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تاریکخانه
نخستین تصاویر از بنیانگذار ویکیلیکس در
زندان علیاحضرتی بلمارش لندن منتشر شد

تکیدگی آسانژ
تحتشکنجهانگلیسیها

نخس��تین تصاوی��ر از محب��س بنیانگذار
ویکیلیکس در جنوب ش��رق لندن به بیرون
درز ک��رد .به گزارش آژان��س ویدئویی راپتلی،
در ویدئویی که احتماال توسط هماتاقی جولیان
آس��انژ در نخس��تین روزهای پس از انتقال او
به زن��دان علیاحضرتی بلمارش ضبط ش��ده
است ،آسانژ در حالی نش��ان داده میشود که
بش��دت الغر و تکیده شده و در حال صحبت
با یک زندانی دیگر اس��ت که مسلمان به نظر
میرس��د .اگرچه تاریخ درج ش��ده در فیلم 7
جوالی  2017را نش��ان میده��د اما آژانس
روسی منتشرکننده ویدئو نیز احتمال داده که
این بهخاطر نقص تنظیم دوربین است .آسانژ
ح��دود  2ماه پیش (آوری��ل) در اقدامی که به
منزله س��رکوب آزادی بیان بود ،توسط پلیس
انگلیس در س��فارت اکوادور در لندن بازداشت
و پس از محکومیت به حدود یک سال حبس
بهخاطر نقض قوانی��ن بریتانیا به امنیتیترین
زندان جزیره یعنی بلمارش منتقل شد ،جایی
که چند تن از تروریستهای خطرناک داعش و
القاعده نگهداری میشوند.
ویدئوی مزبور که س��لول کوچک آس��انژ و
زندگی ش��خصی او را در داخل زندان مشهور
لندن نش��ان میدهد ،تنها یک روز پس از آن
منتشر شد که یک خبرنامه آمریکایی نزدیک به
محافظهکاران حزب جمهوریخواه به نام «گیت
اوی پاندیت» تصاویری از آس��انژ داخل زندان
بلمارش منتشر کرد و مدعی شد این تصاویر را
یک زندانی به طور اختصاصی برای آنها گرفته
است .کاساندار فیربنکز ،روزنامهنگار این نشریه
نیز مدعی ش��ده بود که ترجیح میدهد برای
حفظ حریم شخصی آس��انژ تصاویر اتاق او را
منتشرنکند.
به نوشته نش��ریه خبری آمریکایی ،آنها با
یکی از زندانیان ک��ه میخواهد هویتش فاش
نشود در ارتباط هستند .اما در فیلم منتشرشده
تخت نامرتب افشاگر بزرگ استرالیایی و انبوهی
از کتابها و نش��ریات او که زی��ر و اطراف آن
چیده ش��دهاند به تصویر درمیآید درحالی که
او در میان سلول راه میرود.
الغری بی��ش از حد بنیانگذار ویکیلیکس
