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آمریکاییها دیگر شهروندان
یک کشور ابرقدرت نیستند

ت�د رال* :هم��گان میدانند که قرن بیس��تم قرن
آمریکاییها بود .اما این روند اکنون به کلی تغییر
یافته اس��ت .آمریکاییها همانند رومیها در قرن
چه��ارم و اروپاییهای پ��س از جنگ دوم جهانی
در ح��ال درک ای��ن واقعیت هس��تند ک��ه دیگر
شهروندان یک کشور ابرقدرت بیرقیب در جهان
نیستند .بانک جهانی در گزارشی با بهکار بردن واژه
«تالش برای خرید توازن قدرت» تخمین زده است
اقتصاد چین اواخر امسال اقتصاد آمریکا را پشتسر
خواهد گذاش��ت اما از نظ��ر تولید ناخالص داخلی
آمریکا همچنان پیشتاز است .با این حال ،بسیاری
از ش��هروندان آمریکایی با فرضیه مارکسیس��تی
توم��اس پیکتی در کتابش با عنوان «س��رمایه در
تویکم» موافقند که روزهای شکوفایی
قرن بیس�� 
آمریکا دیگر به س��ر رسیده و بعید به نظر میرسد
بتوان بار دیگر شاهد اوج شکوفایی آمریکا در جهان
بود .پیکتی در کتابش مینویسد« :در اواسط قرن
گذش��ته از نظر نرخ رشد اقتصادی و همچنین در
زمینه توزیع درآمد ش��اهد امری غیرعادی بودیم.
روزگار خوشی که در آن قرار داشتیم نیز به صورت
غیرعادی در حال به سر رسیدن است ».ما اکنون
دوران خود را با  20 ،10یا  30س��ال پیش  -یعنی
زمان زندگی والدینمان  -مقایسه میکنیم .از نظر
روانشناس��ی و نه فیزیکی ،ما دیگر شکوفایی زمان
آنها را تجرب��ه نخواهیم کرد .روند نزولی که طبقه
متوس��ط آمریکا طی  40یا  50س��ال گذشته آن
را تجربه کرده اس��ت  -چرخهای که براس��اس آن
شاهد رشد اقتصادی در کوتاهمدت و رکود اقتصادی
بلندمدتتر بود  -شاهد این مدعاست .فرانک برونی،
ستوننویس روزنامه نیویورک تایمز در روز سوم ماه
مه در مقالهای نوشت« :ما در حال برداشتن گامهای
کوچکتر هستیم و تغییر در گامها و ابتکار عملهای
ما سالهاست که قابل لمس و مشهود است بویژه
اینکه ط��ی دورهای از ناکامی ش��اهد روند نزولی
بودهایم ».برونی خاطرنشان میکند دالیلی منطقی
برای نگران بودن وجود دارد :رتبه ش��رمآور آمریکا
در س��طح جهان در زمینه کیفیت آموزش (رتبه
 ،)۳۹کاهش پویایی اجتماعی ،ثروتمندترشدن در
اروپا و کانادا آس��انتر اس��ت ،و زیرساختهای در
هم شکس��ته ما .این در حالی است که قطار رشد
اقتصادی چین با سرعتی شگفتآور در حال حرکت
است اما قطار آمریکا تقریبا از ریل خارج شده است.
برونی میگوید« :جرأت و صراحت کمتر به معنای
حرکت کندتر است .اعتماد بهنفس کمتر به معنای
جرأت کمتر اس��ت و باید بدانیم که پول همهچیز
نیس��ت ».و این بدان معنا نیس��ت که آمریکا پول
کمی در اختیار دارد .در مجموع آمریکا ثروتمندتر
است .مش��کل اینجاست که همه ثروت آمریکا در
