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مقتدی صدر به حامیانش
 دستور آماده باش داد! 

منابع از درخواست مقتدی صدر برای برگزاری نماز 
جمعه یکپارچه و آماده باش حامیان صدر خبر دادند. 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عــراق در بیانیه ای 
اعالم کرد: ای زنان و مردان مؤمن برای یاد کردن خدا 
بشتابید و دنیا را رها کنید. این یک دعوت خالصانه از 
سوی من است که نماز جمعه را یکپارچه در شهرک 
صدر بغــداد برگزار کنیم. این درخواســت درحالی 
مطرح شده است که در شبکه های ارتباط اجتماعی 
عراق هشتگ آماده ایم ترند شده است. این اقدام بعد 
از آن صورت گرفت که صالح محمد العراقی که به وزیر 
صدر معروف است دالیل کناره گیری مقتدی صدر از 
روند سیاسی و استعفای نمایندگانش را توضیح داد.  
وی شنبه در توییتی نوشــت: بین رهبر ما و خداوند 
عهد و پیمانی اســت و این عهد این است که با هیچ 
فاسدی دست ندهد. همچنین اعضای جریان صدر 
در حساب هایشان در شــبکه های ارتباط اجتماعی 
تصاویری را با سالح سبک و نیمه سنگین با هشتگ 
آماده ایم منتشر کردند. رهبران سیاسی و عشایر نیز 
آمادگی خود را برای اجرای دستور صدر اعالم کردند. 
حاکم الزاملی، معاون مستعفی رئیس پارلمان عراق نیز 
در صفحه خود در فیس بوک نوشت: جناب صدر به تو 

آنچه را که بنی اسرائیل به موسی گفتند نمی گوییم! 
    

حمله مسلحانه در دانمارک
با سه کشته 

پلیس دانمارک گفته است که فرد دستگیر شده در 
رابطه با تیراندازی روز یکشنبه که منجر به کشته شدن 
سه نفر شد »دارای سابقه بیماری روانی« داشته و هیچ 
نشــانه ای وجود ندارد که این حادثه »تروریستی« 
بوده باشد. به گزارش بی.بی.سی، پلیس یک مرد ۲۲ 
ساله دانمارکی را در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک 
مرکز خرید در کپنهاگ که سه کشته و ۴ زخمی به جا 
گذاشت دستگیر کرده اســت. حال زخمی ها وخیم 
گزارش می شود. او فرد بازداشت شده را »دارای ملیت 
دانمارکی« توصیف کرده اســت. بنا بر اعالم پلیس 
کشته شدگان یک زن و مرد ۱۷ ســاله دانمارکی و 
یک شهروند ۴۷ ساله روس ساکن دانمارک بوده اند. 
سورن توماســن، رئیس پلیس کپنهاگ به رسانه ها 
گفت که مظنون برای بخش خدمات بهداشت روانی 
شناخته شده بوده است. توماسن گفت که »فراتر از 
آن نمی خواهم نظــری در خصوص مظنون بدهم«. 
او همچنین گفت که به نظر می رسد قربانیان به طور 
تصادفی هدف قرار گرفته اند و هیــچ چیزی وجود 
ندارد که نشــان دهد این یک اقدام تروریستی بوده 
است. رئیس پلیس شهر کپنهاگ گفت چهار نفر از 
جمله دو شهروند سوئدی زخمی شده در این حادثه 
در وضعیت وخیم اما پایدار هستند. پلیس گفته که 
زخمی های این حادثه دو زن ۱۹ و ۴۰ ساله دانمارکی 
و دو شهروند سوئدی که یک مرد ۵۰ ساله و یک زن ۱۶ 
ساله هستند. توماسن پیشتر به خبرنگاران گفته بود 
که نشانه ای در دست نیست که تیراندازان دیگری هم 
در این حمله شرکت داشته اند و از مغازه داران خواست 
کلیه ویدئوهای دوربین های نظارتی را حفظ کنند. 
پلیس گفته است که مظنون هنگام دستگیری یک 

