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مردم عراق و سوریه داعش را شکست دادند،آمریکا نقشی نداشت

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
همایش همکاریهای اقتصادی ایران و استانهای مرکز و جنوب
عراق در کربالی معلی گفت که این مردم عراق و سوریه بودند که
داعش را شکست دادند و آمریکا نقشی نداشت.
وی با طرح این سوال که چرا آمریکا در جاهای دیگر دنیا در مبارزه
با تروریســم توفیق نداشته و فقط در عراق و سوریه این توفیق به
دســت آمده است ،خاطرنشــان کرد که پیروزی بر داعش در این
دو کشور به دلیل مبارزات دو ملت عراقی و سوری است که خون

پاک جوانان خود را در این راه دادند و برای همین این
پیروزی ارتباطی با آمریکا ندارد بلکه دستاورد ملتهای
منطقه است .وی با اشاره به اینکه خون ملت ایران و
عراق در مبارزه با تروریسم و همچنین براندازی رژیم
دیکتاتوری صدام به هم پیوند خورده است ،افزود که
ما و ملت عراق دارای گذشته ،حال و آینده مشترک هستیم و ملت
ایران و همه اقوام و طوایف عراقی در کنار هم در جنگ با داعش و
سقوط رژیم دیکتاتوری صدام ،شهید دادند.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

وی از پذیرایی گرم مردم عراق از زائران خصوصا زائران
ایرانی در ایام اربعین و مناسبتهای مختلف تقدیر و
تشــکر کرد و گفت که هرساله برادران عراقی میزبان
زائران ایرانی هســتند و این میزبانی در ایام اربعین به
اوج میرسد .وزیر امور خارجه ایران گفت که هدف از
حضور ملت ایران از جمله تجار و فعاالن اقتصادی در عراق فقط به
خاطر مسائل اقتصادی نیست بلکه نشانه عشق به اهل بیت (ع) و
حضرت امام حسین (ع) است.

کمپیناوباماوهیالری
و اشتباهی که آذری جهرمی نباید انجام دهد

به طور معمول در بررسی برند سیاسیون
نقاط عطفــی وجود دارد کــه تحلیل برند با
ارجاع به آنها انجام میشود .این نقطه عطف
برای برند محمد جواد آذری جهرمی چیست؟
پیــش از هر چیــز بایــد بگویــم جهرمی یک
سیاســتمدار و مدیر بــه روز ،متخصص و فعال
هستند و جاه طلبی مثبت الزم برای طی مدارج
را دارند که برای سیاســت مفید اســت .یعنی ما
به افرادی نیاز داریم که دوســت داشــته باشند
کارهای بزرگ انجام دهند .به نظر میرسد ایشان
مشاورانی هم در حوزه برندسازی دارد .به نظرم در
مجموع کار ارزشمندی است که یک سیاستمدار
درباره برند خودش کار کند و برنامه داشته باشد
چرا که در نهایت این برندســازی به نفع مدیریت
و سیاســت در جامعه اســت و باید آن را به فال
نیک گرفت.
امروز ما در عرصه سیاســت دچار بحران برندها
هســتیم و برندهای موجود بــه دالیل مختلف
آسیب دیدهاند و این برند است که میتواند ایجاد
اعتماد کند که در حوزه سیاسی هم صادق است.
بنابراین تاکید میکنم که از این زاویه تالش آذری
جهرمی قابل تقدیر است و البته چالشهایی هم
برای برند ایشان مطرح است که حتما باید به آنها
توجه شود.
اما درباره پرســش شما باید عرض کنم که آذری
جهرمی تازه به سیاست وارد شدهاند یا دست کم
در منظر افــکار عمومی در این حــوزه تازه وارد
هستند .به نظرم نقطه عطف برند آذری جهرمی
در شــرایط فعلی همین ورودشــان به سیاست
در قالــب وزیر ارتباطات اســت که به عنوان یک
وزیــر جوان و به روز مورد توجه قرار گرفتند و به
اصطالح حیات برند سیاسی ایشان آغاز شده است.

و فرآیندی نسبت به این موضوع حساسیت پیدا
کردند و چرا این موضوع آنقدر برای ایشــان مهم
شده است.
اگر غیر از این باشــد چون بر این آرمان اصالتی
مترتب نیســت عایدی باالیی برای برند شخصی
جهرمی نخواهد داشت.