دستان شمار بسیار کمی از افراد انباشته شده است
و در میان توده مردم توزیع نشده است .همانگونه
که نیکالس کریستوف ،کارشناس نشریه تایمز در
مقالهای با عنوان« .ما دیگر شماره یک نیستیم»،
میگوید« :در مجموع ،اقتصاد آمریکا طی سالهای
 1975تا  2006از اقتصاد فرانسه پیشی گرفت اما
 99درصد از جمعیت فرانسه در این دوره در واقع
بیش��تر از  99درصد جمعیت آمری��کا درآمدزایی
داشتند و بدین ترتیب متوسط شهروندان فرانسوی
عملکردی بهتر از متوسط جمعیت آمریکا داشتند».
البته آمریکاییها همواره از این موضوع ابراز نگرانی
میکردند که این کش��ور در حال س��قوط اس��ت.
ریچارد کوهن ،س��توننویس روزنامه واش��نگتن
پست در س��ال  2011در مقالهای نوشت« :نوعی
زوال آغاز ش��ده اس��ت .ما مهارتهای خ��ود را از
دست دادهایم ».جیمی کارتر ،رئیسجمهور وقت
آمریکا در سخنرانی کسالتآور خود در سال 1979
به موضوعی پرداخت ک��ه آن را «بحران اعتماد و
افزایش ش��ک و تردیدها درباره معنای زندگی و از
بی��ن رفتن یکی بودن ه��دف ملت» نامید .جیمز
فالوز ،کارش��ناس موسس��ه آتالنتیک نیز در سال
 2010اعالم کرد« :در تمام طول زندگیام آمریکا
در آس��تانه تباهی قرار داشته است که این موضوع
مشکالتی است که طی سالها با آن روبهرو بودهایم.
ما طی این سالها شاهد بحران نفت و گاز ،استعفای
یک رئیسجمهور که در طول تاریخ بیسابقه بوده
است ،ترورها و آش��وبها ،ناکامی مدارس ،سقوط
صنایع ،قطبیشدن سیاست ،مبتذلشدن فرهنگ،
آلودهش��دن آب و هوا و همچنین وقوع جنگهای
بیپایان بودهایم ».در این میان باید فجایعی نظیر
فاجعه نظامی در ویتنام ،عراق و افغانستان ،افزایش
بهای انرژی و فساد سیاسی را نیز در نظر بگیریم.
جدا از مشکالت ژئوپلتیکی باید این حقیقت را به
یاد بیاوریم که تنها یک جهان وجود دارد و آمریکا
مجبور ش��ده اس��ت آن را با بقیه کشورها تقسیم
کند .به جای آنکه سیاست خارجی آمریکا بر ایجاد
اخالل و ارع��اب قدرتهای در حال ظهور همانند
چین ،هند ،برزیل و ایران متمرکز شود ،بهتر است
آمریکاییها به س��هم کمتر از ق��درت و ثروت در
جهان عادت کنند .در این میان باید به این نکته نیز
اشاره کنیم که بهترین اتفاقی که برای اروپاییها رخ
داد این بود که آنها مس��تعمرات خود را در سراسر
جهان از دس��ت دادند .س��والی که در حال حاضر
مطرح میشود این اس��ت که آیا باید اجازه دهیم
این رون��د ادامه یابد؟ یا باید دس��ت از جنگهای
احمقانهای که در سراس��ر جهان به راه انداختیم،
برداریم و با اقدامات جاسوسی آژانس امنیت ملی
آمریکا که بسیار پرهزینه هستند مخالفت کنیم و
یک جامعه امن را بازسازی کنیم؟
*ستوننویس روزنامه  «ژاپن تایمز»

