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برای بجینگ و دهلی نو، سال 2020 
نقطه یی بی بازگشت بود

پس از دهه ها روابط ناآرام، چین دیگر منی تواند کتامن کند که 

هند تهدیدی واقعی است.

عــنوان های مـهم

قربانیانی که خود رسزنش می شوند
پتانسیل ویرانگری مواد مخدر خارج از تصور است

آخرین رضب االجل ترمپ 
وچالش های روبروی بایدن
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بازداشت سه سناتور و سلب عضویت دو تن آن ها به دلیل گرفنت رشوت، بار 

دیگر پدیده فساد را در مرکز افکار عمومی قرار داد. 

پس از بازداشت سه سناتور به اتهام فساد اداری، لوی سارنوالی افغانستان نیز 

بازداشت  رشوه ستانی  به جرم  عامه  وزارت صحت  کارمند  که چهار  کرد  اعالم 

و  برادر  بازداشت شدگان  شده اند. خربهای منترششده می رساند که در میان 

پرسکاکای احمدجواد عثامنی؛ وزیر صحت عامه نیز شامل می باشند.

استمرار این وضعیت، مناسبات مردم و دولت را در جامعه به شدت بی اعتامد 

نظام  مجموع  مرشوعیت  حکومت،  و  دولت  به  مردم  بی اعتامدی  می سازد. 

سیاسی را کاهش و در نتیجه توان دولت را در پیش برد امور تضعیف می کند.

این که طی دو دهه پدیدۀ فساد بر نزدیکی مردم با دولت سایه افگند، تازگی 

ندارد، اما رشوه ستانی آن هم توسط منایندگان انتخابی و انتصابی شورای ملی 

بی سابقه بود. هرچند اتهام های زیادی بر منایندگان شورای ملی...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:
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و  صلح  افغانستان،  امروز  مساله 

پیدا کردن راه هایی است که به پایان 

مسیر  این  در  شود.  ختم  خشونت ها 

کسانی  تجربه های  از  می توان 

را  راه  این  قبال  که  کرد  استفاده 

دوران  در  روالن  رومن  پیموده اند. 

زیادی  مقاالت  اول  جهانی  جنگ 

درباره صلح منترش کرد و متامی آن ها 

»ماورای  به نام  مجموعه یی  در  را 

جدال ها«، در ۱۹۰۵میالدی به چاپ 

مخالفت  مجموعه  این  در  او  رساند. 

و  افراطی  تعصب  با  را  خود 

ساخت،  مطرح  وطن پرستانه 

به  را  فرانسوی  و  آملانی  روشنفکران 

صلح و آشتی دعوت می کند. به همین 

افراد  آملان  و  فرانسه  در  هم  دلیل، 

اثر  این  با  را  خود  مخالفت  بسیاری 

موجب  امر  همین  و  می کنند  اعالم 

درگیری های قلمی بسیاری می شود. 

و دوستان  از طرفداران  حتی عده یی 

خود او با مخالفانش همسو می شوند، 

همین  که  بدانیم  است،  جالب  اما 

بیانیه  منزله  به  جنگ،  از  پس  کتاب 

هواداران...

»ُسکانس ها«ی زندگی
»نربد  شبیه  چیزی  کم  دست  انسانی،  زندگی 

با  رایان«  رسباز  »نجات  فلم  اگر  است.  نُرماندی« 

صحنه  تراژیک ترین  که  اسپیلربگ،  استیون  کارگردانی 

جنگ دّوم جهانی را به تصویر کشیده است، دیده باشید، 

با »تقسیم بندی« رویدادهای آن و با نگاه به مرگ رسبازان 

یک  در  انسانی،  هر  که  شد  خواهید  متوجه  امریکایی، 

»جا«یی از زندگی خود، »متّوقف« می شود و باید ...

منار جام ثبت میراث های 
فرهنگی جهان اسالم شد

افزایش ۱۵درصدی کشت و 
برداشت برنج در سال جاری

کشته شدن 50 روزنامه نگار و 
کارمندان رسانه ها طی سال 2020 

در رسارس جهان

حزب دموکراسی و پیرشفت ترکیه:

دولت اردوغان مانند دولت 
ایران مستبد است

چرا رشد اقتصادی کشور طی یک دهه منفی است؟

چرا باید آثار رومن روالن را بخوانیم؟

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

 کمیتۀ میک:

کمیسیونمبارزهبافسادبهخاطراستخدامازادارۀاموراجازهمیگیرد
»کمیسیونی که  بی صالحیت و زیردست اداره امور باشد، منی توانیم از این کمیسیون توقع

داشته باشیم. استقاللیت آن صفر است.«
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راه مدنیت: احمدضیا رساج، رییس عمومی   

امنیت ملی کشور گفته که در جریان یک سال 

گذشته، شش هزار و ۱۰۰نفر بازداشت شده اند 

که از این میان سه هزار و ۶۰۰تن آن ها متهم به 

فعالیت های تروریستی اند.