تفنگ و مهمات همراه داشت.
رئیس پلیس کپنهاگ اضافه کــرد که ماموران 
مطمئن هستند که این مظنون ۲۲ ساله همان مهاجم 
است. به گفته پلیس او اکنون متهم شده و روز دوشنبه 
به سواالت قاضی پاسخ خواهد داد. مته فردریکسون، 
نخست وزیر دانمارک گفت که این کشور هدف یک 
حمله بی رحمانه قرار گرفته است. او گفت می خواهد 
مردم دانمارک را تشویق کند در کنار هم بایستند و در 
این لحظه دشوار همدیگر را یاری کنند. او هم عمیقا 
با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. شاهدان 
عینی از وحشت مردم با شــروع تیراندازی در مرکز 
خرید فیلدز در جنوب شــهر خبر می دهند. امیلی 
یِپِسن به روزنامه ایالندز پوستن گفت: »معلوم نبود چه 
اتفاقی دارد می افتد. یک دفعه هرج و مرج همه جا را 
گرفت.« شاهد دیگر، مهدی الوزنی، به تی وی ۲ گفت 

که تیرانداز یک »تفنگ شکاری« داشت.

جهان نما

آمد و شدهای دیپلماتیک همیشه 
در سراسر دنیا یک سوژه بسیار مهم به 
شمار می آیند؛ چراکه خروجی این رفت 
و آمدها به نوعی به روابط میان دولت ها 
سر و شــکل می دهد و در اینجاست 
که بایــد دید کــدام کشــورها با چه 
محوری مقابِل یکدیگر سر میز مذاکره 
می نشینند. اســاس مذاکرات و دید و 
بازدیدهای دیپلماتیک و سیاسی در 
کل دنیا را منافع متقابل شکل می دهد 
که ممکن است این دیدارها دو جانبه و 
یا چند جانبه قلمداد شوند. زمانی که 
مذاکــرات و دیدارهای دیپلکاتیک به 
صورت دو جانبه برگزار می شود عمالً ما 
شاهد یک راهبرد نُرمال و تنظیم برخی 
از تاکتیک ها میان دو دولت هستیم که 
گاه می تواند بحث حل اختالف را هم 

مخابره کند. اما زمانی که بحث مذاکرات 
و دیدارهای چندجانبه مطرح می شود، 
اوضاع و احوال به سمت و سویی دیگر 
پیش می رود؛ به گونه ای که در مذاکرات 
و دیدارهای چند جانبه عماًل ما شاهد 
آن هســتیم که بحث هماهنگی ها در 
مورد یک پرونده برای ســاختن یک 
ائتالف یا تحکیِم یــک اجماع مطرح 
می شود که می تواند محورهای مختلفی 
را دربربگیرد. به عنوان مثال سفر اخیر 
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روسیه به ترکمنستان و تاجیکستان و 
برگزاری نشست رژیم حقوقی دریای 
خزر به نوعی گفت وگوهای چندجانبه 
را مطرح می کند کــه در ظاهر منافع 
جمعی را دنبال می کند اما در باطن یک 
منفعت بزرگتِر تک محوری وجود دارد. 
بر همین اساس اگر به مقدمات سفر آتی 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به 
عربستان نگاه کنیم، می توانیم به همین 
نتیجه برسیم که واشــنگتن هم قرار 

است منافع خود را در یک پالن بزرگتر 
با همکاری شرکای منطقه ای اش در 
حاشــیه خلیج فارس دنبال کند. بر 
اســاس آخرین آمارهای منتشر شده 
از سوی کاخ  ســفید، بایدن قرار است 
پانزدهم و شانزدهم جوالی )۲۴ و ۲۵ 
تیر( در خاک عربستان حاضر باشد و 
عالوه بر دیدار با ملک سلمان، پادشاه 

سعودی، با محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان هم دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد. اینکه چــرا و چگونه آمریکایی ها 
دیدار بایدن با ولیعهد عربستان که بر 
خالف شعارهای انتخاباتی او در بحث 
حقوق بشر به حســاب می آید را برای 
وی برنامه ریزی کرده اند، نکته ای است 
که به پیچیدگی های سیاسی و منافع 
متقابل مربوط اســت اما در این میان 
باید توجه داشت که اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است که نشان می دهد دیر یا 
زود عربستان و اسرائیل با یکدیگر وارد 
روابط علنی خواهند شد یا حداقل در 
پشت پرده این مناسبات را عادی سازی 
می کنند. چندی پیش شبکه خبری 
المیادین به نقل از رســانه های عبری 
زبان فاش کرد که رژیم صهیونیستی 
درصدد پیش بردن یک معامله امنیتی 
بزرگ برای فروش سامانه های پدافند 
هوایی به عربستان سعودی در جریان 
ســفر ماه جاری میالدی جو بایدن به 