به نظر شــما این برند سیاسی چه هدفی
را دنبــال میکند ،یعنــی آذری جهرمی چه
دورنمایی برای خودش تدارک دیده است؟
برند ایشــان از جهات مختلف قابل بحث اســت.
همانطور که اشاره کردید یکی از مسائل اصلی که
در برندسازی سیاسی مانند سایر حوزهها مطرح
اســت عبارت اســت از اینکه هدف از برندسازی
چیســت؟ اگر از این زاویه به دنبال بررسی برند
جهرمی باشــیم این پرسش هم پیش میآید که
آیــا آذری جهرمی در حال برندســازی اســت و
مجموعه فعالیتهای ایشان به ویژه در شبکههای
اجتماعی با این هدف است و چه هدفی را پیگیری
میکنند؟ پاسخ من به این پرسشها مثبت است.
به هرحال مجموعه فعالیتهای ایشــان از نظم و
الگوی قابل تحلیلی برخوردار است.

یکی از اهدف قابل تصور برای برندســازی ایشان
این میتواند باشد که به عنوان یک وزیر خوب و
جوان در دولت فعلی شــناخته شود .آن طور هم
که منتقدان یا برخی تحلیلگران میگویند آذری
جهرمی به انتخابات  1400چشــم دوخته است.
البته ایشان در این باره چیزی نگفتهاند اما بیاید
تصور کنیم که ایشان فارغ از انتخابات  1400به
عنوان یک شــخصیت سیاسی و مدیر عالی رتبه
دنبال رشــد هســتند و میخواهند دستکم در
ســطح یک وزیر بمانند یا دســت باال به مناصب
باالتــری فکرکنند و هدفشــان از برندســازی
همینهاســت .با این فرض این پرســش پیش
میآید که برندسازی جهرمی چه ارکانی میتواند
داشته باشد؟
پرســش بعدی مربوط به همین موضوع
اســت .آذری جهرمی گویا هــم در دولت با
برخی رویکردها چالش دارند و هم در خارج
از دولت.
فضایی درباره دولت فعلی ایجاد شده که این دولت
پیر است و بیشتر وزیران آن سالخورده و در سن
بازنشستگی هســتند .این موضوع به عنوان یک
نقطه ضعف جدی برای دولت فعلی تلقی میشود
و بســیاری از مسائل حل نشــده در این دولت یا
مسائل به وجود آمده توسط این دولت را با ارجاع
به همین پیر بودن تحلیل میکنند.
آذری جهرمی در عین حال که در درون دولت و
وزیر آن اســت اما در حال فاصله گذاری و چالش
کردن با برخی رویههای آن است .ایشان خودش
را به عنوان یک شــخصیت جوان مطرح میکند؛
جوانی که تخصص دارد و مدیریت را میشناسد.
شما میتوانید رد پررنگ این فاصلهگذاری با دولت
را در توئیتهای ایشــان و همچنین جوانگرایی
ایشــان در وزارتخانهشــان ببینید .به بیان دیگر
جهرمی در مقام یک چالشگر دولت فعلی از داخل
آن است .وقتی از پیری دولت انتقاد میشود تنها
یک شخصیت جوان میتواند چالشگر این دولت
باشد.
تخصص ایشــان هم در حوزه ارتباطات ،آی تی و
امثال اینهاست .این علوم به جرأت از به روزترین
و مهم ترین علوم دنیا هســتند و بیدلیل نیست
که برندهای این حــوزه در میان  100برند برتر
دنیا جای دارند .به طور طبیعی جهرمی میتواند
با توسل به دانشــی که دارد خودش را به عنوان
یــک چهره روزآمد مطرح کنــد .الگوی ارتباطی

