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روشن  خواستار  سنا  مجلس  اعضای  از  برخی 
شدن داليل ابطال آرا در هرات شدند. 

اكبر جمشيدي، عضو مجلس سناي كشور  علي 
با اعتراض به باطل اعالم شدن آراي تعدادي از 
»بايد  گفت:  هرات،  در  راي گيري  صندوق هاي 
روشن گردد كه اين آرا به چه دليلي باطل اعالم 

شده است.«
عضو  رهايي،  آقاي  جديد،  سخن  گزارش  به 
ديگر اين مجلس گفت: »باطل اعالم نمودن 100 
راي مردم در يك واليت، به معناي فراهم نمودن 

زمينه براي رفتن انتخابات به دور دوم است.
نيز، گفت:  اين مجلس  خانم اكبري عضو ديگر 
قرنطين نمودن آراي پاك مردم مساوي است با 

مايوس نمودن آنان.
كرد:  تاكيد  نيز  منصف  محي الدين  آقاي 
انواع  و  راي دهي  اوراق  شدن  كم  مسووليت 
مشكالت ديگر از اين قبيل، بر مي گردد به همين 
اعالم  باطل  حال،  و  انتخابات  مستقل  نهاد  دو 
شدن آراي مردم نيز توسط همين نهادها، ادامه ی 

اشتباهات اين دو نهاد است.

به  نهادها  اين  مسووالن  حضور  خواستار  او 
مجلسين براي پاسخ دهي و وضاحت شد.

اين در حالي است كه آقاي جمشيدي، از وجود 
اختالف بين اعضاي كميسيون شكايات انتخاباتي 
خبر داده و مي گويد در سخنان و رفتارهاي آنان 

نيز تناقض وجود دارد.
از  مجلس،  اين  اعضاي  از  برخي  حال  عين  در 
در  تا  خواستند  جمهوري  رياست  كانديدان 
مداخله  انتخاباتي  مستقل  كارهاي كميسيون هاي 
نكنند و بگذارند اين نهادها مستقالنه عمل نمايند.

به  گفت:  مجلس،  اين  عضو  حسيني  خانم 
و  نكنيد  نهي  و  امر  انتخابات  كميسيون هاي 
بگذاريد آنچه قانون حكم مي كند و به اين نهادها 
و  نموده  عمل  آن  برتطبق  است  داده  صالحيت 

مستقل باشند.
محمد علم ايزديار، معاون اين مجلس نيز كه در 
به  را  مجلس  اين  رياست  مسلم يار  آقاي  غياب 
عهده داشت، با تاكيد بر حفظ استقالل كميسيون  
مستقل انتخابات و سمع شكايات، گفت: » نبايد 

با آراي مردم به صورت سليقه اي برخورد شود.
باطل  آراي  مورد  در  وضاحت  خواهان  نيز  او 

اعالم شده گرديد.

طرح قانون كنترول تنباكو، از سوي مجلس سنا 
تاييد گرديد.

توسط  پيش ،  چندي  كه  تنباكو  قانون  طرح 
مجلس نمايندگان به تصويب رسيده بود، روز 
مجلس  توسط  تصويب  براي  )2 ثور(  گذشته 

سنا، به اين مجلس ارايه گرديده بود. 

به گزارش سخن جديد،  اين طرح بعد از بحث 
در مورد برخي موارد اختالفي آن، به راي گيري 
گذاشته شد و با اكثريت آراي اين مجلس به 

تصويب رسيد.
استعمال  منع  طرح،  اين  اختالفي  موارد  از 
دخانيات در محالت سربسته بود كه برخي از 

وكال با آن مخالف بودند.
يك  حارث،  نثار  كه  اعتراض هايي  جمله  از 
عضو اين مجلس در اين مورد داشت، تعريف 

دقيق تر از محالت سربسته بود.
با اين وجود، تصويب طرح قانون كنترول تنباكو 

با اكثريت آرای مجلس سنا نهايی شد. 

مقامات واشنگتن از كاهش نظاميان امريكايی 
در  نفر  هزار   10 از  كم تر  به  افغانستان  در 

ماه های آينده خبر دادند.
به نقل از رويترز، مقامات دولت »باراك اوباما« 
شمار  كردند،  اعالم  امريكا  جمهور  رييس 
نظاميان امريكايی مستقر در افغانستان به زودی 
به كم تر از 10 هزار نفر كاهش خواهد يافت و 
حضور اين تعداد نيز به دليل درخواست ارتش 

امريكا برای آموزش نيروهای افغان می باشد.
به دنبال برگزاری انتخابات سراسری افغانستان 
سفيد،  كاخ  مقامات  اپريل،   5 تاريخ  در 
نظر  اظهار  پنتاگون  و  امريكا  وزارت خارجه 
كه  امريكايی  نظاميان  تعداد  خصوص  در 
ائتالف  نيروهای  مأموريت  پايان  از  بايد پس 
به رهبری امريكا در افغانستان باقی بمانند، را 

از سر گرفته اند.

نمايندگان مجلس سنا:
دلیل ابطال آرا 

روشن شود

هیچ محدودیتی روی کار کمیسیون انتخابات وضع شدنی نیست

عاشق ماندن 
بهتر از عاشق شدن

خروج بیش از 2۰ هزار نظامی امریکایی از کشور

تصویب طرح قانون
 کنترول تنباکو 

از سوي مجلس سنا

بازداشت سه بمب گذار انتحاری در کابل

زخمی شدن 17 غیرنظامی در پروان

 نورمحمد نور، سخنگوی كميسيون مستقل انتخابات روز گذشته در نشست خبری گفت كه اعالن نتايج قسمی انتخابات 
يكی از اختيارات اين كميسيون بوده و هيچ گونه محدوديت باالی كميسيون مستقل انتخابات قابل وضع نيست.

و  قانون  مطابق  و  بوده  مستقل  نهاد  يك  انتخابات  مستقل  كميسيون  افزود:  نور  آقای  جمهور؛  خبرگزاری  گزارش  به 
طرزالعمل ها، به فعاليت هايش ادامه می دهد.

وی تصريح كرد: هنگام بررسی اوراق رای دهی، نمايندگان نامزدها حضور دارند و هيچ گونه تقلب در راستای بررسی اوراق 
صورت نمی گيرد.

نتايج  اندك است خواست كه  برنده شدن شان  احتماال  نامزدهايی كه  از  انتخابات  همچنين سخنگوی كميسيون مستقل 
انتخابات را قبول كنند.

آقای نور اظهارداشت: تا كنون 97 درصد كارهای اوراق رای دهی تكميل شده و وارد سيستم كميسيون مستقل انتخابات شده است.
به گفته ی سخنگوی كميسيون مستقل انتخابات بيش از 1 هزار محل رای دهی تفتيش شده و ۸5.۶7 درصد اوراق آرشيف گرديده و ۸5 درصد كارهای اوراق طی مراحل 

شده است. نور تصريح كرد: 7۸9 محل به شمارش مجدد آرا رفته است كه از آن جمله، 557 محل شمارش آرا تكميل شده است.
وی ابطال آرا را مربوط به كميسيون شكايات انتخاباتی دانسته گفت كه شمارش آرای واليتی پس از ختم شمارش انتخابات رياست جمهوری شروع خواهد شد. 

براساس نشر خبری در وبسايت وزارت امور داخله، 
ماموران پوليس و اداره امنيت ملی در كابل سه تن را 
به اتهام تالش برای اجرای عمليات انتحاری بازداشت 

كرده اند.