منطقه است. چندی پس از انتشار این 
خبر ایتای بلومنتال، خبرنگار نظامی 
شبکه عبری زبان کان در اینباره اعالم 
کرد که طبق اطالعات موجود، دولت 
اســرائیل طی هفته های آتی برای به 
سرانجام رساندن یک معامله امنیتی 
با عربســتان تالش خواهــد کرد که 
این معامله شامل فروش سامانه های 

پدافند هوایی به ریاض می شود. 

جامعه یهود و ابزار نرم! 
اینکه بایدن قرار است چه اقدامی 
در خاک عربستان انجام دهد یا دستور 
دهد کــه چه اتفاقی پس از این ســفر 
در ســطح منطقه رخ دهد، موضوعی 
است که خروجی آن مشخص نیست 
اما باید دانست که قرار است در جلسه 
شــورای همکاری خلیج فــارس که 
سران عربستان، کویت، قطر، بحرین، 
امارات، عمان بعالوه مصر، اردن و عراق 
حضور دارند، حاضر شود و این همان 
نکته بسیار مهم اســت که متاسفانه 
چندان موردنظر قــرار نمی گیرد. در 
این بین چشمان تل آویو به این جلسه 
دوخته شــده است و از ســوی دیگر 
اسرائیلی ها برای سفر بایدن به اراضی 
اشــغالی خود را آماده می کنند که در 
شرایط فعلی باید این سفر را یک واقعه 
مهم دانســت؛ اما فعل و انفعاالتی که 
به موازات این ســفر و پیــش از آن در 
حال رخ دادن اســت، به نوعی نشان 
می دهد که جامعه یهودیــان حاال با 
چراغ سبز مقامات رژیم صهیونیستی 
برای عادی ســازی روابــط تل آویو و 
ریــاض وارد میدان شــده اند. صفحه 
»اسرائیل به زبان عربی« یکشنبه در 
توییتی نوشت: »برای اولین بار هیئتی 
از رهبران جامعه یهودی آمریکا برای 
گفتگو درباره ادیان توحیدی و امکان 
همکاری بین ســازمان های اسالمی 
و یهودی به عربســتان رفتند«. جالب 
اینکه بنابر اعالم این صفحه توئیتری 
که متعلق به وزارت خارجه اســرائیل 
است، این هیئت با تعدادی از مقامات 
ســعودی دیدار کرده است. طبق این 
گزارش هیات مذکور با عادل الجبیر، 
وزیر مشاور دولت عربســتان در امور 
خارجه و شیخ محمد العیسی، رئیس 
شورای عالی اســالمی دیدار کردند. 
همزمان وب سایت جوئیش اینسایدر 
هم در جزئیاتی که منتشــر کرده به 
این موضوع اشــاره کرده که این افراد 
حدود ۱3 نفر از رهبران یهودی آمریکا 
را تشکیل می دهند که باید این سفر و 

