
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران می گوید که آن ها 
با ایجاد شورای همکاری فرهنگی ـ هنری در تالش 
به  منطقه  کشورهای  میان  فرهنگی  روابط  گسترش 

ویژه افغانستان، تاجیکستان و ایران هستند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  سید محمد حسینی 
که  به خبرنگاران گفت  کابل  در  روز گذشته  ایران 
شورای همکاری هنری و فرهنگی افغانستان و ایران 
ایجاد شده و اساس نامۀ آن نیز...       ادامه صفحه 6
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یا درست حرف بزن یا عاقالنه سکوت کن!
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

غزنی؛ 
نمایشِ خجالت بازارِ حکومت

مقامات ارتش در شمال کشور می گویند که شورشیان 
انتخابات  آستانۀ  در  شمال  ساختن  ناامن  تالش  در 

ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ هستند.
زمینی  نیروی  عمومی  فرمانده  مراد  علی  مراد  جنرال 
ارتش می گوید: شورشیان در...             ادامه صفحه 6

جنرال مارتین دمپسی اعالم کرد که خواهان حفظ بین هشت تا ۱۲ 
هزار سرباز ناتو در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ است.

به گزارش شبکۀ خبری ای.بی.سی نیوز، جنرال مارتین دمپسی، رییس 
نیروهای مسلح مجلس  مقابل کمیتۀ  امریکا در  ارتش  ستاد مشترک 
ارزیابی خود را در  ایراد شهادت پرداخت و  به  امریکا،  نماینده گان 

خصوص بودجۀ پیشنهادی اوباما برای سال مالی ۲۰۱۴ ابراز کرد.
را  نفع  بیشترین  که  چیزی  که  دارد  اعتقاد  که  کرد  عنوان  دمپسی 
برای افغانستان به همراه دارد این است که ارتش افغانستان رهبری 

مسوولیت امنیت کشور خود را در دست داشته باشد.
وی تأکید کرد: هر چه که آنها اطمینان بیشتری به خود پیدا می کنند 

مردم افغانستان هم به همان میزان اطمینان پیدا می کنند.
کشورهای  مذاکرات  در  پیشتر  امریکا  سابق  دفاع  وزیر  پانه تا،  لئون 
هزار   ۱۲ تا  هشت  حفظ  از  بروری  ماه  در  بروکسل  در  ناتو  عضو 
سرباز در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ به عنوان نیروی ایجاد ثبات، 

دفاع کرده بود.

ویژه،  مراسمی  طی  گذشته  روز  غزنی،  شهر 
نماینده گان  و  دولتی  ارشد  مقام های  حضور  با 
کشورهای منطقه و جهان اسالم، رسمًا به عنوان 
پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم در آسیا در 

سال ۲۰۱۳ میالدی، نام گذاری شد.
سوی  از  میالدی،   ۲۰۰۷ سال  در  غزنی  شهر 
کشورهای  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان 
اسالمی )ایسسکو( به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن 

جهان اسالم برای سال ۲۰۱۳، انتخاب شده بود.
و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  داکتر 
به  غزنی  اعالم  که  گفت  مراسم  این  در  فرهنگ، 
عنوان پایتخت تمدن جهان اسالم از آیسسکو از 

بزرگترین افتخارات مردم افغانستان است.
نام گذاری  جشن  که  گفت  همچنان  رهین  آقای 

نمایش  به  برای  خوبی  »زمینۀ  می تواند  غزنی 
گذاشتن تصویر واقعی از دنیای اسالم به جهانیان 
جهانیان  به  را  اسالم  صلح خواهانۀ  پیام  و  باشد 

برساند.«
و  فرهنگ  وزیر  حسینی،  محمد  مراسم  این  در 
ارشاد اسالمی ایران پیشنهاد...        ادامه صفحه 6

فرماندهان ارشد ارتش:

به خاطر انتخابات 
شورشیان شمال را 

ناامن می سازند

درخواست جنرال دمپسی:

از 8 تا 12 هزار سرباز 
مان بمانند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران:

خواهان گسترش روابط فرهنگی ـ هنری 
با افغانستان هستیم

چرا 
بریتـانیا 
هنوز به 

پاکستان فکر 
می کند؟

2

4

7

5

10 خانوادۀ 
قدرت مند 
در طول 

تاریخ

60 درصد 
مردم به 

خدمات صحی 
دست رسی 
پیدا کرده اند

در برگ ها

فیل در 
اقتصـــاد

صفحه 6

شهر غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسالم شد

حسینی: جا دارد در بارۀ شخصیتی مثل احمدشاه مسعود در افغانستان که مظهر 
مبارزه، پایداری، شجاعت و قهرمانی است، یک فیلم سینمایی خوب ساخته شود. برخی 

فیلم های مستند وجود دارند؛ اما کافی نیستند. 



در  بریتانیا  دفاعی  منتخِب  کمیتۀ  بررسی 
نکات  این که  ضمن  افغانستان،  آیندۀ  مورد 
ناقص  به شدت  ولی  می کند،  مطرح  را  جالبی 
کمیته  این  است.  فراوان  کاستی های  دارای  و 
در گزارشی، از توافق با مخالفان مسلِح دولت 
پیش شرط های  از  یکی  عنوان  به  افغانستان، 
برقراری ثبات پس از خروج نیروهای خارجی 
اگر  این کمیته،  به گزارش  سخن گفته است. 
نیروهای  خروج  از  پیش  افغانستان  دولت 
مخالفان  با  توافقی  به  کشور،  این  از  خارجی 
درگیری های  احتمال  نکند،  پیدا  مسلح دست 
دستاوردهای  جدِی  تهدید  عنوان  به  خونین 
کمیتۀ  بود.  خواهد  پابرجا  گذشته  ده ساِل 
برگزاری  بر  هم چنین  بریتانیا  دفاعی  منتخب 
آموزش  به  انتخابات ریاست جمهوری، کمک 
کنترول،  تحت  مناطق  ادارۀ  به هدف  سربازان 
و  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  از  جلوگیری 

مبارزه با فساد اداری، تأکید می ورزد. 
این  حالی  در  بریتانیا  دفاعی  منتخب  کمیتۀ 
پیش،  چندی  که  می کند  منتشر  را  گزارش 
افغانستان  جمهور  رؤسای  میزبان  کشور  این 
روی  توافق  به  رسیدن  به هدف  پاکستان  و 
تازۀ  چشم اندازهای  و  افغانستان  مسایل  حل 
بود.  مسلح  مخالفاِن  با  صلح  گفت وگوهای 
پاکستان  و  افغانستان  گفت وگوهای  پایان 
تازه  خشونت های  از  موجی  با  بود  هم زمان 
نظامی  حلقات  در کشور و مداخالت آشکارِ 
افغانستان.  داخلی  امور  در  پاکستان  و مذهبِی 
حتا پس از این گفت وگوها، یکی از مقام های 
ارشد دولت پاکستان، افغانستان را به حمایت 
به  نسبت  و  کرد  متهم  پاکستانی  طالباِن  از 
در  پاکستان  شورشی  گروه های  موجودیت 

قلمرِو افغانستان هشدار داد. 
پاکستان  دفاعِی  منتخب  کمیتۀ  گزارش  در 
دو  ولی  نشده،  پرداخته  مسایل  این گونه  به 
از همه می توانند  این گزارش بیش  مسأله در 
کمیتۀ  این که  نخست  باشند.  توجه برانگیز 
کشور  این  دولِت  از  بریتانیا  دفاعی  منتخب 
ثبات  و  صلح  تأمین  برای  که  است  خواسته 
در افغانستان کمک کند، و دوم این که گزارش 
کمیتۀ منتخب دفاعی بریتانیا می گوید که هنوز 

مطمین نیست این کشور بتواند نقش مهمی در 
مسایل افغانستان بازی کند. 

در  صلح  روند  به  می خواست  بریتانیا  اگر 
توجه  با  شک  بدون  رساند،  یاری  افغانستان 
دارد،  پاکستان  دولت  بر  که  ویژه یی  نفوذ  به 
می توانست از این نقش به سود صلح و ثبات 
نه تنها در افغانستان بل در منطقه استفاده کند. 
وقتی لندن میزبان گفت وگوهای سه جانبه میان 
بدون  می شود،  پاکستان  و  افغانستان  دولت 
شک این مسأله نشان می دهد که از نفوذ خود 
بر پاکستان برای انجامِ این گفت وگوها استفاده 
توپ خانه های  که  زمانی  ولی  است.  کرده 
حمله  افغانستان  مرزی  مناطق  به  پاکستانی 
جنگ  از  کشور  این  مقام های  یا  و  می کنند 
غیرمستقیم  و  مستقیم  گونۀ  به  افغانستان  در 
حمایت می کنند، آن گاه دولت بریتانیا خاموشی 
اختیار می کند و می گذارد که پاکستان هم چنان 

به ترک تازی های خود در منطقه ادامه دهد. 
در  که  شده اند  سبب  سیاست ها  این گونه 
وضعیت  در  همواره  صلح  روند  افغانستان 
شکننده گِی ممتد قرار داشته باشد و این روند 
هم چنان در انحصارِ یک گروه و حلقۀ خاص 
تمرکز  ریاست جمهوری  ارگ  در  عمدتًا  که 
یافته است، باقی بماند. چرا در گفت وگوهای 
و  اپوزیسیون  نقش  بر  لندن،  در  سه جانبه 
تأکید  افغانستان  مسایل  در  مطرح  جناح های 
دولت مردان  برخی  چرا  نگرفت؟  صورت 
در  سیاسی  جناح های  نقش  که  کردند  تالش 

کشور را در روند مذاکراِت بین االفغانی ناچیز 
جلوه دهند؟ 

بدون تردید این مسایل از چشم سیاست مداراِن 
بریتانیایی پوشیده نبوده است، ولی این کشور 
از آن جایی که می خواهد نقش پاکستان را در 
نشان  برجسته  خود  نفِع  به  منطقه  معادالت 
رابطه  برابر مواضع ضعیِف ارگ در  دهد، در 
از  می کند.  اختیار  خاموشی  صلح،  مسایل  با 
سوی دیگر، وقتی کمیتۀ منتخب دفاعی بریتانیا 
می گوید که این کشور نمی تواند نقش موثری 
به  باشد،  داشته  افغانستان  در  تأمین صلح  در 

چه معناست؟
 تا این جا قابل توجیه است که کمیتۀ منتخب 
برقراری  برای  که  است  معتقد  بریتانیا  دفاعی 
صلح باید مردم افغانستان تصمیم بگیرند، ولی 
این به معنای حل کِل معادله شده نمی تواند. 
زیرا مسالۀ جنگ و صلح در افغانستان عالوه 
بر ابعاد داخلی آن که عمدتًا به نقش ضعیف 
افغانستان  دولت مردان  غیرخردمندانۀ  و 
نیز  قوی  خارجِی  و  بیرونی  جنبۀ  برمی گردد، 
دارد که بدون مشارکت جامعۀ جهانی، رسیدن 
معادلۀ  یک  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  به 
مرزها  آن سوی  در  وقتی  بود.  ناقص خواهد 
هنوز پایگاه های مخالفان مسلح برچیده نشده 
اصلی ترین  عنوان  به  پاکستان  هنوز  و  است 
مخالفاِن  تجهیزکنندۀ  و  تمویل کننده  حامی، 
مسلح در صحنه عمل می کند، چه گونه می توان 
نقطۀ  به  افغانستان  انتظار داشت که جنگ در 

پایان برسد؟ 
جنگ افغانستان برای برخی کشورهای جهان 
سیاسی  حلقات  برخی  و  نظامیان  به ویژه  و 
حساب  به  شیرده  گاوی  عنوان  به  پاکستان، 
آن ها،  سیاسی  منافع  تأمین  ضمن  که  می آید 
پول های هنگفتی را نیز به جبیب شان سرازیر 
می کند. در چنین وضعیتی برای پاکستان ختِم 
این  و  نیست  به صالح  افغانستان  در  جنگ 
از مواضع گذشتۀ خود  کشور نمی خواهد که 
عدول کند. کمیتۀ منتخب دفاعِی بریتانیا باید 
امنیت در  به نقش پاکستان در تأمین صلح و 
افغانستان، به گونۀ جدی توجه نشان می داد و 
که جنگ  می خواست  این کشور  مقام های  از 
در منطقه را برای پاکستانی ها پایان یافته اعالم 
در  که  بپذیرد  نمی تواند  منطقی  هیچ  کنند. 
موجودیت پایگاه های نیرومند مخالفان مسلح 
دولت افغانستان در آن سوی مرزها، بتوان به 

صلح و امنیت در کشور دست پیدا کرد. 
در  صلح  برای  تهدید  یک  تنها  پاکستان، 
افغانستان و منطقه نیست، بل این کشور خود 

به عامِل بی ثباتی و دامن زدِن به ناامنی ها تبدیل 
پاکستان،  عادی  مردم  برای  شاید  است.  شده 
پاکستان  خودِ  در  انتحاری  حمالت  و  جنگ 
برای  ولی  نباشد،  توجیه  قابل  افغانستان  و 
چنین  کشور  این  نظامیاِن  و  سیاست مردان 
با منافع استراتژیِک آن ها  نیست و این جنگ 
گره خورده است. تا زمانی که این منافع وجود 
دارند، تأمین صلح و ثبات در منطقه اگر امری 
ناممکن نباشد، بدون شک دشوار خواهد بود 
و تا رسیدن به آن، باید قله های زیادی را فتح 