وزارت داخله در وبسايت خود نوشته است كه اين سه 
تن كه دو نفر آنها شهروند پاكستان هستند، يك موتر 

سواری و يك واسكت انتحاری در اختيار داشتند.
براساس اين خبر، اين سه نفر تحت پيگرد نيروهای 
امنيتی بودند و شام روز دوشنبه در چهارراه ترافيك 

در شمال شهر كابل دستگير شدند.
وزارت داخله نگفته است كه اين سه تن قصد داشتند 

به كدام هدفی حمله انتحاری كنند.
در همين حال، ذبيح   اهلل مجاهد كه خود را سخنگوی 
به  اعالميه ای  ارسال  با  می كند،  معرفی  طالبان  گروه 
رسانه ها، اين خبر وزارت داخله را تكذيب كرده و آن 

را »تبليغات« دانسته است.
از سوی ديگر، وزارت داخله از بازداشت دو فرمانده 
»مهم محلی« گروه طالبان در واليت بغالن در شمال 

افغانستان خبر داده است.
به گفته ی منابع وزارت داخله، اين دو فرمانده مال غيور 
و مال جانان نام دارند كه در جريان عملياتی به هدف 
»پاك سازی« روستاهای ولسوالی دهنه غوری بازداشت 

و چهار تن از افراد تحت فرمان آنان نيز كشته شدند.
كه  است  نوشته  خود  وبسايت  در  داخله  وزارت 
حمالت  و  بمب گذاری  قتل،  ناامنی،  در  افراد  اين 

تروريستی دست داشته اند.

پوليس واليت پروان واقع در شمال كابل گفته است 
كه در اثر انفجار بمب مغناطيسی نصب شده در يك 
موتر پوليس، دست كم 17 غيرنظامی زخمی شده اند.

خليل اهلل ضيايی، فرمانده پوليس پروان، به بی بی سی 
فارسی گفته است هدف بمب گذاران ماموران پوليس 
محلی ولسوالی شينواری بود كه با اين موتر از شينواری 

به شهر چاريكار مركز واليت پروان آمده بودند.
از آن  انفجار لحظاتی پس  به گفته ی آقای ضيايی، 
چهارراه  نزديك  در  پوليس  ماموران  كه  داد  روی 
مقر  از  كمی  فاصله ی  در  و  چاريكار  شهر  مركزی 

فرماندهی پوليس از اين موتر پياده شدند.
فرمانده پوليس پروان افزوده است كه تمام هفده نفری 
كه در اين انفجار زخمی شدند، غيرنظامی هستند و به 

ماموران پوليس آسيبی نرسيده است.

به گفته ی جنرال ضيايی، در اثر انفجار بمب، شيشه ی 
هفده  و  شد  خرد  انفجار  محل  نزديك  ساختمان های 
غيرنظامی در اثر اصابت قطعات شيشه شكسته زخمی شدند.

فرمانده پوليس پروان اين بمب گذاری را به شورشيان 
نسبت داده، اما هنوز هيچ گروهی مسووليت اين اقدام 

را به عهده نگرفته است.

نور:



اگرتمام تشريفات به 
گونه ی تمام و كمال 

آن اجرا گردد، نه 
نمايندگان و نه وزير 
و هيات اداری توان 

آن را دارند كه درست، سوال كنند، 
درست پاسخ دهند و درست جلسه را 

اداره كنند، زيرا زمان اندك، سوال 
زياد و كارهای پيش رو انباشته خواهد 

شد

هر چند در جلسات 
گذشته استجوابيه ، 
عرف چنين بوده 
و گذشته اما در 

جلسه ی استجوابيه 
وزير تحصالت عالی 

در روز دو شنبه، ) اول ثور( اين روند تا 
حدودی مطابق اصول وظايف داخلی 

پيش  رفت و هرچند در انتها چيزی به نام 
نظرخواهی برای حاصل شدن قناعت وی، 

صورت نگرفت، اما نسبت به جلسات 
قبلی مطابق قانون بود

ملي  شوراي  مجلس  دو  گذشته،  روز  چند  طي 
كشور، شاهد برگزاري جلسات متعدد استجوابيه، از 

مسووالن در نهادهاي مختلف كشور بودند.
جلسات استجوابيه ی دو مجلس،  از مسووالن كه بارها 
بدون نتيجه ی مطلوب و بدون اثر مفيد بر كاركرد 
مسووالن مورد استجواب، پايان يافته است، مورد انتقاد 

طيف هاي مختلف جامعه قرار گرفته است.
اين انتقادها حتي به خود اعضاي مجلس نيز سرايت 
كرده و بسياري از اعضاي مجلسين شوراي ملي نيز از 

اين و روند بارها ابراز ناخرسندي نموده اند.
جلسات استجوابيه ی مجلس از مسووالن در حالي در 
اين اواخر بيش تر شده كه حوادث مهمي، از جمله 
انتخابات، برگزاري امتحان كانكور، مسايل امنيتي 

و... داليل آن بوده است.
مجلس  حمل،   30 شنبه،  روز  در  پيش،  چندي 
پاسخ دهي  براي  صحت عامه  وزير  از  نمايندگان 
وضيعت  به  نسبت  مجلس  نمايندگان  سواالت  به 
نادرست صحت در كشور، دعوت كرده بودند تا به 

مجلس حاضر گردد.
وزراي  ميزبان  كشور،  سناي  مجلس  بعد  روز  در 
معارف و تحصيالت عالي به دليل مشكالت به وجود 
تعداد  سرگرداني  كه  كانكور،  برگزاري  در  آمده 
زيادي از متقاضيان و داوطلبان را  در پي داشت، بود.

وزير  و  نمانده  عقب  قافله  از  نمايندگان  مجلس 
تحصالت عالي كشور را نيز به اين مجلس استجواب 

نمودند.
اما آن طور كه پيدا بود در هيچ يك از اين جلسات، 
مسووالن نتوانستند آن گونه كه بايد، قناعت وكال را 
در موارد زيادي از مشكالت به وجود آمده حاصل 

نمايند.
اما روند و سنت برجاي مانده از سال هاي گذشته ی 
دو مجلس، همچنان پا برجا بود و اين مسووالن بعد 
توجيه سواالت  واقع  در  يا  از سوال و جواب هايي 
عقيده ی  به  و  كرده  ترك  را  مجلس  نمايندگان، 

بسياري، روز از نو و روزي از نو.
چنانچه در يكي از اين جلسات استجوابيه عضوي 
از اعضاي پارلمان، به دليل نارضايتي از اين روند، 
مجلس را اخالل نموده و بدون هيچ نتيجه اي پايان 

بخشيد.
سواالتي كه همواره وجود داشته و شايد اين سريال 
ادامه يابد، اين است كه آيا اين سوال و جواب هاي 
مربوطه  نهادهاي  كاري  بهبود  در  اثري  فرماليته، 

خواهد داشت؟
براي  وضعيتي،  چنين  تكرار  با  جلسات،  اين  آيا 

مسووالن تكراري و كم اهميت نخواهد شد؟
آيا عدم نظرخواهي در مورد حاصل شدن قناعت 
وكالي مجلسين، باعث بي انگيزه شدن وكال نسبت 

به وظايف شان نخواهد گشت؟
اصول  در  مسووالن،  استجواب  مفهوم  و  معنا  آيا 

وظايف داخلي وكال، همين گونه است؟
اين  استجوابيه هاي  جلسات  از  بعد  مسووالن  آيا 

ابتدا وزير سخنان خود را ايراد می كند و بعد از وی 
سوال می گردد. 