برنــد جهرمی هــم متاثر از همین فضاســت و
استفاده ایشان از توئیتر به عنوان رسانه اصلی برند
خودشان هم در این فضا قابل تحلیل است.
شــما در گفتگویــی اشــاره کردید که
برندهای سیاســی باید آرمان بزرگی داشته
باشند که حضور آنها در سیاست وتالش برای
کســب قدرت را مشروع کند .چه تصوری از
آرمان آذری جهرمی دارید؟
آرمان بزرگ به برند معنا میدهد و ذیل آن است
که برند فهمیده و حتی متمایز میشود .جهرمی
تا مدتی موضوع مبارزه با فساد و ضرورت شفافیت
و نقش دولــت الکترونیک را در این باره پیگیری
میکردند که اعتبار مناســبی را هم به حســاب
برند ایشــان وازیر کرد اما پیگیری این موضوع به
عنوان آرمان یک برند چند ضعف اساسی داشت.
از منظر دولت الکترونیک یعنی حوزه مورد عالقه
و تخصص آذری جهرمی میشــود درباره فســاد
صحبــت کرد و اســتفاده از فناوریهــای روز و
شفافسازی ،تبادل آزاد اطالعات و تشدید نظارت
را در کاهش این امر پیش کشید و آذری جهرمی
هم میتواند الگویی برای این موضوع طرح کند اما
پرسشی که از منظر برند مطرح میشود و آذری
جهرمی باید به آن پاسخ دهد عبارت است از اینکه
ایشان در طی چه فرآیندی و به چه دالیلی نسبت
به فســاد حساس شدند و این موضوع را پیگیری
میکنند یــا این موضوع چه جایگاهی در زندگی
گذشته ایشان داشــته و آیا صرفا به عنوان اینکه
فساد یک مسئله روز اســت به آن ورود کردهاند
یا این مسوله ریشههای عمیقتری در شخصیت
و گذشته ایشان دارد.
در ایــن باره بحث اصالت برند هم مطرح اســت
به این معنــا که هر برند وقتی آرمانی را پیگیری
میکنــد یا ایده و شــعاری را دربــاره آن مطرح
میکند باید اصالت داشــته باشد به این معنا که
نباید تقلیدی نباشــد و به خــود فرد اختصاص
داشته باشد.
دوم اینکه موج ســوارانه نباشد یعنی برای کسب
محبوبیت و صرفا بر پایه اســتفاده از دغدغهها و
حساسیتهای جامعه نباشد.
ســوم اینکه در زندگی آن فرد ،سابقه سیاسی و
مدیریتی آن فرد باید رد پایی از آن آرمان داشته
باشــد یعنی مثال آذری جهرمی توضیح دهد که
مبارزه با فســاد چه جایگاهی در زندگی گذشته
و مدیریتی ایشان داشته و از کجا و به چه نحوی

آذری جهرمــی دربــاره کارآمدی هم
نکاتی را طرح کردهاند و البته جوانی ایشــان
هم به شدت مورد توجه است و به نظر میآید
خود جهرمی هم بر آن تاکید دارند.
بلــه؛ جهرمی اشــارههای جســته و گریخته ای
به موضــوع کارآمدی داشــتهاند یعنی ایشــان
نســبت به این مسئله در مدیریت کشور و دولت
حساس هستند .البته ایشان میتوانند با تکیه بر
فناوریهای جدید ،دولت دیجیتال ،شــبکههای
اجتماعی و امکاناتی که این فناوریها برای رشد
و ارتقاء مدیریت و حل مشکالت و ایجاد اشتغال
و ...ایجــاد میکنند ،به این موضوع به عنوان یک
آرمان بزرگ نگاه کند اما ایشــان نتوانستهاند این
موضــوع را به عنوان یک دغدغــه محوری برای
خودشــان مطرح کنند و به اصطالح در حاشیه
مباحث ایشان است.
جوانگرایــی و جوان بــودن وی را هم باید از این
منظر دید که در برندسازی موضوعی به نام منافع،
مزایا و کارآمدی برند برای جامعه مخاطبان وجود
دارد و این نکته کلیدی مطرح میشــود که این
مزایا و فایدهها از ویژگیهای برند مهم اســت .به
این معنا مهم نیست شما سیاستمدار جوان یا پیر
باشید یا چه سابقه و حتی چه رنگ پوستی دارید
با زن هستید یا مرد .مهم این است که چه منافعی
برای جامعه مخاطبان خودتان دارید؟ به این معنا
منافع بر ویژگیها اولویت دارد.
شما ببینید رنگ پوست اوباما در انتخابات 2008
نمــادی از یک تغییر بود امــا در طول انتخابات
هیچگاه این موضوع از ســوی وی یا ستادش به
طور عیان و زمخت برجسته نشد و مورد مانور قرار
نگرفت زیرا طرح این ویژگی حساسیت برانگیز بود
و ممکن بود به دعوای سیاه و سفید ختم میشد
و از همــه مهم تر فایــده ای برای رای دهندگان
نداشت.
در واقع این موضوع تــم کمپین اوباما بود اما در
مقابل خانم کلینتون در انتخابات  2016به طور
مشــخص میخواســت اولین زن رییس جمهور
آمریکا باشد و این هم مشخص بود اما در کمپین
ایشان بر زن بودن تاکید شد اما رای دهندگان به
دنبال این نیســتند که بروند رای بدهند تا اولین
زن رییس جمهور تاریخ آمریکا انتخاب شود .آنها
به دنبال منافع خودشان هستند یعنی میخواهند
بدانند این فرد چه تغییری در وضعیت آنها ایجاد
میکند.
این نکته یعنی هیالریزه شدن برند سیاسی ممکن
اســت برای برند آذری جهرمی هم پیش بیاید.
جوان بودن ایشان مشــخص است اما اگر خیلی
روی آن تاکیــد کنند و به عنــوان یکی از ارکان
برند خودشان آن را معرفی کند ،اشتباه هیالری
کلینتون را مرتکب شــدهاند و جوان بودن بیشتر
از آنکه به ایشان سود برســاند ،آسیب زا خواهد
بود .مهم این اســت که جهرمی توضیح دهد که
اگر جوان است؛ این جوان بودن چه مزایایی برای
جامعه مخاطبانش دارد.