کرد.
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احمد عمران

چرا بریتـانیا 
هنوز به پاکستان فکر می کند؟

 

توزیع شناس نامه های الکترونیکی از چند روز به این سو در 
اما هنوز هم  برخی از نواحِی شهر کابل آغاز شده است؛ 
اعتراض ها به محتوای این شناس نامه ها به شدت ادامه دارد.
هویت کامِل افراد و نام اقوامِ ساکن در کشور، از مهم ترین 
لحاظ  شناس نامه ها  محتوای  در  باید  که  است  مواردی 
مطرح  رسانه ها  طریق  از  بارها  و  بارها  مسأله  این  شود. 
بی توجهی کرده است. هرچند  آن  به  شده، ولی حکومت 
مسووالن ادارۀ شناس نامه های برقی می گویند که اسم قومِ 
ثبت  شناس نامه ها  این  در  مخصوص  ِچپ  یک  در  افراد 
می شود؛ اما این گمانه زنی نیز وجود دارد که حلقه یی در 
درون حکومت که سیاست های فرهنگِی حکومت را تعیین 
جدید  شناس نامه های  در  اقوام  نام  گنجانیدن  از  می کنند، 

جلوگیری خواهند کرد.
مورد  در  بی اعتمادی  که  است  شده  سبب  تحلیلی  چنین 
پای  حتای  و  گردد  گسترده  بسیار  جدید،  شناس نامه های 
سیاست مداران به شکل علنی به میدان کشیده شود. اکنون 
مشکالت قومی در افغانستان به یک مسالۀ حاد تبدیل شده 
گرفته  فرا  را  جامعه  پودِ  و  تار  فقر،  و  ناامنی  کنار  در  و 
است. از این رو، گاهی نیاز طرح این مسأله، بسیار ضروری 
می نماید. اما همۀ گروه های درگیر در مسأله قومی، از طرح 
جدِی این مسأله به نحوی خودداری کرده و از آن چشم 
می پوشند. به عبارت دیگر، همواره در طرِح مسالۀ قومی و 
هویت اقوام از جانب سیاست مداران، هراس وجود داشته 
و به شکل جدی و موثر به آن پرداخته نشده است؛ حال 
آن که همین سیاست مداران چه در بیرون و چه در داخل 
حکومت، از همین مجراهای قومی، زبانی و هویتی امتیاز 
همین  و  می رسند.  عالی  مقامات  به  و  می آورند  به دست 
رویکرد مزورانه، سبب شده است که نزاِع هویت های باهم 

برادر در افغانستان هم چنان باقی بماند. 
زمان های  در  ریشه  ما  در جامعۀ  هرچند مشکل هویت ها 
یک  به  مسأله  این  اخیر  سال  ده  در  اما  دارد؛  دور  بسیار 
بحث  اکنون  است.  شده  تبدیل  غالب  و  اساسی  گفتمان 
حذف هویت ها و فرهنگ ها و استیالی یک هویت خاص 
این رو،  از  دارد.  قرار  بر سایرین، در دستور کار حکومت 
چنین  پیراموِن  در  حکومت  مخالف  سیاسی  جریان های 
بسترهای  از  یکی  دست کم  و  آمده اند  به وجود  مسأله یی 
اصلی  فعالیت شان را بحث هویتی و قومی تشکیل می دهد. 
و هم چنین نهادهای فرهنگی و مدنی در کشور نیز، همه به 

نحوی درگیر مسایل قومی، فرهنگی و تاریخی می باشند. 
هویت  احیای  و  شناس نامه ها  بحث  وضعی،  چنین  در 
و  می گردد  مطرح  اساسی  ضرورِت  یک  عنوان  به  افراد، 
نگرانِی مردم این است که مبادا حکومت با سیاست فریب ، 
همۀ هویت های متنوِع موجود در کشور را در یک هویت 
خالصه کرده و آن ها را در برابر کارِ انجام شده قرار دهد. 
بر پایۀ این تشویش، مردم می خواهند که هویت  قومِی آن ها 
در صفحۀ اصلِی این کارت گنجانیده شود، نه در ِچپ هایی 
که در داخل شناس نامه ها تعبیه شده است. اصاًل چه نیازی 
وجود دارد که هویت های افراد پنهان نگه داشته شود، اگر 

کاسه یی زیر نیم کاسه نباشد؟
شوند  شناخته  خودشان  کامِل  هویت ِ  با  می خواهند  مردم 
افراد، هیچ منافاتی مدارد.  برابری  با اصل آزادی و  این  و 
به گونۀ  افرد در شناس نامه های جدید  اما چنان که هویت 
واضح و مکمل گنجانیده نشود، اصل برابری و آزادی افراد 
نمی تواند در جامعه تضمین شود و به تدریج گفتن این که 
و  مسأله  یک  به  هستم،  ازبیک  یا  و  هزاره  یا  تاجیک  من 
جرم تبدیل می شود که حتا شاید زندان و زوالنه را هم پی 

داشته باشد. 
نگه  پنهان  یا  و  شناس نامه ها  در  اقوام  نامِ  نشدن  ذکر 
بار  به  را  ملموسی  مشکِل  امروز  شاید  آن ها،  داشتن 
نیاورد؛ اما برای فرداها و پس فرداهای دیگر، یک بن بست 
است  الزم  بنابرین  کرد.  خواهد  خلق  را  اجتماعی  عمیِق 
و  زده اند  تکیه  حکومت  در  که  سیاست مدارانی  تمامِ 
را  حکومت  مخالِف  اپوزیسیون های  که  سیاست مدارانی 
شکل می دهند و هم چنین افراد آگاه جامعۀ افغانستان، در 

برابر چنین مسأله یی ایستاده گی کنند.

اگر کاسه یی زیر نیم کاسه نباشد
چه نیازی به پنهان نگه داشتِن 

هویت ها وجود دارد؟

جنگ افغانستان برای برخی کشورهای جهان و به ویژه نظامیان و برخی حلقات 
سیاسی پاکستان، به عنوان گاوی شیرده به حساب می آید که ضمن تأمین منافع 
سیاسی آن ها، پول های هنگفتی را نیز به جبیب شان سرازیر می کند. در چنین 
وضعیتی برای پاکستان ختِم جنگ در افغانستان به صالح نیست و این کشور 
نمی خواهد که از مواضع گذشتۀ خود عدول کند. کمیتۀ منتخب دفاعِی بریتانیا باید 
به نقش پاکستان در تأمین صلح و امنیت در افغانستان، به گونۀ جدی توجه نشان 
می داد و از مقام های این کشور می خواست که جنگ در منطقه را برای پاکستانی ها 
پایان یافته اعالم کنند



ارایه  از  ملل  سازمان  دبیرکل  رسمی  سخنگوی  معاون 
اپریل  در ۱9  امنیت  به شورای  االبراهیمی  اخضر  گزارش 

خبر داد.
دبیرکل سازمان  معاون سخنگوی رسمی  دیلبوی،  ادواردو 
مشترک  فرستاده  االبراهیمی،  اخضر  که  داشت  عنوان  ملل 
را در نشست  اتحادیه عرب گزارش خود  ملل و  سازمان 

شورا در تاریخ ۱9 اپریل ارایه خواهد داد.
از  گزارش  این  در  االبراهیمی  که  معتقدند  تحلیلگران 

میان  آمده  وجود  به  اختالفات  به  نسبت  نگرانی هایش 
رهبران عرب در اتحادیه عرب بعد از اعطای کرسی دمشق 

به مخالفان سوری سخن می گوید.
کارشناسان روسی معتقدند که احتماالً االبراهیمی استعفای 

خود را به دنبال این نشست ارایه دهد.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز عنوان 
داشت که استعفای االبراهیمی در شرایط کنونی تاثیر منفی 

در روند بحران سوریه خواهد گذاشت.

پیشتر منابع آگاه مصری اعالم کرده بودند 
که االبراهیمی قصد دارد به صورت جدی 
استعفای خود را قبل ۱8 اپریل ارایه دهد.

در  منبع  یک  که  است  حالی  در  این 
که  کرد  اعالم  عرب  اتحادیه  دبیرخانه 
تاکنون استعفای از سوی االبراهیمی به این 

دبیرخانه ارایه نشده است.

االبراهیمی نیز با بحران سوریه وداع خواهد کرد؟
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قاضی دادگاه بازنگری محاکمه حسنی مبارک روز شنبه با اعالم 
متهمان  و  مبارک  پرونده  انتقال  از  منصبش،  از  کناره گیری خود 

کشتار تظاهرکننده گان مصری به دادگاه استیناف خبر داد.
به گزارش شبکۀ خبری اسکای نیوز عربی، مصطفی حسن عبداهلل، 
قاضی جلسات بازنگری در محاکمه حسنی مبارک، رییس جمهور 
به همراه حبیب  به همراه دو پسرش جمال و عالء  سابق مصر 
العادلی، وزیر داخله وقت و شش تن از معاونانش به اتهام کشتار 
اراضی  به  گاز  انقالب ۲5 جنوری و صدور  در  تظاهرکننده گان 

اشغالی با قیمت بسیار پایین، از سمت خود استعفا کرد.
مصطفی حسن عبداهلل در نخستین جلسه از این جلسات عنوان 
داشت که به دلیل سختی هایی که در این مسیر می بیند، از سمت 

خود کناره گیری می کند.
وی همان کسی است که حکم تبرئۀ ۲۴ تن از رهبران نظام مبارک 
در  تظاهرکننده گان  به  وقت  نظام  نیروهای  حمله  درخصوص 
جریان انقالب ۲5 جنوری که به پرونده »موقعۀ الجمل« مشهور 
از  بسیاری  ناراحتی  و  خشم  مسأله  این  که  کرد  صادر  است، 

شهروندان مصری را برانگیخت.
ده ها تن از خانواده های شهدا به همراه هواداران مبارک در برابر 
وقوع  به  نیز  درگیری هایی  که  کردند  تجمع  پولیس  آکادمی  مقر 

پیوست.
حضور  کامل  سالمت  در  دادگاه  گذشته  روز  جلسه  در  مبارک 

داشت.

ما همه چاوز هستیم!

دو  کاپریالس  انریکه  و  مادورو  چنیکوالس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رقیب  کاندیدای 
ونزویال روز پنجشنبه با حضور در جمع پر شور 
تبلیغاتی خود  طرفدارانشان، آخرین سخنرانی های 
آستانه  در  که  است  حالی  در  این  کردند.  ایراد  را 
انتخابات امروز یکشنبه هزاران نفر از طرفداران دو 
کاندیدا در دو شهر ونزویال آخرین تجمعات شان 

را برگزار کردند.
نیکوالس مادورو در جمع هوادارانش از خیابان های 
اصلی پایتخت عبور کرد و از آنها خواست تا راه 

»فرمانده چاوز« را ادامه دهند.
مادورو که در حال حاضر کفیل ریاست جمهوری 
خود  رقیب  از  نظرسنجی ها،  اکثر  در  ونزویالست 
پیروز  مادورو  اگر  است.  پیشتاز  زیادی  فاصله  با 
شود، حزب سوسیالیست حاکم کنترل خود را بر 
بزرگترین منابع نفتی جهان و ۲9 میلیون شهروند 

ونزویال حفظ خواهد کرد.

آرژانتین  فوتبال  مشهور  قهرمان  مارادونا،  گو  دیه 
برای حمایت از مادورو به کاراکاس آمده بود و در 

تجمع روز پنجشنبه در کنار او ظاهر شد.
چاوز  همه  »ما   - مادورو  ستاد  تبلیغاتی  شعار 
هستیم« - نشان می دهد این عضو سابق سندیکای 
خود  پیروزی  برای  چقدر  کاراکاس  اتوبوسرانی 
از هوگو چاوز، رییس جمهور سابق مایه گذاشته 
کرده  توصیف  »پدرش«  را  چاوز  مادورو،  است. 
از  ویدئویی  بارها  خود  انتخاباتی  تبلیغات  در  و 
چاوز پخش کرده که در آن او مادورو را به کفالت 

ریاست جمهوری منصوب کرده است.
به  حتی  چاوز  به  خود  انتصاب  برای  مادورو 
از  بعضی  در  و  شده  متوسل  هم  الطبیعه  ماورا 
سخنرانی هایش گفته روح چاوز در کالبد پرنده یی 
به او ظاهر شده که سه بار دور او چرخیده و بعد 

دعایی را برای پیروزی او زمزمه کرده است.
این  به  است  ناچار  مادورو  می گویند  تحلیلگران 

با  خودش  محبوبیت  چون  شود  متوسل  ترفندها 
اقبال مردمی چاوز اصال قابل مقایسه نیست.

