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برلوسکونی به عرصه سیاست
بازمی گردد

سیلویوبرلوسکونیکهسهدورهنخستوزیریایتالیارادرکارنامهخوددارد،نامزدیخودرابرایشرکتدرانتخاباتپارلماناروپابهنمایندگیازحزبراستمیانه
"فورزاایتالیا"اعالمکرد.ویبهدلیلمحکومیتبرسرفسادمالیاتی،حدودپنجسالازنامزدیدرهرگونهانتخاباتمنعشدهبود.بهگزارشراشاتودی،طبقرای
دادگاهدرسالگذشتهمیالدی،برلوسکونیباتوجهبهعملکردخوبش،باردیگرمجازبهشرکتدرانتخاباتشناختهشدهاست.

تحلیل روز
طه اکرمی

کارشناس مسائل آمریکا

ایران و تعطیلی دولت آمریکا !
تعطیلی دولت آمریکا رفته رفته در حالی وارد
سی امین روز خود می شود که این موضوع
می تواند تاثیراتی نیز بر جمهوری اسالمی
ایران در پی داشته باشد .باید واقعبین بود و
نباید انتظار چندانی از این وضعیت داشت،
اما این موضوع ،از برخی جهات میتواند
حائز اهمیت باشد-1:بروز اختالف میان
احــزاب و نهادهای آمریکا باعث میشود
رونــد سیاست گــذاری تا حدی قفل شود و
این در کنار فشار داخلی ،میتواند تمرکز
آمریکا را بیشتر متوجه مسائل داخلی خود
ســازد .البته ایــن موضوع شمشیر دو لبه
اســت ،چرا که میتواند باعث شدت عمل
آمریکا در حوزه سیاست خارجی ،به دلیل
پوشش ضعف در سیاست داخلی خود و به
خصوص درباره ایران شود .بنابراین کاهش
فشار بر ایران (به نسبت آن چه برنامهریزی
شده بــود) قابل انتظار اســت .همچنین با
توجه به موضوعی که بیان شد ،برهه کنونی
بهترین موقعیت بــرای استفاده ایــران از
دیپلماسی چندگانه است-2.تعطیلی
خدمات دولتی ،می تواند باعث کاهش نیرو
در بخش های مرتبط با اعمال تحریم ها علیه
ایران به خصوص در وزارت خزانهداری (در
تـــی.اف.آی) وهمچنین کاهش احتمالی
حجم فعالیت های کارگروه اقدام علیه ایران
شــود .ایــن دو مــورد منجر به کاهش حجم
فشارها علیه ایران و همچنین کشورهایی
می شــود که با ایــران مـــراودات اقتصادی
دارند-3 .کاهش حجم نیروهای غیر نظامی
آمریکا (به خصوص در منطقه) و تعویق در
پرداخت حقوق آن ها و همراهی این موضوع
با استعفای وزیر دفاع آمریکا ،میتواند به
کند شــدن رونــد انجام برخی راهبرد ها و
عملیات های آمریکا و تضعیف روحیه آن
ها نیز بینجامد و ابتکار عمل را به خصوص
در ســوریــه ،بــه ایـــران بــدهــد-4 .کــاهــش
اعتماد متحدان آمریکا نیز قابل پیشبینی
و دلیل حضور پمپئو در این برهه حساس
در خاورمیانه به همین دلیل استراتژیک
است-5.در نهایت این که با توجه به نزدیکی
نشست لهستان و احتمال حضور برخی
مسئوالن دولتی آمریکا در چنین نشست
هایی ،در صورت استمرار تعطیلی دولت،
هزینه های مسئوالن آمریکایی بابت حضور
در مراسمی کــه بیشتر جنبه تبلیغاتی و
تشریفاتی دارنــد ،پرداخت نخواهد شد.
به همین دلیل مسئوالن آمریکایی یا باید
ایــن حضور را در چــارچــوب راهــبــردهــای
استراتژیک خود بگنجانند یا این که منبع
مالی دیگری برای این حضور خود بیابند.
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جنجالشیطان«شوخ»دراسپانیا