به گفته ی آقای مجروح، »هر چند در جلسات گذشته 
استجوابيه ، عرف چنين بوده و گذشته اما در جلسه ی 
استجوابيه وزير تحصالت عالی در روز دو شنبه، ) اول 
ثور( اين روند تا حدودی مطابق اصول وظايف داخلی 
پيش  رفت و هرچند در انتها چيزی به نام نظرخواهی 
برای حاصل شدن قناعت وی، صورت نگرفت، اما 

نسبت به جلسات قبلی مطابق قانون بود.«
اما آقاي داكتر نقيب اهلل فايق، عضو ديگر اين مجلس 

وقت  چند  هر  از  بعد  گفت:  چنين  مورد  اين  در 
يكبار بايد وزيران، روسا، مسووالن امنيتی و... برای 
سوواالت،  شود.  خواسته  پاسخ دهی  و  استجواب 
پيشنهادات و گزارش هايی كه وجود دارد وضاحت 

داده شود. اما در رابطه با قوانين و مقررات مندرج در 
قانون و اصول وظايف داخلی، در مورد استجواب، 
بايد گفت: اگرتمام اين تشريفات به گونه ی تمام و 
كمال آن اجرا گردد، نه نمايندگان و نه وزير و هيات 
كنند،  سوال  درست،  كه  دارند  را  آن  توان  اداری 
درست پاسخ دهند و درست جلسه را اداره كنند، 
پيش رو  كارهای  و  زياد  سوال  اندك،  زمان  زيرا 

انباشته خواهد شد.

چنينی، خود را در مورد كارهاي شان آزادتر احساس 
نخواهند كرد؟

و مهم تر از همه اين كه آيا مردم از وكال ي خود در 
چنين  دولتي  شان  نهادهاي  در  مسووالن  و  مجلس 

انتظاري دارند و رضايت خواهند داشت؟
نظر آقاي غالم فاروق مجروح، يكي از اعضاي اين 

مجلس را در اين خصوص پرسيدم: 
وي چنين گفت: در اصول وظايف داخلی مجلس، 
تعريف  استماع  و  استجواب  استيضاح،  جلسات 

گرديده است.

زمانی كه مسوولی برای استجواب خواسته می شود، 
تمام سواالتی كه نمايندگان از وی دارند بايد دو روز 
قبل ذريعه ی مكتوبی به مسووالن در مجلس تحويل 
گردد كه از طريق اين مسووالن، به نهادهای ذی ربط 

می شوند،  استجواب خواسته  برای  مسووالنی كه  و 
ابالغ می شود.

مسوول مربوطه، حال چه وزير، رييس يا هر مسوول 
ديگر، مكلف است تا در جلسه معين اشتراك كرده 

و به سواالت پاسخ دهد.
معلوم  تا  رای گيری صورت گيرد  بايد  نيز  دراخير 
گردد جواب ها مورد قبول واقع گرديده است يا خير. 
اما متاسفانه بر طبق عرفی كه رايج گرديده است، در 

گذشته ی  روزهای  در  كه  ديديم  ترتيب  همين  به 
اداری  هيات  داليل،  همين  وجود  بر  بنا  استجواب، 
اصول  و  نداشتند  را  خوب  مديريت  توان  مجلس 

وظايف داخلی نيز به گونه كامل تطبيق نگرديد.
بنابراين تطبيق نشدن اين اصول باعث گشته تا نتيجه 
تاكيد  نيز  بنده  اما  نيايد.  بوجود  از جلسات  مطلوبی 
بايد  موارد  گونه  اين  در  نمايندگان  كه  می كنم 
سوواالت شان را قبال و در زمان معيين آن به مسووالن 

بسپارند تا مشكالت در اين قسمت كاهش يابد.
از آقاي مجروح  در مورد تكراري شدن و كم اهميت 

شدن جلسات استجوابيه  پرسيدم كه اگر اين روند 
ادامه يابد به نظر شما، معنی ومفهوم جلسات استجوابيه 

زير سووال نخواهد رفت؟
پاسخ اين عضو مجلس به نحوی مثبت بود. وی افزود: 
»بلی اين روند خالف قانون است و در صورتی كه 
چنين روندی ادامه يابد ممكن است چالش ها افزايش 
يابد و بايد بعد از استجواب نظرخواهی صورت گيرد 
و در صورت عدم قناعت اعضای مجلس، بايد وی 

استيضاح شود.
بيش تری  نظم  از  ثور(  )اول  شنبه  دو  روز  جلسه 

برخوردار بود.«
اما آقاي فايق اين سوال را اين گونه پاسخ داد: »ما از 
اصول وظايف داخلی به گونه ی الزم آگاهی نداريم، 
اما در استجوابيه ها رای گيری صوت نمی گيرد و فقط 
قناعت  عدم  يا  قناعت  برای  استيضاح،  جلسات  در 
اتخاذ  رای گيری  برای  تصميم  و  شده  نظرخواهی 
خواهد شد. بنابراين در جلسات استجواب مساله رای 

گيری را نداريم.«
به هر حال آنچه واضح است اينكه، عدم پي گيري 
نبود  دليل  به  مسووالن  بي انگيزه گي  و  جدي 
بازخواست هاي قاطع از داليل كندي روند اصالحات 
نهادهاي  و  دولتي  ادارات  از  بسياري  در بخش هاي 
آموزشي كشور و ساير نهاد عنوان مي گردد. با اين 
وجود اگر روند استجواب نيز به گونه ی كنونی آن 
باشد، اميدی به اصالحات اين نهادها از طريق نظارت 

مجلس، كم تر قابل تصور است. 
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تامین آرامش؛
 انتظار مردم 

از صندوق های رای
قرار است كميسيون مستقل انتخابات، پنجشنبه هفته 
جاری، نتايج نهايی انتخابات را اعالن كند؛ لحظه ای 
كه شهروندان افغانستان و كشورهای دوست و دشمن 
افغانستان به آن چشم دوخته اند و بدون ترديد، انتظار 
می رود كه نتايج آن هرچه باشد، آرامش و اميد را به 
افغانستان به ارمغان بياورد؛ همان چيزی كه زن و مرد 
و پير و جوان اين سرزمين را به پای صندوق های رای 
كشانيد و اكنون نيز انتظار می رود اين در گران بها از 

صندوق های رای سر بيرون بياورد.
بی ترديد تالش های تبليغاتی مخالفان آرامش و ثبات 
طی  دولت مردان  مديريتی  ضعف های  و  افغانستان 
سال های گذشته سبب تسلط نوعی »ابهام« و سردرگمی 
در فضای كشور شد كه تمام زوايا و ابعاد زندگی مردم 
و جامعه را تا حد زيادی مختل ساخته است. كاهش 
سرمايه گزاری ها، فرار مردم و بخصوص نسل جوان 
و نخبگان به كشورهای ديگر، توسعه و تداوم جنگ 
دارايی های  و چپاول  اداری  فساد  فربه ترشدن  اشباح، 
عامه و... نمونه های بارز از فضای ابهام آلود و فقدان 
يك چشم انداز روشن و با ثبات برای افغانستان است. 
به همين دليل، مردم خود دست به كار شدند و با وجود 
انتخابات  همه تهديدها و مشكالت، در روز برگزار 
رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال جاری به 
بقا و زندگی  برای  تا  پای صندوق های رای شتافتند 

خويش مبارزه كنند. 
با اين وجود، به نظر می رسد فضای شديدا فشارآلود و 
حساسی برجامعه حاكم است و همه منتظر چگونگی 
نهايی  اعالن  از  پس  جامعه  سياسی  فضای  مديريت 
نتايج آرا می باشند؛ اتفاقی كه در صورت عدم مديريت 
درست و برخورد معقول نهادهای مرتبط و بخصوص 
نامزدان انتخابات، می تواند بر تشديد و توسعه ی فضای 