در این فیلم میتواند موید شایعه شکنجههای
فیزیکی و روانی بازجویان انگلیسی علیه او باشد.
ماه پیش گزارشهایی از بلمارش به بیرون درز
کرد که در آنها عنوان شده بود سالمتی آسانژ
بش��دت در معرض خطر قرار گرفته و حتی او
مدتی در بیمارس��تان بازداشتگاهش بستری
شده است .گزارشگر حقوقبشری سازمان ملل
نیز به ش��بکه آرتی گفته بود که انگلیس��یها
دست در دست آمریکاییها به دنبال شکنجه
این افشاگر بزرگ جنایتها و اسرار تاریک این
دولتهای غربی تا سر حد فروپاشی شخصیتی
هستند.
سرنوش��ت مردی که در هم��کاری با یک
افس��ر اطالعات��ی آمریکایی ،میلیونها س��ند
محرمانه سازمانهای امنیتی آمریکا را در شبکه
ویکیلیکس افش��ا کرد در هالهای از ابهام قرار
دارد ،چ��را که دولت بریتانیا در حال بررس��ی
اس��ترداد او به سوئد و آمریکا 2 ،کشوری است
که دستگاه قضاییشان علیه آسانژ اعالم جرم
کردهاند .بویژه ایاالت متحده در دوران ترامپ به
دنبال انتقام گرفتن از نماد آزادی بیان در جهان
است و با متهم کردن او به  18جرم امنیتی ،تا
اینجای کار برای او حکم غیابی  176سال زندان
بریده اس��ت و به گفته وکیل او حتی احتمال
تبدیل این حکم به اعدام وج��ود دارد .این در
حالی است که بردلی منینگ ،افسر اطالعاتی
آمریکایی در ارتباط با ویکیلیکس هم بهخاطر
عدم شهادت علیه آسانژ به حبس ابد محکوم
شده است.
جالب اینک��ه دونالد ترام��پ و دولتش در
حالی چنین نس��بت به آسانژ خصومت نشان
میدهند ک��ه نام��زد جمهوریخواه��ان در
انتخابات ریاستجمهوری  2016ایاالت متحده
خود را یکی از حامیان افشاگریهای گسترده
ویکیلیکس معرفی میکرد .افشای ایمیلهای
هیالری کلینتون ،نامزد دموکراتها نیز بیش
از همه به سود ترامپ در انتخابات تمام شد .او
حتی در واکنش به افشاگریهای جولیان آسانژ
گفته بود عاشق ویکیلیکس است و اسناد فاش
ش��ده از دموکراتها را یک گنجینه ارزشمند
خوانده بود .اما پس از رس��یدن به کاخ سفید،
ترامپ ثابت کرد که دستگاه امنیتی آمریکا تا
چه میزان روی دولت سلطه دارد و تعقیب آسانژ
و استرداد او را تحت عنوان خائن ملی در اولویت
قرار داد.