به گزارش بی.بی.سی،  در شهر بارکویزیمو، انریکه 
اخیر  ماه  هفت  ظرف  بار  دومین  برای  کاپریلس 

سخنرانی نهایی تبلیغاتی خود را ایراد کرد.
حکومت  ناکارامدی  از  شدید  انتقاد  با  کاپریالس 
در مهار بحران ناامنی و جنایتهای سازمان یافته در 
ونزویال، در بخشی از سخنرانی خود گفت: »برای 
خاطر خدا، من از شما می خواهم که روز یکشنبه به 
نابودی خشونت رای دهید. آنهایی که در حکومت 
مردم  اگر  ندارند.  را  مردم  آرامش  دغدغه  هستند 
آنهایی  است.  نفع حاکمان  به  این  باشند،  مرعوب 
امنیت  برای  کاری  هرگز  هستند  حکومت  در  که 
شما نکرده اند. روز یکشنبه ما بین امنیت مردم و یا 
امینت گروهی از مردم که ارتباطاتی دارند و امنیت 
خواهیم  انتخاب  کرده اند  سلب  مردم  باقیه  از  را 

کرد.«
یک هفته پیش، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طرفداران 
برگزار  تبلیغاتی  تجمعی  کاراکاس  در  کاپریلس 
این نمایش قدرت و تخلفات  با وجود  اما  کردند 
حاکم  حزب  کاندیدای  به  که  متعددی  انتخاباتی 
نسبت داده شده، مادورو در این ساعات باقی مانده 

به انتخابات، پیشتازی خود را حفظ کرده است.
به  کاندیداها  دوره،  این  انتخاباتی  رقابت های  در 
اتهام  بیشتر به  جای صحبت از سیاست های خود 
زنی، طرح تئوری های توطیه علیه یکدیگر و دشنام 
مزدوران  که  شده  مدعی  مادورو  شده اند.  متوسل 
که  شده اند  ونزویال  وارد  ای  آی  سی  شده  اجیر 
کنند.  را مختل  انتخابات  کنند و روند  ترور  را  او 
اوپوزیسیون هم در مقابل مادورو را به تحقیر یک 
پا«  و  دست  بی  »احمق  یک  و  اتوبوس«  »شوفر 

خطاب کرده اند.

پروندۀ مبارک و پسرانش به 
دادگاه استیناف فرستاده شد

صندوق بین المللی پول سومالیا 
را مجدداً به رسمیت شناخت

مشرف به اتهام قتل بی نظیر بوتو به 
دادگاه فراخوانده شد

جان کری در چین:

جهان در وضعیت بحرانی قرار دارد
سابق  نظامی  حاکم  مشرف  پرویز 
پاکستان روز شنبه برای پاسخگویی به 
اتهامات خود درباره قتل بی نظیر بوتو 

به دادگاه این کشور فراخوانده شد.
که  پاکستان  ترور  با  مبارزه  دادگاه 
بوتو  بی نظیر  ترور  بررسی  حال  در 
است،  کشور  این  سابق  نخست وزیر 
این  متهمان  همه  گذشته  روز  صبح 
به  را  مشرف  جنرال  جمله  از  پرونده 

دادگاه احضار کرد.
در  کوتاهی  به  متهم  که  مشرف  البته 
است،  سال ۲۰۰۷ شده  در  بوتو  ترور 

روز گذشته در دادگاه حاضر نشد.
مشرف پیش از این نیز ۲ بار در سال 
احضار  دادگاه  به  اتهام  این  به   ۲۰۱۱

شده بود و به رغم عدم حضور وی در کشور، دادگاه با مقصر شناختن وی، دستور توقیف 
اموال این جنرال پاکستانی را صادر کرد.

مشرف پس از چهار سال تبعید خود خواسته در خارج از کشور، حدود ۲ هفته پیش برای 
شرکت در انتخابات به کشورش بازگشت.

را  مشرف  وی،  پرونده های  انداختن  جریان  به  با  دادگاه  مشرف،  ورود  محض  به  اما 
ممنوع الخروج و وی را به دادگاه احضار کرد.

مشرف به خاطر اتهاماتی چون کوتاهی در مرگ بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان 
در سال ۲۰۰۷ و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال ۲۰۰6 و اخراج و دستگیری قضات 

در نوامبر ۲۰۰۷، به قید وثیقه آزاد است.
جلسه رسیده گی به پرونده ترور بوتو روز گذشته بدون حضور مشرف برگزار شد و جلسه 

بعدی آن به ۱۰ روز دیگر موکول شد.

صندوق بین المللی پول دولت سومالیا را بعد از یک وقفه بیست و 
دو ساله مجدداً به رسمیت شناخته است.

این اقدام راه را برای ازسرگیری روابط سومالیا با صندوق بین المللی 
پول باز می کند و باعث می شود این صندوق بتواند کمک های فنی و 

مشورتی در اختیار کشور فقیر شاخ آفریقا قرار دهد.
اما تا زمانی که سومالیا بدهی معوقه حدود ۳5۰ میلیون دالری خود 
را به صندوق بین المللی پول پرداخت نکند، این نهاد به سومالیا وام 

نخواهد داد.
راستای  در  تمصمیش  که  است  گفته  پول  بین المللی  صندوق 
حمایت های گسترده بین المللی از دولت فدرال سومالیا و شناسایی 

این دولت توسط نهادهای بین المللی است.
اما  است  بوده  پول  بین المللی  از سال ۱96۲ عضو صندوق  سومالیا 
جنگ داخلی طوالنی در این کشور عمال به این معنی بود که دولتی 

وجود نداشت که این صندوق بتواند با آن تعامل داشته باشد.
سومالیا در پی دو دهه جنگ داخلی، اکنون در یک روند آرام بازسازی 

قرار گرفته است.
شد،  سومالیا  جمهور  رییس  محمد  شیخ  حسن  که  گذشته  سال  از 
سازمان های بین المللی فعالیت خود را در این کشور از سر گرفته اند.
انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن حسن شیخ محمد شد، اولین 
انتخابات در سومالیا پس از سال ۱99۱ بود که جنگ ساالران، محمد 

زیاد باره، دیکتاتور نظامی این کشور را سرنگون کردند.

جان کری، وزیر خارجه امریکا، 
که به چین سفر کرده از رهبران 
آن کشور خواسته تا از نفوذ خود 
کاهش  برای  شمالی  کوریای  بر 
تنش های منطقه یی استفاده کند.

دیدارش  جریان  در  کری  آقای 
پینگ،  جین  شی  با  چین  از 
رییس جمهور و ونگ ایی، وزیر 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر خارجه امریکا در دیدار با رهبر چین گفت که جهان در »زمانی بحرانی« قرار 

دارد.
وزیر خارجه امریکا در این دیدار از برنامه هسته یی ایران، اوضاع سوریه، خاورمیانه 
و وضعیت اقتصادی در سراسر جهان به عنوان موضوعات چالش برانگیزی یاد کرد 

که ضرورت دارد کاری در مورد آن انجام داد.
آقای کری ضمن تاکید بر این که چین نفوذ زیادی بر کوریای شمالی دارد از آن 
کشور خواست تا از اهرم های موجود برای تحت فشار قرار دادن کوریای شمالی 

استفاده کند.
کوریای شمالی اخیراٌ در پاسخ به تحریم ها علیه کشورش و همچنین مانور نظامی 

مشترک امریکا و کوریای جنوبی، این دو کشور را به جنگ تهدید کرده است.
سفر چهار روزه آقای کری به کشورهای آسیایی در حالی صورت گرفته که گمانه 
زنی هایی در این مورد که کوریای شمالی خود را برای آزمایش موشکی جدیدی 

آماده می کند، وجود دارد.
در یکی از گزارش های محرمانه امریکا که به بیرون درز کرده، آمده بود که کوریای 
شمالی قادر است موشک های میان برد را به کالهک های هسته یی مجهز کند، اما 
کارشناسان بر این باورند که این کشور فاقد دانش تولید تسلیحات اتمی قابل نصب 

بر روی موشک های دوربرد است.
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بخش نخست

همراه با طبیعت، 
در بهار دگرگون شویم!

   دالرام اسفندیاری
چه فایده دارد در ساِل نو همه چیز دگرگون شود و ما هم چنان همان که هستیم، 
باقی بمانیم و هیچ تالشی برای تغییِر خودمان نکنیم؟ مگر نه این که همۀ ما برای 
تغییر ویژه گی های ناخوشایندمان، منتظر فرصتی هستیم؟ پس چه فرصتی بهتر از 

آمدن بهار؟ 
به درخت  ها نگاه کنید! آن ها به مرورِ زمان جوانه می زنند و سبز شدِن برگ های 
نورس شان حتا تا تابستان ادامه دارد و هیچ درختی نیست که ناگهان به بار بنشیند 

و سرسبز شود.
ما هم مثل درخت ها هستیم و انقالب درونی مان معموالً ناگهانی نیست و همان طور 
به زمان  به مرور کسب کرده ایم، برای اصالح شان هم  که خصوصیات بدمان را 
نیاز داریم و طبیعی است که نمی توانیم ناگهان به انسانی بی نقص تبدیل شویم. 
اما به هر حال همین که تصمیم بگیریم تغییر کنیم، نیمی از راه را برای خانه تکانِی 
درون مان طی کرده ایم. مهم این است که دقیقًا از همین لحظه تصمیم بگیریم همراه 

با طبیعت، در بهار، دگرگون شویم.
   هر چیزی در جای خودش

برخی از ما حتا از داشتِن این مشکل بی خبریم. نمی دانیم چرا هر بار می خواهیم 
چیزی را پیدا کنیم، باید مدت ها دنبالش بگردیم. نمی دانیم چرا اغلب، وقتی دنبال 
چیزی می گردیم خشمگین می شویم. نمی دانیم چرا فکرهای مان پراکنده و به هم 

ریخته است و...
یک سِر رشتۀ همۀ این مشکالت، به بی نظمی می رسد. نظم یعنی قرار دادِن هر 
از همین تعریِف ساده می شود راه حل مشکل بی نظمی  چیز در جای خودش و 
دهید،  قرار  را در جای خودش  کنید هر چیز  ملزم  را  اگر خودتان  کرد.  پیدا  را 
مسالۀ بی نظمی تان هم حل می شود و مطمین باشید در یک محیط مرتب که در آن 
احساس آرامش می کنید، فرآیند فکر کردن تسهیل می شود؛ می توانید تمرکز کنید 

و بنابراین آسان تر و سریع تر به نتیجه می رسید.
قرار دادِن اشیا در جای خودشان کار سختی نیست، اما چرا خیلی ها نمی توانند 
این کار را انجام بدهند؟ علت اول شاید این باشد که خیلی ها به این کار عادت 
نکرده اند. این مشکل با گذشتِن زمان و با تکرار قرار دادِن اشیا در جای خودشان 
حل می شود، اما علت دوم این است که برخی اشیا در جای واقعی شان قرار ندارند، 
یعنی ما آن ها را در جایی قرار داده ایم که برداشتن و سر جای اول گذاشتن شان 
دشوار است. برای نمونه، کتابی پُرمصرف را پشت گلدانی چینی گذاشته ایم. طبیعتًا 
هر بار که می خواهیم کتاب را برداریم، باید مراقب باشیم به گلدان تلنگر نزنیم 
و به همین علت در ناخودآگاه مان حاضر نیستیم برای آن که کتاب را سر جایش 
بگذاریم، خطر کنیم و ترجیح می دهیم آن را جایی رها کنیم. با این حساب می شود 
نتیجه گرفت که یکی از راه های منظم شدن، بازنگرِی جای اشیا در محل کار و 

زنده گی مان است.
   پادزهری برای خشم و خشونت

خشونت، یکی از راه های ابراز خشم است. پس برای آن که خشونت تان را کنترل 
کنید، باید یاد بگیرید راه هایی برای مهار خشم تان پیدا کنید.

بهترین راه برای کنترِل خشم این است که دایم به خودتان یادآوری کنید در حالِت 
عصبانیت نه چیزی بگویید، نه تصمیمی بگیرید و نه واکنشی نشان دهید. یکی 
از بهترین راهکارها برای مهار عصبانیت این است که سکوت کنید و محیط را تا 

زمانی که به آرامش نرسیده اید، ترک کنید تا خشم تان به خشونت تبدیل نشود.
با کاری بی خطر سرگرم  را  ندارید، می توانید خودتان  را  امکان ترک محیط  اگر 
کنید؛ برای مثال وقتی به شدت خشمگین هستید، سعی کنید با تکه یی ِگل، چیزی 

بسازید یا مشغول باغبانی یا خیاطی یا آشپزی شوید.
حواس تان باشد که گفتیم باید خودتان را با کاری »بی خطر« سرگرم کنید! حتمًا 
حدس می زنید که منظورمان از آن کار، راننده گی نیست. یادتان باشد که راننده گان 
است  و وحشت ناک  می اندازند  به خطر  را  دیگران  و  جان خودشان  خشمگین، 

کسی بگوید »وقتی عصبانی هستم، راننده گی می کنم تا آرام شوم!«

نویسنده: گِرگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان

دولت فدرال یک بازیگر غول آسا در اقتصاد به 
حساب می آید که در سال های آینده بزرگ تر 
خدمات  دامنۀ  چون  شد،  خواهد  این هم  از 
دولتی گسترش می یابد، جمعیت کشور پیرتر 
می شود و نرخ بهره های پرداختی بابت بدهی 

ملی باالتر می رود. 
مخارج فدرال به سه دسته قابل تقسیم است: 

۱ـ بهرۀ بدهی ها 
۲ـ مخارج صالحدیدی 

۳ـ مخارج اجباری 
درآمد  بر  مالیات  از  عمدتًا  مالیاتی  درآمد 
حقوق  بر  مالیات  و  شرکت ها  و  شخصی 
سایر  با  مقایسه  در  امریکا  می آید.  به دست 
کشورها، اتکای کم تری بر مالیات بر مصرف 
ارزش  بر  مالیات  یا  پترول  مالیات  قبیل  از 

