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در صفحات

تا  انتخاباتی  از عدالت 
انگیز ابهام  گمانه های 

آرزوهاي كاخ سفید 
در افغانستان
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مسلح  افراد  تايید کرده که  عامه  فوايد  وزارت 
و  حفظ  امور  معاون  وحید،  احمدشاه  ناشناس، 
را  وزارت  اين  ترانسپورتی  زيربناهای  مراقبت 

از نزديک خانه اش ربوده اند.
به  وزارت،  اين  سخنگوی  کاکر،  ساحل 
اتفاق  اين  که  است  گفته  فارسی  بی بی سی 
ساعت 7 صبح روز سه شنبه، 26 حمل به وقت 
عازم  وحید  آقای  که  داد  رخ  زمانی  و  محلی 

محل کارش بود.

گزارش های  براساس  که  افزود  کاکر  آقای 
سوی  به  که  بودند  نفر  چهار  آدم ربايان  اولیه، 
را  او  راننده  و  شلیک  وحید  آقای  حامل  موتر 

کردند. زخمی 
معاون  که  عامه گفت  فوايد  وزارت  سخنگوی 
همراه  شخصی  محافظ  حادثه  زمان  در  وزير، 

نداشته است. خود 
محالت  از  که  خیرخانه  منطقه  در  وحید  آقای 
زندگی  است،  کابل  شهر  شمال  در  پرجمعیت 

می کند.
ساختمان های  که  است  مناطقی  از  خیرخانه 
در  خريد  مراکز  و  عروسی  تاالرهای  مجلل، 
چشم  به  کابل  شهر  نقاط  ديگر  از  بیشتر  آنجا 
تدابیر  معموال  محله هايی  چنین  در  می خورد. 
امنیتی گسترده تری به اجرا در می آيد و حضور 
ايستگاه های  و  امنیتی  ماموران  مسلح،  پولیس 
اين  اصلی  کوچه های  و  خیابان ها  در  بازرسی 

است. بیشتر  همواره  منطقه 
وضعیت  از  هنوز  که  است  گفته  کاکر  ساحل 
عامه  فوايد  وزير  معاون  نگهداری  محل  و 
در  امنیتی  نیروهای  و  نیست  دست  در  اطالعی 
رابطه  اين  در  سرنخی  کردن  پیدا  جستجوی 

. هستند
هنوز  که  گفت  عامه  فوايد  وزارت  سخنگوی 
آقای  ربايندگان  هويت  مورد  در  است  زود 
از  بعد  موضوع  اين  و  کرد  نظر  ابراز  وحید 

امنیتی روشن خواهد شد. نیروهای  تحقیقات 
فوايد  وزير  معاون  که  کرد  تاکید  کاکر  آقای 
پیش  و  نداشت  کسی  با  شخصی  دشمنی  عامه 
با مسئوالن  احتمالی  تهديد  نیز در مورد  اين  از 

بود. نگفته  امنیتی وزارت سخن 

ريیس مجلس نمايندگان امريکا در راس هیاتی از 
قانونگذاران جمهوری خواه به افغانستان آمده تا بر 
ابقای حضور نظامیان امريکايی و بررسی انتخابات 

رياست جمهوری افغانستان تاکید کند.
ريیس  بوئنر،  رويترز، جان  از خبرگزاری  نقل  به 
از  ديگر  تن  هفت  و  امريکا  نمايندگان  مجلس 
امريکايی،  سربازان  با  نمايندگان جمهوری خواه 
سفیر امريکا و فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در 
جريان سفر دو روزه که از يکشنبه آغاز شده ديدار 

و گفت وگو کردند.
امريکا  ريیس جمهوری دموکرات  اوباما،  بارک 
قصد دارد تا اکثر سربازان اين کشور را از افغانستان 
خارج کند و تمايل دارد تا 8000 سرباز را برای 

امنیتی  نیروهای  و  سربازان  آموزش 
افغان برای مقابله با تروريزم در اين 
کشور بر جای بگذارد. اگر چه حامد 
کرزی تاکنون از امضای اين معاهده 

امنیتی سرباز زده است.
جمهوری  قانونگذاران  از  بسیاری 
خواه امريکا خواستار استقرار بیش تر 
و  افغانستان  در  امريکايی  نیروهای 
رخدادهای  تکرار  از  جلوگیری 
اين  کشوری که  هستند؛  عراق 

دلیل  به  را  کنونی اش  بحران های  قانونگذاران 
خروج  در  اوباما  بارک  عجوالنه  گیری  تصمیم 

سربازان امريکايی می دانند.

دفتر بوئنر اعالم کرد، اين سفر با هدف ارسال پیامی 
شفاف و قوی از سوی نمايندگان مجلس نمايندگان 
امريکا صورت گرفت که خواهان حضور تعداد 

بیش تری از سربازان امريکايی در افغانستان هستند.

شیرمحمد کريمی، لوی درستیز قوای مسلح کشور 
در راس يک هیات وزارت دفاع ملی در مرکز پکتیا 
در جنوب شرق کشور از نیروهای امنیتی برای تامین 

زمینه  و  انتخابات  بهتر  امنیت 
اشتراک مردم ستايش کرد.

آقای  بخدی،  گزارش  به 
خبری  نشست  در  کريمی 
درقول اردوی تندر از هماهنگی 
در  کشور  امنیتی  نیروهای 
انتخابات  برگزاری  روزهای 
اشاره کرد و گفت: »تروريستان 
مردم را از اشتراک در انتخابات 
منع کرده بودند و ادعا کردند 
که انتخابات را بر هم می زنند، 

اما نیروهای امنیتی با تامین امنیت زمینه اشتراک مردم 
در انتخابات را فراهم کردند.«

آقای کريمی افزود، در صورتی که انتخابات به دور 
دوم کشیده شود، نیروهای امنیتی آمادگی تامین 

امنیت شهروندان کشور را دارند.

لوی درستیز قوای مسلح از رسانه ها نیز در پوشش 
که  گفت  و  کرده  ستايش  انتخابات  گسترده ی 
رسانه ها نیز در اين پروسه ی ملی مسوولیت خود 

را به خوبی ادا کرده و مردم را در اشتراک به پای 
صندوق های رای تشويق کردند.

در اين مراسم تقديرنامه هايی از سوی لوی درستیز 
قوای مسلح به قوماندان قول اردوی تندر و شماری 

سربازان اين قول اردو داده شد.

کردند:  اظهار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
مرکزی  دفتر  به  آرا  نتايج  اوراق  94.4 درصد  تاکنون 
اين کمیسیون رسیده و روز گذشته نیز اوراق نتايج آرا 

از چند شهر باقی مانده نیز به دفتر مرکزی رسید.
افغانستان  انتخابات  مستقل  معاون سخنگوی کمیسیون 
گفت: در برخی از مراکز رای دهی شمارش دوباره آرا 

آغاز شده است.

حسینا شیر زاد، اظهار کرد: شمارش آرا در دفتر مرکزی 
اين کمیسیون جريان دارد و تمام موارد حساس انتخاباتی 
از مراکز رای دهی و شهرها به دفاتر واليتی اين کمیسیون 

رسیده و تحت نظارت و تدابیر امنیتی قرار دارد.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: برخی 
از صندوق های رای دهی که در آن تقلب صورت گرفته 
به گونه ی دقیق بررسی شده و قرار است اين صندوق ها با 

حضور ناظرين و رسانه قرنطینه شود.
در همین حال، نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکايات 
انتخاباتی نیز تاکید می کند که در هر حالتی کوشیده می شود 
که »عدالت انتخاباتی« تامین شود و اين نهاد به شکايات 
مطابق جدول زمانی تعیین شده رسیدگی خواهد کرد.آقای 
محسنی گفت: »ما نسبت به پاک کاری آرای صحیح از آرا 
تقلبی جدی هستیم و در اين زمینه تا روزی که در تقسیم 
اوقات انتخاباتی تعیین شده، تمام تالش خود را به خرج 

خواهیم داد تا عدالت انتخاباتی هرچه بهتر تامین شود.«

سفر رییس مجلس نمایندگان امریکا به افغانستان

تقدیر لوی درستیز قوای مسلح
 از عملکرد نیروهای امنیتی پکتیا 

اختطاف معاون 
وزیر فواید عامه 

در تازه ترين جدول رده بندی تکواندو کار برتر جهان روح اهلل نیکپا از افغانستان با 47،98 امتیاز در جای سیزدهم برترين تکواندوکاران 
جهان قرار گرفت.