وطن امروز

جنگ در جزیر..هالعرب به مرحله سرنوشتسازی رسیده است

وزیر دفاع یمن در خاک عربستان

ورود وزی��ر دف��اع یم��ن به عم��ق خاک
عربس��تان و بازدی��د او از خطوط مقدم ارتش،
جنگ در جزیرهالعرب را وارد مرحلهای جدید
و سرنوشتساز کرده اس��ت .ظرف هفتههای
گذشته دفع حمالت گسترده نیروهای ائتالف
متجاوز س��عودی به مرزهای شمالی یمن از 3
منطقه مرزی عربستان یعنی نجران ،جیزان و
عس��یر و همچنین پیشروی مبارزان یمنی در
این جبههها همراه با نمایش موشکی و قدرت
پهپ��ادی انصاراهلل ت��ا صدها کیلومت��ر دورتر،
باعث ش��ده آنها در زمین و هوا ابتکار عمل را
در جهاد مقدس با متجاوزان در دست بگیرند.
طب��ق آخرین خبرها ،یک ف��رودگاه راهبردی
دیگر س��عودیها در نزدی��ک مرزهای جنوبی
عربستان برای چهارمین بار طی کمتر از یک

ماه هدف حمالت پهپادی فلجکننده یمنیها
قرار گرفته اس��ت .اینبار فرودگاه شهر بندری
جی��زان (ج��ازان) در جنوب غربی عربس��تان هدف
حمالت پهپادی انصاراهلل ق��رار گرفت .این در حالی
اس��ت که فرودگاه نج��ران در فاصله  10کیلومتری
مرزهای ش��مالی یمن ،متعاقب  3حمله پهپادی ماه
میالدی گذش��ته کارکرد خود را در تدارک حمالت
هوایی ائتالف از دست داده است .فرودگاه جیزان یک
فرودگاه چند منظوره اس��ت که اخیرا در کنار پایگاه
هوایی خمیسمشیط در جنوب عربستان به یک پایگاه
نظامی تبدیل ش��ده بود اما حاال در خطر فلج شدن
همانند فرودگاه نجران قرار گرفته اس��ت .در روزهای
گذشته پدافند هوایی یمنیها یک پهپاد سعودی را
در نزدیکی «جبلالس��دیس» در نجران و یک پهپاد
آمریکایی را در آس��مان الحدیده منهدم کرده .منابع
ارتش هم از تس��لط مبارزان یمنی بر تعدادی پایگاه
و تپههای نزدیک «جبل قیس» در جیزان عربستان
خبر دادهان��د .این در حالی اس��ت که جنگندههای
رژیم سعودی با وجود  8سری بمباران شدید مناطق
مختلف اس��تان صعده در نزدیکی مرز با عربس��تان
نتوانس��تند پیش��روی مبارزان یمنی به عمق خاک
خود را متوقف کنند .به گ��زارش المیادین ،با وجود
بمبارانهایمتوالی،حملهغافلگیرکنندهشامگاهشنبه
ارتش به مواضع متجاوزان سعودی در شرق جبلالنار
در محور جیزان ،هالکت  5نظامی سعودی را در پی

پازل
انصاراهلل :صحرای میدی متجاوزان را بلعید

حساب توئیتری وابسته به انصاراهلل شنبهشب با انتشار خبر شکست ائتالف در حمله زمینی به میدی،
گزارش کرد «صحرای میدی آنان را بلعید» .انصاراهلل توضیح داد عملیات ائتالف سعودی بیش از  20ساعت
طول کشیده و از پشتیبانی جنگندهها برخوردار بود اما سرانجام دهها خودروی ائتالف به آتش کشیده شد
و دهها نفر کشته یا زخمی شدند و چند نفر نیز به اسارت در آمدند .طبق آنچه در رسانههای یمنی منتشر
شده ،روز شنبه حداقل  10حمله هوایی به  2شهرستان حرض و میدی انجام شده است.

داشت .دیروز همچنین وزارت دفاع یمن اعالم کرد
نبرد پشت مرزها به کشته شدن بیش از  70سرباز و
مزدور سعودی ،از جمله فرماندهان ردهباالی ائتالف
منجر شده است .به گزارش خبرگزاری رسمی سبأ،
روز ش��نبه بزرگترین حمله زمینی ائتالف عربی به
مرزهای شمال غربی یمن ،در صحرای میدی در هم
شکسته شد .برخالف ادعای واس ،خبرگزاری رسمی
سعودی یک منبع ارتش یمن به خبرگزاری سبأ گفت:
«پیشروی زمینی از  3محور به سوی صحرای میدی
انجام ش��د .از محورهای شمالی ،جنوبی و غربی که
شامل مساحتی در حدود  40کیلومتر مربع میشد».
حمله زمینی ائتالف با مش��ارکت ارتش عربس��تان،
نیروهای سودانی و  7تیپ از شبهنظامیان اجیرشده
اهل یمن انجام شد و از صبح تا شامگاه طول کشید
اما بهرغم حمایت همهجانبه جنگندههای سعودی،