آیا ملیگرایی ،اتحادیه را از درون فرومیپاشد؟

گروه بین الملل :برای نخستینبار پس از ظهور نازیسم
و فاشیس��م در اروپ��ای پ��س از جنگ جهان��ی اول،
ملیگرایان افراطی و راستگرایان تندرو در حال خیزشی
سراس��ری در تاریخ  100س��اله معاصر اروپا هس��تند.
انتخاب��ات پارلمانی اروپا امروز در حالی آغاز میش��ود
که طبق نظرسنجیهای انجام شده ،مجموعه احزاب
منتقد اتحادیه اروپا از چپ و راس��ت ،نیروی بزرگی در
پارلمان خواهند شد اما آیا این به معنای قدرت گرفتن
مخالفان ادامه حیات اتحادیه اروپا در پارلمان خود این
اتحادیه خواهد بود؟ آیا منتقدان اتحادیه اروپا در انتخاب
رئیس کمیس��یون اروپا نقش اساسی خواهند داشت؟
و آیا سیاس��تهای س��ختگیرانهای درباره مهاجرت و
بازار مش��ترک اروپایی در پیش خواهند گرفت؟ آیا با
این روند س��ومین اتحادیه بزرگ قارهای تاریخ معاصر
جهان (پس از ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی)
از درون فروخواهد پاش��ید؟ البته برخی احزاب منتقد،
طرفدار اتحادیه اروپا هستند اما به شرط حفظ استقالل
دولتهای ملی و همکاری بر اس��اس تجارت آزاد .آنها
مخال��ف یکپارچگی سیاس��ی اتحادیهان��د .برخی که
ملیگراتر هستند حذف یورو به عنوان پول واحد و کنار
نهادن توافق شینگن را مطرح میکنند .آنها میگویند
کنترل مرزهای داخلی اتحادیه اروپا دیگر وجود ندارد
و مرزهای خارجی نیز به اندازه کافی کنترل نمیشود.
بحران اقتص��ادی و اجرای سیاس��تهای ریاضتی در
اغلب کشورهای اروپایی ،سبب شده موضعگیریهای
سیاسی عمومی در جامعه نیز تغییر کند .کارشناسان
میگویند ،با توج��ه به عدم موفقیت احزاب چپ برای
کنترل بحران موجود ،به نظر میرس��د دستراستیها
و حتی ملیگرایان افراطی نظیر شبهنازیهای آلمان از
شانس بیشتری برای حضور در پارلمان اروپا برخوردار
باشند .روی کار آمدن یک دولت شبهنازی در اوکراین
(البته با کودتا) و س��پس پی��روزی ملیگرایان افراطی
مجارس��تانی در ماههای اخی��ر پیشدرآمدی بر ظهور
ملیگرایی شدید در قارهای است که گمان میرفت زیر
چت��ر یک اتحادیه واحد بر مرزها و ملیتها غلبه کرده
اس��ت .کار به جایی کش��یده که دولت آنگال مرکل از
کرس��ی گرفتن نئونازیهای آلمان در پارلمان اروپا به
وحشت افتاده است .از وقتی بحران مالی و شروع رکود
اقتصادی در اروپا چند ماه پس از انتخابات پارلمانی اروپا

تقویم انتخابات :انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای
عضو اتحادی ه اروپا از امروز اول خرداد ماه تا یکش��نبه
آین��ده ( ۲۲تا  ۲۵ماه مه  )۲۰۱۴برگزار میش��ود .روز
دقیق انتخابات در هر کش��ور توسط کشورهای عضو
معين میشود .نتايج رسمی انتخابات پس از بسته شدن
صندوقهای رأی در همه کشورهای عضو ،یعنی پس از
آخرین روز رایگیری در یکشنبه  ۲۵مه اعالم میشوند.
رای اجباری :رأی دادن تنها در  4کش��ور عضو اتحادیه
اروپا اجباری اس��ت .در بلژيک ،لوکزامبورگ ،قبرس و
يونان وظيف ه قانونی رأی دادن برای ش��هروندان ملی و
شهروندان اروپايی غير ملی ثبتشده الزامی است .تعداد
نمایندگان :پارلم��ان اروپا در حال حاضر  ۷۶۶نماینده
دارد ،این اعضا متش��کل از  ۷۵۴نماینده به اضافه ۱۲
نماینده از کرواسی هستند که در سال  ۲۰۱۳به اتحادیه
اروپا پيوسته اس��ت .پس از انتخابات سال  ،۲۰۱۴اين
تعداد به  ۷۵۱نماینده کاهش خواهد یافت .حوزههای