افزوده دارد. 
پیشنهاد  بودجه  یک  سال  هر  رییس جمهور 
می دهد که کنگره بخشی از آن را می پذیرد، 
می گیرد،  نادیده  را  آن  اقالم  از  بسیاری  اما 
چون خود راسًا اقدام به تصویب قوانینی در 
و  مالیات ها  بودجه یی،  تخصیص های  زمینۀ 

برنامه های اجباری می کند. 
بودجۀ  باید  ایالت ها  فدرال،  دولت  برخالف 
باعث  که  سازند  متوازن  سال  هر  را  خود 

زمان های  در  ولخرجی 
اوضاع  بودِن  خوب 
ریاضت  و  اقتصادی 
بد  زمان های  در  دردناک 
اقتصادی  اوضاع  بودن 

می شود. 
طی  و   ۲۰۰9 سال  در 
که  کینه توزانه یی  دعوای 
مراقبت های  الیحۀ  سر  بر 
درگرفت،  درمانی 
رای دهنده گان  از  یکی 
نمایندۀ  به  تحریک شده، 

شهر خود در کنگره گفت: »دستان دولتت را 
از مراقبت درمانی من دور نگه دار.« سال بعد 
ارزیابی  از  که  تگزاس  ایالت  اهالی  از  یکی 
مالیاتی حساب های خود به خشم آمده بود، 
هواپیمای شخصی خود را به ساختمان ادارۀ 
و  کوبید  تگزاس  اوستین  داخلی شهر  درآمد 

یک کارمند را به کشتن داد. 
سیاست مالی دولت که هزینه ها و مالیات ها را 
شامل می شود، احساساتی قوی در بین مردم 
برمی انگیزد، چون روی شکل و شمایل جامعه 
تاثیر می گذارد. سیاست مالی دولت اقدام به 
خصوصی  بخش  که  می کند  خدماتی  ارایۀ 
مورد  قیمت های  با  را  هزینه اش  نمی تواند 
ملی  دفاع  مثل  بگیرد  مردم  از  پذیرش عموم 

یا مردم هزینه اش را نخواهند داد مثل استفاده 
از پارک های ملی. دولت چک هایی برای افراد 
بدشانس، سالمند، بیمار و فقیر می فرستد و با 
مالیات گرفتن از آدم های پولدارتر، جوان و 
شاغل بر انگیزه های آن ها برای کسب درآمد 
و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. مطالباتی که 
اما  است؛  نامحدود  دارند،  دولت ها  از  مردم 
بپردازند،  مالیات  به شکل  مایل اند  چیزی که 
تراضی  و  دادن  آشتی  نیست.  نامحدود  قطعًا 
که  آن چه  و  می خواهند  آن ها  آن چه  بین 

اقدام  پرداخت،  خواهند  خواستۀشان  بابت 
نمی یابد.  پایان  هرگز  که  است  توازن بخشی 
اقتصادی  کارآیی  بسا  دولت چه  راهکارهای 
نداشته باشد یا برای مردم عادالنه نباشد، بلکه 
به  خوشایند  و  دلپذیر  سیاسی  نظر  از  صرفًا 

نظر آید. 
خود  از  بزرگی  کاماًل  پای  رد  فدرال  دولت 
در اقتصاد بر جا می گذارد. از سال ۱9۷۰ تا 
۲۰۰۷ دولت مرکزی به طور میانگین معادل 
۱8 درصد تولید ناخالص داخلی را به شکل 
مالیات از اقتصاد جمع آوری کرد و حدود ۲۱ 
اقتصاد  در  را  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
منجر  رقم  دو  این  بین  تفاوت  کرد.  خرج 
حال،  عین  در  و  می شود.  بودجه  کسری  به 
آن ها به ندرت اشاره یی به گسترده گی مخارج 
و  می کنند  مالیات گیری  نحوۀ  تاثیر  و  دولت 
رییس جمهور  و  کنگره  که  شیوه یی  هم چنین 

با هر دو مقولۀ مالیات ها و هزینه ها سر و کار 
دارند، پیچیده و آزاردهنده است. 

چیزهایی که دولت می دهد 
قابل  کلی  دستۀ  به سه  فدرال  دولت  مخارج 

تقسیم است. 
زمان  از  که  وام هایی  بابت  پرداختی  بهرۀ  ۱ـ 
انقالب امریکا گرفته است. در تمام ده سال 
اموری  آن دسته  از  نوع مخارج  این  گذشته، 
در موردش تصمیم  بعداً  است  قرار  که  بوده 
درصد   8 میانگین  طور  به  و  شود  گرفته 
مخارج و 6/۱ درصد تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد. در شرایطی که بدهی ملی در 
سال های آتی زیاد می شود، این قلم مخارج، 
پیدا  بودجه  در  بزرگ تری  بسیار  حضور 

خواهد کرد و حدود ۴ درصد تولید ناخالص 
اختصاص  خود  به   ۲۰۱۰ سال  در  را  ملی 
می دهد. سیاست مداران کار زیادی دربارۀ این 

قلم نمی توانند انجام دهند. 
هریک  اختیاری.  یا  صالحدیدی  مخارج  ۲ـ 
ببرید،  نام  از فعالیت های دولت فدرال را که 
سپاه  از  باشد  صالحدیدی  که  دارد  احتمال 
صلح و دادگاه های فدرال گرفته تا دفاع ملی 
که بزرگ ترین آن ها بوده و به ۷۰۰ میلیارد دالر 
منابع  سال  هر  باید  کنگره  می رسد.  سال  در 
صالحدیدی  فعالیت های  به  را  مناسبی  مالی 
اختصاص دهد. اگر تخصیصی صورت نگیرد، 
هیچ فعالیتی هم وجود نخواهد داشت. در دهۀ 
حدود  مخارج صالحدیدی  میانگین  گذشته، 
۳8 درصد کل مخارج بود. این نوع مخارج از 
آن دسته یی هستند که سیاست مداران بیشترین 

کنترل را روی آن دارند. 
که  اجباری  مخارج  اجباری.  مخارج  ۳ـ 
درصد   6۰ می شود،  نامیده  هم  استحقاقی ها 
مخارج  می دهد.  تشکیل  را  فدرال  مخارج 
اجتماعی،  تامین  مزایای  قبیل  از  اجباری 
نیازمند تخصیص ساالنه نیستند، بلکه از قبل 
این  اغلب  کنگره  گنجانده شده اند.  قانون  در 
اگر هیچ کاری  اما  را اصالح می کند،  قوانین 
ادامه  خودکار  صورت  به  مخارج  این  نکند، 

می یابند. 
دقیق تری  نگاه  نیازمند  استحقاقی  مخارج 
مخارج  در  را  اصلی  سهم  آن ها  چون  است؛ 
فدرال به خود اختصاص می دهند و به تنهایی 
افکند.  خواهند  سایه  دیگری  چیز  هر  بر 
 ۱9۳5 در  اجتماعی  تامین  ایجاد  هنگام  تا 
هیچ گونه مخارج استحقاقی وجود نداشت. در 
درمانی  کمک  و  درمانی  مراقبت   ۱965 سال 
بیشترین  قلم  سه  این  شد.  افزوده  آن  به  هم 
رشد را در مخارج استحقاقی داشته اند. سایر 
و  کهنه سربازها  مستمری  مثل  استحقاقی ها 
کاالبرگ غذایی، بسیار کندتر رشد کرده اند. 

در ابتدای امر، رشد مخارج استحقاقی بیانگر 
اشتیاق طبیعی به گسترش تور ایمنی و حمایت 
اجتماعی در شرایطی بود که امریکا هر روز 
ثروتمندتر می شد. از ۱99۰ به این سو، نسبت 
جمعیت امریکا که در طرح کمک های درمانی 
 ۱5 به  درصد   ۱۰ از  است،  کرده  نام  ثبت 
درصد افزایش یافته است و انتظار می رود با 
اجرای برنامۀ اصالحات درمانی باراک اوباما، 
به  توجه  با  و  آینده  در  شود.  هم  بیشتر  حتا 
تغییرات جمعیتی )پیرشدن جمعیت( و رشد 
استحقاقی ها  این  پزشکی،  هزینه های  شدید 
افزایش بیشتری می یابد. با پیرترشدن جمعیت 

بابت  پرداختی  حساب  صورت  امریکا، 
درمانی  مراقبت  و  اجتماعی  تامین  مستمری 
رشد می کند. در همین اثنا، علم پزشکی دایمًا 
به  قادر  پرهزینه تری  و  جدید  روش های  با 
بیشتر  و چون  می شود  ما  بیماری های  درمان 
امریکایی ها بیمۀ درمانی دارند، تمایل بیشتری 
زمانی  به  )نسبت  درمانی  مراقبت  مصرف  به 
می پرداختند(  خودشان  را  کاملش  قیمت  که 
پیدا می کنند. اگر این سه هزینۀ استحقاقی را 
تولید  درصد   ۱۰ از  کنیم،  رها  خود  حال  به 
ناخالص ملی به رقم ُخردکنندۀ ۱8 درصد در 

سال ۲۰5۰ می رسد. 

فیل در اقتصـــاد

دولت فدرال رد پای کاماًل بزرگی از خود در اقتصاد بر جا می گذارد. از سال ۱۹۷۰ تا 
۲۰۰۷ دولت مرکزی به طور میانگین معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به شکل 
مالیات از اقتصاد جمع آوری کرد و حدود ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد 
خرج کرد. تفاوت بین این دو رقم منجر به کسری بودجه می شود. و در عین حال، آن ها 
به ندرت اشاره یی به گسترده گی مخارج دولت و تاثیر نحوۀ مالیات گیری می کنند و 
هم چنین شیوه یی که کنگره و رییس جمهور با هر دو مقولۀ مالیات ها و هزینه ها سر و 
کار دارند، پیچیده و آزاردهنده است

بخش نخست



خانوادۀ  ده  معرفی  به  فهرست،  این  در 
با  که  می پردازیم  تاریخ  طول  در  قدرت مند 
نقش خود، مسیر تاریخ را در بسیاری از نقاط 

جهان تغییر دادند. 

خانوادۀ روسچایلد 
خاندان  یک  روسچایلد،  خانوادۀ 
مالی و بانک دارِی بین المللی است که ریشۀ 
اروپا  سراسر  در  و  دارد  آلمانی  ـ  یهودی 
و  اتریش  دولت های  توسط  که  بود  فعال 
این  رشد  گرفت.  قرار  تجلیل  مورد  بریتانیا 
بین المللی،  به شهرت  آن  رسیدِن  و  خانواده 

گشت،  آغاز   )۱۷۴۴-۱8۱۲( روسچایلد  آمیشیل  مایر  با 
کنترل  حفظ  آینده،  موفقیت  برای  استراتژی اش  که 
آن ها  به  و  بود  خانواده  در دست های  آن ها  تجارت های 
اجازه می داد تا با تمایِل خود میزان ثروت شان را مشخص 
سازند و به موفقیت های شغلی و تجاری دست یابند. مایر 
نزدیکان  در  دقیق  ازدواج های  تنظیم کردن  با  روسچایلد 
آن شد.  افزایش  و  در خانواده  ثروت  خود، سبب حفظ 
او کسب و کارِ خود را در شهر لندن در سال ۱8۱۱ و با 
عنوان روسچایلد و پسران آغاز کرد که هنوز نیز وجود 
داشته و به تجارت مشغول اند. در سال ۱8۱8، او به دولت 
پروسان وام 5 میلیون پوندی داد و صدور اوراق قرضه 
برای وام های دولتی، کسب و کار دایمی را برای بانِک او 
ایجاد نمود. قدرت او در شهر لندن در سال های ۱8۲5 و 
۱8۲6 میالدی به حّدی رسید که می توانست پول کافی 
در اختیار بانک انگلستان قرار دهد تا با بحران نقدینه گی 

 مواجه نشود. 
پالنتاگینیت

یا  این خانوادۀ پالنتاگینیت  بازی شیر و خط،  در 
فرهنگ  توسعۀ  بیشتر  شدند؛  پیروز  که  بودند  تودورها 
نیز  امروز  به  تا  )که  سیاسی  سیستم  و  انگلستان  کشور 
هنگامی  یافت.  رشد  آن ها  حکومت  تحت  است(،  باقی 
که آن ها حکومت را به دست گرفتند، کلیسای انگلستان 
در  دوران عصر طالیی  می گویند  برخی  و  شکل گرفت 
پالنتاگینیت ها  سیر  خط  اهمیت  اّما  داد،  رخ  دوره  این 
بسیار بیشتر از این بود )و عالوه بر این، تبار هنری هشتم 
از تودورها بود(. خانۀ آنها، خانۀ سلطنتی بود که توسط 
هنری دوم انگلستان، پسر جفری پنجم از آنجو، ساخته 
دوازدهم  قرن  در  ابتدا  پالنتاگینیت،  پادشاهان  بود.  شده 
مجموع،  در  کردند.  حکم فرمایی  انگلستان  بر  میالدی 
پانزده پادشاهی سلطنتی پالنتاگینت از سال ۱۱5۴ میالدی 
از  کردند،  حکومت  انگلستان  بر  میالدی   ۱۴85 سال  تا 
جمله آن هایی که متعلق به شاخۀ کادیت ها بودند. در طول 
انگلیسی  هنر  و  فرهنگ  پالنتاگینت ها،  حکومت  دوران 
پادشاهان  از  برخی  توسط  که  گشت.  پدیدار  متفاوتی 
تشویق می شد که خود از حامیان و طرف داران »پدر شعر 
انگلیسی«، جییوفری کاسیر، بودند. سبک معماری گوتیک 
در این دوران بسیار محبوب بود؛ از جمله ساختمان های 
بازسازی شده، کلیسای وست مینیستر و کلیسای بزرگ 
یورک. هم چنین، توسعه هایی در بخش اجتماعی صورت 
کارتا  مگنا  معاهدۀ  که  انگلستان  اول  جان  مانند  گرفت، 
)تصویر پایین( را امضا نمود. این معاهده در توسعۀ قانون 
عمومی و قانون اساسی، نقش به سزایی ایفا کرد. نهادهای 
وجود  به  دوران  این  در  انگلستان  پارلمان  مانند  سیاسی 
آمد؛ هم چنین نهادهای آموزشی چون دانشگاه کمبریج و 