نامناسب كنونی جامعه كمك كند.
بنابراين، از نهادهای مرتبط و مسول انتظار می رود كه 
مانند روزهای قبل و بعد از برگزاری انتخابات تدابير 
جدی و خاصی را روی دست بگيرند تا مبادا آرامش 
خاطر و ثبات عمومی بيش از اين در افغانستان صدمه 
ببيند. در اين ميان مسوليت و رسالت رسانه های همگانی 
بيش از همه، خطير و ظريف است. رسانه ها با گزينش 
نوع الفاظ، اصطالحات و زمان پخش كه برای نشر خبر 
نتايج نهايی انتخابات و نيز چگونگی انعكاس واكنش 
قابل  تاثير  انتخابات،  نتايج  احتمالی  بازنده ی  و  برنده 
و آرامش  ثبات  يا تضعيف  و  تقويت  بر  مالحظه ای 
عمومی جامعه و اذهان شهروندان دارند. به همين دليل 
انتظار می رود كه دست اندركاران رسانه ها با درك و 
پذيرش اين مسوليت خطير، مانند گذشته، مدبرانه و 
سنجيده اطالع رسانی كنند و به نوبه ی خويش به تقويت 

فضای اميدبخش كمك نمايند.
كمسيون مستقل و نهادهای ديگر مرتبط با امر انتخابات 
نيز در كنار انجام مكلفيت های قانونی، موظف هستند 
احتمالی  اقدامات  از  جلوگيری  برای  تدابيراساسی 
عمومی،  افكار  آرامش  سلب  در  اعضا  از  برخی 
روی دست بگيرند. نشر اخبار و ادعاهای متفاوت با 
از  برخی  نهادها توسط  اين  موضع گيری های رسمی 
اتفاقات  يا حتی  تاثيرمخرب و  اعضای آن، می تواند 

غيرقابل جبرانی را به وجود بياورد.
بخصوص  سياست مداران  واكنش  ديگر،  سوی  در   
انتخابات و چگونگی  احتمالی  بازندگان  و  برندگان 
انتخابات،  كميسيون  كار  قبال  در  آنان  موضع گيری 
می تواند بر ثبات و آرامش جامعه به شدت تاثيرگزار 
اشاعه ی  قوانين،  به  پای بندی  و  احترام  عدم  باشد. 
افواهات و شايعات و تحريك احساسات طرفداران و 
اظهارات نا بخردانه ی آنها می تواند هزينه های سنگينی 
نهايت،  در  و  كند  تحميل  افغانستان  ملت  دوش  بر 
ممكن است برآيند انتخابات به گونه ای رقم بخورد كه 
دستاوردهای بزرگ مردمی در شانزدهم حمل 93 با 

مخاطره و تهديد روبرو شود.
در  درگير  مختلف  جوانب  می رود  انتظار  رو،  اين 
امر انتخابات، بخصوص نهادهای فوق الذكر، تدابير 
عاقالنه ای اتخاذ كرده و در قبال عملكرد خويش شديدا 

مسوليت پذير باشند.
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ادامه از ص 1

ادامه از ص 4

محمدتقی جعفری

 بر اساس قانون اساسی مصر پيروز انتخابات بايد 1+50 
رای آرای انتخابات را به دست آورد. بر اساس ماده 
143 قانون اساسی مصر، رييس جمهوری اين كشور 
بايد از طريق صندوق های رای و به طور مستقيم و با 

تصاحب اكثريت آرا رييس جمهوری مصر شود.
مورد  برجسته  افراد  فهرست  نامزد  دو  هر  است  قرار 
حمايت خود را برای شركت در انتخابات از طريق دو 
روزنامه االهرام و االخبار، روزنامه های دولتی مصر منتشر 
كنند.  شورای عالی انتخابات مصر اعالم كرد كه عده ای 
خواستار تمديد مهلت قانونی برای ثبت نام نامزدهای 
انتخابات شده بودند كه با مخالفت اين شورا مواجه شد.

قرار است نتيجه بررسی صالحيت نامزدها نيز ظرف 
10 روز آينده انجام و در ابتدای ماه آينده ميالدی به 
طور رسمی اعالم شود. پس از آن به مدت 20 روز 
مرحله تبليغات انتخاباتی آغاز می شود و رای دهندگان 
در سه و چهار ماه جوالی نامزد مورد حمايت خود را 

انتخاب خواهند كرد و نتايج انتخابات نيز به طور رسمی 
در نيمه همان ماه اعالم خواهد شد. مهلت قانونی برای 
تبليغ نامزدها 4۸ ساعت قبل از آغاز رای گيری پايان 

میِ يابد.
ناظران می گويند در صورت انتخاب عبدالفتاح السيسی 
به سمت رياست جمهوری مصر به ويژه از آن جا كه 
نظر می رسد كه  به  بعيد  است،  نظامی  وی چهره ی 
امريكايی ها از انتخاب وی حمايت كنند. بر اساس 
تصميم كميته عالی انتخابات آخرين موعد برای اعالم 
انصراف نامزدها 9 ماه می ميالدی  خواهد بود كه نامزد 
انصراف دهنده بايد به طور رسمی انصراف خود را از 
طريق روزنامه های رسمی كشور، االهرام و االخبار به 

اطالع عموم برساند.
اين در حالی است كه حمايت از عبدالفتاح السيسی 
برای رسيدن به سمت رياست جمهوری مصر از ماه ها 
پيش آغاز شده و وی به طور غير رسمی تبليغات خود 

را برای رسيدن به اين سمت آغاز كرده است. وی از 
پدر و مادری اخوانی است اما خود هيچ تمايلی به اين 

تشكل مهم سياسی مصری ندارد.
در عين حال بسياری از نخبگان سياسی مصر به ويژه 
نظاميان و فرماندهان ارشد ارتش اين كشور از نامزدی 
می گويند  آنها  هستند.  ناخشنود  السيسی  عبدالفتاح 
و  اقتصادی  و  سياسی  مشكالت  همه  اين  وجود  با 
اجتماعی مصر به دست گرفتن امور توسط نظاميان 
اشتباهی استراتژيك است كه می تواند موجب بدنامی 
و بی اعتباری نظاميان شود. به گفته ی آنها تاكنون عموم 
مردم مصر نگاهی مثبت به ارتش داشته اند و اين نهاد 
از محبوبيتی ويژه نزد مردم مصر برخوردار بوده اما با 
درگير شدن در امور اجرايی كشور آن هم با وجود اين 
همه مشكالت اقتصادی و اجتماعی ممكن است نگاه 
مثبت مردم به ارتش تغيير كند و موجبات رويگردانی 

مردم از ارتش فراهم آيد.

انتخابات رياست جمهوری مصر تاكنون مورد حمايت 
غرب به ويژه اياالت متحده امريكا قرار نگرفته است. تا 
آن جا كه روابط امريكا را با عربستان و متحدان عربش 
در شورای همكاری خليج فارس متشنج كرده و آنها 
واشنگتن را به اتخاذ سياستی دو گانه در قبال مصر و 
امنيت منطقه متهم می كنند. اعراب خليج فارس اخوان 
المسلمين را تهديدی بالقوه برای امنيت سياسی خود 
می دانند و برای همين از هر گونه حركتی عليه آنها 
حمايت می كنند. در حالی كه امريكا و اروپا حكومت 
محمد مرسی را حكومتی برآمده از صندوق های رای 
می دانند و عمل ارتش در سرنگونی آن را كودتايی 
نظامی توصيف می كنند. در اين ميان فاصله گرفتن 
مصر از اياالت متحده و نزديك شدن آن به روسيه، 
باعث  بين المللی  عرصه  در  امريكا  ديرينه  رقيب 
ناخرسندی امريكايی ها شده و بر تنش های موجود در 

روابط دو كشور افزوده است.  

ن اولسخن اول سخ

خروج بیش از 2۰ هزار نظامی ...

انتخابات مهندسی شده  در ...

نشستند وگفتند و برخاستند

يكی از مقامات امريكايی كه خواست نامش فاش 
خصوص  در  بحث  حاضر  حال  در  گفت:  نشود، 
در  امريكايی  نيروهای  حضور  ادامه ی  چگونگی 
به  امريكايی  مقامات  و  است  داغ  بسيار  افغانستان 
دنبال گزينه هايی برای كاهش تعداد نظاميان خود 

در اين كشور به كم تر از 10 هزار نفر هستند.