دیدهبان مبارزه با نابرابریها همزمان با سیامین تظاهرات جلیقهزردها گزارش داد

فقر  8درصدی در جامعه نابرابر فرانسه

پارا اروپا همزمان با سیامین راهپیمایی
هفتگی متوال��ی جلیقهزردها
در فرانس��ه ،گروهی متش��کل از برجستهترین
اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،فیلسوفان و قضات
فرانس��وی از افزای��ش نابرابریها در این کش��ور
محوری اتحادیه اروپایی خبر دادند .یکی از وجوه
اصلی اعتراضات مردمی به سیاستهای اقتصادی
دولت مکرون ،فاصله عمیق
طبقات��ی و حمایت دولت از
س��رمایهداران است .روزنامه
«ونمینوت» روز شنبه نتایج
گ��زارش «دیدهب��ان مبارزه
ب��ا نابرابریها در فرانس��ه»
را منتشر کرد که بر اس��اس آن شکاف طبقاتی
وحشتناکی در فرانسه س��ر بر آورده است .لویی
م��ورن ،مدیر این گروه دیدهب��ان بویژه به فاصله
زیاد میان دستمزدهای باال و پایین در این کشور
اشاره کرده است .به گفته او ،زنان نسبت به مردان
دس��تمزد بس��یار پایینتری دریاف��ت میکنند.
همچنین بر اس��اس این گ��زارش ،میزان فقر در
فرانسه در مقایسه با سال  ۲۰۰۶بسیار باالتر رفته
و  8درص��د جامعه را درب��ر میگیرد .بنا بر اعالم
این دیدهبان ،در بازار کار نیز شرایط وخیمتر شده
به طوری که  8میلیون فرانسوی از لحاظ شغلی
شرایط مناسبی ندارند؛ یا بیکارند یا دارای شغل

موقت هس��تند .بویژه کارگران جوانی که مدرک
تحصیلی ندارند مجبور به اشتغال موقت میشوند.
یکی از وجوه نابرابریها ،س��قوط کیفیت زندگی
فرانسویهاس��ت به طوری که  ۱۷درصد از افراد
بسیار فقیر جامعه فرانسه که مهد سینما در جهان
محس��وب میش��ود ،میگویند نمیتوانند برای
تماشای فیلم به سینما بروند .روز شنبه در جریان
سیامین هفته از تظاهرات
جلیقهزرده��ا ،معترض��ان
بهرغم فضای کامال پلیسی
و امنیتی پاریس و شهرهای
بزرگ ،حضوری گستردهتر
نس��بت به هفتههای اخیر
داش��تند .ای��ن در حالی بود که هفته گذش��ته
ماموران رژیم فرانسه دهها تن از رهبران معترضان
را در پاریس بازداشت کرده و این هفته به اندازه 3
برابر جلیقهزردها در خیابانهای شهرهای مختلف
نیروی امنیتی مستقر کرده بود .بر این اساس در
چندین ش��هر از جمله درانسی در شمال پاریس
معترضان با پلیس درگیر شدند .در مونپلیه نیز
پلیس فرانسه به پرتاب گاز اشکآور و ریختن آب
پرفشار به سوی مردم متوسل شد .شهر دیژون در
مرکز فرانسه هم شاهد درگیریهای خشونتآمیز
از جمله شکس��تن شیش��ه برخی فروشگاهها و
مجروح شدن یک افسر بود.

به تلفات سنگین مهاجمان منجر شد .روز جمعه نیز
مزدوران ائتالف سعودی -اماراتی در عملیاتی گسترده
تالش داشتند به مواضع ارتش و کمیتههای مردمی
یمن در نزدیکی «ابواب الحدید» در گذرگاه «علب»
حمله کنند که ناکام ماندند .عالوه بر این صبح شنبه
یک دستگاه خودروی زرهی سعودی با شلیک موشک
هدایتشونده در «مجازه الشرقیه» در شهر عسیر در
خاک عربس��تان منهدم ش��د که به کشته و زخمی
شدن سرنشینان آن انجامید.

■■وزیر دفاع یمن در نجران

شبکه المسیره ،ارگان انصاراهلل ،روز شنبه تصاویری
را از سیطره واحدهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
بر مواضعی در اس��تان نجران عربستان پخش کرد.
این شبکه به گزارش بازدید «محمد ناصر العاطفی»
وزی��ر دفاع دولت نجات مردمی یم��ن از خط مقدم