مجسمهای از شیطان کــه در شهر
«سگوبیای» اسپانیا نصب شده به دلیل
این که "بیش از اندازه" شاد و پرنشاط
است ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
این مجسمه برنزی بر اساس افسانهای
محلی ساخته شده که در آن شیطان
ت معروف این شهر
گول میخورد تا قنا 
را بسازد.اما اکنون گروهی از مردم
شهر میگویند این مجسمه شیطان که
در حال لبخند زدن و گرفتن سلفی با
تلفن است ،بیش از حد دوستانه است.
سازنده این مجسمه به بیبیسی گفته
است ،از حجم انتقادهای مطرح شده
علیه کارش شگفت زده شده است.یک
قاضی هم دستور داده این اثر هنری
فعال به نمایش در نیاید .بیش از۵۴۰۰
نفر یعنی حــدود  10درصــد ساکنان
شهر سگوبیا در دادخواستی خواهان
برداشتن این مجسمه شدهاند.

همزمان با لغو سخنرانی ترامپ در
کنگره،کاخ سفید سفرهای خارجی
پلوسی را لغو کرد

انتقامبهسبک
دونالد

«متاسفانه باید به اطــاع برسانم ،سفر شما به
بروکسل،مصروافغانستانبهتعویقافتادهاست».
نانسیپلوسی،رئیسدموکراتمجلسنمایندگان،
چمدانش را بسته بود و با چند تن از اعضای کنگره
آمریکا آمــاده سوارشدن بر «هواپیمای نظامی»
بودند که ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای ایاالت
متحده ،این سفر را لغو کرد؛ پاسخی انتقام جویانه
در واکنش به نامه روز چهارشنبه نانسی پلوسی.
نبردرئیسجمهورآمریکابارهبراندموکرات،حاال
چیزی فراتر از جنگ لفظی و توئیت های آتشین

است .دونالد ترامپ از یک سو و نانسی پلوسی و
چاک شومر در سوی دیگر لباس رزم پوشیده و با
«اختیارات قانونی» خود علیه یکدیگر آتش گشوده
اند.نانسیپلوسی،رئیسمجلسنمایندگانایاالت
متحده،روزچهارشنبهباارسالپیامیبهکاخسفید
با اشاره به ادامه تعطیلی دولت فدرال و نگرانیها

از «تامین امنیت» رئیس جمهور برای حضور در
کنگره،ازویخواستیاسخنرانیساالنهخودرابه
تعویقبیندازدیامتنکتبیرابهکنگرهارسالکند،
درهرحالروز ۲۹ژانویهبهساختمانکنگرهنیاید.
اقدامی که چاک شومر ،رهبر حزب دموکرات در
مجلس سنای آمریکا هم از آن استقبال کرد .پس

یک سوم کارمندان سازمان ملل مورد آزار جنسی قرار گرفته اند

سریالرسواییهایسازمان ملل

براساسپژوهشیکهنتایجآنمنتشرشده،دردوسال
اخیر ،از هر سه کارمند سازمان ملل متحد یک کارمند
حین کار مزاحمت جنسی را تجربه کرده است.این
مزاحمتها شامل جوک،داستان ،توهین ،کنایههای
جنسی و لمس نامتناسب بدن میشده است .مبنای
این گزارش یک نظرسنجی بوده که شرکت «دلویت»
حدود دو ماه پیش (نوامبر) روی  ۳۰هزار و  ۳۶۴نفر
از کارمندان سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن
انجام داده است .این رقم ۱۷درصد کارمندان رسمی
و همچنین پیمانکاران این سازمان بینالمللی را
شامل میشد .این نظرسنجی در پی پویش جهانی با
عنوان«منهم»یا metooانجامشدهاست.حدود۲۲
درصد کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردهاند،
گفته بودند در معرض روایت داستان های جنسی یا
جوکهایتوهینآمیزقرارگرفتهاند.حدود ۱۴درصد
افراد درباره ظاهر ،اندام یا فعالیتهای جنسی شان
موردتوهینوبیاحترامیقرارگرفتهاند ۱۳.درصدبا
موقعیتیروبهروبودهاندکهکسیمیخواستهآنهارابه