اين  بر  اين گزارش، مقامات كاخ سفيد  بر اساس 
باورند كه نيروهای امنيتی افغانستان به توان نظامی 
نفر  هزار   5 از  كم تر  احتماال  و  اند  رسيده  كافی 
نيروهای  مأموريت  پايان  از  پس  امريكايی  نظامی 
ائتالف در اين كشور باقی خواهد ماند. بنا بر اعالم 
مقامات كاخ سفيد، اين تعداد نظامی امريكايی نيز 

با  مقابله  عمليات  همچنين  و  آموزشی  مسايل  بر 
تروريزم در افغانستان خواهند ماند.

بنابراين گزارش، ارزيابی مثبت مقامات امريكايی 
افغانستان  سراسری  انتخابات  برگزاری  نحوه ی  از 
اين  در  افغانستان  مردم  توجه  قابل  مشاركت  و 
كاخ  مقامات  اظهارنظرهای  اصلی  دليل  انتخابات 

سفيد برای خارج كردن تعداد زيادی از نيروهای 
امريكايی از افغانستان است.

امريكايی  نظامی   در حال حاضر حدود 33 هزار 
در افغانستان حضور دارد كه البته اين تعداد پس از 
توافق سال 2011 كاهش يافته و از حدود 100 هزار 

نفر به اين رقم رسيده است.

نشست های استجوابیه ی پارلمان؛
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دين و
 انديشه

باشيد كه هركدام حق تنها سفر كردن را داريد 
و پس از سفر همه خوشی طرف مقابل را از بين 

نبريد.
همراه با فرزندان

زن ها به طور ذاتی در كنار فرزندان خود شاد و 
خوشحال هستند و از اينكه به كودكان شان عشق 
بدهند، لذت می برند. محبت كردن برای آنها 
شادی  و  تفريح  نوعی 
است. اما مردها نيز بايد به 
خود بياموزند با فرزندان 
خود نيز می توانند شادی 

را تجربه كنند.
پدرها  مثال،  طورر  به   
برنامه  يك  می توانند 
دختر  با  دونفره  شام 
و  بدهند  ترتيب  خود 
بيش تر  روش  اين  به 
نزديك  خود  فرزند  به 
به  كارهای  اين  شوند. 
كمك  كوچك،  ظاهر 
تربيت  بار  تا  می كنند 
فرزندان فقط روی دوش 
مرد(  يا  )زن  يك طرف 
موجود  شادی  و  نباشد 
در خانه در نتيجه استرس 

اعضا از بين نرود.
با تجربه های جديد

زندگی  ثابت  روند 
اتفاقا  نيست و  چيز بدی 
بسياری از زوج ها دوست دارند زندگی شان در 
يك روال عادی بيفتد و بدون مانع همين طور 
يك  در  بودن  ساكن  اما  بروند.  پيش  جلو  به 
شرايط واحد موجب می شود تا طرفين احساس 
روزمرگی پيدا كنند و اين حس منفی، شادی 

ازدواج را از بين می برد.
كارشناسان اعتقاد دارند، برای زنده نگه داشتن 
شادی در زندگی و ازدواج، زوجين بايد برای 
انجام كارهای تازه و هيجانات مثبت برنامه ريزی 
ايد.  نرفته  قبال  كه  برويد  مكان هايی  به  كنند. 
سفرهای هيجان انگيز برويد. يا حتی با كارهای 

ساده اما نو، رونقی تازه به رابطه ی خود ببخشيد.
منبع: برترين ها

عاشق ماندن بهتر از عاشق شدن
يك ازدواج موفق و شاد نيازمند مسايل مختلفی 
است. اما از همه مهم تر خود افراد هستند. بر اساس 
مطالعات جديدی كه انجام گرفته است، زوج ها 
بسيار تمايل دارند شادی رابطه ی خود را تحت 
كنترل داشته باشند. اين مساله به ويژه زمانی كه با 

هم دچار تضاد می شوند، بيش تر نمود می يابد.
 مردها اصوال وقتی می بينند همسران شان در خود 
نشان  واكنش  هستند،  ساكت  و  می روند  فرو 

می دهند و معموال هم رفتار تاثيرگذاری دارند.
اگر شما نيز تمايل داريد ازدواج خود را به سمت 
شادی بيش تر سوق دهيد، شايد راهكارهای زير 

برای تان مفيد باشد.
با برنامه ريزی برای سفر

زن ها به ذاته برنامه ريز و مدير هستند. آنها به خوبی 
می توانند برای يك سفر عالی برنامه ريزی كنند 
و رابطه ی عاطفی خود را با يك سفر ساده از اين 
رو به آن رو كنند. اما كارشناسان می گويند، زنان 
اصوال از اين امر سرباز می زنند زيرا هميشه هراس 

تنها گذاشتن فرزندان در خانه را دارند.
 يا می ترسند كه اگر آنها برنامه ريزی كنند، شايد 
تر،  ساده  زبان  به  نگذرد.  همسرشان خوش  به 
نمی خواهند مورد مواخذه ی دايمی مردهای شان 
قرار بگيرند. اما گاهی بايد در زندگی خطر كرد 
و از محدوده ی آسايش كمی بيرون آمد. بدون 
هيچ هراسی برنامه ريزی كنيد و لحظه های شادی 

را در كنار يكديگر تجربه كنيد.
با صحبت كردن

زوج ها تا پيش از اينكه ازدواج كنند، حرف های 
بسياری برای گفتن دارند و به خوبی می دانند در 
موقعيت های مختلف چطور حرف بزنند كه طرف 
مقابل شان از بودن در كنار او و شنيدن حرف هايش 
لذت ببرد. چرا اين مساله را پس از ازدواج ادامه 
نمی دهند؟ مردها هميشه در مورد مسايل ريز و 
درشت اطالعات متنوعی دارند و می توانند در 

مورد همه چيز نظری برای بيان داشته باشند.
بايد بدانيد پس از يك موقعيت اعصاب  خوردكن 
يا پر استرس به هيچ وجه برای حرف زدن زمان 
خوبی نيست. اگر يكی از دو طرف در اين شرايط 
مشتاق مكالمه بود، آن يكی بايد او را توجيه كند 

تا در زمان مناسب تری با هم حرف بزنند.
با بودن در كنار خانواده ها

مرد و زن می توانند با برنامه ريزی برای بودن در 

به  را  بيش تری  شادی  خود  خانواده های  كنار 
ازدواج خود منتقل كنند. هر دو طرف، يعنی زن 
و مرد از اينكه در كنار پدر و مادر خود باشند 
بسيار شاد می شوند. می توانيد طوری برنامه ريزی 
كنيد كه هفته ی يك روز در كنار خانواده زن و 

روز ديگری را در كنار خانواده مرد باشيد.
با نزديكی عاشقانه

يكی از مواردی كه شادی و خوشبختتی را در 
نزديكی  و  رابطه  می كند،  حفظ  ازدواج  يك 
نابی كه در كنار  بايد لحظه های  عاشقانه است. 
هم هستيد را نيز با عشق تركيب كنيد تا شادی ای 
كه هر دو به دنبال آن هستيد را به دست بياوريد. 
هر چه چاشنی محبت در اين عمل بيش تر باشد، 
رضايت و شادی بيش تری را به روح و جسم 

طرفين منتقل می كند.
با انجام كارهای خانه

در  بايد  هم  مردها  كه  بدانيد  بايد  را  اين 
به همسران خود كمك كنند.  كارهای خانه 
خانه  از  بيرون  مرد  و  زن  دو طرف  هر  وقتی 
مشغول به كار هستند، كامال منطقی است كه 

در خانه نيز كارها را با هم تقسيم كنند. با هم 
برنامه ريزی كنيد و در كنار هم آشپزی كنيد. 
يا با هم كارها را انجام دهيد. يكی جارو بكشد 

و ديگری گردگيری كند.
 به اين ترتيب، عالوه بر اينكه كارهای خانه سريع 
تر انجام می شوند، در نتيجه همكاری احساس 
نزديكی بيش تری هم به هم خواهيد داشت و 

اين موجب شادی بيش تری در قلب هر دو طرف 
می شود.

