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انتقاد وزیر خارجه استرالیا از اظهارات
ترامپ درباره همسر ماکرون

وزیر خارجه استرالیا از اظهار نظر دونالد ترامپ ،درباره ظاهر بریژیت ماکرون ،همسر رئیس جمهور فرانسه انتقاد کرد.ترامپ ،پیشــتربا اشاره به ظاهر بانوی اول فرانسه دو
مرتبهخطاببهاووماکرونگفت«:بریژیتظاهرفیزیکیخوبیدارد».بیشاپ،درواکنشبهاینسخنانگفت:برایمناینسوالمطرحاستکهآیاوی(بریژیتماکرون)نیز
میتوانستچنینسخنیدربارهترامپبگوید؟وزیرخارجهاسترالیاتصریحکرد :منشگفتزدهوگیجشدم.فکرمیکنمخیلیجالباستکهکسیچنیناظهاراتیرابیانکند.

...

چشمطمعآمریکا به شام

تحلیل روز

آل سعود در دوراهی ساختار حکومتی

اندیشکده روز
پروژه سعودی برای نفوذداعش در بنگالدش
اندیشکده"انجمنخاورمیانه"نوشت:توافقدولتبنگالدش
و ســعودی بــرای پرداخــت هزینه ســاخت 560مســجد در
این کشــور که درجریان سفر اخیر نخســت وزیر بنگالدش به
عربستان حاصل شد بر شــدت نگرانی ها در مورد پیامدهای
تشدید نفوذ وهابیون در بنگالدش _ که ایدئولوژی آل سعود
محسوبمیشود_میافزاید.مساجد،مدارسمذهبی،مراکز
آموزشیحتیمدرنوفضایمجازیازجملهابزارهایوهابیون
برای القای عقاید انحرافی و مخرب است که امیدوارند زمینه
مناســبی را برای عضو گیری گروه های تروریســتی از جمله
داعش در بنگالدش فراهم کند.در حالی که مذهب بیشــتر
مردمبنگالدشحنفیاستمبلغانوهابیباحضوردرعرصه
های مختلف حتی برنامه های مذهبی ســوال و پاسخ رادیو و
تلویزیوناینکشور،تفکراتانحرافیوهابیتراترویجمیکنند
کهداعشمولودچنینتفکراتفرقهگرایانهایاست.

انتقام به سبک سلطان

اردوغان :گردن کودتاچیان را می زنم
"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه در نخســتین ســالگرد کودتای
نافرجام این کشور با انجام ســخنرانی هایی در اســتانبول و آنکارا خواستار
تشدید برخورد با طراحان کودتا شد و گفت که سر از تن خائنان کودتاگر جدا
کرده و در همین راســتا در صورت تصویب بازگشــت مجازات اعدام به نظام
قضاییترکیه،آنراامضاخواهدکرد.اوهمچنینخواستارحضورکودتاچیان
با "یونیفورمی واحــد" در جلســات محاکمــه در دادگاه ها مشــابه زندانیان
گوانتاناموشد.اردوغانهمچنینحمالتشدیدیرانیزنثار"کمالقلیچدار
اوغلو"رهبرحزباصلیاپوزیسیونترکیهکردوگفتاودرشبکودتاازترس
فرار کرده بود .گفتنی است این رهبر اپوزیسیون ترکیه ماه گذشته مسیر یک
راهپیمایی نزدیک به 450کیلومتری مخالفان حکومت ترکیه از شهر آنکارا
بهاستانبولراتحتعنوان"راهپیماییعدالت"رهبریکردهودرصفمقابل
راهپیمایان پس از یک راهپیمایی 3هفته ای به استانبول رسید و در جمع ده
ها هزار نفری مخالفان حکومت ترکیه در استانبول سخنرانی کرد .در مدت
یک سال پس از کودتا در ترکیه تا کنون حدود 50هزار شهروند ترکیه به ظن
ارتباط با کودتا بازداشت و زندانی و بیش از  140هزار شهروند ترکیه ای نیز
از کار خود اخراج شده اند .همچنین هم اکنون دست کم  130روزنامه نگار
در ترکیه به اتهامات مختلف امنیتی در بازداشت هستند.