نیکپا در بین تکواندو کاران المپیکی نیز در رتبه ی بیست و دوم قرار گرفته است. 
نیکپا در المپیک 2008 چین با غلبه بر حريف اسپانیايی خود توانست به مدال برنز دست پیدا کند، اين اولین مدال افغانستان در تاريخ 

المپیک بود.
نیکپا در بین تکواندو کاران المپیکی نیز در رتبه ی بیست و دوم قرار گرفته است.

نثار احمد بهاوی، نايب قهرمان جهان در اين رده بندی 32،48 امتیاز در جای سی ويکم قرار گرفته است.
همچنان بهاوی ديگر ملی پوش تکواندوی افغانستان در بین تکواندوکاران المپیکی در رتبه چهل دوم قرار دارد.

نیکپا در ردیف تکواندوكاران برتر دنیا قرار گرفت

موتر،نمبر پلیت 
  از مدرک شناسایی 

تا ابزار اخاذی؟

سید مسعود کريمی يکی ديگر از تکواندوکاران تیم ملی کشور نیز در اين جدول پنجاه و يکم است.
تکواندو يکی از رشته های پردستاورد در افغانستان به حساب می آيد. اين رشته اولین و تنهاترين رشته ای است که ورزشکاران توانسته اند در آن مدال المپیکی کسب کنند.

انتقاد مجلس سنا از عملکرد امریکا در افغانستان

رسیدن نتایج آرا به دفتر 
مركزی كمیسیون انتخابات

امریکا با این 
تجهیزات سبب 
گسترش جنگ و 
افزایش خشونت 
در افغانستان شده 
و اکنون نباید 
این تجهیزات را 
از کشور خارج 
کند



حامد  جمهوري  رياست  دوره  در  واشنگتن 
توافق نامه  امضاي  براي  را  وي  نشد،  موفق  کرزي 
انتخابات  نزديک  از  اکنون  اما  راضي کند،  امنیتي 
افغانستان را دنبال مي کند تا به محض مشخص شدن 
ريیس جمهورآينده، توافق نامه امنیتي را با اين کشور 

به امضا برساند. 
اين مطلب در روزنامه »نیويورک تايمز به شرح ذيل 

مورد ارزيابی قرار گرفته است:
در آغاز کار دولت اوباما، افغانستان، اولويت نخست 
سیاست خارجي امريکا بود، اما اينک کانون توجه 
به سمت بحران هاي خاورمیانه و اوکراين چرخیده 
است. با اين حال، به اذعان قاطع مقامات دولت اوباما، 
جنگ 13 ساله افغانستان با هزار و 800 تلفات از میان 
هزينه  دالر  میلیاردها  تحمیل  و  امريکايي  سربازان 
اولويت  از  نمي تواند  امريکا، هرگز  بر دوش دولت 
امريکا  دولت  خارجي  سیاست  در  بودن  نخست 

خارج شود. 

منافع راهبردي امريکا در منطقه، ايجاب مي کند که 
بماند،  باقي  ثبات  با  پاکستان هسته اي همواره  يک 
طور  به  و  شود  ترمیم  هند  و  پاکستان  میان  روابط 
دايم نیرويي براي پاسخ گويي به جسارت هاي افسار 

گسیخته روسیه در منطقه وجود داشته باشد.
دولت اوباما هم ديگر از شمشیر بازي با حامد کرزي 
ريیس جمهور افغانستان خسته شده و سخت مشتاق 
گشايشي تازه در روابط میان دو کشور است. از اين 
منظر، »ولي نصر« از مقامات سابق دولت اوباما و مدير 
فعلي مدرسه »جان هاپکینز« وابسته به مرکز مطالعات 
پیشرفته بین الملل گفت: تعامالت میان دولت هاي 
امريکا و افغانستان در مخمصه گیر افتاده است. وي 
توصیه کرد: با اين وضعیت، افغانستان بايد از اولويت 
امريکا  خارجي  سیاست  در  بودن  امنیتي  نخست 
خارج شود چرا که دولت امريکا مشکالت امنیتي 

عديده ی ديگري در اولويت دارد.
طبق اعالم وزارت دفاع امريکا - پنتاگون - از سال 
2007 میالدي )1386ش(، ماه مارچ امسال تنها ماهي 
افغانستان  در  امريکايي  سرباز  هیچ  آن  در  که  بود 
نیروي  کشته نشد. در حال حاضر 33 هزار و 500 

امريکايي در افغانستان حضور دارند.

بانک جهاني وعده داده اند در صورت انتخاب شدن 
توافقنامه امنیتي را امضا خواهند کرد. موارد اختالف 
بر سر امضای اين توافقنامه در دولت کنوني افغانستان 
بر سر ابعاد و مدت زمان حضور نیروهاي متحد بعد 

از سال 2014 میالدي در افغانستان است.

در  نیروهايي که  تعداد  که  مي گويد  امريکا  دولت 
افغانستان باقي خواهند ماند، مستقیما بر منافع امنیتي 
دستگاه هاي  است.  تاثیرگذار  پاکستان  در  امريکا 
کامل  خروج  با  که  مي گويند  امريکا  اطالعاتي 
نیروهاي امريکايي از افغانستان، پايگاه هاي استقرار 

جمعه گذشته يک عکاس خبرگزاري آسوشیتدپرس 
و يک گزارشگر غربي به دست يک مامور پولیس 

در افغانستان کشته شدند.
انتخابات شانزدهم حمل افغانستان از ماه ها قبل در 
امريکا  و  داشت  قرار  امريکا  دولت  رصد  کانون 

حمايت علني خود را از نامزدها و يا درگیر بودنش 
ماه  در  اينکه  تا  مي کرد،  ابراز  را  انتخابات  اين  در 
دسامبر موضوع تامین مالي انتخابات توسط دولت 
امريکا افشا و اين شائبه مطرح شد که امريکا مصمم 

است از اين راه، در انتخابات اعمال نفوذ کند.
به دنبال آن، دولت اوباما ارسال کمک براي برگزاري 
انتخابات را قطع کرد. اما گروه هاي طرفدار دموکراسي 
انتخابات  به  مالي  کمک هاي  ارسال  به  همچنان 
انتخابات چندان  اين  اين حساب،  با  ادامه مي دهند. 
»جک ريد«  دموکرات  سناتور  نیست.  بي طرف  هم 
امريکا  سناي  مجلس  مسلح  نیروهاي  کمیته  عضو 
ابراز امیدواري کرد که با تغییر در رياست جمهوري 

افغانستان، روابط دو کشور مولد و سودبخش باشد.
محض  به  اوباما  دولت  براي  اولويت  نخستین 
امضای  کرزي«،  »حامد  جانشین  شدن  مشخص 
به  که  است  کشور  دو  میان  امنیتي  توافقنامه 
سال  از  بعد  مي دهد  اجازه  امريکايي  نیروهاي 