■■ شکاف در ائتالف عربی -غربی

شکستهای متوالی اخیر ائتالف سعودی-اماراتی
و رسواییهای حامیان غربیاش باعث اختالف شدید
میان متجاوزان عربی-غربی به یمن ش��ده به طوری
که انگلیس برای بیرون کشیدن خود از باتالق یمن
مجبور به مداخله سیاسی شده و سفیر آن کشور در
یم��ن «مایکل آرون» به همراه «مارتین گریفیتس»
فرستاده ویژه س��ازمان ملل در این کشور با ریاض و
دولت دستنش��انده یمن دچار اختالف شدهاند .در
نتیجه «عبدربه منصورهادی» رئیسجمهور فراری و
مستعفی یمن در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل
س��ازمان ملل عملکرد گریفیتس را زیر س��وال برده
اس��ت .در همین حال برگ امارات در جنوب یمن به
بهانه حمایت از مشروعیت دولت مزدور منصورهادی
س��وخته است« .علی محمد السعدی» از فرماندهان
جنبش «الحراک الجنوبی» در یک حمله تند توئیتری
به امارات ،حضور این شیخنش��ین را در عدن و دیگر
استانهای جنوبی یمن اشغالگرانه توصیف کرد.

محکومیت اظهارات سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی توسط خود اسرائیلیها

فریدمن سفیر واشنگتن یا شهرکنشینان یهودی؟

سازمان آزادیبخش فلسطین و
قدس
جنبش حماس ،بیانیه «دیوید
فریدمن» سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی
درباره امکان منضم کردن بخش��ی از کرانه غربی
رود اردن ب��ه س��رزمینهای تحت اش��غال رژیم
صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار برکناری
او شدند .فریدمن در مصاحبهای با نیویورکتایمز
گفت��ه بود« :تحت ش��رایط
خاص اسرائیل حق در اختیار
داشتن بخشهایی و نه همه
کرانه باخت��ری رود اردن را
دارد» .در بیانی��ه حماس در
واکنش به اظهارات فریدمن
آمده اس��ت این سخنان سفیر ترامپ تاکیدی بر
حضور و نقش آمریکا در ظلم و س��تم اسرائیلی
اس��ت .حم��اس همچنین اع�لام کرده اس��ت:
«بیانیه س��فیر آمریکا به طور کامل چشماندازی
از افراطگرایی اسرائیل بوده و عدم احترام آمریکا
به کش��ورهای عربی را منعکس میکند» .صائب
عریقات ،دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین
نیز در توئیتی س��فیر آمریکا در اراضی اش��غالی
را «سفیر مهاجرین» نامید .به عقیده او فریدمن
مدعی ش��ده بیشتر از خود فلسطینیها میداند
چه چیز برایش��ان الزم است و برای چه هدفی
باید تالش کنند و امیدوار باشند .او بیانیه نماینده

نئونازیها مظنون اصلی قتل همحزبی مرکل
قتل سیاس��تمدار آلمانی ش��اخص حام��ی مهاجران
ابعاد جدیدی پیدا کرده و لیبرالها و نئونازیها بیپرواتر
از گذش��ته درباره قتلهای سیاسی صحبت میکنند به
طوری که برخی ش��رایط امروز آلمان را به دوران خیزش
هیتلر و فاشیس��م ژرمن در دهه  1920تشبیه میکنند.
یکشنبه هفته گذشته بود که جسد «والتر لوبکه» رئیس
شورای شهر کس��ل در ایالت هس��ل در حالی در باغچه
خانهاش پیدا شد که یک گلول ه از فاصله نزدیک به سرش
شلیک ش��ده بود .در همان روزهای نخست پس از مرگ
او ،پلیس برخی گمانهزنیها درباره خودکشی او را رد کرد
و پرونده قت��ل او با بازجویی از چند نفر همچنان مفتوح
اس��ت .به گزارش اس��کاینیوز ،یک فرد حدودا ً  ۶۰ساله
که در این رابطه بازداش��ت موقت شده بود ،پس از انجام
بازجویی آزاد ش��د .همچنین پلیس ایالت هس به منظور
تحقیقات بیشتر یک خط تلفن مستقیم ایجاد کرده و از
مردم خواس��ته اطالعات خود را از طریق این شماره یا از
طریق ایمیل در اختیار بازرسان این پرونده قرار دهند .در