در  طالبان  گروه  و  حقانی  شبکۀ  که  افزوده  او 

پشت این ترورهای هدفمند دست دارند.

آقای رساج که روز سه شنبه )۹جدی( در مورد 

وضعیت امنیتی به اعضای مجلس سنا اطالعات 

اطالعات  اساس  بر  که  کرد  تاکید  می داد، 

استخباراتی، از میان این افراد، ۷۰نفر به اتهام 

دست داشنت در ترورهای هدف مندانه و ۷نفر 

انتحاری  حملۀ  انجام  برای  تالش  اتهام  به  نیز 

بازداشت شده اند.

او افزود که مسوول ۹۹درصد این حمله ها، گروه 

داعش  گروه  آن،  در یک درصد  و  بوده  طالبان 

دست داشته است.

همچنین وی ترصیح کرد که در جریان یک سال 

گذشته، بیش از ۱۸هزار و ۲۰۰حمله به شمول 

انفجار ماین های مقناطیسی در کشور راه اندازی 

شده  اند.

سه روز پیش نیز آقای رساج در نشست کمیته 

در  که  بود  گفته  حکومت  و  رسانه ها  مشرتک 

عقب ترور رحمت الله نیکزاد و الیاس داعی گروه 

طالبان است.

از سویی هم، مسعود اندرابی، وزیر امور داخلۀ 

این  در  رساج  آقای  گفته های  تایید  با  کشور 

نشست گفت که گروه طالبان در انفجار ماین ها 

و قتل های هدف مند اخیر دست دارد.

صلح  توافق نامۀ  امضای  از  پس  که  افزوده  او 

میان امریکا و طالبان در دوحه، این گروه برای 

امتیازگیری در گفتگوهای صلح سطح حمالت و 

خشونت ها را افزایش داده است.

که  این  دلیل  به  کرد:  ترصیح  اندرابی  آقای 

حمله های طالبان در والیت ها از سوی نیروهای 

روی  بیشرت  گروه  این  شده،  زده  عقب  امنیتی 

انفجار ماین و ترور افراد مترکز کرده اند.

او می گوید که گروه طالبان قصد دارد با انجام 

حمالت هدف مند و ترور فعاالن، در میان مردم 

رسوصدا ایجاد کنند.

از چند ماه به این طرف، هم زمان با آغاز رسمی 

افزایش  نیز  خشونت ها  سطح  صلح،  مذاکرات 

دست  همواره  طالبان  گروه  اما  است،  یافته 

داشنت در آن را رد می کنند.

راه مدنیت: لوی سارنوالی کشور می گوید که از 

آغاز سال جاری تا اکنون به دوهزار و ۹۹۰قضیۀ 

خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.

)۹جدی(  سه شنبه  روز  کشور  سارنوالی  لوی 

قضایای  میان  از  که  گفته  خربنامه یی  نرش  با 

زنان در  نوع خشونت علیه  بیشرتین  لت وکوب 

جریان امسال بوده است.

طبق معلومات این اداره کابل با ثبت ۸۱۴مورد 

با  بلخ  نخست،  جایگاه  در  زنان  علیه  خشونت 

ثبت،  با  در جایگاه دوم، هرات  ثبت ۴۳۰مورد 

۳۰۳ مورد درجایگاه سوم و والیت تخار با ثبت، 

۴۳۰قضیۀ خشونت علیه زنان در جایگاه چهارم 

قرار دارند.

بر اساس گزارش های این در خربنامه موارد نکاح 

اجباری، ازدواج بیش از یک زن، اجبار به اعتیاد 

موادمخدر و انزوای اجباری، نسبت به سایر انواع 

خشونت ها در افغانستان کاهش یافته اند.