مبلغ:

نباید درباره نمایندگان امید قضاوت کلی کرده و همه را محکوم کنیم

مرتضــی مبلــغ ،عضو شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبان درباره حواشیای که طی دو سال اخیر
پیرامون نمایندگان فراکسیون امید شکل گرفته و
انتقادات نسبت به جریان اصالحطلب که آنها را
حمایت میکنند ،افزایش داده است ،میگوید :هر
زمانی اقتضائاتــی دارد ،در زمان مجلس نهم ما با
معضل حضور تندروها در مجلس مواجه بودیم که
مرتب آسیب و خسارت به کشور وارد میکردند و به
این ترتیب ،وجدان جامعه را خدشهدار کرده بودند.
وی ادامه میدهد :از طرف دیگر ،شرایط بهگونهای
است که اجازه نمیدهد اصالحطلبان به شکل جدی
وارد عرصه شــوند و با رد صالحیتهای گسترده

مواجه هستیم .به همین دلیل ،اصالحطلبان یک
راهبرد ملی را پیشنهاد کردند و آن هم به حاشیه
راندن تندروها در مجلــس بود .از آنجایی هم که
با ردصالحیت گسترده مواجه بودیم ،اعالم کردیم
برای اجرای راهبرد خودمان کسانی را در فهرستها
قرار دادیم که مجلس را از حالت قبل خارج کنند.
حتی حاضر شدیم در حوزههایی که اصالحطلبی
وجود ندارد ،اصولگرایان معتدل را لیست قرار دهیم
و این مسئله شفافی بود که آن زمان هم اعالم شد.
به گزارش ایرنا ،حاشیه نمایندگان عضو فراکسیون
یا لیست امید ،محدود به موارد اخالقی نمیشود و
شائبه فساد سیاسی و اقتصادی هم درباره برخی از

آنها مطرح شده است .حتی برخی از معامله آنها
با وزرا بر سر حقوق نمایندگیشان مثل استیضاحها
میگویند و این را نشان از ضعف اصالحطلبان در
شکل گزینش آنها میدانند.
مبلــغ در این خصوص توضیــح میدهد :همین
قضاوت شــما نیز مربوط به پس از وقوع اســت.
اینکه فردی سابقه فساد اخالقی داشته و با وجود
فیلترهای شورای نگهبان توانسته تأیید صالحیت
شود جای سؤال است ،مگر اینکه فساد او آشکار
نبوده اســت .زمانی که چنیــن موضوعی برای
دستگاههای نظارتی آشــکار نبوده ،به نحو اولی
برای دیگران هم آشکار نبوده است.