2014 )1393ش( هم در افغانستان بمانند.
يعني  انتخابات  در  پیروزي  امیدهاي  اصلي ترين 
»عبداهلل عبداهلل« و »زلمي رسول« وزراي سابق امور 
خارجه و »اشرف غني احمد زي« از مقامات اسبق 

افغانستان که  در  امريکا  بدون سرنشین  هواپیماهاي 
اهداف القاعده را در پاکستان هدف قرار مي داد از 
دست خواهد رفت، ضمن آنکه منطقه در مقابل يک 

خطر احتمالي بحران هسته اي بي دفاع خواهد ماند.
»جیمز کالپر« مدير اطالعات ملي امريکا چندي پیش 
به کنگره اعالم کرده بود: يکي از اصلي ترين منافع ما 
در افغانستان فارغ از صلح و ثبات اين کشور، تداوم 
حضور در منطقه براي هدايت عملیات هاي مبارزه با 

تروريزم است.
»جوزف دانفورد« فرمانده نیروي بین المللي نظامي در 
افغانستان نیز اعالم کرده است که اگر همه نیروهاي 
القاعده  کنند،  ترک  را  افغانستان  خاک  بین المللي 
مجددا مجتمع خواهد شد و دست به حمله اي ديگر 
علیه اهداف غرب خواهد زد. وي به اين نکته تاکید 
کرده بود: اگر تا ماه آگست ريیس جمهور جديدي 
در افغانستان روي کار آيد، توافقنامه امنیتي نیز امضا 
و  امريکايي  نیروهاي  آن  موجب  به  و  شد  خواهد 
کشور  اين  در  يافت  خواهند  اجازه  نیز  بین المللي 
باقي بمانند. اما اگر تا آن تاريخ تکلیف اين توافقنامه 
مشخص نشود ديگر کاري از دست ما ساخته نخواهد 

بود. 
ماه  از  بود:  داده  توضیح  نظريه  اين  توجیه  در  وي 
سپتامبر)سنبله( به بعد آرايش تازه نیروها کار بسیار 
دشواري خواهد بود و مهلت زيادي هم براي اين کار 
در دست نخواهد بود. جنرال دانفورد به قانونگذاران 
امنیتي  توافقنامه  اگر  بود که  متذکر شده  امريکايي 
امضا شود، يک نیروي بین المللي با مشارکت هشت 
باقي خواهند ماند.  تا 12 هزار سرباز در اين کشور 
وظیفه ی  شرح  امريکايي،  جنرال  اين  گفته ی  به 
اين نیروها آموزش، ارائه مشاوره و ياري رساني به 

نیروهاي افغانستان خواهد بود.
بود،  خواهند  امريکايي  نیروها  اين  سوم  دو  حدود 
ضمن آنکه چندين هزار نیروي ديگر امريکايي نیز 
در ماموريت هاي مبارزه با تروريزم فعالیت خواهند 

داشت.
نیز  افغانستان  در  امريکا  سابق  سفیر  نیومان«  »رونالد 
نسبت به غفلت از موضوع افغانستان به دولت اوباما 
امريکا  هدايت  که  است  کرده  اعالم  و  داد  هشدار 
ساير  افغانستان،  به  آن  مالي  کمک هاي  استمرار  و 
اولويت هاي سیاست خارجي اوباما را تقويت خواهد 
کرد. وي معتقد است: اگر افغانستان بار ديگر به دامن 
بیفتد، گرفتار سال ها جنگ  آشوب و هرج و مرج 
وتاز قدرت هاي خارجي  تاخت  داخلي و عرصه ی 
خواهد شد، مانند زخم کهنه ی جنگ داخلي سوريه.
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تا  انتخاباتی  از عدالت 
انگیز ابهام  گمانه های 

صورت  درحالی  آرا  درصد  ده  نتیجه ی  اعالم 
برای  انتظار  از  ناشی  هیجان  تنها  نه  که  گرفت 
با گذشت هر روز  نیافت که  نتايج کاهش  شنیدن 
گمانه های ابهام انگیز در خصوص رايزنی ها برسر 
نتايج انتخابات، نگرانی مردم را افزوده و هیجان  را 

در اليه های مختلف اجتماعی افزايش داده است.
شکايات  کمیسیون  مسووالن  حال،  همین  در 
انتخابات و ساير نهادهای مرتبط بر اجرای عدالت 
ناپاک  از  پاک  آرای  دقیق  تفکیک  و  انتخاباتی 
اين  استقالل  و  طرفی  بی  از  و  ورزيده  تأکید 
کمیسیون ها اطمینان داده اند. اين اطمینان درحالی 
داشتن  جريان  از  گمانه ها  که  می گردد  ابراز 
مذاکرات پشت پرده و رايزنی برسر تشکیل دولت 
نموده  پر  را  مردمی  و  سیاسی  محافل  نیز  ائتالفی 
حلقه های  درمیان  پا  با  سیاسی  معامله ی  تصور  و 
داخلی و خارجی، هراس از زير سوال رفتن آرای 

مردم را بیش تر ساخته است.
اين حدس و گمانه ها در حدی است که حتا برخی 
سیاست مداران  سوی  از  جمعی  دسته  سفرهای  از 
همین  در  نیز  کشور  در  ذی دخل  کشورهای 
می گیرد  قرار  تحلیل  و  ارزيابی  مورد  چارچوب 
چهره های  از  برخی  حضور  که  می شود  گفته  و 
سیاسی در کابل به منظور ايجاد نوعی تعامل میان 

نامزدان رياست جمهوری است. 
در چنین وضعیتی، پرسش اين است که در صورت 
وقوع چنین تعامل، سرنوشت مشارکت مردمی که 
چه  و  شده  چه  داشت  پی  در  را  گسترده   ستايش 
انتظار مشارکت مردمی در آينده  چشم اندازی در 
خصوص  در  ترديد  و  ابهام  وانگهی  بود.  خواهد 
نظام برخاسته از چنین تعامل، قدرت ملی و پايگاه 
ساخت.  خواهد  مواجه  تزلزل  با  نیز  را  او  مردمی 
روی  سیاسی  تعامالت  هرگاه  ديگر،  جانب  از 
تعیین زعیم ملی کشور تعیین کننده باشد نه آرای 
زمان بر  و  نفسگیر، هزينه بر  پروسه ی  اجرای  مردم، 

انتخابات چه معنا دارد.
اين گمانه ها درحالی مطرح می گردد که کمیسیون 
مستقل انتخابات با تأکید بر حفظ خويشتن داری و 
را  افکارعمومی  که  اظهارنظری  هرگونه  از  پرهیز 
تعیین  و  آرا  شمارش  شفافیت  از  سازد،  مغشوش 
بودن مشارکت مردمی در گزينش رياست  کننده 

جمهوری اطمینان می دهد. 
تدابیر مستقالنه،  اين وجود، روی دست گرفتن  با 
مردم،  حق  در  عدالت  اجرای  بر  مبتنی  و  شفاف 
هم اعتبار نظام سیاسی آينده را افزايش داده و هم 
چشم انداز مشارکت و اعتماد بر نهادهای داخلی را 
بر  از آن، هرگاه عزمی  فراتر  داد.  افزايش خواهد 
ملی  مصلحت  برای  ائتالف  و  ملی  وحدت  تحقق 
موجود باشد، ايجاد نظام پاسخگو و ملی بر محور 
فردی که آرای مردم وی را برکرسی نشانده باشد 
نیز امکان پذير خواهد بود. اما راه اندازی برنامه ای 
نمود،  مهندسی  آن  محور  بر  را  مردم  آرای  که 

خالف اصول قانونی و دموکراتیک خواهد بود. 
امیدواری ها  تمام  حاضر  حال  در  هرصورت،  به 
همانند  انتخاباتی  کمیسیون های  که  است  براين 
امنیتی،  نهادهای  و  ديگر  نهادهای  از  برخی 
مسوولیت خويش در اين مرحله ی حساس به خوبی 
را  ستايش  قابل  و  يادماندنی  به  نقش  و  نموده  ايفا 

اجرا نمايد. 
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گجرات رخ داد و طی آن هندوها بیش از يک هزار 
نفر را که اکثر آنها مسلمان بودند کشتند.