میان  این  از  که  کرد  ترصیح  سارنوالی  لوی 

۲۵۹مورد آن قضایای تجاوز جنسی و ۱۳۷مورد 

پرونده های قتل ، ۱۶۶مورد جراحت و معلولیت، 

یک هزار و ۵۰۱ مورد جرایم لت و کوب، ۲۶۰مورد 

آزارواذیت، ۹۸مورد  تحقیر، ۲۵۷مورد  و  دشنام 

خودکشی، ۲۳مورد  و  سوزی  خود  برای  اجبار 

اجباری  نکاح  ۲۹مورد  فحشا،  به  اجبار  جرایم 

و ۲۶۰مورد دیگر آن سایر جرایم خشونت علیه 

زنان می باشند.

علیه  خشونت  آمار  افزایش  که  افزوده  خربنامه 

آنان  برابر  در  خشونت  افزایش  معنای  به  زنان 

زمینه های  شدن  بیشرت  از  ناشی  بل  نیست، 

دسرتسی زنان به عدالت می باشد.

ایجاد  با  که  کرد  تاکید  سارنوالی  لوی 

در  زنان  علیه  خشونت  منع  سارنوالی های 

۳۴والیت و حضور زنان در تشکیل این نهادها، 

زمینۀ دسرتسی زنان به عدالت بیشرت شده است.

مساله خشونت شاید از مهیب ترین پدیده هایی 

است که زنان را در افغانستان تهدید می کند. 

خصوصا در سال های اخیر این مساله در حال 

گسرتش است.

راه مدنیت: وزارت امور خارجۀ کشور اعالم   

سازمان  فرهنگی  میراث های  کمیتۀ  که  کرد 

اسالم  جهان  فرهنگی  و  علمی  آموزشی، 

»آیسیسکو« در جریان سومین اجالس فوق العادۀ 

میراث های  آثار  ثبت  غور  جام  منار  خویش 

فرهنگی جهان اسالم شد.

نرش  با  )9جدی(  سه شنبه  روز  وزارت  این 

با  خربنامه یی گفته که در جلسه این سازمان، 

اتفاق آرا با دوسیۀ پیشنهادی دولت افغانستان 

مبنی بر ثبت »منار جام« در لست میراث های 

فرهنگی جهان اسالم موافقت کرد.

جریان  در  کشور،  خارجۀ  وزارت  خربنامۀ  طبق 

از  این کمیته، پس  سومین اجالس فوق العادۀ 

ارزیابی و مرور دوسیه های پیشنهادی کشورهای 

عضو سازمان آیسیسکو، ۲۲ اثر فرهنگی از شش 

کشور اسالمی )امارات متحدۀ عربی، افغانستان، 

یمن، فلسطین، مراکش و عامن( مورد قبول قرار 

گرفته است.

منار جام در سال ۲۰۰۲شامل لست میراث های 

که  بود  یونسکو شده  فرهنگی جهانی سازمان 

اکنون در لست میراث های فرهنگی جهان اسالم 

نیز قرار گرفت.

اثر فرهنگی  به گفتۀ این وزارت، این نخستین 

میراث های  لست  شامل  که  می باشد  کشور 

این  است.  گردیده  اسالم  جهان  فرهنگی 

دست آورد مهم در راستای تقویت وجه ملی، حفظ 

و مرمت آثار فرهنگی کشور در سطح بین املللی، 

و تقویت پالیسی دولت در عرصه های دیپلوماسی 

فرهنگی از اهمیت فراوان برخوردار است.

تاریخ  جلسه سازمان فرهنگی جهان اسالم در 

10دسمرب سال روان میالدی به صورت مجازی 

برگزار گردیده بود.

منار جام غور در مناطق کوهستانی والیت غور 

در ۶۲ کیلومرتی ولسوالی شهرک این والیت در 

روستای موسوم به »جام« موقعیت دارد.

رودخانۀ  و  جام  رودخانۀ  تالقی  در  منار  این 

دوازدهم  قرن  در  منار  این  دارد.  قرار  هریرود 

میالدی ساخته شده و ۶۵مرت ارتفاع دارد و در 

از  بعد  بنا  این  یونسکو شد.  ثبت  سال ۲۰۰۲ 

بلندترین  هندوستان  نو،  دهلی  در  منار  قطب 

مناره خشتی جهان است.

راه مدنیت: اکرب رستمی، سخنگوی وزارت   

زراعت، آبیاری و مالداری گفت که گزارش این 

وزارت همراه با ادارۀ ملی احصاییه و معلومات 

کشور نشان می دهد که کاشت و برداشت برنج 

در سال ۱۳۹۹ خورشیدی در مقایسه با سال 

گذشته، حدود ۱۵درصد افزایش یافته است.