واحدهای ارتش و کمیتههای مردمی در محور
«البقع الخمیس» در ارتفاعات مشرف به شهر
نجران در عمق  10کیلومتری خاک عربستان
پرداخت« .محمد ناصر العاطفی» که سرتیپ
«جمیل یحیی زرعه» فرمانده منطقه شش��م
نظام��ی او را همراهی میکرد ،طی این بازدید
عی��د فطر را به نیروه��ای ارتش و کمیتههای
مردمی حاضر در خاک دش��من تبریک گفت
و پیامهای تبریک سران سیاسی و فرماندهان
نظامی دولت نجات ملی را به این نیروها ابالغ
کرد .او با تمجید روحیه باالی نیروهایش تأکید
کرد پیروزی بر دش��من سعودی نزدیک است
و تا تحقق آن بیش��تر از چند ماه نمانده است.
او گف��ت« :حتی اش��غال یک وج��ب از خاک
یم��ن را نخواهیم پذیرفت و به لطف خدا تمام
مناطق کشورمان را آزاد خواهیم کرد و دشمن
هر اقدامی که انجام دهد و هر اندازه که هزینه
کند در نهایت این یمن و ملت آن هستند که پیروز
میشوند» .العاطفی پیش��رفت در توان نظامی یمن
را به لطف تالشهای انس��انهای مخلص در زمینه
صنایع نظامی ،آموزش و آمادهسازی نیروهای مسلح
این کشور دانست.

همین حال روزنامههایی مثل بیل��د فاش کردهاند لوبکه
پیشتر بارها توسط راستگراهای افراطی تهدید به مرگ
ش��ده بود که تع��دادی از این تهدیدها از س��وی گروهی
نئونازی به نام «رایش��زبورگر» انجام شده بود .رسانههای
جریان اصلی دلیل دش��منی راستگراهای افراطی با این
سیاستمدار بانفوذ لیبرال را دفاع او از ورود پناهجویان به
آلمان دانستهاند .فاجعهبارتر اینکه حتی پس از قتل لوبکه،
طرفداران احزاب نئونازی و ملیگرای آلمان از این موضوع
استقبال کردند و در شبکههای اجتماعی تهدید کردند پس
از لوبکه نوبت مرکل و دیگران خواهد بود.

واش��نگتن در قدس اش��غالی درباره الحاق کرانه
باختری به اسرائیل را متعارض با قوانین بینالمللی
و نوعی اقدام برای جنایت جنگی دانسته است.
حتی جنبش فتح وابسته به تشکیالت خودگردان
فلسطین و احزاب اپوزیسیون دولت نتانیاهو نیز
به ادعای س��فیر آمریکا واکنش نش��ان دادهاند.
روزنام��ه تایمزآو اس��رائیل نیز به نق��ل از توئیت
«تم��ار زندب��رگ» رئی��س
ح��زب چپگ��رای مرت��ز
رژیم صهیونیس��تی نوشت:
«فریدم��ن س��فیر آمری��کا
در اس��رائیل است نه سفیر
آمری��کا در ش��هرکهای
یهودینش��ین و باید بداند الحاق کرانه باختری
برای اس��رائیل فاجعهآمیز خواهد ب��ود»« .ایمن
عوده» رهبر جنبش عربی برای تغییر در کنست
نیز با ارسال پیامی به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،او را «مرد نارنجی در کاخ س��فید» نامید.
اظهارات گستاخانه فریدمن درباره خاک فلسطین
در حالی اس��ت که ش��عارهای بنیامین نتانیاهو،
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی در ماه آوریل
گذشته برای گسترش شهرکهای یهودینشین
در کران��ه باخت��ری رود اردن ب��ا منحل ش��دن
کنست و شکست او در تشکیل دولت ،در جامعه
صهیونیستی نیز خریدار چندانی پیدا نکرده است.