حکمران  مودی  که  زمانی  میالدی   2002 سال  در 
گجرات بود تنش ها و درگیری هايی میان هندوها و 
مسلمانان رخ داد و مودی در اين درگیری ها جانب 
هندوها را گرفت که همین امر موجب وارد آمدن 
در  رو  همین  از  شد.  مسلمانان  بر  زيادی  فشارهای 
حال حاضر شانس اول نخست وزير هند مورد نفرت 

مسلمانان اين کشور قرار دارد.
با  که  هستند  نگران  آن  از  مسلمانان  اصل  در 
قدرت  هندوها  انتخابات،  در  مودی  پیروزی 
فشار  آن  بواسطه  و  کرده  پیدا  هند  در  بیش تری 

آنها بر مسلمانان افزايش بیابد.
منتقدان معتقدند که مودی در زمان زمامداری خود 
در گجرات اقدام چندانی برای توقف و يا کاهش 
است.  نداده  انجام  مسلمانان  علیه  هندوها  خشونت 
به نوشته واشنگتن پست، يکی ديگر از مواردی که 
موجب هراس مسلمانان شده اين نکته است که احتمال 
دارد مودی اقدام به جدا سازی مسلمانان از هندوها در 

مناطقی که اين دو قوم با هم زندگی می کنند، نمايد.
رابطه  اين  در  هندی  مسلمانان  از  يکی  »عبدالمتین« 
می گويد: ترس ما از اين است که مودی در صورت 
پیروزی موجب گسترش ايدئوئولژی هندوها شود. 
هراس  تشديد  موجب  آنچه  کارشناسان  اعتقاد  به 

مسلمانان شده، حمايت مودی از هندوها در جريان 
فعالیت های انتخاباتی است.

اما با اين وجود هندوها چنین اعتقادی ندارند.
ترديدی نیست که مودی به يک اندازه محبوب و 
منفور است. هواداران او معتقدند که ملی گرايی 
کارآمد  مديری  عنوان  به   که  اعتباری  و  او  قوی 
و بی رحم در مقام رهبر ايالت ثروتمند گجرات 
مناسب  او فردی  از  پا کرده،  برای خود دست و 

برای حکومت بر هند می سازد.
اما از نظر منتقدانش، او اختالف برانگیزترين سیاستمدار 
هند است، و کسی است که حاضر نیست به خاطر 
شورش هايی که در سال 2002 در دوران حکومتش 
بر گجرات در اين ايالت به راه افتاد، عذرخواهی کند.

و  سابقه  که  است  معتقد  جاناتا  بهاراتیا  حزب 
يک دست  باعث  او  کاريزمای  و  مودی  عملکرد 
اکثريتی  کسب  و  حزب  اين  نفع  به  آرا  شدن 
از  بسیاری  اما  شد.  آن خواهد  برای  نادر  هرچند 
معتقدند  آنها  ندارند.  باور  امر  اين  به  کارشناسان 
فرد  بر  مبنی  جاناتا  بهاراتیا  حزب  استراتژی  که 
است،  آمیز  مخاطره  انتخابات  اين  کردن  محور 
تمايلی  که  دهندگانی  رأی  است  ممکن  چرا که 
به رأی دادن به مودی ندارند، از جمله مسلمانان 
که 14 درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند، 
برای شکست دادن او و حزبش با هم متحد شوند.

ن اولسخن اول سخ

مسلمانان هند نگران ...

آرزوهاي كاخ سفید 
در افغانستان

انتقاد مجلس سنا از عملکرد ...

دستگاه هاي اطالعاتي امریکا 
مي گویند که با خروج 

کامل نیروهاي امریکایي 
از افغانستان، پایگاه هاي 

استقرار هواپیماهاي بدون 
سرنشین امریکا در افغانستان 

که اهداف القاعده را در 
پاکستان هدف قرار مي داد 

از دست خواهد رفت، 
ضمن آنکه منطقه در مقابل 
یك خطر احتمالي بحران 
هسته اي بي دفاع خواهد 

ماند

اخیر  عملکردهای  از  سنا  مجلس  اعضای  برخی 
تجهیزات  تحويل  ويژه  به  کشور  قبال  در  امريکا 
نظامی آزمايش شده در خاک افغانستان به پاکستان 

انتقاد کردند.
نشست  در  سنا  مجلس  عضو  روشن،  بلقیس 
امريکا  اين مجلس گفت:  روزسه شنبه )26 حمل( 
تجهیزات نظامی خود را که در افغانستان آزمايش 

کرده و اکنون به پاکستان می دهد.
وی افزود: امريکا پس از حضور نظامی در افغانستان 
کشور  در  که  را  خود  فرسوده ی  تجهیزات  تمام 
آزمايش و هنگام خروج نظامیان خود به پاکستان 

می دهد.
به گفته  ی اين عضو مجلس سنای افغانستان، امريکا 
افزايش  و  جنگ  گسترش  سبب  تجهیزات  اين  با 
اين  نبايد  اکنون  و  شده  افغانستان  در  خشونت 

تجهیزات را از اين کشور خارج کند.
سکوت  صورت  در  که  کرد  تأکید  سناتور  اين 
وزارت های داخله و دفاع، مجلس سنا و ملت اين 
کشور در برابر اين اقدام امريکا اعتراض نموده و 

مانع خروج اين تجهیزات خواهند شد.
نیروهای  نیز معتقدند که  برخی ديگر از سناتورها 
پاکستانی  نظامیان  به  نسبت  افغان  دفاعی  و  امنیتی 

بیش تر به اين تجهیزات نیاز دارند.
از  نیز  مجلس  اين  ديگر  عضو  حارس،  نثاراحمد 

انتقاد کرد  به پاکستان  امريکايی  فروش تجهیزات 
تروريزم  با  مبارزه  برای  تجهیزات  اين  گفت:  و 
سازی  ريشه کن  تا  بايد  و  شد  آورده  افغانستان  به 

تروريزم از آن استفاده شود.
حارس افزود: امريکا با اعطای تجهیزات نظامی با 
بهای کم به پاکستان بزرگ ترين اشتباه را مرتکب 

می شود، زيرا جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد.
ماين های  وجود  از  خود  سخنان  ادامه  در  حارس 
کرد  انتقاد  افغانستان  خاک  در  امريکايی  نظامیان 
مانده  جای  بر  ماين های  هنوز  افغان ها  گفت:  و 
امريکا  که  نکرده اند  پاک  را  شوروی  جنگ  از 

ماين های خود را در اين کشور برجا می گذارد.
خروج  از  پس  که  روسیه  ماين های  افزود:  وی 
است،  مانده  باقی  افغانستان  از  کشور  آن  نظامیان 
امريکا  صورتی که  در  و  گرفته  زيادی  قربانی 
ماين های خود را در اين کشور باقی گذارد، هزاران 

افغان توسط آن کشته و زخمی خواهند شد.
اين عضو مجلس سنا همچنین از امريکا خواست به 

دولت اين کشور وسايل ماين روبی دهد.
حالی  در  افغانستان  سنای  مجلس  انتقادهای  اين 
است که نظامیان امريکايی با خروج از اين کشور 
تجهیزات نظامی خود را از مسیر پاکستان انتقال داده 
و برخی از آن را به نظامیان آن کشور به بهای کم 

می فروشد.
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راه های مراقبت 
از جان!