در  )۹جدی(  سه  شنبه  روز  رستمی  آقای 

صحبت با روزنامۀ راه مدنیت گفته که براساس 

به  برنج در سال جاری  این گزارش، حاصالت 

۴۴۰هزار مرتیک تن رسیده است، درحالی که 

سال گذشته در مجموع ۳۸۳هزار مرتیک تن 

برنج در کشور تولید شده بود.

به گفتۀ وی، امسال در تناسب به سال گذشته 

۵۷هزار تن برنج بیشرت برنج تولید شده است.

سخنگوی وزارت زراعت افزوده که شالی زارهای 

برنج کشور نیز در سال جاری به ۱۴۷.۵هزار 

هکتار زمین رسیده که نسبت به سال گذشته 

۱۹.۵هزار هکتار افزایش یافته است.

طبق معلومات او، سال گذشته ۱۲۸هزار هکتار 

زمین زیر کشت برنج قرار داشت.

به گفتۀ وی، والیت قندوز با داشنت ۶۴.۸هزار 

تن  مرتیک  تولید ۱۴۰هزار  و  شالی زار  هکتار 

در  برنج  تولیدکنندۀ  والیات  اول  جایگاه  برنج 

کشور را دارد. همچنان، والیت تخار با داشنت 

۲۳هزار هکتار شالی زار و تولید ۷۵هزار تن برنج 

جایگاه دوم، والیت بغالن با داشنت ۱۹.۷هزار 

هکتار شالی زار و تولید ۶۳هزار تن جایگاه سوم 

و ننگرهار با داشنت ۱۴.۶هزار هکتار شالی زار 

و تولید ۴۷هزار تن برنج جایگاه چهارم را دارد.

او تاکید ترصیح کرد که هرات با تولید ۲۸هزار 

تن برنج، کرن با تولید ۲۰هزار تن برنج، بلخ با 

تولید ۱۸هزار تن برنج و لغامن با تولید ۱۵هزار 

تن برنج در جایگاه های بعدی قرار دارند.

وزارت  معلومات  براساس  که  کرد  عالوه  وی 

در  برنج  حاصالت  مالداری،  و  آبیاری  زراعت، 

افزایش  حدود ۱۵درصد  درحالی  جاری  سال 

شهروندان  کالن  مصارف  از  برنج  است.  یافته 

به صورت  آن  از  و  می رود  شامر  به  افغانستان 

گسرتده استفاده می شود.

آقای رستمی اظهار داشت که در حال حارض در 

پکتیا،  بدخشان،  ارزگان،  والیت های خوست، 

بامیان،  هلمند،  بادغیس،  کابل،  دایکندی، 

رسپل و غور نیز برنج کاشت و برداشت می شود.

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  سخنگوی 

کشور عالوه کرد که براساس تخمین ادارۀ ملی 

احصاییه و معلومات، افغانستان در سال جاری 

به  توجه  با  نیاز دارد که  برنج  تن  به ۶۵۵هزار 

۲۱۵هزار  کشور،  داخل  در  برنج  تولید  میزان 

تن کمبود وجود دارد. این کمبودات از طریق 

واردات برنج از کشورهای دیگر مرفع می گردد.

بازداشت سه سناتور و سلب عضویت دو تن 

آن ها به دلیل گرفنت رشوت، بار دیگر پدیده فساد 

را در مرکز افکار عمومی قرار داد. 

پس از بازداشت سه سناتور به اتهام فساد اداری، 

لوی سارنوالی افغانستان نیز اعالم کرد که چهار 

رشوه ستانی  جرم  به  عامه  صحت  وزارت  کارمند 

بازداشت شده اند. خربهای منترششده می رساند 

که در میان بازداشت شدگان برادر و پرسکاکای 

احمدجواد عثامنی؛ وزیر صحت عامه نیز شامل 

می باشند.

استمرار این وضعیت، مناسبات مردم و دولت را در 

جامعه به شدت بی اعتامد می سازد. بی اعتامدی 

مردم به دولت و حکومت، مرشوعیت مجموع نظام 

سیاسی را کاهش و در نتیجه توان دولت را در 

پیش برد امور تضعیف می کند.