...
آمریکا

خبرگزاریفرانسهروزگذشتهازساختسومینپایگاهنظامیآمریکادرمناطق
کردنشینسوریهخبرداد.بهگزارشمهر،پایگاهنظامیجدیدآمریکادرمنطقه
بین «تل تمر و تل لبیدر» در ۴۰کیلومتری غرب شهر ُکردنشین حسکه سوریه
واقعشدهوهدفاصلیازساختآنافزایشپشتیبانینظامیآمریکاازعملیات
نیروهای ُکرد در استانهای شمالی سوریه است .اسپوتنیک درباره علت این
اقداممینویسد:کاخسفیدکهازسویپنتاگونتحتفشارقرارگرفتهاستاز
کنگرهدرخواستکردهمجوزساختپایگاههاینظامیموقتدرسوریهوعراق
را صادر کند .با این که گروه تروریســتی داعش در حال نابودی است پنتاگون
همچنان به دنبال ادامه جنگ در این مناطق ویران شــده اســت .به طوری که
«جیمزماتیس»،وزیردفاعآمریکادولترامتقاعدکردهاستکهازکنگرهبرای
گسترشعملیاتنظامیدرعراقوسوریهمجوزبگیرد.تحلیلگرانمعتقدند
ایجادتأسیساتموقتنظامیدرکشوریکهازجنگجهانیدومتاکنونبدترین
بحران حقوق بشــری را تجربه کرده اســت احتمال وقوع یک جنگ پرهزینه،
طوالنیومرگبارراتقویتمیکند.المانیتوردراینبارهنوشت«:کوریزولی»
مدیر تحقیقاتی موسس ه امنیت ملی و مبارزه با تروریسم در دانشگاه سیراکوزا
میگوید«:بهنظرمنآنهاقصددارندباافزایشمانورپذیریخودزیرساختهایی
راایجادکنندکهبهواسطه آنجنگرافراترازرقهوسوریهببرند».

...
میانمار

...

اظهار نظر روز

ساخت سومین پایگاه نظامی پنتاگون در شمال سوریه

محمدمهدی گودرزی

والیتعهدی پادشاهان سعودی در سالهای اخیر گاه به همان
اندازه پادشاه خبرساز بوده است .خبر مرگ ولیعهدهای پیر و
فرتوتملکعبدا...تاداستانجدید.مشخصبوداینوصیت
ملکعبدالعزیزجدملوکفعلیکهوالیتعهدیبایددرپسرانش
باشد با پیری بیش از حد و ناکارآمدی اش دیگر چندان امکان
اجرا نداشت؛ اما این که شــخصی از این ملوک بخواهد قدرت
موروثیرانهدربینبرادرانکهدرخاندانخودمستقرومحفوظ
کندسابقهنداشتهاست.اینروحیهبیسابقهسلمانوولیعهد
جوانش با نظام سلطنتی خاص سعودیها در تضاد است .این
کشــورها اگرچه نظامی پادشــاهی دارند اما شبیه به سیستم
قبیلهایدراعرابجاهلییعنیحکومتیکخاندانبزرگبر
یکمنطقهعملمیکنند.الزمهایننوعحکومتتقسیمقدرت
درتمامخانداناست.بنسلمانوپدرشبرایتغییراینقاعده
چارهای ندارند جــز این کــه در درازمدت نظام عربســتان را از
سلطنتیبهچیزیشبیهبهجمهوریمادامالعمرتبدیلکنند.
شایدهماینراهیاستتاباتجدیدچهرهحکومتدرعربستان
پایههای سســت آن را استحکام ببخشــند .این تغییر اما برای
ولیعهدپرماجرابسیارپرهزینهوپرتنشخواهدبود.حتیشاید
الزم باشد برای رسیدن به پادشاهی بنسلمان در شبه جزیره
دست به یک تسویه حساب خونین بزند .البته شکاف به وجود
آمده بین شــاهزادگان از امروز پروژه سرویسهای اطالعاتی
منطقهودنیاخواهدبودوبهزودیمشخصمیشودکهعربستان
درآیندهمملکتیخواهدبودبارهبریدیکتاتورومخالفکشیا
چندکشورتکهپارهشدهبینشاهزادگانآلسعود.
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عطوان:

ترامپ پایگاه هوایی آمریکا در قطر را به
مزایده گذاشت

احالم در دام

خطرناکترین زن داعشی در موصل دستگیر شد
نیروهای امنیتی عراق یکی از خطرناک ترین زنان عضو داعش را بازداشت
کردند .این ســرکرده زنان داعشی در حمله تروریســت های داعش به شهر
موصل در سال  ۲۰۱۴و اشــغال این شهر دست داشته اســت .او که احالم
نام دارد بــه همراه برادرش که یکی از اعضای سرشــناس داعش اســت  ،در
یک عملیات امنیتی نیروهای وزارت کشــور عراق بازداشت شد .به گزارش
الصباح ایــن زن اعتراف کرده که کار خــود را با تهیه غذا برای تروریســت ها
آغاز کرده اما بعدتر در ســازمانی در داعش که دیوان حسبه نامیده می شود
به کار گرفته شــده و به این ترتیب اطالعات مربوط به خانــواده های عراقی
را به تروریســت های داعــش می داده اســت و صدهــا غیر نظامــی به دلیل
گزارش های او در چنگ داعش گرفتار شده اند .احالم همچنین در جریان
اعترافاتش اطالعاتــی داده اســت راجع بــه گورهای جمعی کــه نیروهای
امنیتی و افراد وابسته به ارتش عراق بعد از کشته شدن به وسیله داعش آنجا
دفن شــده اند .در تحولی دیگر ،وزارت کشــور عراق از زنده بودن ســرکرده
گروه تروریســتی داعش خبر داد .بــه گزارش الفرات نیــوز ابوعلی البصری
 ،مدیرکل اطالعات و مبارزه با تروریســم وزارت کشــور عراق در گفت وگو با
روزنامهالصباحگفت:البغدادیهمچناندرسوریهوخارجازشهررقهمخفی
شده است .به تازگی گزارشهایی از کشته شدن بغدادی منتشر شده است.

...
ونزوئال

...

انگلیس

واکنش توییتری ترامپ به اتهامات
مطرح شده علیه پسرش

افشای آزار و اذیت وبدرفتاری
ارتش میانمار با مسلمانان روهینگیا

برگزاری «همهپرسی نمادین» توسط
مخالفان دولت مادورو

درخواست ترامپ از ترزا می برای
استقبال گرم از او در انگلیس

دونالد ترامپ با انتشار پیامی در توییتر به اتهامات
مطرح شــده علیه پســرش مبنی بر دیدار با وکیل
روس مرتبط با کرملین پیش از انتخابات ریاســت
جمهوری واکنش نشــان داد .ترامــپ در این پیام
توییتری نوشت :هیالری کلینتون میتواند پیش
از مناظرهها به طور غیرقانونی سؤاالت مناظرهها
را به دســت آورد 33 ،هزار ایمیل را حذف کند اما
پسر من از سوی رسانههای جعلی مورد اهانت قرار
میگیرد.ترامپ بار دیگر نیز رسانههای آمریکایی
را هدف حمالت لفظی قرار داد.

در نخســتین بازدید خبرنگاران رســانه های بین
المللی از یک روســتا در اســتان راخین در شمال
میانمار ،ابعاد تــازهای از آزار و اذیــت و بدرفتاری
های نیروهای ارتــش علیه مســلمانان روهینگیا
فاش شــده اســت .میانمــار حــدود یــک میلیون
مسلمانروهینگیارامهاجرانغیرقانونیمیداند
که از بنگالدش وارد این کشــور شــده اند و حاضر
نیست به آنها شهروندی اعطا کند .تنها در جریان
یک تیرانــدازی در یکی از روســتاهای مســلمان
نشین  ،حداقل  10نفر کشته شدند.