قتلهای زنجیرهای سناتورهای سابق آمریکا؟
کش��ف جس��د  2س��ناتور س��ابق
جمهوریخواه در فاصله کمت��ر از  2روز
باع��ث مطرح ش��دن احتماالت��ی درباره
قتل زنجیرهای سیاس��تمداران عالیرتبه
آمریکایی شده است .به گزارش انبیسی،
سهشنبه هفته گذشته بود که پلیس فدرال
ایالت آرکانزاس جسد متالشی شده خانم
«لیندا کالینز اس��میت» سناتور  56ساله
پیشین این ایالت را در منزلش پیدا کرد.
این در حالی بود که پیش از انجام آزمایش
دیانای ،جس��د او قابل شناسایی نبود و
بالفاصله افبیآی احتمال قتل عمد را در
رابطه با این حادثه داد .س��پس اواخر روز
چهارشنبه حدود  700کیلومتر آن سوتر از
محل قتل اول ،جسد جاناتان نیکالس 53
ساله در حالی در خانهاش در شهر نورمن
در  ۲۰کیلومتری ش��هر اوکالهما سیتی

کشف شد که چندین گلوله به او اصابت
کرده بود .او نیز به مدت  12سال سناتور
اوکالهم��ا بود .وقوع این دو قتل نهتنها به
لحاظ قرابت زمانی ،پلیس را نگران احتمال
توطئهای سیاسی کرده است بلکه اسمیت
و کالینز عالوه بر سناتور بودن در سالهای
معاصر یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند
و آن اینکه از حزب دموکرات جدا شده و
با پیوستن به حزب جمهوریخواه موفق
شده بودند در ایالت خود پیروز شوند.

شماره 7 2736
چهارگوشه

خشکیدن درخت دوستی
آمریکا و فرانسه

درخ��ت اهدایی رئیسجمهور فرانس��ه به
همتای آمریکاییاش که به «درخت دوستی»
بین  2کشور معروف ش��ده بود در حیاط کاخ
سفید خشکید .امانوئل مکرون در جریان سفری
که آوریل سال گذشته به ایاالت متحده داشت،
توپنجاهمین سالگرد روابط
به مناسبت دویس 
واش��نگتن و پاریس ،یک اصله نهال بلوط که
گفته میشد متعلق به صحنه جنگ دوم جهانی
بوده اس��ت به دونالد ترامپ هدیه داد ،چرا که
درخت بلوط نماد روابط قوی  2کش��ور است.
س��پس  2رئیسجمهور بیل به دس��ت گرفته
و ای��ن نهال را به اتفاق ه��م در حیاط جنوبی
کاخ س��فید کاشتند و آن را «درخت دوستی»
 2کشور لقب دادند .البته از همان ابتدای غرس
این بلوط جوان ،پیگیری رسانههای آمریکایی
نشان میداد که وضعیت چندان مناسبی ندارد.
حال روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارشی از
خشک شدن درخت دوستی آمریکا و فرانسه
خب��ر داده اس��ت و روزنامه «فی��گارو» نیز با
تایید این گزارش نوش��ت این درخت در برابر
فاکتورهای قرنطینه که از سوی آمریکا معرفی و
اجرا شده بود پاسخ نداده و خشک شده است.
گفته میشود قرنطینه کردن این درخت ،برای
جلوگیری از گس��ترش بیماریهای مربوط به
گیاهان از این درخت به س��ایر گیاهان فضای
سبز کاخ سفید انجام شده است.

آتشسوزی کشتی در ساحل حیفا

مقام��ات رژی��م صهیونیس��تی از دریافت
سیگنال مربوط به آتشس��وزی از دستگاهی
نامعلوم روی یک کشتی باری خارجی نزدیک
بندر حیفا خبر دادند .به گزارش اسپوتنیک به
نقل از منابع نظامی اسرائیلی ،محل این کشتی
در س��احل مدیترانهای سرزمینهای اشغالی و
زمان وقوع آتشس��وزی شنبهشب بوده است.
رس��انههای عبری نوشتهاند کش��تی مزبور از
ترکیه آمده اس��ت .پلیس رژیم صهیونیستی
نیز اعالم کرده حادثه توس��ط نیروهای دریایی
اسرائیل همراه با پلیس و با هماهنگی تیم حاضر
در کشتی تحت پیگیری است.