در س��ال  2009به اوج خود رس��ید ،بیشتر کشورهای
عضو اتحادیه را تحت تاثیر خود قرارداد .بیشترین میزان
آس��یبها به کش��ورهای جنوب اروپا از قبیل قبرس،
یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،ایرلند و پرتغال وارد شد.
■■نئونازیهاییونان
در یونان حزب راست افراطی فجر طالیی که در حال
حاضر  ۶تن از اعضای آن به اتهام فساد مالی در زندان
به سر میبرند ،در انتخابات منطقهای و شهرداریهای
هفته گذشته در شهر آتن موفق به کسب  ۱۶درصد آرا
شد .ایلیا پاناگیوتاروس ،کاندیدای این حزب در انتخابات
پارلمان اروپا در نشستی گفت« :برای نخستینبار طی
دههه��ای اخیر ،پارلمان اروپ��ا جالب توجه خواهد بود
چراکه شاهد حضور احزاب ملیگرا در آن خواهیم بود
که از سراسر اروپا در آن حضور مییابند تا جلوی تمام
اعمال کنترل نش��ده بانکداران را بگیرند» .این حزب از
مخالفان جدی سیاس��تهای مهاجرپذیری است .طی
سالهای گذشته بارهای اعضای این حزب که از سوی
مخالفانشان نئونازیهای یونان نیز نامیده میشوند به
فروشگاههایی که توسط مهاجران اداره میشده ،حمله
کردهاند .دیمیتری س��وتیروپولوس ،تحلیلگر سیاسی
میگوید« :اتحادیه اروپا با پیش��رفتهایی مواجه بود که

اعتراف بیسابقه سرکرده سابق شورشیان سوری

«دوستان سوریه دروغگو و منافقند»
گ�روه بینالملل :پ��س از آنکه
ارتش سوریه ،مرکز و غرب این
کش��ور را از وجود افراد مس��لح
پاکسازی کرد و معادالت کنونی
در سوریه کامال ضد جبهه غربی
و عربی پیش رفت ،اکنون موج
ناامی��دی و اختالفات داخلی در می��ان گروهکهای
مسلح و سران سیاسی خارجنشین آنان بزرگتر از قبل
شده است .رئیس سابق ائتالف معارضان خارجنشین
سوریه گفت مجموعه کشورهای عربی و غربی مخالف
دولت دمش��ق موسوم به «دوستان سوریه» دروغگو و
منافقند .معاذ الخطیب ،رئیس سابق ائتالف معارضان
سوریه در دیدار اخیر جمعی از معارضان با نبیل فهمی،
وزیر خارجه مصر با اظهار ناامیدی از دوستان غربی و
عربی گروهکهای مس��لح اعالم کرده است همه این
کشورها دروغگو و منافقند .الخطیب در این جلسه که
چند روز پیش برگزار شد ،گفت :تنها راه پیش پای ما
این است که به دور از راهبردهای غرب دنبال مشترکات

البته برای گروههای کمدرآمد و نسلهای جوان در این
منطقه کافی نبوده است و این به معنای فرصت دادن به
گروههای پوپولیستی است که به درک ساده انگارانهای
از سیاست نیاز دارند».
■■پیشتازی جبهه ملی فرانسه
م��اری لوپ��ن ،رهبر ح��زب ملیگرای فرانس��ه در
آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا گفت:
«ما میخواهیم صاحب کش��ور خود باشیم .اتریشیها
ه��م میخواهند صاحب اتریش باش��د ،بلژیکیها هم
میخواهن��د صاحب بلژیک باش��ند و این حس کامال
مش��روع و قانونی اس��ت» .جبهه ملی فرانسه امیدوار
اس��ت در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا  20کرسی از
مجموع  74کرسی فرانسه را بهدست آورد .جبهه ملی
فرانس��ه هم اکنون فقط  2کرسی در پارلمان اتحادیه
اروپا در اختیار دارد .جبهه ملی فرانسه که به احساسات
تند ملیگرایی مش��هور است با هرگونه مهاجرت اتباع
خارجی به این کشور مخالفت است .این حزب با ظهور
و بروز نمادهای مربوط به فرهنگها و مذاهب دیگر به
جز فرانسه مخالفت میورزد .نظرسنجیهای به عمل
آمده حاکی از آن است که حزب «جبهه ملی» فرانسه
به رهبری «ماری لوپن» دوشادوش حزب سوسیالیست

نگاهی به ویژگیهای انتخابات پارلمان اروپا
انتخابیه :در اکثر کشورهای عضو
اتحادي��ه اروپا ،قلم��رو ملی آن
کش��ور حوزه رأیگيری واحدی
از رایدهندگان را برای انتخابات
اروپايی تش��کيل میدهد ،ولی
 6کش��ور عضو قلمروشان را به
حوزههای انتخابي ه متعددی تقس��يم کردهاند :بلژيک،
فرانسه ،ايرلند ،ايتاليا ،پرتغال ،بریتانيا .رای دادن خارج
از کش��ور :تقريباً همه کشورهای عضو اجازه رأی دادن
از خارج از کشور را در انتخابات پارلمان اروپا میدهند.
بعضی از کشورهای عضو از رأیدهندگان میخواهند
از قب��ل نزد نهاد انتخاباتی ملیش��ان ثبتنام کنند تا
واج��د ش��رايط رأی دادن از خارج از طريق پس��ت یا

