد نفر را از مناطق مختلف 
روایت خواهد کرد که معرف گروه های ســنی مختلف بــا اصالت های گوناگون 

می باشد که در خالل سالهای استقالل به موفقیت دست یافته اند. 
آنها که شخصیت های اصلی مستندهای تلویزیونی و نقش اصلی و واقعی مردم 
خواهد بود و چهره های واقعی افرادی را نشــان دهد که در حال خلق قزاقستان 

مدرن با استفاده از هوش، تالش و استعدادشان هستند. 
اولین رئیس جمهور قزاقســتان در مقاله فوق نوشت در این فرصت جدید در 
خالل سال ها، قزاقستان شانس تاریخی بی مانندی دارد تا آیند ه ای بهتر در میان 

مدرن سازی و ایده  های جدید، بسازد. 
در زمینه مدرن سازی هویت قزاقستان کارهای زیادی انجام گرفت و در آینده 
نیز ادامه خواهد داشت. مردم قزاقستان خصوصا نسل جوان اهمیت مدرن سازی 

هویت را که مد نظر آقای نظربایف است، درک کردند. 

ملل

خبرگزاری رویترز در گزارشــی نوشــت که سلمان بن 
عبدالعزیز پادشاه عربستان از سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به کشــورش و دیدارش با 
محمد بن ســلمان ولیعهد، بی اطالع بوده است؛ روایتی که 
در کنار برخی گزارش های دیگر می تواند نشانه ای بر وجود 
اختالف بین پادشاه و ولیعهد باشد. خبر رویترز در وضعیتی 
منتشر شده  که عربستان این خبر را تکذیب کرد. به گفته 
دو منبع یاد شده، انتظار نمی رود تا زمانی که ملک سلمان 
در قید حیات باشد،  ریاض گامی برای عادی سازی روابط با 
اسرائیل بردارد. این در حالی است که روزنامه وال استریت 
ژورنال آمریکا نیز چندی پیش فاش کرد که ملک سلمان و 
ولیعهدش درباره عادی سازی روابط با اسرائیل اختالف نظر 

دارند. طبق این گزارش، ملک سلمان به شدت مخالف عادی 
ســازی روابط با اسرائیل است اما پسرش به دنبال پیوستن 
به ابوظبی و منامه در زمینه عادی ســازی روابط با اسرائیل 
است. طبق اظهارات دو منبع یاد شده که نامشان فاش نشده 
برای رویترز، عادی سازی احتمالی روابط ریاض با اسرائیلی 
اقدامی برای منحرف کردن توجه جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب آمریکا از مسائل دیگر به ویژه کارنامه حقوق بشری 
عربستان اســت. با وجود انکارهای سعودی، رویترز به نقل 
از چند دیپلمات،  نوشــت که دو فرستاده آمریکایی درستی 
گزارش های منتشــره درباره نشست محرمانه نتانیاهو و بن 
سلمان در شــهر نئوم عربستان با حضور مایک پمپئو وزیر 

خارجه آمریکا را تایید کردند.

 روزنامــه ایندیپندنت فاش کرد که در پی حمله اخیر 
انصار اهلل یمن به تاســیات نفتی آرامکو، انگلیس به شکل 
محرمانه یگان های نظامی را به عربستان اعزام کرده تا از 
میادین نفتی این کشــور حفاظت کنند. طبق نوشته این 
روزنامه، دولت بریتانیا ایــن اقدام را بدون اطالع پارلمان 
و افــکار عمومی انجام داده اســت. ایندیپندنت در ادامه 
نوشــت که این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که 
دیــوان عالی انگلیس با تصویب قانونی فروش ســالح به 
عربســتان را ممنوع کرده است و اعزام نیرو به این کشور 
توسط لندن به منزله نقض این قانون توسط دولت بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس اســت. طبق این گزارش، 
این اقدام دولت انگلیس انتقادهای شدید مخالفان دولت 

در پارلمان را به همراه داشــته و این افراد دولت جانسون 
را به طفره رفتن بــر نظارت و اتخاذ اقدامات الزم در این 
زمینــه متهم کرده انــد و معتقدند که این اقدام نشــان 
دهنده؛ »رابطه ســمی« میان دولت انگلیس و عربستان 
نفــت خیز و دیکتاتوری اســت. در مقابــل، وزارت دفاع 
بریتانیا سعی کرده است که این اقدام خود را توجیه کند 
و اعالم کرده است که این میادین نفتی »زیرساخت های 
اقتصادی حیاتی« به شــمار می رونــد و برای حفاظت در 
مقابل حمالت پهپادی به نیروهــای انگلیس با همکاری 

نیروهای بین المللی نیاز دارند.
 ایندیپندنت در ادامه نوشــت که نیروهای انگلیس ماه 
فوریه و به شکلی »باور نکردنی« به عربستان اعزام شدند.

اعزام محرمانه نیروهای انگلیس به میادین نفتی عربستانافشای بی اطالعی پادشاه عربستان از سفر نتانیاهو