ردتماستلفنیترامپتوسطجانسون

وزی��ر س��ابق خارجه انگلی��س و بخت اول
نخس��توزیری دولت محافظهکار این کشور از
رد تماس رئیسجمهور آمریکا به این دلیل که
گمان میکرده کس��ی در حال دست انداختن
او اس��ت خبر داد« .بوریس جانس��ون» پس از
سفر اخیر دونالد ترامپ به جزیره در گفتوگو
با هفتهنامه «س��اندی تایمز» فاش کرد زمانی
که رئیسجمهور آمریکا در جریان اقامتش در
انگلیس تالش داشت با او تماس بگیرد ،گمان
کرده کسی با او ش��وخی کرده و تلفن را قطع
کرده است .جانسون توضیح داد« :آن فرد ،کمی
لهجه ایرلندی داشت و گفت از بخش تلفنخانه
دفتر نخستوزیری تماس میگیرد و گفت که
رئیسجمهور آمریکا قصد صحبت با شما را دارد.
هماکنون ش��ما را به اتاق وضعیت کاخ س��فید
وصل میکنم» .اما جانس��ون گمان کرده که او
را دست انداختهاند و گفته که «نمیتوانید مرا
فریب دهید» و به س��رعت تلفن را قطع کرده
اس��ت .اما وقتی با دفتر نخس��توزیری تماس
گرفته متوجه شده تماس از سوی ترامپ بوده و
سپس در نهایت با او تلفنی گفتوگو کرده است.

تعطیلی کنسولگریهای ونزوئال
در کانادا

به فاصله کمت��ر از یک ماه پس از اش��غال
سفارت ونزوئال در واشنگتن با چراغ سبز دولت
آمریکا ،ارتباط دولت قانونی این کش��ور با کانادا
هم رو به وخامت گذاش��ته است .وزارت خارجه
ونزوئال به اقدام��ات تحریکآمیز اخیر کانادا در
تعطیلی س��فارتخانه خود در کاراکاس واکنش
نش��ان داد و ارائه خدمات در کنس��ولگریهای
خود در شهرهای مختلف کانادا را متوقف کرد.
دولت کاراکاس همچنین تأکید کرده است که
اتاوا باید پیروی از خطمشی آمریکا در سیاست
خارجی خود را متوقف کند .به گزارش ش��بکه
آر ت��ی« ،خورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئال روز
ش��نبه اعالم کرد به طور موق��ت تمام خدمات
کنسولی ونزوئال در کنسولگریهای این کشور
در شهرهای ونکوور ،تورنتو و مونترال به حالت
تعلیق درمیآید .او اقدام کانادا را بشدت محکوم
کرد و آن را یک «تصمیم سیاس��ی» خواند که
«نمایانگر تداوم خصومت» اتاوا در قبال ونزوئال
و «اطاعت منظ��م از تهاجم دولت ترامپ علیه
مردم این کشور و نهادهای دموکراتیک است».
ونزوئال با قطع فعالیتهای دیپلماتیک خود در
آمری��کا و کاهش آن در کان��ادا در حال انتقال
تمام فعالیتهای کنسولی به سفارتخانه خود در
کلمبیاست .کانادا جزو اولین کشورهایی بود که
در دنبالهروی از واشنگتن« ،خوان گوایدو» رهبر
شورش��یان و کودتاچیان در ونزوئال را بهعنوان
رئیسجمهور این کشور به رسمیت شناخت و در
تحریم اقتصادی ونزوئال نیز دنبالهرو آمریکاست.