معاون سیاســی اســبق وزارت کشــور با اشاره
بــه موضوع رابطه نماینــدگان و وزرا در مجلس
میگوید :در ایــن باره نیز نمیتوان قضاوت کلی
کرد .همواره اینگونه بوده که برخی درخواســت
اســتیضاح وزیری را امضا میکردند و بعدا آن را
پس میگرفتنــد و درباره دالیل آن نیز نمیتوان
قضاوت کرد .ممکن اســت فردی معامله کند و
فرد دیگر به خاطر قانع شــدن امضایش را پس
بگیرد .بنابراین نمیتــوان اینگونه قضاوت کرد؛
البته تأکید میکنم اعضای فراکسیون امید ،قطعاً
خطا و اشتباه میکنند و انتقادات بسیاری به آنها
وارد میشود.

توئیت بازی سیاسی
> مصطفی تاجزاده  -فعال سیاسی اصالح طلب

> امیر عبداللهیان  -مدیر کل امور بین الملل مجلس

دموکراتها دعوت ترامپ در حضور در کاخ سفید را نپذیرفتند
هیچیک از دموکراتها دعوت رئیس جمهوری آمریکا را برای حضور در نشست کاخ سفید
برای گفتوگو به منظور پایان دادن به تعطیلی دولت و تامین اعتبار برای ساخت دیوار مرزی
نپذیرفتند.به گزارش ایسنا ،این عدم پذیرش در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا تالش بسیاری برای مجبور کردن رهبران دموکرات به منظور حضور در این
گفتوگو کرد.

چهره روز

رسول بابایی درباره برند سیاسی محمدجواد آذری جهرمی مطرح کرد

محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات دولت
روحانی از آن دسته مدیران و سیاسیونی است که
به تازگی وارد عرصه عیان سیاســت کشور شده
اما بیشتر روزنامهنگاران و تحلیلگران اذعان دارند
که وی نه تنها نســبت به سایر سیاسیون جوان
که حتی نســبت به بســیاری از اسالف خودش
با برنامهتر نشان میدهد و سمت و سوی حرکتش
به گونهای است که گویا اهداف بلند پروازانهتری
را دنبال میکند .دکتر رســول بابایی کارشناس
سیاســی در این رابطه با عصر ایران گفتگو کرده
توگو را
اســت که در ادامه بخشهایی از این گف 
میخوانید:
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> صادق زیباکالم  -استاد دانشگاه
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فالحتپیشه:

نداشتنرایزناقتصادی
در سوریه جای گریه دارد

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شــورای اسالمی با ابراز گالیه
از نبود رایزن اقتصادی ایران در ســوریه گفت:
آقای بشــار اسد در نشست با هیئت پارلمانی
ایران تاکید داشت که ایران در راس همکاری
اقتصادی سوریه است که با وجود این صحبت
جای گریه دارد که ما هنوز در ســوریه رایزن
اقتصادی نداریم .حشمت اهلل فالحتپیشه ،در
توضیح ســفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه،
اظهار کرد :بنده در دیدار با آقای اسد ابراز گالیه
کردم که ایــران در
در شرایطی که
صحنه جنگ سوریه
صادقانــه در کنــار
ترکیه در عراق
نیروهــای ســوری
بیست و سه
رایزن اقتصادی حضور داشت ،اما در
ل حاضر مجلس
حا 
دارد ما تنها
شورای اسالمی ایران
داریم
یکرایزن
از روند مناسب سازی
باعث
و این
اقتصــادی و حضور
که
است
شده
ایران رضایت ندارد.
پاســخ آقای اســد
فرصتها در
منصفانه بود .او تاکید
عراق از بین
کــرد که ایــران در
برود .این مشکل
راس همکاریهــای
هم در سوریه
اقتصــادی اســت و
بینی
قابلپیش
در همــه زمینههــا
است
گسترش مناسبات
راهبــردی پیــش
مــیرود ،اما بروکراســی در دو کشــور مانع
تحقق این امر شــده است .در نهایت مقرر شد
که کمیت ه مشــترک بین ایران و سوریه برای
پیگیری موضوعات تشکیل شود.فالحت پیشه
گفــت :در این ســفر دیدارهایی با نمایندگان
سازمان حج و زیارت داشته است و همچنین
نشستهایی با مســئوالن مناسبات اقتصادی
کشور با ســوریه ،مسئوالن و نمایندگان بانک
مرکزی ،قرارگاه ســازندگی خاتم ،مســئوالن
وزارت امور خارجه و ایرانیان مقیم ســوریه و
مسئوالن آموزشی و تربیتی و سایر دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی داشــته اســت .طبق این
جلسات بزرگترین نقطه ضعف آن است که ما
هنوز رایزن اقتصادی نداریم .آن هم در شرایطی
که سوریه بزرگترین پروتکل خارجی را با ایران
بسته است .کل نیروهای سفارت ما  ۸نفر بوده
که در بین آنها رایزن اقتصادی وجود ندارد .به
گزارش ایســنا ،وی با اشاره به این که «همین
وضع در عراق هم مشــاهده میشود» ،در این
باره توضیح داد :در شرایطی که ترکیه در عراق
بیســت و سه رایزن اقتصادی دارد ما تنها یک
رایزن داریم و این باعث شده است که فرصتها
در عراق از بین برود .این مشکل هم در سوریه
قابل پیشبینی است .لذا تعلل بیش از حد در
امضای سند همکاری جامع راهبردی بین ایران
و سوریه درست نیست .البته پیش نویس این
سند امضا شده و قرار است که آقای جهانگیری
سفری به ســوریه داشته باشد ،ولی باز هم به
همیناندازه تعلل صحیح نمیباشــد .فالحت
پیشه خاطرنشان کرد :قراردادهایی در زمینه
برخی از میادین نفتی و گازی سوریه و اراضی
کشاورزی تصویب شده اما عملیاتی نشده است.
طرفهای سوری گالیه
بحقی دارند که طرف
مذاکره آنها در ایران
روشن نیست.