 دانشگاه آکسفورد. 
خانواده نهرو ـ گاندی 

خانوادۀ نهرو ـ فیروز گاندی، یک خانوادۀ سیاسی 
هند،  استقالل  اولیۀ  تاریخ  در  که  می آید  به شمار  هندی 
داشتند. سه  اختیار خود  در  را  ُکرسی های مجلس  بیشتر 
تن از اعضای این خانواده )پاندیت جواهر نهرو، دختر او 
ایندیرا گاندی، و پسر این دختر راجیو گاندی( از نخست 

راجیو  و  )ایندیرا  آن ها  از  نفر  دو  که  بودند  هند  وزیران 
گاندی( ترور شدند. چهارمین عضو این خانواده، سونیا 
گاندی، در حال حاضر رییس کنگرۀ هندوستان است، در 
حالی که پسر او و راجیو، یعنی راهول گاندی، جوان ترین 
شده  سیاست  دنیای  وارد  که  است  خانواده  این  عضو 
برای مجلس ولسی  انتخاباتی  رقابت های  وارد  او  است. 
شد و توانست در سال ۲۰۰۴، یک ُکرسی در این مجلس 
به دست آورد. خانوادۀ نهرو ـ فیروز گاندی هیچ ارتباطی 
ندارد.  گاندی  ماهاتما  یعنی  هندوستان،  استقالل  با رهبر 
دودمانی  رهبری  نمونۀ سنت  برجسته ترین  خانواده،  این 

در کشورهای دموکراتیک قارۀ آسیا به شمار می آید. 
 

خانوادۀ خان
خان  مغول ها،  امپراتوری  بنیان گذار  چنگیزخان، 
امپراتوری  )حاکم( و خاگان )امپراتور(، بود؛ بزرگ ترین 
قبیلۀ  چندین  کردن  متحد  با  او  تاریخ.  طول  در  پیوسته 
دست  در  را  قدرت  آسیا،  شرقی  شمال  در  کوچ نشین 
پذیرفتن  و  مغولستان  امپراتوری  تأسیس  از  پس  گرفت. 
لقب »چنگیز خان«، او شروع به حمله به قفقاز، امپراتوری 
خوارزم، و سلسله های چیا و چین غربی نمود. امپراتوری 
بخش  چنگیزخان،  حکومت  دوران  طول  در  مغولستان، 
گرفت.  اختیار  در  را  مرکزی  آسیای  از  توجهی  قابل 
عنوان  به  را  خان  اوکتای  مرگش،  از  پیش  چنگیزخان 
جانشین خود تعیین نمود و امپراتوری اش را میان پسران 
از  پس  و   ۱۲۲۷ سال  در  او  کرد.  تقسیم  نوه هایش  و 
شکست دادن تانگات ها از دنیا رفت. او در مغولستان و 
در مکانی ناشناخته به خاک سپرده شد. فرزندان او مسیر 
چنگیزخان را ادامه دادند و توانستند بخش قابل توجهی 
جنوبی،  کوریای  چین،  از  نمایند؛  تصرف  را  اوراسیا  از 
و  خاورمیانه  تا  گرفته  میانه  آسیای  کشورهای  و  قفقاز 

بخش قابل توجهی از اروپای شرقی مدرن. 

خانواده های کلودیا و ژولیوس 
مشترک  هم  با  موضوع  یک  در  خانواده  دو  این 
و  مهم  خانواده های  از  دو  هر  که  بود  این  آن  و  بودند، 
به  سرانجام  و  می شدند،  محسوب  باستان  روم  پُرنفوذ 
شکل  را  کلودیان  ـ  ژولیو  سلسلۀ  و  پیوستند  یک دیگر 
برآوردند:  سر  آن  از  امپراتوران  مشهورترین  که  دادند 
کالیگوال، آگوستوس )تصویر پایین(، کلودیوس، تیبریوس 
قبل   ۲۷ از  را  روم  امپراتوری  امپراتور،  پنج  این  نیرو.  و 
که  هنگامی  نمودند،  اداره  میالد  از  پس   68 تا  میالد  از 
نفر  پنج  این  رسید.  پایان  به  نیرو  با خودکشی  این خط 
این  ژن های  با  فرزندخوانده گی،  و  ازدواج  طریق  از 
خانواده ارتباط داشتند. گاهی اوقات و به اشتباه، ژولیوس 
سزار را بنیان گذار این خانواده می نامند؛ در حالی که او 
امپراتور نبود و ارتباطی با کلودیان ها نداشت. آگوستوس 
سلطنت  می آید.  نظر  به  شده تری  پذیرفته  بنیان گذار 
امپراتورهای سلسلۀ ژولیو ـ کلودیان، دارای ویژه گی های 
مشترک و مشابهی می باشد: تمامی آن ها از طریق روابط 
غیرمستقیم یا پذیرفته شده به قدرت رسیده بودند. تمامی 
آن ها قلمرو امپراتوری روم را گسترش دادند و پروژه های 
ساخت وساز گسترده یی را آغاز نمودند. تودۀ مردم آن ها 

را دوست داشتند، اّما طبقۀ سنا از آن ها ناراضی بودند. این 
چیزی است که مورخان باستان نگاشته اند. آن ها خانوادۀ 
ژولیو ـ کلودیان را خودبزرگ بین، دیوانه، منحرف جنسی 

و مستبد تعریف کرده اند. 
 

خانوادۀ زو
»زو«، نام خانواده گی امپراتوران سلسلۀ مینگ بود. 
اولین امپراتور سلسلۀ مینگ، هووانگو )زو یواهنزهانگ( 
پذیرفت تا نام مینگ را برای سلسلۀ خود انتخاب نماید. 
سال  از  مینگ  است. سلسلۀ  »درخشان«  معنای  به  مینگ 
تا ۱6۴۴ میالدی، حاکم کشور چین بود.  ۱۳68 میالدی 
آن ها پس از سقوط سلسلۀ مغول ها به رهبری یوان قدرت 
دوران  بزرگ ترین  از  »یکی  مینگ  گرفتند.  دست  در  را 
اجتماعی  ثبات  و  منظم  حکومت داری  از  که  تاریخ،  در 
توسط  که  بود  چین  در  سلسله  آخرین  بود«،  برخوردار 
قوم هان اداره شد. اگرچه پایتخت مینگ، یعنی شهر پکن 
در سال ۱6۴۴ و در شورشی که به رهبری لی زیچینگ 
بود، نابود شد که به زودی توسط سلسلۀ مانچو جایگزین 
شد )آخرین خانوادۀ سلطنتی چین(؛ اّما وفاداری رژیم ها 
حکومت  ماند.  باقی   ۱66۲ سال  تا  مینگ  پادشاهی  به 
مینگ، نیروی دریایی بسیار بزرگی را ساخت و در ارتش 
پروژه های  داشت.  وجود  سرباز  میلیون  یک  از  بیش  او 
انجام شد،  دوران  این  در  و عظیمی  بزرگ  ساخت وساز 
از جمله بازسازی کانال بزرگ، و دیوار بزرگ، و ساخت 
پانزدهم  قرن  اول  سال   ۲5 در  پکن  در  ممنوعه  شهر 
جمعیت  گرفته،  صورت  تخمین های  اساس  بر  میالدی. 
چین در دوران مینگ، بین ۱6۰ تا ۲۰۰ میلیون بوده است. 
سلسلۀ مینگ در تمدن چین جایگاهی ویژه دارد و اولین 
مشاهده  دوران  این  در  می توان  را  کاپیتالیسم  نشانه های 

کرد. 

هاسبورگ
اروپا  در  مهمی  سلطنتی  خانۀ  هاسبورگ،  خانۀ 
منتخب  امپراتورهای  به خاطر  بیشتر  و  می شود  محسوب 
میالدی و  تا ۱۷۲۰  بین سال های ۱۴5۲  در  روم مقدس 
هم چنین حاکمان هسپانیا و امپراتوری اتریش معروف و 
شناخته شده می باشد. منشای این خانواده کشور سویس 
می باشد، اّولین سلسله پادشاهی آن ها در اتریش ایجاد شد. 
آن ها برای شش قرن حکومت می کردند، اما مجموعه یی از 
ازدواج های سلطنتی بورگاندا، هسپانیا، بوهاما، مجارستان 
و دیگر قلمروها را برای آن ها به ارمغان آورد. شعار این 
سلسله، »اجازه دهید دیگران جنگ کنند، اّما شما، اتریش 
خوشحال، ازدواج خواهد کرد« بود، استعداد هاسبورگ ها 
را برای ازدواج با دیگر خاندان سلطنتی نشان می دهد، که 
می آورد.  ارمغان  به  آن ها  برای  را  میراثی  قلمرو  و  اتحاد 
معروف است که ملکه ماریا ترزا در انجام این کار بسیار 
حرفه یی عمل می کرده و گاهی اوقات از او با عنوان »جّده 

بزرگ اروپا« یاد می شود. 
 

خانوادۀ بطلمیوس 
سلسلۀ بطلمیوس، یک خانوادۀ سلطنتی مقدونیه یی 
به  وابسته  امپراتوری  که  بودند  منّجم  و  جغرافی دان 

در  سال   ۳۰۰ به  نزدیک  برای  را  بطلمیوس 
میالد  از  قبل   ۳۰5 از  داشتند؛  عهده  بر  مصر 
تا ۳۰ قبل از میالد. بطلمیوس، یکی از هفت 
محافظی بود که به عنوان جنرال و معاون های 
از مرگ  اسکندر بزرگ، خدمت می کرد. پس 
به  او  میالد،  از  پیش   ۳۲۳ سال  در  اسکندر 
عنوان فرماندار مصر تعیین شد. در ۳۰5 پیش 
از میالد، او خود را شاه بطلمیوس اول نامید که 
بعدها به عنوان »ناجی« معروف گشت. مصریان 
به زودی او را به عنوان جانشیان فراعنۀ مصر 
زمان  تا  بطلمیوس  خانواده  پذیرفتند.  مستقل 
میالد،  از  پیش  در ۳۰  رومیان  توسط  آن  فتح 
بر مصر حکومت کردند. مشهورترین عضو این سلسله، 
آخرین ملکه آن است؛ کلیوپاترای هفتم. او به خاطر نقش 
و  سزار  ژولیوس  میان  روم ها  سیاسی  مبارزات  در  خود 
پومپه معروف می باشد، و بعدها میان اوکتاویان و مارک 
آنتونی. هنگامی که روم مصر را فتح نمود، او خودکشی 

کرد و سلسلۀ بطلمیوس به پایان رسید. 

۲. خانوادۀ مدیچی 
تأثیرگذار  و  قدرت مند  خانوادۀ  مدیچی،  خانوادۀ 
فلورانسی از قرن سیزدهم تا هفدهم می باشد. این خانواده 
سه پاپ )لئوی دهم ـ کِلِمنت ششم ـ و لئوی یازدهم(، 
کارهای  حامی  برتر،  )لورنزوی  فلورانس  برتر  حاکمان 
مشهور هنر رنسانس( و بعدها شماری از خانوادۀ سلطنتی 
فرانسوی و انگلیسی را تقدیم جامعه نمود. شبیه به دیگر 
بودند.  شهر  بر  دولت حکم فرما  آن ها  برتر،  خانواده های 
آن ها فلورانس را به زیر قدرت خود کشاندند و آن را به 
محیطی تبدیل کردند که در آن هنر و علوم انسانی شکوفا 
می باشد  ایتالیا  رنسانس  تولد  محل  فلورانس،  شهر  شد. 
ایتالیا حکومت  بر  حاکم  خانواده های  دیگر  با  همراه  که 
شهر  فورزای  و  ویسکانتی  خانواده های  مانند  می کردند؛ 
بانک  مانتوئا.  از  گانزوگا  و  فیررارا،  از  ایست  میالن، 
در  خانواده ها  معتبرترین  و  مرفه ترین  از  یکی  مدیچی، 
اروپا می باشد. تخمین زده شده است که خانوادۀ مدیچی 
برای دوره یی، یکی از ثروت مندترین خانواده ها در اروپا 
فلورانس  از  ابتدا  آن ها  سیاسی  قدرت  می شد.  محسوب 

شکوفا شد و بعدها در ایتالیا و اروپا گسترش یافت. 
 