سخن جديد

3
       

 جامعه 

اگر آدمی ارزش جان خود را بداند هرگز آن را به 
زشتی نمی آاليد و به شیطان اجازه نزديک شدن به 
خود را نمی دهد، چه رسد به اينکه خود، راه تباهی 

را با گام های خويش طی کند.
لزوم نگهبانی جان

خداوند در اين آيه » ای کسانی که ايمان آورده ايد! 
آن  هیزم  که  آتشی  از  را  خويش  خانواده  و  خود 
)تحريم/ 6(  داريد«  نگاه  هستند  سنگ ها  و  انسان ها 
اين  وقوع  بر  دلیل  روشن ترين  قرآن،  هشدار 
نشد،  مراقبت  جان  از  اگر  که  است  خطرحتمی 
نیاز  آدمی  تن  که  همان گونه  می ربايد.  را  آن  آتش 
مستثنی  قاعده  اين  از  نیز  او  جان  دارد،  مراقبت  به 
آن  از  مراقبت  برای  و  دارد  به حفاظت  نیاز  و  نبوده 

دستورالعمل های زير می تواند راهگشا باشد:
استعاذه

و  وسوسه ها  هجوم  مورد  لحظه  هر  در  انسانی که 
پناهگاه  نیازمند  همواره  هاست،  رذيلت  معرض  در 
نیز  استعاذه  تا خاطرش را آسوده کند،  مطمئن است 
شر  از  خدا  به  شدن  پناهنده  يعنی  معناست  همین  به 

شیطان.
سوره اعراف آيه 4 بیانگر اين موضوع می باشد: »اگر 
ببر  پناه  خدا  به  شد،  تو  متوجه  شیطانی،  وسوسه های 
و خود را به او بسپار و از لطفش مدد بخواه، زيرا او 
از  و  آگاه  درونت  اسرار  از  و  می شنود  را  تو  سخن 

وسوسه های شیاطین باخبر است.
تقوا

به  طرف  هر  از  و  نمی نشیند  بیکار  لحظه ای  شیطان 
سوره   17 آيه ی  در  چنان که  می تازد؛  انسان  سوی 
طرف،  چهار  هر  از  شیطان  می خوانیم:  اعراف 
از  می کند.  حمله  و چپ  راست  سر،  پشت  روبه رو، 
اين رو انسان نیاز به دژی محکم داشته تا جان را در 

آن محفوظ دارد و آن دژ چیزی نیست جز تقوا.

اما در باب کیفیت تقوا دو حالت را می توان متصور 
تقوای ضعف  قوت.  تقوای  و  تقوای ضعف  داشت: 
کناره گیری  عنوان  با  را  آن  می توان  که  است  همان 
برای  ساده  مثال  شناخت.  اجتماع  و  جمع  و  دنیا  از 
اين امر کناره گیری از محیط آلوده برای جلوگیری 
در  پرهیزکاری  معنای  به  تقوا  و  می باشد  بیماری  از 
ابتدا همین معنا را به ذهن می رساند، اما درباره تقوای 

قوت می توان گفت اين واالترين مرحله تقواست.
انسان با حصول اين تقوا خواهد توانست خود را در 
محیط  ترين  متشنج  میان  در  و  شرايط  سخت ترين 
را  خطايی  کوچک ترين  و  نموده  حفظ  حوادث  و 

مرتکب نشود 
کنترل و مراقبت

تا  دارند  ومراقبت  کنترل  به  نیاز  بدن  اعضا  تمامی 
اعضاء  همه  نیابد.  نفوذ  برای  راهی  و  مجال  شیطان 
ورودی قلب اند و هرچه از اين گذرگاه عبور کند بر 
صفحه دل ثبت می شود از اين رو خداوند در آيه 14 
می شدند  مرتکب  آنچه  می فرمايند:  مطففین  سوره 
که  روست  همین  از  است.  بسته  دلهايشان  بر  زنگار 

در اسالم به مراقبت اهمیت داده شده است. 
محاسبه 

بعد از تقويت استحکامات و کنترل نوبت به محاسبه 
می رسد، قرآن کريم می فرمايد: هر کسی بايد بنگرد 
که برای فردای خود از پیش چه فرستاده است و از 
صاحب  هر  بر  بنابراين  )حشر/18(.  کنید.  پروا  خدا 
خردی که ايمان به خدا و روز جزا دارد، الزم است 
غافل  خود  خويشتن  از  سکناتش  و  حرکات  در  که 
گران بهايی  گوهر  عمر  از  لحظه ای  هر  زيرا  نباشد، 
است که عوض ندارد. حاصل آنکه هدف از استعاذه 
بماند و  ... آن است که قلب سالم و پاک  تقوا و  و 

مايه رستگاری در آخرت شود.
سخن آخر اينکه خود واقعی خويش را درياب و از 
ديدگانت  تا  بیرون آی  منجالب خودهای ساختگی 

چهره ی زيبا و حقیقی هستی را نظاره کند.
   مريم پناهنده
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دين و
 انديشه

سرقت پلت موتراز هرگوشه و کنار پايتخت؛ 
شهری که با مشکل نداشتن پارکینگ عمومی 
مواجه است، معضلي بوده که طی چند سال 
اخیر، شکايت هاي فراواني را به دنبال داشته 
و بسیاري از کساني که پلت هاي موترشان به 
سرقت رفته، از اين مسأله به شدت شاکي اند 
سخن  آوری  حیرت  موارد  از  برخي  در  و 

می گويند. 
پولیس  خود  از  حتي  افراد  اين  از  برخي 
مي گويند، عالوه  و  بوده  نیز شاکي  ترافیک 
بر اينکه سارقان به صورت مستقیم و مستقل 
در اين امر دست دارند، در برخی موارد حتي 
پولیس ترافیک نیز از آن ها خواسته تا پلیت 
به  تا  بگذارند  به گرو  آن ها  نزد  را  موترشان 
تخلف شان رسیدگی شده و يا هم به بهانه ی 

جريمه به اخاذی بپردازند. 
کابل  شهر  باشندگان  از  يکي  انور،  محمد 
که براي امرار معاش خود با موتري در شهر 
بر  عالوه  او  مي گويد:  مي کند،  مسافرکشي 
از  موترها  پلت  رفتن  سرقت  به  شاهد  اينکه 
موارد  برخي  در  است،  بوده  سارقان  سوي 
شاهد بوده که پولیس ترافیک در مقابل پلیت 
موتري، از صاحب موتر اخاذي نموده است. 
شماره  موتر،  پلیت  نمبر  بردن  با  نیز  سارقان 
موترها  از صاحبان  و  برجا گذاشته  را  تلفنی 
در  که  دارند  را  پول  معینی  مبلغ  تقاضای 
صورت عدم اجرای درخواست شان، امکان 
اين  است.  مشکل  پلیت  نمبر  گرفتن  پس 
گروه ها از سارقان حرفه ای گرفته تا معتادان 

پايتخت را شامل می شود. 
شده،  ابراز  بارها  نیز  معضل  اين  از  شکايت  
ولي آن طور که پیداست اقدام قابل قبولي در 

راستاي حل اين معضل انجام نگرفته است.
نمايندگان  مجلس  عضو  ربیع،  برشنا  خانم 
اين  نشست های  از  يکي  در  پیش  چندي 
نمبر  رفتن  سرقت  به  معضل  گفت:  مجلس 
پلیت موترها هم چنان ادامه دارد و بسیاري از 
تماس  يا  و  مراجعه کرده  او  به  موکالن وي 

مي گیرند و از اين مشکل شکايت دارند.
اقدام  بايد  مشکل،  اين  حل  براي  گفت:  او 
اين  از  تا جلوافرادي که  اتخاذ گردد  موثري 
طريق، از مردم دزدي مي کنند گرفته شود و 
مردم نیز مشکل شان در اين رابطه حل گردد.