با گاهی دور بودن از هم
برای اينكه بتوانيد هميشه در كنار هم احساس 
بتوانيد  بايد  باشيد،  داشته  خوشبختی  و  شادی 
نيازهای درونی طرفين را نيز درك كنيد. آدم ها 
گاهی به تنهايی و فاصله گرفتن نياز دارند. اين 
رفتن  بين  از  معنای  به  مدت  كوتاه  شدن  دور 

احساس و وابستگی نيست.
بلكه حتی باعث می شود تا با اشتياق بيش تری 
دوباره در كنار هم باشيد. بنابراين، بهتر است در 
طول سال گاهی برای سفرهای كوتاه و مجردی 
برنامه ريزی كنيد. البته بايد اين درك را داشته 

اشاره :
گرچه عواطف انسانی و مسايل حق شناسی به تنهايی برای 
رعايت احترام به پدر و مادر كافی است، ولی از آنجا كه 
كامل  استقالل  آن  در  عقل  هم  كه  مسايلی  در  حتی  اسالم 
سكوت  يابد،  می  در  وضوح  به  را  آن  عاطفه  هم  و  دارد 
روا نمی دارد بلكه به عنوان تأكيد هم كه شده در اين گونه 

موارد دستورات الزم را صادر مي كند.
در  كه  است  كرده  تأكيد  آ ن قدر  والدين  احترام  مورد  در 
كم تر مسأله ای ديده می شود و در اكثر موارد بعد از اينكه 
را،  واحد  خدای  مگر  نكنيد  ستايش  اينكه  به  داده  دستور 

مي كند. ذكر  بالفاصله  را  آنها  احترام 
آيات و روايات :

استفاده  )ع(  بيت  اهل  روايات  و  مجيد  قرآن  آيات  از 
رنجاندن  و  آزردن  يعنی  والدين  عقوق  تنها  نه  كه  می شود 
نيكی  و  احسان  بلكه  است  كبيره  گناهان  از  و  حرام  آن ها 
حرام  آن  ترك  و  است  واجب  ها  آن  حق  ادای  و  كردن 

می باشد.
توصيه  انسان  به  »ما  مي فرمايد:  باره  اين  در  كريم  قرآن 

نيكی كند« مادرش  پدر و  به  كرديم كه 
رضايت   ، انسان  برای  خوشبختی  ابزار  مهم ترين  از  يكی 
و  مادر  و  پدر  به  خدمت  است،  مادر  و  پدر  به  خدمت  و 
دنيوی  سعادت  برای  محكمی  پشتوانه ی  ايشان،  خير  دعای 

و اخروی اوالد به حساب می آيد.
علمی  پيشرفت  و  تمدن  عصر  كه  كنونی  دوران  در  گرچه 
همين كه  فرزندان  می باشد،  انسانی  ارزش های  انحطاط  و 
مادر  و  پدر  با  كلی  به طور  كردند،  استقالل  احساس 
و  عزلت  كنج  به  را  آنها  و  می كنند  برخورد  سردی  به 
نشاط و خوشی خود  مانع  را  آنها  يا  و  فراموشی می سپارند 

می آورند. حساب  به 

زندگی  در  افراد  اين گونه  كه  است  داده  نشان  تجربه  اما 
خدمت  والدين  به  كه  آنها  عكس  بر  و  بود  نخواهند  موفق 

نشاط خواهند شد. با  و  زندگی خوش  دارای  می كنند، 
اينكه  از  می شود  خوشحال  كه  هر  فرمود:  اكرم )ص(  پيامبر 
و  پدر  به  شود،  فراخ  او  روزی  و  يابد  افزايش  عمرش 
خداست،  اطاعت  آنها  به  خدمت  كه  كند  خدمت  مادرش 
عمرت  می خواهی  اگر  فرمود:  السالم  عليه  حضرت صادق 
زياد شود به دو بزرگ خود -يعنی پدر و مادرت - نيكی 

كن.
مادر به  العاده  فوق  احترام 

و  آمد  )ص(  اكرم  پيامبر  نزد  مردی  فرمود:  صادق)ع(  امام 
كنم؟ حضرت  نيكی  به چه كسی  رسول اهلل  يا  كرد:  عرض 
حضرت  كی؟  به  سپس  كرد  عرض  مادرت،  به  فرمود: 
باز  حضرت  كه؟  به  سپس  پرسيد:  باز  مادرت،  به  فرمود: 
كه؟  به  سپس  پرسيد  كه  بعد  دفعه   ، مادرت  به  فرمود: 

پدرت. به  فرمود:  حضرت 
اكرم  پيامبر  نزد  مردی  فرمود:  نيز  السالم  عليه  سجاد  امام 
نمانده  يا رسول اهلل هيچ كار زشتی  )ص( آمد و عرض كرد: 

پيامبر  ؟  هست  توبه ای  من  برای  آيا  باشم  نداده  انجام  كه 
اند،  از پدر و مادرت هيچ كدام زنده  فرمود: آيا  )ص(  اكرم 
كن،  نيكی  او  به  برو  فرمود:  حضرت  پدرم،  كرد:  عرض 
پيامبر فرمود: ای كاش  وقتی آن مرد پشت نمود كه برود، 

مادرش )زنده ( می بود.
و حساسيت  از يك طرف  مادر  فداكاری  و  فراوان  محبت 
فوق  احترام  اين  موجب  ديگر  جهت  از  او  روح  لطافت  و 

العاده برای وی شده است .

نيكى به پدر و مادر

تولد  با  مردها  كه  است  اشتباه  تصوری  اين 
در  می شود؛  متولد  پدری شان  احساس  نوزاد 
با  –البته  حالی كه يك مرد همچون يك زن 
در نظر گرفتن تفاوت جنس احساس هايی كه 
دارند– احساس پدری را قبل از تولد نوزاد در 

خود دارد. 
 با همه ی اينها بعضی از تحقيقات هم نشان داده 
با ديدن فرزندشان هيجان زده و عاشق  مردها 
می شوند، برای بعضی ها اين حس فوری حتی 
با شنيدن خبر پدر شدن پديدار می شود. برای 
فرزندشان  كشيدن  آغوش  به  ديگر  برخی 

چنين حسی را در پی خواهد داشت.
كمك برای پدر شدن

كمك  به  احتياج  شدن  پدر  برای  مردان 
اطرافيان و حتی متخصصان دارند تا جايی كه 
»گروه  نام  به  دنيا گروه هايی  نقاط  بعضی  در 
پدران« وجود دارد كه در آن افرادی كه قرار 
با  و  كرده  ثبت نام  شوند  پدر  زودی  به  است 
مسايل علمی در رابطه با نوع رفتار با همسر قبل 

احساس پدرانه 
هم پای حس مادرانه

اعضای  و  او  بين  صميمی  و  گرم  رابطه ای 
خانواده برقرار شود؟

اين  مردان  و  زنان  به  جامعه  وقتی  يا  و   
حتی  و  دردها  تمام  كه  می كند  تلقين  گونه 
شادی های دوران بارداری تنها برای زن است 
جز پديد آمدن شكاف بين زن و مرد و بعدش 
بين پدر و فرزند چه انتظاری می توان داشت؟ 
همين موارد است كه امروزه باعث شده در 
كشورهای پيشرفته، مردان قدم به قدم با زنان 
در دوران بارداری همراه شوند و حتی بريدن 
بند ناف كودك را به دست پدر می سپارند تا 
از يك طرف او همراه مادر فرزندش باشد و 
نقش حامی را در سخت ترين لحظه هم ايفا 
كند و از طرف ديگر، خودش به تدريج وارد 
بين  اين  در  پدری  شود.  و خم  پرپيچ  دنيای 
تلويزيون و رسانه های جمعی نقش به سزايی 
شكل  بعدها  كه  ذهنی  تصوير  ساخت  در 

عملی به خود می گيرد، دارد. 