دیدار را یک واقعه بی ســابقه و عجیب 
دانست. شــبکه راشاتودی روسیه هم 
با انتشــار جزئیاتی از این ســفر اعالم 
کرده که این ســفر چهــار روزه که در 
۱۶ ژوئن به پایان رســید و قبل از سفر 
جو بایدن به عربستان و اسرائیل انجام 
شده در واقع این پیام را مخابره می کند 
که قرار است روابط ریاض و تل آویو وارد 
مرحله جدیدی شــود و در این راستا 
می توان تغییرات دیگری را مشاهده 
کرد. یکی از این »تغییرات احتمالی« 
اعالم رسمی بازگشایی حریم هوایی 
عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی 
است. روز گذشته )دوشنبه( وب سایت 
عبــری وای نت اعــالم کرد کــه اگر 
بازدید رئیس جمهور آمریکا منجر به 
عادی ســازی روابط میان اسرائیل و 
عربستان شود، به احتمال زیاد ریاض 
در اولین قدم به اسرائیل اجازه خواهد 
داد از حریم هوایی آن اســتفاده کند. 
براساس گزارش این وب سایت، شرکت 
هواپیمایی اســرائیلی »ال عال« قباًل 
قصد داشت پرواز سه هفته ای به توکیو 
را در مارس ۲۰۲۰ آغاز کند و در همین 
راســتا »هواپیمای دریم الینر« را که 
قرار بود در این خــط هوایی گنجانده 
شــود، خریداری کرد، اما با اوج گیری 
پاندمی کرونا این امــر به تعویق افتاد. 
از سوی دیگر اســنادی منتشر شده 
که نشان می دهد عربســتان با پرواز 
شرکت هواپیمایی هند ایر برای عبور 
از فضای هوایی این کشور برای رسیدن 
به اسرائیل موافقت کرد که در نوع خود 
اولین اقدام به حســاب می آید. اگر به 
مجموع این وقایع به عنوان یکســری 
از ُکدهای ریز و حاشــیه ای نگاه کنیم 
به خوبــی درمی یابیم کــه تل آویو و 
تیم بایدن در حال اســتفاده از قدرت 
نرم برای پیوند عربســتان و اسرائیل 
هستند تا لبه های سخت این روابط را از 

اصطکاک بیندازند. 

فرشاد گلزاری

اگر به مقدمات سفر آتی 
جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا به عربستان توجه 

کنیم، می توانیم به این 
نتیجه برسیم که واشنگتن 

قرار است منافع خود 
را در یک پالن بزرگتر 

با همکاری شرکای 
منطقه ای اش در حاشیه 

خلیج فارس دنبال کند

سفر چهار روزه 13 نفر از 
رهبران یهودیان آمریکا 
به ریاض که در 1۶ ژوئن به 
پایان رسید و قبل از سفر 
جو بایدن به عربستان و 

اسرائیل انجام شد در واقع 
این پیام را مخابره می کند 
که قرار است روابط ریاض 

و تل آویو وارد مرحله 
جدیدی شود

در رخدادی بی سابقه هیئتی از رهبران جامعه یهودیان آمریکا به عربستان سفر کردند؛

کاهش اصطکاک  یک رابطه با »ابزار نرم«

رئیس جمهور بالروس )نزدیکتریــن متحد والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه( گفت که کشــورش در 
عملیات نظامی خود در اوکراین به عنوان بخشــی از تعهد 
دیرینه به دولت اتحادیه کاماًل پشت روسیه ایستاده است. 
به گزارش رویترز، الکساندر لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ در 
بالروس قدرت اســت و در غرب متهم به نقض حقوق بشر 
است، به نیروهای روسیه اجازه داده است تا از خاک کشورش 
برای حمله به اوکراین اســتفاده کنند. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین گفت که سخنان رهبر بالروس یک 
»سیگنال« اســت و اقدامات وی باید با دقت مورد بررسی 
قرار گیرد. برخی از مقامــات اوکراینی پیش بینی می کنند 
که بالروس به زودی مستقیماً درگیر درگیری خواهد شد. 
لوکاشنکو در مراسمی به مناسبت سالگرد آزادسازی مینسک 
توسط نیروهای شوروی در جنگ جهانی دوم گفت که از همان 

روز اول حمله به اوکراین حمایت خود را از پوتین اعالم داشته 
است. لوکاشنکو در این گردهمایی گفت: ما به دلیل اینکه تنها 
کشوری در جهان هستیم که از روسیه در مبارزه با نازیسم 
حمایت می کند مورد انتقاد قرار می گیریم. ما از روسیه حمایت 
می کنیم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد و آنهایی که از ما 

انتقاد می کنند بدانند که ما عمالً یک ارتش متحد داریم. 