خواستیم در اين رابطه نظر مل پاسوال اسداهلل، 
مديرعمومي ترافیک را نیز داشته باشیم.

بر  مبنی  شکايت هايی  که  پرسیدم  ايشان  از 
آن  بازگرداندن  و  موتر  پلیت  نمبر  سرقت 
در مقابل پول وجود دارد، اين معضل تا چه 
اندازه به آگاهی شما رسیده و چه اقدام هايی 
برای رفع آن روی دست گرفته شده است.؟

خصوص  اين  در  ترافیک  مديرعمومي 
وسايط  پلیت  سرقت  با  رابطه  »در  می گويد: 
و خود وسايط، بايد گفت که تدابیري اتخاذ 
بارها  که  هستید  و  بوده  شاهد  شما  و  شده 
در  شده اند.  دستگیر  رابطه  اين  در  افرادي 
سال 1392 بیش  از 60 عراده واسطه اي که به 
سرقت رفته بود، دوباره پیدا شده و به مراجع 
مربوط جهت بازپس    دهي آنان فرستاده شده 

محمدتقی جعفری

نمبر پلیت موتر،
  از مدرک شناسایی 

تا ابزار اخاذی؟

انرژي هاي  طفل  که  آن جا  از 
فراواني دارد، بايد اين انرژي ها 
چاره اي  کودک  و  شود  آزاد 
بسیاري  ندارد.  بازي کردن  جز 
که  دارند  توقع  والدين  از 
گوشه  يک  در  فرزندشان 
اما  بازي کند،  با خود  بنشیند و 
نمي باشد  صحیحي  توقع  اين 
که  مي شود  موجب  زيرا 
کودک به انزوا و گوشه گیري 

مبتال شود.

کودک   
بازي  ضمن 
دوستانش،  با 
يش  ها د ا ستعد ا
مي شود  کشف 
از  بعضي  زيرا 
از  دوستانش 
باهوش تر  او 
 . هستند
ن  ال گ سا ر بز
و  پدر  يعني 

پايین  بچگي  سرحد  تا  را  خود  بايد  مادر 
بازي کردن  با  و  کنند  بازي  او  با  و  آورده 
را حاصل کنند.  او  فرزند، رضايت  با  خود 
باعث  فرزندان،  با  والدين  کردن  بازي 
خود  تجارب  آرام  آرام  آنها،  که  مي شود 
را  آنها  و دست  منتقل کرده  فرزندان  به  را 

گرفته و از نردبان ترقي و کمال باال ببرند.
کودکان  بازي  درباره  کريم  قرآن 
يوسف  درباره  چرا  پدر  مي فرمايد:»گفتند: 
او  خیرخواه  ما  اينکه  با  نیستي؟  ايمن  ما  از 
بگردد  تا  بفرست  ما  با  فردا  را  او  هستیم. 

هستیم.«  او  نگهبان  ما  و  کند  بازي  و 
)يوسف/11و12(

که:  مي شويم  متوجه  آيه  اين  در  دقت  با 
بازي  و  گردش  مانع  نبايد  بزرگ ساالن 
آنها  حال  از  بايد  بلکه  شوند  خردساالن 
غفلت نکرده و همواره حافظ و نگهبان آنها 
و  دار  هدف  بازي هاي  از  مقصود  باشند. 
خالي از فساد و زاينده آثار خستگي و مالل 
کودکان  براي  بازي هايي  چنین  و  است 

بسیار مفید است.

قرآن و مسأله بازي كودك

است. در عین حال 23 عراده واسطه  نقلیه اي 
ارگان هاي  به  بوده  تزويري  آن ها  اسناد  که 
است.  شده  فرستاده  قضايي  و  عدلي 
که  ديگري  واسطه ي  عراده   50 همین طور 
مشکوک مي باشند هنوز نزد ما موجود است 
که ما بررسي خواهیم نمود تا معلوم گردد که 
اسناد اين وسايط جعلي و تقلبي است يا خیر، 
نیز،  باشند  تزويري  اسناد  اين  در صورتي که 
به ارگان هاي عدلي و قضايي سپرده خواهد 

شد.
اقدامات  مسوول،  مقام  اين  گفته ی  به 
جعلي  پلیت هاي  يافتن  براي  گرفته  صورت 
رابطه  در  اما  موثراند.  نیز  سرقت شده  يا  و 
و  شده  سرقت  پلیت هاي  به  دستیابي  با 

نیز  قبال  قضايا،  اين  عامالن  دست گیري 
پولیس  اقدامات خوبي داشته و در اين اواخر 
نیز دست آوردهاي قابل قبولي داشته اند. اين 
پروسه ادامه داشته و با عامالن چنین اعمالي 
برخوردهاي الزم صورت خواهد گرفت که 
امیدواريم تا با اين اقدامات، اين گونه اعمال 

کاهش يابد.
اينکه  به  اشاره  با  ترافیک  عمومی  مدير 
صاحبان وسايط نیز در راستای رعايت موارد 
می سازد:  خاطرنشان  باشند،  کوشا  ايمنی 
در  نیز  خود  که  خواهشمندم  مردم  از  »بنده 
و  بوده  همکار  ترافیک  پولیس  با  رابطه  اين 

پارک  امن  مکان هاي  در  را  خود  موترهاي 
نمايند. هم چنین ديگر تدابیر الزم که بايد از 
سوي خود موترداران مد نظر گرفته شود را 

نیز از ياد نبرند.«
در  که  می کند  تصريح  اسداهلل  پاسوال  مل 
کار  تحت  نیز  ديگري  برنامه ی  حال  عین 
بر  که  گرديد  خواهد  اجرا  بزوي  که  است 
اساس اين برنامه، موترها مجهز به دستگاهي 
خواهند شد که طبق آن سرقت خود موترها 
خواهد  کاهش  چشم گیري  گونه ی  به  نیز 
به  موتر  رفتن  سرقت  به  در صورت  و  يافت 
دوباره  شان  وسايط   ممکن،  زمان  زودترين 
در  هرچند  تجهیزات  اين  شد.  خواهد  يافت 
مقابل پول از سوي يک کمپني که به زودي 

خواهد  اتمام  به  نیز  آن  قانوني  کارهاي 
موثري  گونه ی  به  اما  مي گیرد،  انجام  رسید 
و  داشت  خواهد  نقش  سرقت ها  کاهش  در 
موترداران در مقابل چندهزار افغاني موترشان 

ايمن از سرقت کنند.«
نیستند  پلت ها  و  موترها  سارقان  تنها  اين  اما 
طور  همان  و  شاکي اند  آن ها  از  مردم  که 
از  حتي  مردم  موارد  برخي  در  گفتیم  که 
مطلب  اين  شاکي اند  نیز  ترافیک  پولیس 
میان  در  ترافیک  مديرعمومی  با  نیز  را 
»احتماال  دادند:  پاسخ  ايشان  که  گذاشتیم 
برخي  به  ترافیک  پولیس  موارد،  برخي  در 

و  ندارند  همراه  به  را  موتر  جواز  کساني که 
پارچه مي نويسند  مرتکب شده اند  تخلفي  يا 
همراهم  پولي  بگويد  فرد  است  ممکن  که 
نیست و يا مشکل ديگر، که در اين صورت 

امکان دارد پولیس ترافیک به او گفته باشد 
پلیت موتر شما نزد ما گرو مي ماند. در غیر 
مردم  آزار  به  دست  ترافیک  پولیس  آن 
نخواهند زد و فکر نمي کنم قصد ديگري از 

اين کار داشته باشند.«
اين مقام مسوول ترافیک با ذکر اقدامات فوق 
ابراز امیدواری می کند تا نقطه ی پايان به اين 
معضل گذاشته شود. اما آنچه قابل تأمل است 
اين مسأله می باشد که بدون داشتن فضاهای 
در  موترها  پارک  برای  اختصاصی  و  امن 
و  معضل  اين  با  مبارزه  امکان  شهر،  سطح 

جلوگیری از آن قدری دشوار خواهد بود. 