خانوادۀ کاپیشان 
سلسلۀ کاپیشان، بزرگ ترین خانۀ سلطنتی اروپا را 
دارند. این خانواده شامل نواده گان مستقیم هوگ کاپیت 
فرانسه، پادشاه خوان کارلوس از هسپانیا، و دوک هنری 
بزرگ از لوکزامبورگ می باشد، در طول قرن های پیشین، 
از حکومت  یافتند؛  اروپا گسترش  کاپیشان ها در سراسر 
شهری گرفته تا پادشاهی. عالوه بر این، آن ها بزرگ ترین 
و  می آمدند،  شمار  به  اروپا  تمام  در  سلطنتی  خانوادۀ 
بودند  از بزرگ ترین خانواده های سلطنتی  هم چنین یکی 
در  به خصوص  بود،  رایج  آن ها  در  محارم  با  زنای  که 
پادشاهی هسپانیا. سال های زیادی از دوران قدرت آن ها 
پادشاه هستند  اّما آن ها هنوز هم  اروپا گذشته است،  در 
و عناوین دیگری را نیز با خود یدک می کشند. در حال 
حاضر، دو پادشاهی کاپیشان ها در هسپانیا و لوکزامبورگ 
حکمرانی می کنند. عالوه بر این، هفت مدعی سلطنت از 
پارما،  پرتقال،  هسپانیا،  فرانسه،  برازیل،  در  خانواده  این 
یکی  حاضر،  حال  در  دارد.  وجود  سیسیل  جزیرۀ  دو  و 
که  می باشد  آنجوا  دوک  خانواده،  این  ارشد  اعضای  از 
ادعای پادشاهی فرانسه را دارد. در مجموع، ده ها تن از 
اروپا  سراسر  در  هم  هنوز  کاپیشان،  سلسلۀ  شاخه های 

وجود دارند. 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
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10 خانوادۀ قدرت مند 
در طول تاریخ



خواهان گسترش روابط...
 آماده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران که به منظور شرکت 
در جشنوارۀ غزنی وارد کابل شده بود، با اشاره به معرفی 
غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی کشورهای 
جهان گفت، ایران تنها کشوری بود که نماینده یی به سطح 

وزیر در این نشست داشت.
آقای حسینی گفت که ما به خاطر فرهنگ مشترک، تاریخ 
مشترک، آداب و سنت های مشترک، دین مشترک و زبان 
مشترک )فارسی(، الزم  دانستیم که در این برنامه شرکت 

کنیم.
ما نخستین کشوری  ایران گفت که  ارشاد اسالمی  وزیر 
فرهنگ  پایتخت  عنوان  به  غزنی  گزینش  از  که  هستیم 
آغاز  در  و  کردیم  استقبال  اسالمی  کشورهای  تمدن  و 
فرهنگ  اطالعات و  با حضور وزیر  سال ۲۰۱۲ نشستی 

افغانستان در خصوص غزنه در ایران داشتیم.
او گفت که پیرامون اهمیت غزنی تا اکنون چندین کتاب 
منتشر شده و چندین کتاب دیگر قرار است منتشر شود.

به گفتۀ آقای حسینی، غزنی مهد عرفان، علم و فرهنگ 
است و با استفاده از نام گذاری این شهر به عنوان مرکز 
اندیشه های  و  آرا  روی  باید  اسالمی،  تمدن  و  فرهنگ 
کار  البیرونی...  ابوریحان  غزنوی،  سنایی  چون  بزرگانی 

صورت گیرد.
مهم  شهرهای  با  ایران  شهرهای  از  بسیاری  گفت:  او 
دنیا خواهرخوانده گی دارند؛ ما پیشنهاد کردیم که غزنی 
برقرار  میان شان  پیوندی  یک  ایران  نیشاپور  و  افغانستان 
شود که صرفاً ما به برنامه های سال ۲۰۱۳ اکتفا نکنیم و 

همیشه این موضوعات مطرح باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران همچنان گفت که در 
ایران سطح تولید کتاب بسیار افزایش یافته و ما امیدوار 
افغانستان تسهیل  هستیم که زمینۀ ورود این کتاب ها در 

شود. 
آقای حسینی گفت که هم اکنون ساالنه حدود ۱۰۰ فیلم 
هنری در ایران تولید می شود و این فیلم ها از هر لحاظ 
با فرهنگ و ارزش  های مردم افغانستان سنخیت دارد، ما 
نیز همکاری های  این خصوص  بتوانیم در  امیدواریم که 

خویش را با افغانستان افزایش ببخشیم.
و  تاریخ  از  هنری  فیلم های  ساختن  خواهان  او 
به  و  منطقه  کشورهای  مبارزاتی  برجستۀ  شخصیت های 

ویژه افغانستان و ایران از سوی هنرمندان دو کشور شد.
در  شده  ساخته  فیلم های  برشمردن  آقای حسینی ضمن 
مسعود  احمدشاه  مثل  »یک شخصیتی  افزود:  کشور  این 
و  شجاعت  پایداری،  مبارزه،  مظهر  که  افغانستان  در 
قهرمانی است، جا دارد که یک فیلم سینمایی خوب در 
اما  مستند هست،  فیلم های  برخی  موردش ساخته شود؛ 
شاید  که  امروز  نوجوانان  و  جوانان  برای  نیست.  کافی 
ایشان را، یک فیلم سینمایی می تواند یک  کمتر بشناسد 

شخصیت را معرفی کند.«
پیشرفته و مترقی شد و گفت، به  افغانستان  او خواستار 
هر اندازه یی که افغانستان آبادتر و بهتر باشد، برای ما که 

همسایۀ شما هستیم، بهتر و خوبتر است.
وزیر ارشاد اسالمی ایران با اشاره به رشد هنرمندان افغانی 
کشور  دو  مردمان  میان  همکاری ها  که  گفت  ایران  در 

می تواند در شناخت همدیگر تأثیر زیادی داشته باشد.
او در پاسخ به سؤالی در خصوص تلویزیون فارسی زبانان 
که قرار بود ایجاد شود، گفت که ایران در این خصوص 
آمادۀ هرنوع همکاری است و هیچ مشکلی در این زمینه 

ندارد.
وزیر  اخیراً  که  سفری  در  ما  گفت:  ایرانی  مقام  این 
مسألۀ  داشت،  ایران  به  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
افغانستان  ایجاد شورای فرهنگی- هنری میان دو کشور 
گرفت،  صورت  هم  توافق  که  کردیم  مطرح  را  ایران  و 
سند همکاری هم امضا کردیم. ما تالش داریم که سطح 
افغانستان،  مثل  کشورهای  میان  هنری  فرهنگی-  روابط 
ایران و تاجیکستان که مشترکات فراوانی دارند، گسترش 
یابد. اگر چه حاال هم همکاری هایی هست؛ ولی به عنوان 
اساس نامه  کردیم،  پایه گذاری  را  شورا  این  فارسی زبان، 
هم حاال آماده شده و در آینده می تواند با محوریت ایران، 
تاجیکستان و افغانستان این شورا توسعه پیدا کند... چون 
زبان فارسی قرن ها در هندوستان و پاکستان زبان رسمی 

و اداری بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران، روز گذشته در شهر 
غزنی در جشنواره  یی که به مناسبت معرفی رسمی غزنی 
برگزار شده  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  عنوان  به 

بود، اشتراک کرده بود.
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غزنی؛ 
نمایِش خجالت بازاِر حکومت

          منوچهر
)غزنی(  اسالم  فرهنگی جهان  پایتخت  سرانجام 
اسالم ستیزها  و  اسالم گراها  هیاهوی  میان  در 
این سو،  به  شش سال  از  که  شهری  شد.  افتتاح 
برای رسیدن به چنین روزی انتظار می کشید. اما 

این برنامه در چه حالی برگزار شد؟
فرهنگ  وزارت  مقامات  شکایت  قبل،  چندماه 
بلند شد که هزینۀ مالی و زمانِی کمی  در اختیار 
لغو  باعث  است  ممکن  مسأله  این  و  دارند 
پایتخت  عنوان  به  غزنی  شهر  نام گذارِی  مراسم 
نشان  محاسبات  گردد.  اسالم  جهان  فرهنگی 
نه  چون  است؛  همین گونه  به راستی  که  می داد 
بودجۀ معینی برای این برنامه در نظر گرفته شده 
متولیان  می شد.  دیده  الزم  که  فرصتی  نه  و  بود 
فرهنگ،  وزارت  جمله  از  کشور  فرهنگی  امور 
تا دیرزمانی به این مسأله توجه نمی کردند و نیز 
شهر غزنی هیچ گاه از سلطۀ طالبان در امان نبوده 
باال  این شهر، همواره  در  ناامنی ها  است. گراف 
شده  بسته  شهر  این  مکاتِب  گاهی  حتا  و  بوده 
است. از این رو، نه میلی برای گرفتِن آماده گی ها 
مانده بود و نه شرایط مناسبی برای برگزارِی این 

برنامه.
اما با این همه شرمساری که متوجه متولیان امور 
فرهنگِی حکومت می شد، مراسم افتتاحیۀ پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم دیروز برگزار گردید.
شانزده  که حدود  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

اثر باستانی و غیرباستانی، ترمیم و احیا نشده اند. 
نیز شمارشان  آثار مرمت شده و دست کاری شده 
برای جهان گردان  که  است، طوری  اندک  بسیار 
و مهمانان این برنامه، هیچ جذابیتی ندارد. قرار 
برای مهمانان و  بود که طی شش سال گذشته، 
اعمار  مجلل  و  بزرگ  هوتل  یک  جهان گردان، 
شبکۀ  یک  انداختِن  به راه  نشد.  چنین  که  شود 
این  که  می شد  پنداشته  الزمی   رادیوتلویزیونی 
حکومت،  کوتاه کاری های  لطف  به  هم  موضوع 
شهر  این  امنیِت  همه،  از  مهم تر  گشت.  منتفی 
بود که در طول این سال ها تأمین نشد. حکومت 
و  نداشته،  کامل  تسلِط  شهر  این  بر  افغانستان 
دارند.  حضور  آن  کنارِ  و  گوشه  هر  در  طالبان 
مأمور  را  داخله  وزارت  تمام  حکومت،  اکنون 
برنامه  برگزاری  زمان  در  این شهر  امنیت  تأمین 
کرده است، اما باید دید که تا چه زمانی امنیت 

برقرار می ماند.
به  غزنی  از  رسانه ها  اکنون  همین  تصاویری  که 
نشر می رسانند، نشان می دهد که این شهر بیشتر 
پایتخت  تا  دارد  شباهت  جنگ زده  شهِر  یک  به 
می تواند  خود  این  و  اسالم،  جهان  فرهنگی 
توهینی تلقی گردد به کل جهان اسالم و نیز به 

مردمِ کشورمان.
سوگ مندانه، وزارت فرهنگ و حکومت نه تنها 
نتوانستند چهرۀ این شهِر خسته از جنگ را تغییر 
دهند، که حتا در تطبیق همان برنامه های ابتدایی 

ـ که شامل مرمِت آثار باستانی و اعمار چند بنا 
بود ـ نیز ناکام ماندند.

اکثر  و  یونسکو  سوی  از  برنامه  این  هرچند 
کشورهای جهان اسالم پیشنهاد شده بود، اما بهتر 
آن بود که حکومت افغانستان نظر به ناتوانی هایی 
مطلوب صرف نظر  هرچند  امِر  این  از  دارد،  که 
این  می کرد. مناسب ترین و مهیاترین والیت در 
زمینه، هرات بود که می توانستند با پیشنهاد کردِن 
تا  را جای گزیِن غزنی می ساختند  این شهر  آن، 
وزارت  نصیب  بزرگی  شرمسارِی  چنین  اکنون 
هم  یا  نمی شد.  افغانستان  دولت  و  فرهنگ 
دست کم مقامات دولت افغانستان پس از این که 
می توانستند  ندارد،  مناسبی  شرایط  غزنی  دیدند 
صادقانه به کوتاهی ها و ناتوانی های خود اعتراف 

 کنند و مانِع نمایِش این خجالت بازار  شوند.
وضعیِت  با  ما  و  نشد  چنین  حال،  هر  در  اما 
مسووالن  اکنون  شده ایم.  مواجه  شرم آوری 
حکومتی با سخنانی نظیر این که »بازسازی غزنی 
هنوزهم ادامه دارد...« در حاِل الپوشانی و توجیِه 
این شرمساری و روسیاهِی بزرگ هستند که در 
واقع عذر بدتر از گناه شمرده می شود. برگزاری 
به  توهین  بیشتر  حالتی،  چنین  در  برنامه  این 
یک مدنیت، یک فرهنگ، یک دین و یک ملت 
تلقی می شود تا سرفرازی اسالم و افغانستان که 
را  آن  وقاحت  کمال  در  کرزی  آقای  حکومت 

انجام داد.
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به خاطر انتخابات...
این  که  دارند  تالش  همواره  کشور   حوزه شمال 

حوزه را نا امن سازند.
فرمانده عمومی نیروی زمینی ارتش که در نشست 
گزارش  دهی از چه گونگی راه اندازی عملیات عقاب 
استخباراتی  سازمان های  گفت:  می کرد،  صحبت 
کشورهای همسایه نیز تالش دارند که شمال کشور 

را به طرف نا امنی بکشاند.
پذیر  آسیب  بخش های  در  عقاب  عملیات 
سوی  از  قبل  هفته  یک  کشور  شمال  والیت های 
نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی نیروها بین المللی 

راه اندازی شده است.
مسووالن امنیتی در شمال کشور در حالی از ناامن 
از سوی مخالفان مسلح دولت  این حوزه  ساختن 
و سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه خبر 
انتخابات ریاست جمهوری  می دهند که قرار است 

افغانستان تا کمتر از یک سال دیگر برگزار شود.