فارغ   از  پس  و 
تربيت  و  شدن 
خود  فرزند 

آشنا می شوند.
اين  واقعيت 
همه  كه  است 
موارد  اين 
می كند  كمك 
پای  هم  تا 
احساس مادرانه 
پدری  احساس 

نقش  پدر  وقتی  كند.  رشد  به  شروع  هم 
فعالی را در طول بارداری همسرش بر عهده 
با  بيش تری  عاطفی  نزديكی  احساس  گيرد، 
همسر داشته و مسووليت روانی بيش تری در 
در زندگی كودك در حال رشد خود حس 

می كنند.
اجتماع متفاوت - پدر 

متفاوت
در  اساسی  عوامل  از  يكی 
به  نگاهی  چه  آدم ها  اينكه 
باشند  داشته  همديگر  نقش 
است  جامعه  است.  جامعه 
كه به ما می آموزد يك پدر 
يك  و  دارد  وظايفی  چه 
مادر، چه وظايفی. وقتی در 
جامعه ای به ما تفهيم  شود كه 
پدر صرفا نقش تامين كننده احتياجات مادی 
بر عهده دارد و بر صدر خانه می نشيند و  را 
خانواده  در  شده  گفته  حرف  تنها  او  حرف 
است و بيش ترين زمان را در خارج از خانواده 
می گذراند ديگر چگونه می توان انتظار داشت 
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ت
گلگش

خواندن تيتر روزنامه های صبح در هنگام نوشيدن 
كه  است  خوشايندی  تجربه  قهوه،  پياله  يك 
محققان فنالندی با طراحی پياله هوشمند امكان 

آن را فراهم كرده اند.
پياله ی هوشمند Paulig Muki مجهز به يك 
 )e-paper( الكترونيك  كاغذ  نمايش  صفحه 
است؛ دمای پياله از طريق حس گرهای حرارتی 

مشخص می شوند.

الكتريسيته  به  را  قهوه  پياله  ی هوشمند، حرارت 
تبديل كرده و انرژی توليد شده برای تأمين برق 

مورد نياز صفحه ی نمايش استفاده می شود.
نرم  برنامه ی  از طريق  نمايش  عملكرد صفحه ی 
قابل  هوشمند  همراه  تلفن  مخصوص  افزاری 
كنترول است؛ برقراری ارتباط بين تلفن همراه و 
پياله ی هوشمند نيز از طريق ماژول بلوتوث كه 
می گيرد  است، صورت  تعبيه شده  پياله  زير  در 
كاغذ  روی  بر  تصاوير  و  روزنامه  تيترهای  و 

الكترونيك نمايش داده می شوند.
پياله ی هوشمند Paulig Muki از اوايل سال 

2015 به بازار عرضه خواهد شد.

سعدی 

انتخابات مهندسی شده  در سرزمین فرعون ها

يك  ساخت  برای  تالش  در  امريكا  دفاع  وزارت 
نقليه  وسيله ی  است؛  خاص  نظامی  برقی  بايسيكل 
و  سربازان  انتقال  برای  صدا  و  سر  بی  و  سبك 

تسليحات.

اين وسيله بی سر و صدا می تواند سربازان و تسليحات 
را در مسافت های زياد در خاك دشمن و در  آنها 

سكوت جابه جا كند.
تحقيقات  سازمان  نظارت  تحت  كه  پروژه  اين 
دفاعی امريكا در حال اجراست  وقتی تكميل شود 
كمك  شده  اعزام  و  كوچك  نظامی  گروه های  به 
را در خاك دشمن  مسافت های طوالنی  تا  می كند 

با سرعت و به طور پنهانی طی  كنند و مخفی بمانند.
اين فناوری حاصل تلفيق يك بايسيكل هيبريدی و 

پلتفورم موتورسايكل است.
به گفته طراحان اين سيستم، چنين وسايل نقليه سبك 
مناطق  در  نظامی  عمليات  موفقيت  به  خاموشی  و 

حساس منجر می شود.
كوچك  واحدهای  عمليات  به  نياز  افزايش  با 
به  ارتش  لجستيك،  پشتيبانی  از  دور  فواصل  در 
موتور  اين  مانند  سازگاری  و  موثر  فناوری های 

سايكل های هيبريدی – برقی بيشتر نياز پيدا می كند.
كيلووات  پنج  سيكلت  موتور  اين  باتری  ظرفيت 
ساعت است. اين موتور با حداكثر سرعت ۸0 مايل 
بر ساعت قادر به دو ساعت حركت با باتری پر است.

 قيمت اين موتور سيكلت حدود 15 هزار دالر تعيين 
شده است.

انتخابات  بر سر شركت در  ماه ها كشمكش  از  سرانجام پس 
رياست جمهوری مصر و اين كه چه كسی رييس جمهوری 
اين كشور شود، در نهايت اعالم شد كه عبدالفتاح سعيد خليل 
السيسی، وزير دفاع فعلی و فرمانده نظامی حكومت انتقالی با 
1۸۸ هزار و 930 امضا برای تاييد نامزدی او به همراه حمدين 
عبدالعاطی عبدالمقصود صباحی با 31 هزار و 555 امضا نامزد 
انتخابات رياست جمهوری مصر شدند. به اين ترتيب تنها دو 
نفر نامزد انتخابات رياست جمهوری پر چالش مصر شدند تا از 
طريق آن جانشين محمد مرسی، رييس جمهوری اخوانی عزل 

شده ی مصر مشخص شود.
اين بدان معنا است كه انتخابات تنها در يك دور برگزار خواهد 
شد و نتيجه ی آن در روز 5 جوالی آينده در همان موعد تعيين 
شده كه پيش از اين شورای عالی مستقل انتخابات اعالم كرده 

بود، اعالم خواهد شد.

اخبار در پیاله قهوه

موتورسایکل خاموش!

يك دادگاه فدرال از دولت امريكا خواست تا 
يادداشت های محرمانه ای كه كشتن شهروندان 
امريكايی توسط هواپيماهای بدون سرنشين در 
خارج از اين كشور را توجيه می كنند، افشا كند.

به گزارش شبكه خبری فاكس نيوز، رسانه ها 
و گروه های حقوق بشری از اين حكم دادگاه 
برای دسترسی به يادداشت های محرمانه استقبال 
عمومی  فشار  تحت  امريكا  دولت  كردند. 
مرگبار  حمالت  طرح های  تا  بود  شده  متعهد 
هواپيماهای بدون سرنشين  خود را تغيير دهد، 
اما تاكنون در مقابل فشارها برای انتشار اين اسناد 

مقاومت كرده است.
در همين راستا يك دادگاه فدرال در نيويورك 

اوباما، رييس  باراك  اظهارنظر  به  توجه  با 
جمهوری امريكا و مقامات ارشد دولتش در 
خصوص اين موضوع حكم داد كه دولت 

بايد اين اسناد را منتشر كند.
سناتور چاك گراسلی با مثبت خواندن اين 
حكم گفت: دولت اوباما تاكنون توجيهی 
به  مظنون  امريكايی های  كشتار  برای  را 
تروريست با استفاده از پهپاد مطرح كرده 

است كه هيچ تحليل قانونی ندارد.
انور االولقی،  از آنكه در سپتامبر 2012،  پس 
شده  متولد  درامريكا  كه  القاعده  رهبر  يك 
بدون  هواپيمای  از  استفاده  با  يمن  در  بود 
مطرح  درخواست ها  اين  شد،  كشته  سرنشين 

ديگر  يكی  آنكه سمير خان،  از  اما پس  شد، 
از شهروندان امريكايی و پسر كوچك اولقی 
توسط  امريكا  ديگر  شهروند  يك  همراه  به 
حمالت هواپيماهای بدون سرنشين هدف قرار 
گرفتند، درخواست ها برای بررسی اين برنامه 

باال گرفت.. 