»بنده از مردم 
خواهشمندم که خود نیز 
در این رابطه با پولیس 
ترافیك همکار بوده و 
موترهاي خود را در 
مکان هاي امن پارك 
نمایند. هم چنین دیگر 
تدابیر الزم که باید از 
سوي خود موترداران مد 
نظر گرفته شود را نیز از 
یاد نبرند
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ت
گلگش

نمونه های متعددی از عجايب در هنگام تولد نوزادان 
بوده است. کودکانی عجیبی که زندگی  دنیا  در 
سختی خواهند داشت و بايد به گونه ای بسیار عجیب 
روزگار سپری کنند. يکی از اين نمونه ها زندگی 

افرادی است که به گونه ای به هم متصل شده اند.
شیورام  و  شیوانا 
هستند  برادرانی 
تولد  بدو  از  که 
بسیار  مشکلی  با 
و  دست  عجیب 
می کنند.  نرم  پنجه 
اين دو از ناحیه کمر 
به هم متصل هستند 
هر دو با هم در يک 
مشترک  پا  سری 
هستند. در نگاه اول 

زندگی آن ها غیر ممکن به نظر خواهد رسید.
زندگی  هم  کنار  که  است  سال  حاال 12  دو  اين 
با يکديگر نداشته اند به  می کنند و مشکل زيادی 
طوری که  داکتران و حتی خانواده آن ها نیز باور 
هستند  هماهنگ  هم  با  چقدر  دو  اين  کنند  نمی 
برای انجام کارهای بسیار سختی مانند شست شو يا 

پوشیدن لباس.
دو برادر راز خود را در اين می دانند که انگاری 
هم  دوست  و  نبوده اند  جدا  هم  از  وقت  هیچ 
ندارند به آن حالت برسند به همین دلیل دوست 
دنیا آمده اند  به  تا آخر عمر همانطور که  دارند 
بمیرند. اين دو در يک روستای کوچک به نام 

رايپور در مرکز هند زندگی می کنند.
هیچ  بدون  روستا  در  که  است  آن  جالب  نکته 
موردی اين دو پذيرفته شده اند و حاال همه آن ها را 
می شناسند. دکترها اعتقاد دارند آن ها از بسیاری از 
انسان ها سالم تر هستند و می توانند عمر طوالنی هم 
داشته باشند.  اين دو برای دويدن معموال از دست 
و پاها استفاده می کنند به همین علت به  برادران 

عنکبوتی معروف شده اند.

اقبال الهوری 

در حاشیه ی انتخابات پارلمانی هند

مسلمانان هند نگران پیروزی مودی    

نخستین بار خون  برای  دارند  انگلیسی قصد  محققان 
مصنوعی تولید شده از سلول های بنیادی انسان را بر روی 

چند بیمار مبتال به تاالسمی مورد آزمايش قرار دهند.
آزمايش نخستین خون مصنوعی جهان که برای سال 
2016 برنامه ريزی شده است، امکان تولید خون در 
مقیاس صنعتی را فراهم کرده و طی چند دهه آينده 
به جايگزين مطمئنی برای کمبود خون اهدايی تبديل 

خواهد شد.
طی  محققان 
بدنبال  سال ها 
توسعه روشی 
رشد  برای 
ی  ل ها گلبو
از  قرمز 
ی  ل ها سلو

بنیادی پرتوان القايی )iPS( بودند.
سلول های iPS در شرايط بیوشیمیايی مشابه بدن انسان 
کشت داده شدند که امکان تبديل اين سلول های بنیادی 

به گلبول قرمز را فراهم کرد.
خون  انتقال  مرکز  طبی  بخش  مدير  ترنر  مارک 
اسکاتلند و سرپرست پروژه 8 میلیون دالری تولید 
خون مصنوعی در دانشگاه ادينبورگ تأکید کرد: 
قرمز  گلبول های  تولید  به  موفق  نخستین بار  برای 

مناسب برای تزريق در انسان شديم.
تا 50  تبديل 40  بهره وری  به  درحال حاضر محققان 
پیدا  دست  قرمز  گلبول  به  اولیه  سلول های  درصدی 
کرده اند که اين فرآيند حدود يک ماه به طول می انجامد؛  
در اين مطالعه سه بیمار مبتال به تاالسمی 5 میلی لیتر از 
گلبول های قرمز تولید شده را دريافت کرده و داکتران 
نحوه عملکرد آنها در بدن را مورد بررسی قرار می دهند.

محققان خاطر نشان می کنند که تولید خون مصنوعی 
به معنای توقف فرآيند اهدای خون نبوده و اين فرآيند 
دست کم تا 20 سال آينده به روشی جايگزين )برای 

اهدای خون( تبديل نخواهد شد.

عملکرد بد نامزد حزب بهاراتیا جانتا برای تصدی پست نخست 
وزيری هند در برخورد با اقدامات هندوها علیه مسلمانان در 
سال های گذشته موجب شده تا اين جمعیت 14 درصدی هند 

نگران پیروزی وی در اين رقابت ها باشند.
از  نارندرا مودی  اين گزارش می نويسد:  واشنگتن پست در 
مسلمانان  و  هندوها  میان  که  چهره ای  عنوان  به  قبل  سال ها 
اختالف ايجاد می کرد شناخته می شود. اکنون اين فرد به عنوان 
نامزد بهاراتیا جانتا )بی جی پی( به عنوان شانس اصلی رسیدن به 

پست نخست وزيری معرفی شده است.
در اين میان شعار مودی در خصوص رشد اقتصادی و دولت 
بدون فساد موجب شده تا نگاه های زيادی متوجه او شوند. اما 
در اين میان بسیاری از مردم هند بويژه جمعیت 14 درصدی 
مسلمان آن از پیروزی مودی نگران هستند. اين نگرانی به دلیل 
ايالت  در  مودی  حکمرانی  زمان  در  که  است  آشوب هايی 

برادران عنکبوتی 

خون مصنوعی  

نخست وزير روسیه روز سه شنبه گفت: خشونت 
و کشتار در اوکراين يک بار ديگر رخ داده و اين 

کشور در آستانه جنگ داخلی قرار دارد.
ديمیتری  ايتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدودف، نخست وزير روسیه در يادداشت خود 
يک  اين  است:  آورده  فیس بوکش  صفحه  در 

اقدام تاسف آور است.
تراژدی  اين  بروز  اصلی  علت  گفت:  مدودف 
اين است که مقام های مشروع اوکراين زمانی که 
به تصرف  ديگران  توسط  دولتی  ساختمان های 
درآمد، حتی تالش نکردند تا از حقوق و قوانین 

مناطق مختلف در اين کشور دفاع کنند.