این  ضمن  مراد  علی  مراد  جنرال  دیگر،  سوی  از 
سخن  افغان  امنیتی  نیروهای  توانمندشدن  از  که 
و  آموزش  برای  تالش ها  است،  معتقد  می زند، 

تجهیز نیروهای امنیتی هوایی جریان دارد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نیروهای 
امنیتی افغان در عملیات ها به گونه هماهنگ عمل 
می کنند، افزود: این نیروها توان مبارزه با حمالت 

گروه های هراس افگن را در شمال کشور دارند.
وی در ادامه گفت: نیروهای امنیتی افغان می توانند 
ساحات  در  شورشیان  تخریبی  فعالیت های  از  که 
دهشت  به  و  نموده  جلوگیری  پوشش شان  تحت 

افگنان اجازه نمی دهند که کشور را نا امن سازند.
آموزش  از  حالی  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
و تجهیز بیشتر نیروهای هوایی صحبت می کند که 
هواره مقامات ارتش در شمال از کمبود تجهیزات 

نیروهای هوایی نگران هستند.
از سوی دیگر، جنرال زلمی ویسا، فرمانده ارتش 
در  ارتش  نیروهای  می گوید:  نیز  کشور  شمال  در 

شمال توانمندی دفاع از نفوذ شورشیان در مناطق 
تحت پوشش شان را دارند.

وی با بیان اینکه تاکنون نیروهای هوایی در شمال 
جنگی  هواپیماهای  و  تجهیزات  کمبود  با  کشور 
توان  نیروها  این  کرد:  خاطرنشان  هستند،  مواجه 

تامین امنیت کشور را پس از سال ۲۰۱۴ دارند.
ناامن شدن  بر  مبنی  نیز  نگرانی ها  که  است  گفتنی 
کشور پس از سال ۲۰۱۴ با بیرون شدن نیروهای 

المللی وجود دارد.
اما مقامات امنیتی در کشور همچنان که از کمبود 
تجهیزات نیروهای امنیتی سخن می گویند و تأکید 
دارند که نیروهای امنیتی می توانند که بدون حضور 

نیروهای خارجی امنیت را در کشور تامین کنند.
انتقال  درصد   8۷ که  می شود  گفته  حال  این  با 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
سال  تا  پروسه  این  و  یافته  پایان  افغان  نیروهای 

۲۰۱۴ تکمیل می شود.

شهر غزنی پایتخت فرهنگی...
و  غزنی  شهرهای  میان  »خواهرخوانده گی«   
کشورش  گفت  و  کرد  مطرح  را  ایران  نیشابور 
کمک  جهانیان  به  غزنی  تمدن  معرفی  برای 

می کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران گفت رابطه 
خواهرخوانده گی این دو شهر می تواند در آشنایی 
بیشتر فرهنگیان ایرانی و افغان با میراث فرهنگی 

دو کشور موثر باشد.
سرانجام  که  شاکرم  را  خدا  گفت:  همچنان  او 

ملک سنایی را از نزدیک دیدم.
آقای حسینی با استناد به شعری از اقبال الهوری 
گفت:  شده،  سروده  غزنی  شهر  وصف  در  که 
شهر غزنی در فرهنگ و تمدن اسالمی از جایگاه 

واالیی برخوردار بوده است.
موسی  اکبرزاده، والی غزنی، نامگذاری این شهر 
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم را، یک 

افتخار تاریخی خواند.

آقای اکبرزاده تأکید کرد که این جشنواره فرصتی 
است تا زمینه برای برگزاری کنفرانس های بزرگ 

اسالمی در افغانستان فراهم شود.
که  نکنند  فکر  دنیا  »مردم  افزود:  غزنی  والی 
مردم افغانستان تنها جنگ را یاد دارند، جنگ را 
دیگران به ما صادر کردند، ما به دیگران فرهنگ 
صادر کردیم و دیگران متاسفانه در مقابل به ما 

جنگ فرستادند.«
عباس صدری نماینده آیسسکو که در این مراسم 
دولت  با  این  که همکاری  داشت گفت  شرکت 
افغانستان برای حفظ تمدن باستان به سال ۲۰۱۳ 
محدود نیست و قرار است با وزارت اطالعات 
و فرهنگ افغانستان برای اجرای چندین پروژه، 

قراردادهایی را امضاء کنند.
مطالعه اندیشه های اسالمی در افغانستان، ظرفیت 
سازی در مدیریت موزه ها و همچنین بلند بردن 
ظرفیت روابط عمومی برای جلب گردشگران در 
غزنی جزء برنامه های مشترک سازمان آیسسکو 

و دولت افغانستان است.

خارج  و  داخل  از  زیادی  شمار  مراسم  این  در 
افغانستان شرکت کرده بودند.

رییس جمهور کرزی و هیچ یک از دو معاونش 
در این مراسم حضور نداشتند.

به  را  ها  کشور  از  شماری  ساله  همه  آیسسکو 
اسالم  جهان  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  عنوان 

انتخاب می کند.
شهر  افغانستان،  در  غزنی  شهر   ۲۰۱۳ سال  در 
مدینه در عربستان و شهر کانو در نیجریه عنوان 

پایتخت فرهنگی اسالم را گرفته اند.
قرار است تا شش ماه دیگر برنامه دیگری در ماه 
میزان امسال با حضور تعداد زیادی از مهمان های 
خارجی پس از تکمیل آمادگی ها برای گشایش 

مرکز ثقافت اسالمی در غزنی برگزار شود.
آیسسکو به خاطر قدردانی از نقش تاریخی شهر 
غزنی در ترویج فرهنگی اسالمی و نهادینه سازی 
 ۲۰۱۳ سال  در  را   شهر  این  فارسی،  ادبیات 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم  به عنوان  میالدی 

معرفی کرد. 
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58 پناه جوی افغان در آب های 
اندونیزیا ناپدید شدند

مربی بارسلونا:
امیدوارم مسی به بازی با بایرن برسد

نخست وزیر چک به رییس جمهور کرزی:

به حضورمان پس از 2014 ادامه می دهیم

وزارت صحت عامۀ افغانستان می گوید که 
صحی  خدمات  به  کشور  مردم  درصد   6۰

دست رسی پیدا کرده اند.
روز  عامه  صحت  وزیر  دلیل  ثریا  داکتر 
گذشته گفت: در دورترین مناطق افغانستان 
مشکالت  که  دارد  وجود  صحی  خدمات 

مردم را تا حدودی رفع کرده است.
وزارت  که  تحقیقاتی  می گوید  دلیل  بانو 
داده،  انجام  گذشته  سال  در  عامه  صحت 
نفر در یک سال ۴۲  نشان می دهد که یک 
خدمات  دریافت  برای  را  امریکایی  دالر 
این  از  که  است  رسانده  مصرف  به  صحی 
پرداخت  بیمار  را شخص  آن  دالر   ۳۱ رقم 

کرده است.

  کاهش در مرگ و میر اطفال  و مادران
دلیل وزیر صحت  ثریا  داکتر  این حال،  در 
عامه می گوید که در حال حاضر از ده نوزاد 
از  زایمان  نفرشان هنگام  افغانستان یک  در 
این  او،  گفته  به  که  حالی  در  می رود؛  بین 
نوزاد یک  از هر سه  یازده سال پیش،  رقم 

کودک بود.
او می گوید که یازده سال پیش، در هر ۲۷ 
دقیقه یک مادر جان خود را از دست می داد، 

دو ساعت، یک  هر  در  در حال حاضر  اما 
مادر جان خود را دست میدهد.

قربانیان،  بیشتر  که  می گوید  دلیل  خانم 
خانم های در حال زایمان هستند که به دلیل 

عدم مراقبت های الزم از بین می روند.
خود  جان  که  مادرانی  »بیشتر  گفت:  دلیل 
دست  دور  مناطق  در  می دهند  دست  از  را 
زنده گی می کنند که یا دیر به مراکز صحی 
می رسند و یا هم والدت های آنان در خانه ها 

صورت می گیرد.«
و  فقر  دوا،  و  داکتر  به  دسترسی  عدم      
موانع فرهنگی برای استفاده از مراقبت های 
در  مراکز صحی  به  مراجعه  عدم  و  صحی 
زمان زایمان از عوامل مرگ و میر مادران در 

کشور خوانده شده است.
آماری که سال های گذشته از سوی سازمان 
منتشر شد، نشان می داد  های صحی جهان 
که از هر یازده مادر افغان یکی آنان بر اثر 

عواملی حامله گی جان می دهد.
این در حالی است که در کشور تاجیکستان، 
از هر ۴۳۰ مادر یکی از آن ها و در اتریش 
از هر ۱۴۳۰۰ مادر یک مادر در اثر عوامل 
دست  از  را  خود  جان  زایمان  و  حاملگی 

می دهند.

ترجیح  افغانستان  در  خانواده ها  بسیاری 
می دهند تا برای کمک جهت والدت، زنان 
دایه  یا  و  قریه  کهن سال  زنان  نزد  را  شان 

های محلی ببرند.
عامه  صحت  وزیر  دلیل  ثریا  حال،  این  با 
می گوید که تالش ها برای برداشتن عواملی 
که منجر به مرگ و میر مادران می شود، آغاز 

شده است.
جان  نجات  راه های  از  یکی  که  گفت  او 
مادران در زمان زایمان، آموزش و استخدام 
نرس قابله ها در مناطق دور افتاده افغانستان 

است.
سال  چند  در  افغانستان  دولت  چند  هر 
و  مرگ  میزان  که  است  کرده  تالش  اخیر 
هم  هنوز  اما  دهد،  کاهش  را  مادران  میر 

مشکالت زیادی در این زمینه وجود دارد.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در حال 
فعال  کشور  در  قابله  نرس   ۲5۰۰ حاضر 
اند که 8۰۰ تن دیگر هم در حال آموزش 

هستند.
که  می گوید  کشور  عامه  صحت  وزیر 
افغانستان به 55۰۰ تا شش هزار نرس قابله 
دیگر نیازمند است تا بتواند موفق به کاهش 
مرگ و میر مادران هنگام زایمان و بیماری 

های مرتبط با حامله گی شود.

اتحادیه  با  امضای قرار داد صحی     
اروپا وسازمان صحی جهان

وزیر صحت  دلیل  ثریا  بخدی،  گزارش  به 
عامه روز گذشته گفت که براساس قرارداد 
عامه  صحت  وزارت  بین  شده  انجام 
افغانستان و سازمان های کمک کننده به ویژه 
اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۱۴ کمک های 
صحی به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.

گفته می شود که تمامی پروژه های انکشافی 
طریق  از  کشور  عامه  صحت  وزارت 
صحی  وسازمان  اروپا  اتحادیه  کمک های 

جهان پرداخت می شود.

داکتر ثریا دلیل:

60 درصد مردم به خدمات صحی 
دست رسی پیدا کرده اند

که حداقل  دادند  گزارش  اندونیزیا  رسانه های 
جزیره  بین  آب های  در  افغان  پناهجوی   58
به  می خواستند  که  زمانی  سوماترا  و  جاوا 
صورت قاچاق وارد استرالیا شوند، غرق شده 

اند.
بوده  کشتی که غرق شده حامل ۷۲ سرنشین 

که تمامی آنان شهروندان افغانستان بودند.
تحقیق  آژانس  سخنگوی  بخدی،  گزارش  به 
تیم  اعضای  که  است  گفته  اندونیزیا  نجات  و 
شده گان  ناپدید  کردن  پیدا  برای  هنوز  نجات 

تالش می کنند.
از  کشتی  این  سرنیشن  چهارده  او،  گفته  به 

سوی ماهی گیران نجات داده شده اند.
حداقل   سرنوشت  از  تاهنوز  که  می شود  گفته 
و  نیست  دست  در  خبری  افغان  مهاجر   58
توجه  با  که  گویند  می  اندونیزیا  های  رسانه 
 ۲۱ )چهارشنبه  کشتی  شدن  غرق  زمان  به 
حمل( این نگرانی وجود دارد که تمامی ناپدید 

شده گان جان خود را از دست داده باشند.
بیشتر افغان ها برای رسیدن به کشور استرالیا 

تن به سفر غیرقانونی با کشتی ها در اب های 
اندونیزیا می دهند که به شدت خطرناک است.
به  رسیدن  برای  ها  افغان  از  شماری  اخیراً 
غرق  راه  مسیر  های  آب  در  اروپا  و  استرالیا 

شده اند.
افغانستان در آب های  نیز ۲۱ شهروند  پیشتر 

یونان و ترکیه غرق شدند.
غرق شدن این مهاجران واکنش تندی شماری 
دنبال  به  را  دولتی  غیر  و  دولتی  های  مقام  از 

داشته است.
امور  وزارت  سخگوی  زی  موسی  جان      
کشورهای  به  رفتن  انتخاب  که  گفت  خارجه 
را  زیادی  های  دشواری  استرالیا،  و  اروپایی 

متوجه خانواده های افغان می کند.
ها  افغان  تمام  از  خارجه،  وزارت  سخنگوی 
خواست تا از افتادن کودکان و جوانان به دام 
اروپا  و  استرالیا  های  راه  در  انسان  قاچاقبران 

جلوگیری کنند.
از  سیاسی  کارشناسان  از  شماری  حال،  بااین 
عملکرد حکومت در برابر مهاجران به شدت 
انتقاد کرده و می گویند که دولت برای کمک 

رسانی به مهاجران کوتاهی کرده است.
شدن  تر  سخت  با  شهروندان  آنان،  باور  به 
ترک  را  کشور  افغانستان،  در  زنده گی  شرایط 

می کنند.
این کارشناسان، تاکید کردند که دولت در قبال 
مهاجران احساس مسوولیت نمی کند و برنامه 

و استیراتیژی مشخصی ندارد.