زور وارد بحث درباره موضوعهای جنسی بکند .حدود
 ۱۱درصد گفتهاند که با حرکتها یا اشاره های بدنی
که مفهوم جنسی داشته روبه رو بودهاند ۱۰ .درصد
گفتهاند که بدنشان را کسی به طور نامتناسب لمس
کردهاست.عاملدوسوماینآزارهایجنسیمردانو
یکسومآزاردهندگانهمزنانبودهاند.دریکچهارم
موارد ،رؤسای مرد ایجاد مزاحمت جنسی کردهاند.
بر اساس این گزارش ،حدود نیمی از آزارهای جنسی
در محیط کار اتفاق افتاده و فقط  ۱۷درصد این موارد
در دورهمیها یا مهمانیهای مرتبط کاری و خارج از
محیط کاری رخ داده است .موضوع تعرضات جنسی
نخستینباردرارتباطباماموریتمامورانحافظصلح
سازمان ملل و از جمله در جمهوری آفریقای مرکزی
مطرحشد.جاییکهصدهانیروی«کالهآبی»دختران
و زنان گرسنه آفریقایی را هدف «تجاوز جنسی» قرار
داده بودند .گفته میشود که مسئوالن سازمان ملل
در آن هنگام اقدامی علیه این افراد انجام نداده بودند
وتالششانمعطوفبهالپوشانیاخبارآنبودهاست.

جوانتریننمایندهزنکنگرهبههمحزبیهایشدرتوئیترآموزشمیدهد

جدال«فیل»و«االغ» درتوئیتر

دمــوکــرات هــا قصد دارن ــد بــازی شبکه های لحظه حضور در کنگره به شکلی ویروسی در
اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند؛ برای این حال افزایش اســت .این نماینده جــوان و 29
کار چه معلمی بهتر از الکساندرا اوکازیو جوان ساله کنگره ،تنها فردی نیست که پیروانی پر
ترین نماینده زن کنگره درتاریخ آمریکا .برخی تعداددرفضایمجازیدارد.هیمز52سالهنیز
ویرابمبسیاستآمریکادرسالهایپیشرو نزدیک به  77.900پیرو در توئیتر دارد،اغلب
میخوانند .او در رویهای غیر معمول تمام پول پیرواناوراافرادیتشکیلمیدهندکهمعتقدند
تبلیغات انتخاباتی را نه از البیهای قدرتمند و افکارهیمزنسبتبههمساالنشجوانتراست.
هیمزدراینخصوصمیگوید:
شرکتهای چندملیتی بلکه از دموکراتهادرکنگره
مردم تشنه اطالعات هستند و
هواداران به دست آورد.درواقع
دموکرات ها امیدوارند که به تالشخواهندکرد
اغلبآنهااطالعاتراازفضای
لطف همکار جدید خود بتوانند ابعادبرترینوموثرترین مــجــازی دریــافــت مــی کنند.
راههابرایحضور
بسیاری از مردم فکر می کنند
مسیر موفقیت شان را در توئیتر
و
دیجیتال
فضای
در
کــه سیاستمداران اقداماتی
امتداددهند.گزارشهاحکایت
از این دارند که موضوع فوق به جذبعضودرتوئیتررا خطرناک انجام می دهند ،پس
چراسعینکنیمازطریقفضای
حدی بــرای دموکرات ها مهم
بررسیکنند
مــجــازی بــه آن ــان نــشــان دهیم
است که اوکازیو در جلسه ای
مشترک با جیم هیمز نماینده دیگر دموکرات همیشه همه چیز منفی نیست .یک سخنگوی
ها در کنگره تالش خواهند کرد ابعاد برترین و توئیتر نیز در قالب یک توئیت نوشت :ما به طور
موثرترینراههابرایحضوردرفضایدیجیتال منظم آموزش های خود را با کارکنان کنگره و
وجذبعضودرتوئیتررابررسیکنند.الکساندرا اعضای کنگره در هر دو طرف ادامه می دهیم
اوکــازیــو ،هــم اکــنــون  2.43میلیون دنبال تا اطمینان حاصل شود که قانون گذاران می
كننده توئیتری و  1.8میلیون دنبال کننده در توانندتواناییتوئیتررابرایتقویتپیامهایخود
اینستاگرام دارد .تعداد دنبال کنندگان او از وارتباطمستقیمبامردمدراختیارداشتهباشند.
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ازآن،دونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکاکههیچ
اقدامیرابیجوابنمیگذارد،پنجشنبهبهنانسی
پلوسی،رئیسمجلسنمایندگاناعالمکردبهدلیل
تعطیلی بخشی از دولت فــدرال ،امکان استفاده
ازهواپیمای نظامی برای یک سفر خارجی وجود
نــدارد .دونالد ترامپ در این نامه نوشته است :با
توجهبهاینکه ۸۰۰هزارکارمندآمریکاییحقوقی
دریافتنمیکنند،منمطمئنهستمکهشماهمبا
تعویقاینسفرکهجنبهروابطعمومیدارد،موافق
هستیدوآنرامناسبمیدانید.اودرادامهبهنانسی
پلوسیپیشنهادکردهاست،درصورتتمایلبرای
اینسفرازهواپیماهایتجاریاستفادهکند.دیروز
بیستوهشتمینروزازآغازتعطیلیبخشهاییاز
دولتفدرالدرپیعدمتوافقمیاندولتواکثریت
مجلس نمایندگان بر سر بودجه درخواستی برای
ساخت دیوار مرزی با مکزیک بود اما هنوز حزب
دموکرات و دونالد ترامپ هیچ یک بر سر متمم
بودجه پنج میلیارد و  700میلیون دالری ساخت
دیوارکوتاهنیامدهاند.