اقدامات  که  است  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
ارزش  با  اصال  اوکراين  دولت جديد  مقام های 
نیست و رهبران غیر مشروع آن بر عکس تالش 
می کنند تا قوانینی را احیا کنند که خودشان آن 
را نابود کرده اند و به واسطه کودتا هم اکنون بر 

راس قدرت هستند.
اقدام ها  اين  ادامه نوشت:  ديمیتری مدودف در 
اقدامات تهاجمی علیه  مغاير يکديگر هستند و 
در  مردمی  تظاهرات  و  کودتا  همان  يا  کشور 
مناطق جنوبی و شرقی محسوب می شوند. سلسله 
و  سیاسی  اقدامات،  اين  پیامدهای  و  واکنش ها 

اقتصادی هستند.
کرد:  اعالم  همچنین  روسیه  نخست وزير 
شهروندان اوکراينی بايد شخصا در ايجاد يک 
کشور بر مبنای برابری اقدام کنند. امروز بسیاری 
تمايل راستین مردم اوکراين را درک کرده اند؛ 
افرادی که قدرت را در کی يف به دست دارند. 
به اين معنا که مردم می توانند به صورت مستقل 
آن ها  کنند.  تعیین  را  خود  سرنوشت  و  آينده 
با ابزار قانونی  می خواهند تمايالت خودشان را 
بیان کنند. برای شرکت در تشکیل يک کشور 
مستقل و يکپارچه ضرورت همکاری نیاز است؛ 

کشوری جديد بر مبنای برابری.

معاون  میزبان  کويت  ارتش  کل  ستاد  ريیس 
در  و  شد  پاکستان  هوايی  نیروی  ستاد  ريیس 
دو  امنیتی  و  نظامی  مشترک  روابط  خصوص 

کشور به گفت وگو پرداخت.
به گزارش خبرگزاری امارات )وام(،   کويت و 
پاکستان بر گسترش همکاری های خود در زمینه 

نظامی و امنیتی تاکید کردند.
اين خبر در حالی منتشر می شود که روز دوشنبه 
نیروی  اعزام  در  پاکستان  اقدام  درباره  اخباری 
حالی  در  اين  و  شد  منتشر  بحرين  به  نظامی 
است که بحرين اعتراضات مردمی را با کمک 
مانند  ديگر  کشورهای  از  اعزامی  نیروهای 

عربستان، تاکنون سرکوب کرده است.
با فاش کردن  پاکستان  ريیس حزب حاکم در 
برای  آباد  اسالم  که  کرد  اعالم  موضوع  اين 
کمک به ارتش و پولیس بحرين )در سرکوب 
کردن معترضان( به منامه نیرو اعزام کرده است.

در  ريیس حزب حاکم  الحق  ظفر  رجا  سناتور 
کوچک  بحرين  ارتش  کرد:  تصريح  پاکستان 
برای  پاکستانی  نیروهای  ارسال  با  ما  و  است 

آنها کمک  به  بحرين  ارتش  و  پولیس  کار در 
می کنیم.

ارتش  کل  ستاد  ريیس  العثمان  عبدالرحمن 
سعید  جنرال  میزبان  سه شنبه  روز  هم  کويت 
هوايی  نیروی  ستاد  ريیس  معاون  خان  محمد 
مشترک  روابط  خصوص  در  و  شد  پاکستان 

نظامی و امنیتی دو کشور به گفت وگو پرداختند.
اعالم  کويت  دفاع  وزارت  گزارش،  بنابراين 

ديدار  اين  در  کويت  نظامی  تیم  است،  کرده 
به خصوص  همکاری ها  گسترش  ضرورت  بر 
تاکید  طرف  دو  میان  نظامی،  موضوع های 

کرده است.

همانند  جهان  در  پولی  نظام  تحوالت 
ساموئلسن،  پل  است.  بشری  تمدن  رشد 
در سال 1970  اقتصاد  نوبل  برنده جايزه 
است که  بیان کرده  پول  نقش  مورد  در 
سه اختراع يا ابداع مهم، جهان را متحول 
کرده است: آتش، چرخ و پول. حال در 
برای  عالم واقعیت و معنا پول چیست و 
اعتبار  اکنون  هم  و  آمد  وجود  به  چه 

بانکی چه نقشی را ايفا می کنند.
انديشمندان اقتصادی، تاريخ اقتصاد را از نظر 
اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم کرده اند:

دوره  )تهاتری(:  پاياپای  اقتصاد  دوره    -1
بدوی و ابتدايی اقتصاد است که کاال با کاال 
مبادله می شود و وسیله ای به نام پول وجود 

خارجی ندارد.
2-  دوره اقتصاد پولی: دوره ای است که 
خارج  ساده  و  ابتدايی  حالت  از  اقتصاد 
وارد  مبادله  وسیله  عنوان  به  پول  و  شده 

اقتصاد شده است.
که  است  ای  دوره  اعتباری:  اقتصاد   -3
وارد    )credit(اعتبار پول،  بر  عالوه 
شدن  پیچیده  باعث  و  شده  اقتصاد 

مناسبات اقتصادی می شود.
اينکه  به دست آورد  نتیجه ای که می توان 
وظیفه اولیه پول وسیله مبادله و معیار سنجش 
بوده است که در نهايت عالوه بر دو نقش 
خود نقش مهم ديگری به نام ذخیره ارزش 
سوم  نقش  اين  و  است  گرفته  خود  به  را 
باعث ايجاد نرخ بهره و خلق اعتبار و تبديل 
به  قديم  صرافان  نام  به  امانتی  سیف های 

بانک های خلق پول امروزی شده است.
تا زمانی که پول کاغذی فقط برای هدف 
اصلی ايجاد آن، يعنی به عنوان وسیله مبادله 
استفاده شود، در نظام پولی هیچ مشکلی رخ 
به گردش  نحو  بهترين  به  پول  نمی دهد و 
نقش های  اگر  اما  ادامه می دهد.  کار خود 
ديگری مانند وسیله پس انداز به پول محول 
شود، پول از مدار سالم خود خارج شده و 
مشکالت متعددی به وجود می آيد. تناقض 
های آشکار شده در نظام پول کاغذی اين 
دو  هر  اگر  که  سازد  می  آشکار  را  نکته 
خاصیت وسیله مبادله و وسیله پس انداز در 
پول باهم تلفیق شود، وضعیتی به وجود می 
آيد که برای برخی منافع و برای برخی ضرر 

و آسیب به همراه دارد و در برخی اوقات 
موجبات وفور پس انداز و در بعضی مواقع 
بحران های اقتصادی شديد را فراهم می کند.

متفکرانی همانند، سیلويو گزل بر اين باورند 
که پول به اين دلیل به وجود آمده است که 
عمل تولیدکننده کاال را در راستای مبادله 
محصول خود با محصول ديگر تسهیل کند، 
بنابراين پول فقط يک وسیله مبادله است و 
نه بیشتر. ايده مربوط به ايجاد پول اين عمل 
را می طلبد که فروش کاال در مقابل پول 
بالفاصله از طريق خريد کاال به وسیله پول 
تکمیل گردد تا مبادله کامل شود. در واقع 
کسی که بعد از فروش کاالی خود برای 
خريد کاالی مورد نیاز تأخیر می کند، مبادله 
را ناتمام گذاشته و تولیدکننده يا صاحب 
کاالی ديگری را در مرحله فروش کااليش 
در حالت اضطرار می گذارد و به اين ترتیب 
از پول خود سوء استفاده می کند. در واقع 
بدون خريد از بازار، فروش ممکن نیست و 
از اين رو، برای اينکه پول بتواند هدف خود 
را برآورده سازد بايد خريد و فروش همراه با 

هم و دوش به دوش هم صورت گیرد.

ـ نظامی اسالم آباد با اعراب   افزایش همکاری امنیتی 

حکمت و فلسفه را همت مردی باید
تیغ اندیشه بروی دو جهان آختن است

                    مذهب زنده دالن خواب پریشانی نیست
                    از همین خاک جهان دگری ساختن است

نقش پول در اقتصاد و بازار 

مدودف:
اوكراین در آستانه 
جنگ داخلی است
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