نخست وزیر جمهوری چک گفته است که 
کشورش در چوکات ناتو به حضور نظامی 
از  پس  افغانستان  با  همکاری هایش  به  و 

سال ۲۰۱۴ میالدی، ادامه می دهد.
چک  جمهوری  نخست وزیر  نیکاس  پیتر 
روز گذشته با رییس جمهور کرزی در ارگ 

ریاست جمهوری دیدار کرد.
در  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  براساس 
این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش 
عرصه های  در  کشور  دو  میان  همکاری ها 

مختلف، بحث و تبادل نظر کردند.
رییس جمهور کرزی از کمک و همکاری 
جمهوری چک به افغانستان تشکری کرده 
دوست  چک  جمهوری  که  است  گفته 
دیرینۀ مردم افغانستان است و از زمان های 

دور با کشور ما روابط دوستانه دارد.
رییس جمهور کرزی به نخست وزیر چک 
سپاس  مراتب  و  نیک  تمنیات  که  گفت 
افغان ها را به خاطر کمک های آن کشور به 

افغانستان به مردم چک، برساند.
نخست وزیر  نیکاس،  پیتر  حال،  این  در 
جمهوری چک گفت که این اولین سفرش 
به افغانستان می باشد و از روابط و همکاری 
خرسند  دارد،  وجود  کشور  دو  میان  که 

است.
نخست وزیر جمهوری خاطر نشان کرد که 
همکاری های  و  نظامی  حضور  کشورش 
از طریق روابط دو جانبه و در  خویش را 
میالدی   ۲۰۱۴ سال  از  پس  ناتو  چوکات 
افزود:  وی  می دهد.  ادامه  افغانستان  در 

گفت وگوی های  که  هستیم  عالقه مند  ما 
گسترش  به  رابطه  در  افغانستان  با  منظمی 

روابط و همکاری ها، داشته باشیم.
با  دیدار  این  در  کشور  جمهور  رییس 
نهادهای  چک  جمهوری  این که  بر  اشاره 
از نخست وزیر چک  دارد،  معتبر تحصیلی 
عالی جوانان  زمینه تحصیالت  تا  خواست 
انجنیری که  را در رشته های طب و  افغان 
خواهد  افغانستان  حکومت  را  آن  هزینۀ 

پرداخت، مساعد سازد.
خواست  اینکه  ضمن  نیکاس  پیتر  آقای 
زمینه  این  در  را  کرزی  رییس جمهور 
یقینًا  که  کرد  نشان  خاطر  پذیرفت، 
جمهوری  در  تحصیلی  خوب  زمینه های 

چک وجود دارد.
در این دیدار به سفیر چک در کابل وظیفه 

سپرده شد، تا زمینۀ تحصیالت عالی جوانان 
افغانستان را در همکاری با وزیر تحصیالت 
مساعد  چک،  جمهوری  در  کشور  عالی 

سازد.
که  گفت  چک  نخست وزیر  همچنان 
همکاری ها  گسترش  خواهان  کشورش 
می خواهد  و  است  افغانستان  با  روابط  و 
دیگر  و  معادن  ترانسپورت،  ساحات  در 
ساحات مورد عالقه، در افغانستان سرمایه 

گذاری نماید.
حامد کرزی به مسووالن دولتی که در این 
به  تا  سپرد  وظیفه  داشتند،  حضور  دیدار 
مربوطه  ادارات  از طریق  زودترین فرصت 
در همکاری با سفارت چک، اقدامات الزم 
در  کشور  آن  سرمایه گذاری  زمینه  در  را 

افغانستان، انجام دهند.

کرزی طالبان و ارتش امریکا را در حادثۀ 
کشتار 17 غیر نظامي مقصر دانست 

کرد  اعالم  شنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 
نیروهای طالبان و ارتش امریکا هر دو در 
از  نظامی  غیر   ۱۷ که  هوایی  حمله  حادثۀ 
جمله ۱۲ کودک در آن کشته شدند، مقصر 

هستند.
تحقیقات  از  پس  کرزی  رییس جمهور 

دولت در مورد این حادثه در بیانیه یی این 
مطلب را اعالم کرد.

هنگام  در  اپریل  ششم  روز  حادثه  این 
در  طالبان  و  امریکایی  نیروهای  درگیری 
والیت کنر رخ داد که طی آن ۱۲ کودک، ۴ 

زن و یک مرد غیرنظامی کشته شدند.
یک مشاور غیرنظامی امریکایی نیز در این 

درگیری ها کشته شد.
افغانستان  دولت  تحقیق  تیم  گزارش  در 
رخ  آن  از  پس  امریکا  حمله  است  آمده 
افغانستان  استخباراتی  نیروهای  که  داد 
هنگام عملیات برای دستگیری دو فرمانده 
شورشی در ولسوالی شیگل در والیت کنر، 
هدف حمله نیروهای شورشی قرار گرفتند.

برای  امیدواری  ابراز  با  بارسلونا  مربی 
بازگشت لیونل مسی به ترکیب تیمش برای 
بازی با بایرن مونیخ گفت: بازی برابر بایرن 

مونیخ بازی بسیار دشواری خواهد بود.
جوردی رورا مربی بارسلونا در آستانه بازی 
قهرمانان  لیگ  در  مونیخ  بایرن  برابر  تیمش 
تیم هایی  برابر  اغلب  بارسلونا  گفت:   اروپا 
برای  زیادی  شانس  می کند،  بازی  آن  با  که 
پیروزی دارد اما برابر بایرن مونیخ این چنین 
نیست. بازی با آن ها بسیار دشوار خواهد بود. 
آن ها تیم بزرگی هستند و شرایط خوبی دارند 
زیرا قهرمانی آن ها در بوندسلیگا قطعی شده 

است اما شرایط برای ما این گونه نیست.
بازی  تا زمان  امیدوارم مسی  داد:  ادامه  رورا 
رفت دو تیم در بازی دو تیم که ۳ اردیبهشت 

در آلیانس آره نا برگزار می شود، آماده شود.
لیگ  قرعه کشی  درباره  بارسلونا  مربی 
قهرمانان اروپا که باعث شد بارسلونا با رئال 
زیاد  این مسئله  مادرید رودرو نشود، گفت: 
بازی  مادرید  رئال  با  اگر  شاید  نیست.  مهم 

داشتیم فقط از لحاظ رسانه یی فرق می کرد.
پپ  با  آیا  اینکه  درباره  بارسلونا  مربی 

مونیخ  بایرن  آینده  فصل  گواردیوال سرمربی 
در  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا  بازی  درباره 
گفت:  کرد  خواهد  مشورت  قهرمانان  لیگ 
گواردیوال اکنون در تمرین های بایرن مونیخ 
شرکت نمی کند و از فصل آینده هدایت این 
تیم را بر عهده خواهد گرفت. ما درباره این 

مساله با پپ صحبت نکرده ایم.
بارسلونا فردا شب در لیگای اسپانیا به مصاف 

رئال ساراگوسا می رود.
هفته  دو  سه شنبه  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا 
لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  رفت  دور  در  دیگر 
به  آره نا  آلیانس  ورزشگاه  در  اروپا  قهرمانان 

مصاف هم می روند.
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پاکستان  نظامیان  از  افغانستان  داخلۀ  وزارت 
را  افغانستان  خاک  بر  راکتی  حمالت  خواست 
این وزارت می گویند در  متوقف کنند. مقام های 
اثر این حمالت دو تن از ساکنان ولسوالی مروره 
در والیت کنر کشته و دو تن دیگر زخمی شده 

اند.
براساس اظهارات مقام های امنیتی افغانستان هفت 
راکت شب شنبه در ولسوالی »مروه« والیت کنر، 

در شرق افغانستان فرود آمده است.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه،  روز  افغانستان 
این  الفاظ  شدیدترین  به  داخله  »وزارت  گفت: 
قوانین  خالف  و  انسانی  ضد  بشری،  ضد  عمل 
و  می کند  محکوم  را  پاکستان  نظامیان  بین المللی 

خواهان توقف فوری این حمالت است«.
حمالت راکتی از سه سال به این سو بر مناطق 

این  گذشته  سال  دارد.  ادامه  افغانستان  شرقی 
ادامه  تابستان  و  بهار  های  ماه  طول  در  حمالت 

یافت.
خود  تالش  تمام  افغانستان  گفت  صدیقی  آقای 
را برای توقف این حمالت به خرج خواهد داد: 
»حکومت بازهم تالش خواهد کرد تا از مراجع 
قانونی، بین المللی به حیث یک کشور مسوول در 
منطقه باالی پاکستان فشار خواهد آورد تا این   ها 

از این کار دست بکشند«.

   پالیسی جدید پولیس
در همین حال، وزارت داخله پالیسی جدیدی را 
برای ده سال آینده پولیس این کشور تهیه کرده و 
در اختیار کشورهای کمک کننده قرار داده است. 
به سوی  افغانستان  پولیس  برنامه،  این  اساس  بر 
وظایف اصلی خود که تنفیذ قانون است، حرکت 

می کند.
پولیس ملی افغانستان در حال حاضر با سالح های 
سبک و سنگین مجهز است و در والیات ناامن 
دارد.  بر دوش  نیز  را  و ظیفه جنگ علیه طالبان 
اساس  بر  می گویند  داخله  وزارت  مقام های  اما 
پالیسی جدید، نیروهای پولیس بیشتر نقش مدنی، 
خواهند  را  مردم  دارایی های  و  حقوق  مدافع  و 
»این  گفت:  مورد  این  در  صدیقی  آقای  داشت. 
پالن درازمدت است که در هر بخش برنامه های 
مشخص دارد. یکی از مسایلی که زیاد باالی آن 
مردمی  پولیس  چگونگی  روی  می کنیم،  تاکید 
بین  در  را  پولیس  می توانیم  ما چگونه  که  است 

مردم جای دهیم«.
سخنگوی وزارت داخله همچنان خاطرنشان کرد 
که حدود ۳۰ کشور کمک کننده از پالیسی جدید 
پولیس افغانستان استقبال کرده و تعهد نموده اند 
که به منظور مسلکی شدن این نیروها کمک کنند.
افغانستان در حال حاضر بیش از 5۰ هزار سرباز 
کرده  تاکید  همواره  داخله  وزارت  دارد.  پولیس 
ایفا  را  خود  اساسی  نقش  باید  پولیس  که  است 
کند و این نیروها برای مقابله با شورشیان استفاده 

نگردند.
وزارت داخله می گوید قرار است براساس پالیسی 
پولیس  صفوف  در  کارشکنی  و  فساد  با  جدید، 
به صورت عملی و گسترده مبارزه شود. وزارت 
می گوید این پالیسی با درنظرداشت نیازمندی ها، 
تهیه  پولیس  نیروهای  ضروریات  و  پاسخگویی 

شده است.

وزارت داخلۀ افغانستان:

پاکستان از حمالت ضد بشری دست  بردارد
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱۳9۳ / ۲۰۱۴ زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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بزرگ ترین ذخیره گاه مواد نفتی در والیت بغالن 
تأسیس می شود

مسووالن اداره مواد نفتی والیت بغالن 
می گویند که بزرگترین تأسیسات ملی 
نفتی که ظرفیت ذخیره 5۰۰ تن مواد 
نفتی را دارا می باشد در والیت بغالن 

اعمار می شود.
مواد  عمومی  آمر  شاهین  عبدالکریم   
نفتی والیت بغالن می گوید که پروژۀ 
ظرفیت  که  مایع  گاز  تأسیسات  ملی 
دارا  را  نفتی  مواد  پنجصدتن  ذخیره 
شهروندان  ضرورت های  و  است 
سمنگان  کندز،  بامیان،  والیت های 
در  می سازد،  مرفوع  را  بغالن  و 
نفتی والیت  مواد  ملکیت های تصدی 

بغالن اعمار می شود.
پروژه ها  این  راه اندازی  شاهین  آقای   

در  ملی  تجار  با  سالم  رقابت 
نفتی  مواد  عرضه  بازارهای 
در  را  آن  فعالیت  و  دانسته 
کاهش نرخ گاز مایع در فصل 
سرما و گرما اثر گذار می داند.

همچنان  نفتی  مواد  مدیر   
می گوید که برای ده ها باشندۀ 

والیت بغالن زمینه کار در این پروژه 
مساعد خواهد شد.

سمیع  فیصل  محمد  حال،  این  در   
والیتی  شورای  در  مردم  نماینده 
بغالن  والیت  که  درحالی  می گوید 
کمترین  تطبیق  اجرای  شاهد 
تأسیس  می باشد  زیربنایی  پروژه های 
ذخیره گاه های بزرگ مواد نفتی در کنار 

ایجاد سهولت برای دسترسی مردم به 
مواد نفتی ارزان، زمینه را برای اشتغال 
مساعد  نیز  والیت  این  در  کارگران 

می سازد.
از  بیش  پروژه  این  که  می شود  گفته   
5۰ میلیون افغانی هزینه برمی دارد و به 
معیارهای مواد نفتی کشور ترکیه اعمار 

می شود.

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000