بگردیم و من معتقدم نه نظام و
نه معارضان نمیخواهند کشور
خ��ود را تکهتکه ببینن��د .معاذ
الخطیب همچنین برای نجات
سوریه خواستار ایجاد زمینههای
مش��ترک بین نظام و معارضان
ش��د .وی تا پی��ش از این مانند دیگر س��ران معارض
س��وریه در خارج از این کشور ،خواستار ارسال سالح
بیشتر برای افراد مسلح و تجهیز آنان به انواع سالحهای
ضدهوایی بود و هرگونه گفتوگو یا راهکار سیاسی را
رد میکرد اما این سخنان به مثابه تحولی در اندیشه
برخی معارضان س��وریه اس��ت .الخطیب درباره گروه
موس��وم به دوستان سوریه (ش��امل  11کشور حامی
مخالفان س��وری از جمله آمریکا ،فرانس��ه و ترکیه)
گفت :کس��انی که خود را دوست س��وریه میدانند،
اغلب دروغگو و دورو هس��تند و آنها بودند که اوضاع
را به ش��رایط کنونی رس��اندند و کسانی هستند که
نمیخواهند بحران  3ساله سوریه حل شود.

در محل س��فارت /کنسولگری
باشند .چندين کشور عضو حق
رأیدادن خارج از کشور را تنها به
شهروندانی میدهند که در کشور
ديگری از اعض��ای اتحادي ه اروپا
زندگی میکنند .به عالوه ،بيشتر
کشورهای عضو تمهيدات خاصی را برای ديپلماتها و
پرسنل نظامی که خارج از کشور خدمت میکنند در نظر
میگیرند .در بعضی از کشورهای عضو (مثل دانمارک)،
رأی دادن در س��فارتها پي��ش از روز انتخاب��ات رخ
میدهد .حداقل سنی :حداقل سن الزم برای رأی دادن
ت اروپايی را قانون ملی معين
و نامزد ش��دن در انتخابا 
میکند .در هم ه کش��ورهای عضو سن الزم برای رأی