لوکاشنکو: پیشتر تصمیم داشتم در حمله به اوکراین شرکت کنم
خبر

بیل نلسون، رئیس سازمان ناسا هشدار داد که چین 
با برنامه فضایی خود اهدافی نظامی را دنبال می کند. او 
مدعی شد که چین در پی تصرف کره ماه است. به گزارش 
دویچه وله، بیل نلسون، رئیس سازمان فضانوردی ایاالت 
متحده )ناسا(، در گفت وگویی مبسوط با نشریه آلمانی 
بیلد  ضمن اشاره به اهداف نظامی برنامه فضایی چین و 
هشدار در مورد تبعات آن گفت: ما باید نگران این باشیم 
که فضانوردان چین روی کره ماه فرود آیند و این کشور 
بگوید: ماه از آن ما است و جایی برای شما روی این کره 
نیســت. نلســون همچنین در ارتباط با همکاری های 
بین المللی در عرصه فضانــوردی تصریح کرد، برخالف 
برنامه آمریکایی آرتمیس چینی ها حاضر نیستند نتایج 
تحقیقات خود را به اشتراک بگذارند و به طور مشترک 
از ماه بهره ببرند. بنا بر گزارش رســانه های دولتی چین 

این کشور در تالش است تا فضانوردان خود را به کره ماه 
بفرستند. ظاهرا چین می کوشــد در دهه سی میالدی 
قرن جاری یک ایستگاه تحقیقاتی دائمی روی کره ماه 
برپا کند. این امکان وجود دارد که چینی ها این ایستگاه 
را مشترکا با روسیه راه اندازی کرده و مورد استفاده قرار 
دهند که این مساله می تواند مشکالتی را به وجود بیاورد.

خبر

هشدار رئیس ناسا در مورد اهداف نظامی برنامه فضایی چین

معاون وزیر خارجه در دولت صنعــا اعالم کرد که بدون یک توافق قابل 
اعتماد و صادقانه که شامل همه ابعاد باشد، تمدید آتش بس امکان ندارد. به 
گزارش المیادین، حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت صنعا اعالم کرد: 
بدون یک توافق مورداعتماد و صادقانه که شامل تمام ابعاد باشد امکان تمدید 
آتش بس وجود ندارد. اگر توافق های صادقانه و ملموس که شامل تمام ابعاد 
انسانی و اقتصادی از جمله درآمدهای نفتی و گازی و حقوق ها باشد، محقق 
نشود نمی توان به صورت دروغین آتش بس را تمدید کرد. وی گفت: همگان 
از ارتش و کمیته های مردمی برای ازســرگیری نبرد آزادسازی در یک آن 
و بدون توقف حمایت خواهند کرد. العزی ماه میالدی گذشته اعالم کرد 
که دولتش براساس وعده های جدی درباره افزایش پروازها و پیشرفت در 
موضوع حقوق ها تمدید آتش بس را قبول کرد. مشــکل واضح و بزرگی در 
آتش بس وجود دارد. اگر این مشکل حل نشود صنعا حق بازنگری در موضع 

خود را دارد.

نخســت وزیر ســوئد قول داد که از توافق اخیر با ترکیــه از جمله 
استرداد تروریست ها تبعیت کند. به گزارش آناتولی، ماگدانال اندرسون 
نخست وزیر سوئد در جریان سخنرانی در فستیوال ساالنه سیاسی هفته 
آلمدالن در گاتلند گفت، نمی تواند جزئیات خاص تفاهم نامه امضا شده 
اخیر با ترکیه و فنالند را در اجالس ۲۸ تا 3۰ ژوئن ناتو در مادرید اعالم 
کند اما این قول را داد که به مفاد آن پایبند است. اندرسون از رد ادعای 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر »موافقت ســوئد با 
استرداد ۷3 تروریست« خودداری کرد و در جمع خبرنگاران گفت: من 
هشت سال وزیر بوده ام و هرگز در این دوران در مورد آنچه در پای میز 
مذاکره گفته شده است، صحبت نکرده ام. نخست وزیر سوئد همچنین 
گفت، آنهایی که در فعالیت های تروریستی دست ندارند نیازی نیست 
نگران باشند. شهروندان ســوئدی را برا ساس قوانین ملی و بین المللی 

نمی توان مسترد کرد. 

خودداری سوئد از رد وعده استرداد ۷۳ نفر به ترکیهشرط تمدید آتش بس یمن اعالم شد