توئیت روز

پروفسوراستفنوالت،دریکنظرسنجی
از مخاطبانش دربــاره بدترین اشتباه
سیاسی طی  25سال گذشته پرسیده
است .حمله به عراق و بعد از آن انتخاب
ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا،
بیشترینرایراآوردهاند.
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فرستاده کره شمالی با نامه ای از« اون» وارد واشنگتن شد

چماق وهویجآمریکایی

کیم یونگ چــول ،مذاکرهکننده ارشــد کره
شمالی ،با هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی
چین ،وارد واشنگتن شد و با مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا دیدار کرد .او همچنین قرار بود
دیروز با دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور
دیــدار کند و نامه کیم جونگ اون رهبر کره
شمالی را به دست وی برساند .کیم یونگ چول
در حالی برای دومین بار به واشنگتن رفت که
درستدرهمانروزدونالدترامپاعالمکردکه
ایاالتمتحدهآمریکاقصدداردباسرمایهگذاری
سنگینی،سامانهضدموشکیخودرابهروزکند.
درسیستمهشدارسامانهجدیدامکاناستفاده
ازحسگرهاییبررسیخواهدشدکهازتجهیزات
نصبشده در فضا استفاده میکنند .این
حسگرهادرخدمتردیابیوتعقیبموشکهای
مهاجمخواهندبود.هنوزجزئیاتیازایندیدار
منتشرنشدهاستامابهاحتمالزیاداینسفربا
هدف برنامه ریزی برای مالقات دوم رهبران دو

کشور در ویتنام انجام شده است .مذاکره برای
جزئیاتنحوهدیدارسراندوکشوردرشرایطی
صورت میگیرد که کره شمالی انتظار دارد در
ازایهستهایزداییازشبهجزیرهکرهکهمدنظر
آمریکاست،تحریمهایبینالمللیعلیهپیونگ
یانگبرداشتهشود.امریکهتاکنونانجامنشده
است .همزمان با این سفر ،نگوین هوان فوک،
نخست وزیر ویتنام اعالم کرد که آماده میزبانی
نشست رهبران کره شمالی و آمریکاست .چند
هفته پیش گــزارش شد که وزیــر امــور خارجه
کره شمالی به ویتنام سفر کرده و هدف از این
سفر،بررسیروابط«دوکشورسوسیالیستی»و
آشناییباسیاستاقتصادیدولتویتناماست.
ویتنامازمعدودکشورهاییاستکهرسمانظام
کمونیستی دارد اما در سالهای اخیر با جلب
سرمایهگذاران خارجی ،از جمله آمریکایی ها،
درصدد بهبود شرایط اقتصادی خود برآمده و
دستاوردهاییهمداشتهاست.

بــر اســـاس نظرسنجی موسسه پیو،
 51درصــد سفیدپوستان و  79درصد
سیاهان ،همچنین اکثریت جوانان و
افرادتحصیلکرده،مخالفساختدیوار
در مرز مکزیک هستند .درحالیکه 82
درصــد جمهوریخواهان و  91درصد
محافظهکارانازایناقدامترامپحمایت
میکنند.
* در مــجــمــوع 58درصـــــد مــخــالــف و
40درصدموافقاند.