حاکم در فرانسه در این انتخابات پیش میرود« .ماری
لوپن» رهبر حزب جبهه ملی فرانسه همچنین گفت:
ما میخواهیم فرانسه شکل فرانسه باشد .این درحالی
اس��ت که در انتخابات ش��هرداریها که چندی پیش
در ش��هرهای فرانسه برگزار شد نمایندگان جبهه ملی
توانستند در برخی مناطق و شهرها بیش از حد انتظار
به موفقیت دست یابند.
■■راستگرایانافراطیهلند
خیرت ویلدرز ،رهبر حزب راستگرای افراطی هلند
که مخالف اتحادیه اروپاس��ت ،در خارج از س��اختمان
پارلمان اروپا ،بهطور س��مبولیک و به نش��انه خواست
حزبش برای خ��روج از اتحادیه ،س��تارهای را از پرچم
اتحادی��ه برید .ویل��درز در ادامه گفت« :ما بروکس��ل
و اتحادی��ه اروپا را نمیخواهیم و من این س��تاره را به
ش��هروندان هلند بازمیگردانم که نش��ان دهم به این
پرچم اروپایی نیاز نداری��م و به پرچم خودمان افتخار
میکنیم» .حزب ویل��درز در هلند در صدر قرار گرفته
اس��ت .او قصد دارد با اتحاد با دیگر احزاب راستگرا در
پارلمان اروپا ،اتحادیه اروپا را به گفته خودش از درون،
وی��ران کند .به گ��زارش یورونیوز ممکن اس��ت حزب
ویلدرز در هلند پیروز باشد .هر چند مخالفان اتحادیه
اروپا در سطح اتحادیه به اکثریت دست نخواهند یافت
اما بدون تردید نفوذشان را گسترش خوهند داد.
■■جنبش  5ستاره؛ پدیده جدید ایتالیا
در ایتالیا نیز جنبش  5ستاره پدیده جدیدی است
که در انتخابات اخیر این کشور نیز حاضر به ائتالف با
هیچیک از احزاب راست یا چپ نشد .گروهی از مردم
ایتالیا این حزب را امیدی برای حل مشکالت سیاسی
و اقتصادی کشور خود میدانند .بپه گریلو ،رهبر این
حزب در نشس��تهای خود همواره ن��ه تنها احزاب
راس��ت بلکه سوسیالیس��تها را نیز مورد انتقاد قرار
داده است .وی میگوید« :ما میخواهیم اروپایی برای
شهروندان اروپایی بسازیم .همچنین میخواهیم سطح
آگاهیهای اروپایی را برای  ۵۰۰میلیون شهروندی که
هیچ چیز درباره اروپا نمیدانند ،افزایش دهیم» .وی
در نشست مردمی خود پیش از انتخابات پارلمان اروپا
از تغییرات سیاسی در اتحادیه گفت و با خطاب قرار
دادن مارتین شولتز ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا فریاد
زد که «ما میآییم».
دادن  ۱۸سال است به جز در اتريش که سن رأی دادن
 ۱۶سال است ،ولی حداقل سن الزم برای نامزد شدن
ت اروپايی تفاوتهای زيادی دارد .حدنصاب
در انتخابا 
رایگیری :قانون اتحادي�� ه اروپا اجازه ايجاد حد نصاب
رأی تا سقف  ۵درصد از تخصيص کرسیهای انتخابات
اروپايی را میدهد ۱۴ .کشور عضو حدنصابهای رسمی
ن اروپا در قطعنامه
(مقرر ش��ده در قانون) دارند .پارلما 
نوامبر  ۲۰۱۲خود ،از کشورهای عضو خواست در قوانين
انتخاباتیخودحدنصابهایحداقلیمناسبومتناسب
ت اروپايی بگنجانند ،تا از طريق پرهيز
را ب��رای انتخابا 
از قطعهقطعهش��دن بعدی« ،کارکرد پارلمان تضمين
شود» .حتی در آن کشورهای عضو که يک حدنصاب
مقرر شده رس��می وجود دارد ،يک حدنصاب «مؤثر»
نيز وجود دارد که میتوان��د از  ۵درصد نيز باالتر برود
بويژه در کش��ورهای عضوی که کرسیهای اندکی در
پارلمان دارند.

پس از گذشت بیش از  3سال از انقالب مصر ،حکم فرعون اعالم شد

 3سال حبس برای مبارک!

گروه بینالملل 3 :سال و نیم پس
از انقالب مردم��ی در مصر که به
 30سال حکومت حسنی مبارک،
رئیسجمهور سابق مصر پایان داد،
دادگاهی در قاهره روز چهارشنبه
حس��نی مبارک را به اتهام فساد
مالی به  3س��ال زندان و  2تن از پس��ران وی را با همین
اتهام به  4س��ال زندان محکوم ک��رد .دادگاه قاهره ،روز
چهارشنبه رئیسجمهور سابق مصر و پسرانش جمال و
عال را به اتهام اختالس  13/5میلیون یورویی بودجه کاخ
ریاستجمهوری به زندان محکوم کرد .مبارک همچنین
در پرون��ده دیگ��ری به اتهام دس��ت داش��تن در مرگ
تظاهرکنندگان انقالب  2011محاکمه شد .برخالف دیگر
متهمان این پرونده که آنان لباس س��فید رنگ زندانیان
را به تن داش��تند مبارک با کت و ش��لوار تیره در دادگاه
حاضر ش��د؛ زیرا به موجب حکم دادگاه اوت گذش��ته او
حداکثر دوره بازداش��ت پیشگیرانه را گذرانده است و در
واقع آزاد اس��ت .منابع مصری تأکید کردند ،مبارک پس