خبر
نمایندهتبریز:

استانیشدنانتخابات
از رای آوردن با «پول»
و «شام» جلوگیری میکند

نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشهر با بیان
اینکه «با استانی شدن انتخابات ،رای آوردن با
پول ،شــام و ناهار از بین میرود» ،گفت :طرح
استانی شــدن انتخابات منجر به از بین رفتن
قومگرایی شــده و از سوی دیگر نیز کشور به
سمت حزبی شدن حرکت کرده و وعدههای داده
شده عملیاتی میشود .شهاب الدین بی مقدار،
در خصوص دلیل مطرح شــدن طرح استانی
شــدن انتخابات اظهار کرد :متاسفانه مجلس
شورای اســامی ،منطقهای شده و نمایندگان
شهرستانها بیشتر پیگیر کارهای محلی بوده
و کمتر وقــت خود را صــرف پروژههای ملی
میکنند .به گزارش ایسنا ،نماینده مردم تبریز
در مجلس با بیان اینکه «نمایندگان مجلس
وظیفه قانون گذاری و نظارت بر آن را برعهده
دارند اما در این شرایط این مسئولیت گم شده و
قانون گذاری ملی انجام نمیگیرد» ،ادامه داد :در
این شرایط نمایندگان بیشتر درگیر حوزههای
انتخابیهای هستند که در زمان انتخابات اهالی
روســتا به این فرد رای داده بودند ،درحالی که
باید نمایندگان مجلس در راســتای نظارت بر
قانون و انجام کارهای ملی تالش کنند.

در حاشیه

«هواوی» ادعای جاسوسی را رد کرد

شــنیدیم بنیانگذار «هــواوی» غول
تکنولوژی چین که به تازگی دولت کانادا
دخترش را به دســتور آمریکا و به ظن
دور زدن تحریمهای واشنگتن دستگیر
کرد هر گونــه اتهام جاسوســی برای
چین از طریق این شــرکت را رد کرد .به
گزارش ایرنا از ساوت چاینا' ،رن ژنگفی'
در گفت و گو با خبرنــگاران اعالم کرد
هوآوی هرگز از هیچ دولتی تقاضای ارائه
اطالعات نامناســب نداشته است .کانادا
اول دسامبر ســال ' 2018منگ وانژو'،
مدیر مالی شرکت مخابراتی 'هوآوی' را به
خاطر «نقض تحریمهای آمریکا» بازداشت
کرد و درصدد اســترداد او به آمریکا بود
در پی این اقدام کانادا ،پکن چند روز بعد
دو شــهروند کانادایی به نامهای 'مایکل
اسپاور' تاجر و 'مایکل کوریگ' دیپلمات
سابق کانادایی را به اتهام «به خطرانداختن
امنیت ملی چین» بازداشت کرد.