میلیونهــا نفــر در ونزوئــا قراربود دیــروزدر یک
همهپرســی شــرکت کنند که به دعــوت مخالفان
برگزار شــده اســت.این همه پرســی در پاســخ به
طــرح مــادورو ،رئیــس جمهــور ونزوئــا برگــزار
میشــود .مادورو خواســتار تشــکیل مجمع ملی
جدیدی برای بازنویسی قانون اساسی کشور شده
است.مخالفاننگرانآنهستندکهاینطرحتنهابا
هدفتحکیمقدرترئیسجمهورارائهشدهباشد.
ونزوئالی بحــران زده از ماه آوریل تا کنون شــاهد
تظاهرات ضد دولتی به طور منظم بوده است.

نشریه انگلیسی «سان» با اشاره به سندی  ،عنوان
کرد که ترامپ به «ترزا می» گفته اســت :به تازگی
اخبار مــن در آنجــا (انگلیــس) بهخوبی پوشــش
داده نمیشــود.بر اســاس این ســند ،می پاســخ
داده اســت" :خب ،شما که رســانههای انگلیسی
را میشناســید"ترامپ گفتــه اســت" :مــن هنوز
میخواهم به لندن سفر کنم ،اما عجلهای ندارم.
اگر بتوانی این مســئله را حل کنــی ،کارها خیلی
راحتتر خواهد شد .زمانی سفر میکنم که بدانم
پوشش خبری واستقبال بهتری خواهم داشت".

روزنامــه نگارمشــهورجهان عــرب
گفــت :مصاحبــه اخیر ترامپ با شــبکه
ســی .بی .ان آمریکا  ،دو نکتــه مهم را در
خود جا داده بود .مورد اول :فخر فروشی
به این که پاسخ به دعوت عربستان مبنی
بر ســفر به ریاض را به دریافــت صدها میلیارد
دالر در قالب خرید تسلیحات و سرمایه گذاری عربستان در
آمریکا مشروط کرد .مورد دوم :اظهار داشت که  ۱۰کشور
آماده میزبانی ونگهداری از پایــگاه هوایی العدید آمریکا در
قطر هستند.عطوان افزود :امافقط  2کشور و نه  10کشور
درصورتانتقالآنازقطرآمادهمیزبانیازاینپایگاه هوایی
هستند که عبارتند از عربستان و امارات.خالصه اظهارات
ترامپ این اســت که این پایــگاه را بــه مزایده گذاشــت و به
دنبال باالترین قیمت است ،آن هم در شرایطی که ترامپ در
مقابل حفظ این پایگاه در قطر به دنبال لقمه چربی از ذخیره
ارزی این کشور بیش از  ۳۲۰میلیارد دالر است یا این که به
دشــمنان قطر یا همان ریاض و ابوظبی که صندوق ذخیره
ارزی آن  ۹۰۰میلیارد دالر است چشم دارد.معلوم نیست
چه کســی در این مزایده باالترین مبلــغ را پرداخت خواهد
کرد ،اما شــک نداریم که ترامپ تا زمانی کــه قدرت در کاخ
سفید را به دست دارد ،روند باج خواهی از کشورهای عرب
حاشیه خلیج فارس را ادامه خواهد داد.

خبرهای متفاوت
پاپ « :ناله کردن ممنوع»!
الیوم السابع :اگر می خواهید با نظر پاپ فرانسیس درباره
افرادی که همواره گله و شکایت می کنند آشنا شوید ،بهتر
است از مکان ســکونت وی در واتیکان دیدن کنید؛ زیرا بر
در خانه وی تابلویی نصب شــده است که بر روی آن خطاب
به مراجعان نوشته ":ناله کردن ممنوع".

سورپرایز اردوغان برای موبایلدارها
خبرگزاری فرانسه :مشترکان تلفن همراه ترکیه در شب
سالروز کودتای  ۱۵ژوئیه در هنگام تماس ،به جای شنیدن
صدای بوق ،پیام رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه
را به مناســبت شکســت کودتای ســال گذشته شــنیدند.
همچنین "ترک سل" به مناســبت این روز به کاربران خود
بسته اینترنت رایگان ارائه کرد.
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