از انتقال به قف��س اتهام درحالی
که چهرهای ش��ادمان داش��ت به
س��وی هوادارن��ش دس��ت تکان
داد .براس��اس این گزارش ،اولین
جلسه محاکمه حسنی مبارک و
فرزندان و وزی��ر داخلیاش در 3
اوت  2011میالدی در «دانش��کده پلیس» ش��هر قاهره
به ریاس��ت قاضی «احمد رفعت» برگزار ش��د .اتهامات
حس��نی مبارک و همراهانش در پروندهای قطور با بیش
از  50هزار صفحه به رش��ته تحری��ر درآمد و مهمترین
اتهامات وارده به مبارک را میتوان در جنایت قتلعمد،
کش��تار تظاهراتکنندگان مص��ری ،زیر گرفتن عمدی
تظاهراتکنندگان با هدف کش��تن آنه��ا ،ایجاد رعب و
وحش��ت در میان تظاهراتکنندگان ،واداش��تن آنها به
چشمپوش��ی از خواستههای خویش ،حمایت از مقامات
و مس��ؤوالن رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خالصه
کرد که رهاورد همه این اتهامات افزایش تعداد کشتهها
ی مالحظه کرد.
و مجروحان از میان انقالبیون و فساد مال 

قابجهان

کادوی عجیب پادشاه بحرین به پاپ

شماره 11 1323

گروه بینالملل  :درحالی که از آغاز خیزش مسالمتآمیز مردم بحرین

تاکنون  38مسجد شیعیان در این کشور به بهانههای مختلف ویران
شده است ،پادشاه بحرین ماکت بزرگترین کلیسایی را که قرار است

در این کش�ور ساخته ش�ود ،به پاپ فرانس�یس تقدیم کرد .سایت

«مرآه البحرین» به نقل از صفحه کلیس�ای کاتولیک در فیس�بوک

نوشت ،این بزرگترین کلیسایی خواهد بود که تاکنون در کشورهای
عربی ساخته شده است .بر اس�اس این گزارش ،پادشاه بحرین طی
 30دقیقه مالقات با پاپ ،درباره مس�ائلی مانند صلح در خاورمیانه،

همزیس�تی بین ادیان و مقابله با افراطیگ�ری دینی گفتوگو کرد.

پادشاه بحرین همچنین با تأکید بر تمایل کشورش برای افزایش روابط
دوستانه و همکاری با واتیکان ،از پاپ دعوت کرد به این کشور سفر
کند .به گفته مخالفان بحرینی ،س�فر پادش�اه این کشور به واتیکان

اقدامی تبلیغاتی با هدف بهبود چهره مستبدانه رژیم آلخلیفه است.

هشدار برلوسکنی درباره سقوط یورو

نخستوزیر اسبق ایتالیا هشدار داد
در صورت اصالح نش��دن س��اختار
اتحادیه اروپا ،احتمال س��قوط ی��ورو وجود دارد.
س��یلویو برلوس��کنی در مصاحب��ه اختصاصی با
بیبیسی گفت« :ما به تغییراتی اساسی در اروپا
نیاز داریم ،در غیر ای��ن صورت ،اوضاع اقتصادی،
ما و دیگر کشورهای اروپایی را وادار میکند واحد
پولی یورو را کنار بگذاریم و دوباره واحدهای پولی
ملی خود را در مبادالت استفاده کنیم ».وی افزود:
بانک مرک��زی اروپا بای��د بازپرداخت بدهیهای
کشورهای منطقه یورو را تضمین کند و همچنین
برای کشورهایی که قادر به بازپرداخت بدهیهای
خود نیستند باید اسکناس چاپ کند.

حمایت برادر کرزی از «عبداهلل»

جمیل کرزی ،ب��رادر حامد کرزی
رئیسجمهور افغانس��تان و رئیس
«حزب همبس��تگی جوان��ان افغانس��تان» ،روز
چهارشنبه در همایشی از تیم انتخاباتی «عبداهلل
عبداهلل» نامزد انتخابات دور دوم ریاستجمهوری
این کش��ور اعالم حمایت کرد .به گزارش فارس،
جمیل دلیل اعالم حمایت خود از تیم انتخاباتی
عبداهلل را از بین بردن تبعیضهای قومی و زبانی
در این کش��ور عنوان ک��رد .رقابتهای انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان میان عبداهلل عبداهلل
و «اش��رفغنی احمدزی» نامزد دیگر ریاس��ت
جمهوری به دور دوم کش��یده ش��ده و قرار است
در تاریخ  24خرداد ماه سال جاری برگزارشود.