بازداشت خبرنگار پرس تی وی

باخبر شدیم شبکه تلویزیونی پرستیوی
گزارش داد که «مرضیههاشمی» خبرنگار
و مجری این شــبکه در آمریکا به دالیل
نامشــخصی بازداشــت و زندانی شده
اســت .به گزارش ایرنا ،تارنمای شبکه
پرستیوی گزارش داد که این خبرنگار
در بازداشــتگاهی در واشنگتن به سر
میبرد اگرچه اتهام رسمی علیه وی مطرح
نشده است .خانمهاشمی که در آمریکا به
دنیا آمده در فرودگاه بینالمللی ســنت
لوئیس لمبرت بازداشــت شد و سپس
توســط عوامل اف.بی.آی به بازداشتگاه
در واشــنگتن انتقال یافت .وابستگان
مرضیههاشمی برای بیش از  48ساعت
نتوانســته بودند با وی ارتباط بگیرند و
اخیرا در جریان بازداشت وی قرار گرفتند.
اعضای گارد ساحلی آمریکا بدون حقوق

شنیدیم طوالنیتر شدن تعطیلی دولت
آمریکا بر ســر اختالفات بودجه ساخت
دیوار مرزی باعث شــد  42هزار نفر از
اعضای گارد ســاحلی این کشور نتوانند
اولین حقــوق خود را بعــد از آغاز این
تعطیلی دریافت کنند.بــه گزارش ایرنا
از شــبکه خبری ان بی سی نیوز ،گارد
ســاحلی تنها بخش ارتش آمریکا است
که بدون حقــوق در طول تعطیلی دولت
فعالیــت میکند .از آنجایــی که گارد
ســاحلی زیر نظر وزارت امنیت داخلی
فعالیت میکند ،در طول تعطیلی دولت
تامین مالی نمیشــود .بقیه بخشهای
ارتش با بودجه تامین شده وزارت دفاع
حمایت میشوند.

تحت شکنجه اعتراف کردم

باخبر شــدیم 'متیو هجز' دانشــجوی
انگلیســی متهم به جاسوسی در امارات
که اخیرا آزاد شــده ،ادعا کرد که تحت
شکنجههای شــدید و تهدید به حبس
ابد در یک پایــگاه نظامی دور افتاده در
این کشور ،مجبور به اعتراف شده است.
به گزارش ایرنا ،هجز در مصاحبه خود با
شبکه خبری 'الجزیره' افزود :اماراتیها
تهدید کردند که مرا به یک پایگاه نظامی
در خارج امارات تــا ابد تبعید میکنند.
وی با اشــاره به این کــه اماراتیها از او
خواستهاند که اسنادی را از وزارت خارجه
انگلیس بدزد ،گفت :مــن به آنها گفتم
هرگز چنیــن کاری نمیکنم و چگونه از
من چنین انتظــاری دارید ،در حالی که
من اصال آنجا کار نمیکنم .سپس ماموران
اماراتــی مرا متهم به جاسوســی برای
ســازمان اطالعات بریتانیا کردند .هجز
اضافه کرد :بازجویی من  12ساعت طول
کشید و دو ماه اجازه استحمام نداشتم و
بارها تصمیم به خودکشی گرفتم.

کرهشمالیدیگر"دشمن"نیست

شــنیدیم درحالــی که اوضــاع در
شــبهجزیرهکره و روابط میان سئول و
پیونگ یانگ در حال تغییر است ،وزارت
دفاع کره جنوبی در گزارش جدید دفاعی
خود واژه "دشــمن" را که به کره شمالی
اطالق میشــود ،حذف کرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
گزارش دفاعی وزارت دفاع کره جنوبی
سندی اســت که به صورت هر دو سال
یک بار تدوین میشــود و به بررســی
اوضاع و شرایط دفاع در شبه جزیره کره
میپردازد .یکی از مهمترین ابداعات در
این گزارش تعیین دشمن است .پیش از
انتشار این سند ،رسانههای کره جنوبی
گفته بودند که دولت سئول در نخستین
گزارشش از اســتفاده از اظهارات تند و
شدید درباره کره شمالی امتناع میکند؛
در گزارشهای دفاعی دولتهای قبلی،
سئول کره شمالی را به صورت مستقیم
دشمن خود میدانست.