انتخابات  كه  اين  اعالم  ضمن  عراق  وزير  نخست 
تأكيد كرد:  نمی افتد،  تاخير  به  اين كشور  پارلمانی 
عربستان همواره در توهم سرنگونی دولت سوريه، 

عراق و لبنان به سر می برد.
نخست  مالكی،  نوری  النشرة ،  اينترنتی  گزارش  به 
اعالم  ضمن  تلويزيونی  گفتگوی  در  عراق  وزير 
انتخاب  افتادن  به تأخير  با تقسيم عراق و  مخالفتش 
حق  عراق  كردستان  منطقه ی  كرد:  تأكيد  پارلمانی 
نقض  مساله  اين  كه  چرا  ندارد  استقالل  و  جدايی 

قانون اساسی محسوب می شود.

انتخابات  وی تأكيد كرد: اگر مطمئن نبودم كه در 
شركت  انتخابات  در  هرگز  می شوم،  پيروز 
انتخابات  اطمينان دارم كه  بگويم  بايد  و  نمی كردم 
به شكل كامال شفاف و درست برگزار خواهد شد.

مذهبی  طايفه گرايی  هيچ گونه  مالكی تصريح كرد: 
طايفه گرايی  نوعی  بلكه  ندارد،  وجود  عراق  در 
خاطر  به  سياست مداران  كه  دارد  وجود  سياسی 

كسب تاييد مردمی از آن استفاده می كنند.
رانده  حاشيه  به  عراق  در  سنی ها  گفت:  وی 
از  حياتی  و  اصلی  بخش  آن ها  كه  چرا  نمی شوند، 

جامعه عراق هستند.
در  عربستان  مواضع  خصوص  در  مالكی 
من  عقيده ی  به  گفت:  نيز  كشورش  قبال 
دولت  سرنگونی  توهم  در  همواره  عربستان 
و  می برد  سر  به  ايران  و  لبنان  عراق،  سوريه، 
واقع  در  گرفته  پيش  در  سياست هايی كه  با 

است. شده  مشكل ساز  كشوری 

زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نيروی كار، در جريان بهره 
وری و توليد ناخالص ملی سهم دارند كه با سرمايه گذاری در 
اطالعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان اين ارزش افزوده 
خواهد شد؛ بنابراين تالش حاكمان و نظارت و توجه ملی به اين امر 
بازخورد مستقيم در پيشرفت كشورها دارد؛ زيرا هرگاه منابع انسانی 
در محيطی سالم و با انگيزه و احساسات و عاطفه و خيرخواهی و... 
پرورش يابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نيروی 

قوی تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
يك  با  اين كه  مگر  شد  نخواهد  محقق  امر  اين  شك  بدون 
برنامه ريزی صحيح و جامع، بانوان خانه دارمان را متوجه اين امر 
كنيم كه زندگی صحيح، جامع و مسووالنه ی آنان بهترين درس 
سرمايه  بر  عالوه  مادر  بايد  و  است  فرزندان شان  برای  زندگی 
گذاری در زمينه های آموزشی توسط صنف های خصوصی رايج 
در اجتماع بر كسب مهارت های زندگی نيز تاكيد الزم را داشته 
باشد و برای انجام اين امر ابتدا بايد خود واجد اين شرايط گردد تا 

با شناخت، راه تربيتی درست را اعمال كند.
چنانچه به نحوه ی صرف اوقات فراغت بانوان خانه دار توجهی 
در  و  نگردد  دار  معنی  اجتماع مان  از  قشر  اين  زندگی  و  نشود 
را  زندگی  سبك  اين  آگاهانه  ما  دار  خانه  بانوی  صورتی كه 
كسب  لذتی  مسووليت هايش  انجام  حين  در  و  باشد  نپذيرفته 
نكند و ماشين وار كارهايش را انجام دهد، در درازمدت به علت 
دچار  فعاليت هايش  بودن  معنی  بی  و  يكنواختی  و  روزمرگی 
افسردگی، نااميدی، ياس و احساس بيهودگی می شود و بالطبع با 
اين نحوه زيستن به طور قطع نمی تواند الگوی مناسبی برای تربيت 

نسل آينده شود. 
در نظام اقتصاد اسالمی كميت و كيفيت سرمايه انسانی اصلی مهم 
در تحقق رشد عدالت محور منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع 

در كوتاه و بلندمدت دارد. بر اين اساس است كه به زن به عنوان 
سرمايه انسانی می نگرد؛ اما نه سرمايه انسانی كه مستقيما فعاليت 
اقتصادی كند، بلكه سرمايه انسانی كه در پرتوی ارتقای كيفيت 
سرمايه اجتماعی فعاليت می كند. در نظام اقتصاد اسالمی سرمايه 
اجتماعی عاملی بنيادی تر نسبت به سرمايه ی انسانی است، چرا كه 
سرمايه اجتماعی است كه منجر به پرورش و ايجاد سرمايه انسانی و 
فيزيكی می شود و مبنايی برای تحول اقتصادی و پيشرفت سريع به 

سوی رشد عدالت محور يا به عبارتی جهاد اقتصادی است.
بشريت است.  و  انسان  به  انسانی، خدمت  توسعه  اصلی  هدف 
گسترش  استعدادها،  شكوفايی  و  توانايی  ها،  قابليت  پرورش 
و  زندگی  كيفيت  بهبود  درآمد،  افزايش  اشتغال،  و  فرصت ها 
پايدار  از زندگی سالم و خالق در محيط زيستی  برخورداری 
از  يكی  انسانی  توسعه  شاخص  است.  توسعه  نهايی  هدف 
شاخص های مهم هر كشوری است كه می توان با مقايسه آن با 
كشورهای ديگر به نتايج جالبی مانند ميزان اميد به زندگی افراد 
جامعه، كيفيت زندگی، تسهيالت آموزشی، ميزان سطح خريد، 
بحران ها و مخاطرات مربوط به سالمت، وضعيت مردم نسبت به 

خط فقر استاندارد و... دست يافت.
مشاركت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی باعث تقويت 
حس اعتماد به نفس، استقالل و افزايش قدرت تصميم گيری آنها 
در عرصه های مختلف اجتماعی خواهد شد. واقعيتی انكارناپذير 
است كه بيشتر جمعيت زنان جامعه بانوان خانه داری هستند كه 
نمی توان آنها را فقط به عنوان مصرف كننده در نظر گرفت؛ زيرا 
شرط توانمندی جامعه در گرو تعامل و همكاری زنان و مردان 
است و جامعه ای كه زنان نتوانند نقش اجتماعی و اقتصادی خود 
را بيابند، نظير انسانی خواهد بود كه نيمه فلج است و قادر نيست از 

تمام توانايی های خود بهره گيری كند.

گربه ی مسکین اگر پرداشتی
تخم گنجشک از زمین برداشتی

                                      آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی
                                      یک شکم در آدمی نگذاشتی 

نقش زنان خانه دار در توسعه و رشد اقتصادی 

دولت امریکا باید اسناد 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین را منتشر کند

ي
صاد
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