اعتصاب نیروهای پلیس در برزیل

در حالی که کمتر از  3هفته به آغاز
مسابقاتجامجهانیفوتبالدربرزیل
باقیمانده است ،نیروهای پلیس در  14ایالت این
کشور اعتصاب 24ساعته در روز چهارشنبه برگزار
کردند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این اعتصاب
در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و پایین بودن
نرخ دستمزدها صورت گرفت .شهرهای مهمی از
جمله ریودوژانیرو ،س��ائوپائولو و میناس از جمله
مناطقی هستند که قرار است نیروهای پلیس در
آنها دست به اعتصاب بزنند .رئیس دستگاه قضایی
برزیل اعتصاب ماموران پلیس را غیرقانونی خوانده
است.

برگزاری انتخابات لیبی در  25ژوئن

کمیس��یون انتخاب��ات لیب��ی روز
سهش��نبه اع�لام ک��رد ،انتخابات
پارلمانی این کش��ور  25ژوئن آیند برگزار خواهد
ش��د .پارلمان آینده قرار اس��ت جایگزین کنگره
ملی لیبی ش��ود که در حال حاضر قدرتمندترین
نهاد قانونگذاری در این کش��ور به شمار میرود و
با مخالفتهای فراوانی روبهرو شده است .بسیاری
از ناظران سیاسی عقیده دارند ،کنگره ملی لیبی
عامل اصلی بحران در این کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،دولت انتقالی لیبی
روز دوشنبه پیشنهاد داد برای جلوگیری از وقوع
جنگ داخلی در این کش��ور ،فعالیتهای کنگره
ملی سراسری به حال تعلیق در آید.

اعزام ناو جنگی آمریکا به دریای سیاه

در بحبوح��ه اختالف��ات موج��ود
بین غرب و روس��یه بر سر بحران
اوکراین ،آمریکا قص��د دارد یکی دیگر از ناوهای
جنگی خود را به دریای سیاه اعزام کند .به گفته
مقامات پنتاگون ،ناو جنگی «یواساس وال گلف»
مجهز به موشک هدایتشونده کروز به سوی این
منطقه در حرکت اس��ت .به گفته آمریکا ،هدف
از ای��ن اقدام اطمینان خاطر دادن به همپیمانان
آمریکا به س��بب «مداخله روس��یه در اوکراین»
اس��ت .واش��نگتن در پی آغاز بح��ران اوکراین
نیروه��ای نظامی خود در کش��ورهای بالکان را
افزایش داد .آمریکا به شماری از کشورهای شرق
اروپایی نیروی نظامی اعزام و همراه با ناتو چندین
رزمایش نظامی در این منطقه برگزار کرده است.
این کش��ور در ماه مارس ناوش��کن «یواساس
تراکستن» را به منطقه اعزام کرد .ناو «یواساس
تیل��ور» نیز در ماههای اخیر دو مرتبه به منطقه
راهبردی دریای س��یاه اعزام شده است .با وجود
این ،حضور ناوهای جنگی آمریکا کنوانس��یون
 ۱۹۳۶را نق��ض میکند؛ بر اس��اس این پیمان
حضور ناوهای جنگی کشورهای خارج از منطقه
در دریای سیاه برای بیش از  ۲۱روز ممنوع است.

مجلس اوکراین زبان روسی را
به رسمیت نشناخت

مجل��س اوکراین روز سهش��نبه به
الیحهای موس��وم به «سند صلح و
توافق» رای مثبت داد .این سند به منظور حصول
اطمین��ان از تامین حقوق اقلیتهای اوکراین در
اس��تفاده از زبان مادری تنظیم شده است .حزب
کمونیست با انتقاد از رسمیت نیافتن زبان روسی
به عنوان زبان رسمی از شرکت در این رایگیری
سر باز زد .حزب راستی و ملیگرای «آزادی» نیز
ب��ه دلیل عدم اعتقاد ب��ه کارآیی این طرح به آن
رای نداد .مجلس همچنین خواستار حل بحران
این کش��ور از طریق گفتوگ��و و حفظ تمامیت
ارضی اوکراین ش��د .کش��ور بحران زده اوکراین
روز یکشنبه  4خرداد ،انتخابات ریاست جمهوری
برگزار خواهد کرد.