این که طی دو دهه پدیدۀ فساد بر نزدیکی مردم 

با دولت سایه افگند، تازگی ندارد، اما رشوه ستانی 

انتصابی  و  انتخابی  منایندگان  توسط  هم  آن 

اتهام های  هرچند  بود.  بی سابقه  ملی  شورای 

زیادی بر منایندگان شورای ملی در دست داشنت 

به فساد اداری وارد است، اما بازداشت عینی و 

علنی سازی آن توسط حکومت در نوع خود سابقه 

نداشته است.

مسووالن دیدبان شفافیت در این مورد می گویند: 

زمانی که این ها برای نظارت موظف می شوند یا 

بحث رای اعتامد یا عدم اعتامد مطرح می شود، 

اتهام فساد رسباال می کند و طبیعی است که این 

و  عادالنه  به صورت  اتهامات 

بی طرفانه از سوی قوه قضاییه 

بررسی منی شود.

تیموری؛ محقق دیدبان  نارص 

شفافیت به روزنامه راه مدنیت 

اتهام هایی  گذشته  در  گفت: 

در  حتا  اتهام ها  این  و  بود 

ابعاد  با  محاکمه  و  تحقیق 

بررسی  شد؛  پیچیده  سیاسی 

پرونده های بزرگ فساد اداری 

است  زمان گیر  منایندگان  و 

نیازمند  آن،  به  رسیدگی  و 

قضایی  و  عدلی  نهادهای 

مستقل است تا بتوانند عدالت 

را تامین کنند.

در  اداری  فساد  عوامل  به  اشاره  با  تیموری 

فساد  عمده  عامل  که  کرد  تاکید  افغانستان 

با  کشور  این  انتخابات  است.  انتخابات  موجود 

پول سیاسی، مداخالت سیاسی و خارجی برگزار 

می شود و ساختارهای انتخاباتی معیوب، بدترین 

افراد را از جامعه وارد ساختارهای دولتی می کند. 

»ممکن است افراد شایسته هم در بین شان باشد، 

سیاه،  پول  با  که  انتخابات  ساختار  کل  در  اما 

فشار و مداخله خارجی اتفاق می افتد، این روند 

عامل  این  منی آید.  درست  تهداب  از  سیاسی 

عمده است و وقتی در پارملان افراد متهم به فساد 

شبکه های  از  و  کرده  فساد  خودشان  می آیند، 

فساد هم حفاظت می کنند.«

ملی  شورای  منایندگان  که  است  معتقد  وی 

اعتامد  رای  کابینه  اعضای  به  خود  هامنند 

ظاهرا  را  خود  که  ریاست جمهوری  می دهند؛ 

قهرمان مبارزه با فساد جلوه می دهد، اما تردیدی 

نیست که خیلی از مسایل بزرگ فساد با اطالعات 

و حامیت افراد در ارگ انجام می شود.

در همین حال، کمیته مستقل مشرتک نظارت و 

ارزیابی مبارزه با فساد اداری )میک( انتصابی های 

دولتی را عامل و منبع فساد اداری می داند.

میوند روحانی؛ رییس این کمیته به روزنامه راه 

صورت  انتصاب  اکرثجاهایی که  گفت:  مدنیت 

گرفته، فساد در آن جا بیشرت وجود داشته است. 

انتصابی  تن  دو  شدند،  بازداشت  سناتورانی که 

سناتور  احتامال،  بودند.  انتخابی  هم  تن  یک  و 

به  آلوده  انتصابی  سناتوران  تشویق  به  انتخابی 

مطمین  انتصابی  سناتور  دو  زیرا  شده،  فساد 

بوده که با حکومت شناخت و رابطه نزدیک دارد 

و این به معنای آن است که با افراد بلندرتبه در 

ارگ  داخل  از  هم  یا  و  داشته  ارتباط  حکومت 

حامیت می شوند. »این حامیت مقامات بلندرتبه 

آنان جرات می دهد که  به  اشخاص  از  حکومت 

فساد کنند.«

است  که  این  دیگر  پرسش 

وقتی دولت و نظام سیاسی از 

و  نباشند  برخوردار  الزم  ثبات 

فسادپیشه  عنارص  موجودیت 

بی اعتامدی  فاصلۀ  واقع  در 

بیشرت  را  دولت  و  ملت  میان 

کنند، این چقدر خطرآفرین و 

یا هم تهدیدآمیز است؟ 

در  که  می گوید  میک  کمیته 

گذشته،  سال  بیست  طول 

از  که  کردند  فساد  کسانی 

مقرر  ریاست جمهوری  طریق 

و  اعتامد گردید  آن ها  باالی  و 

»مساله  شد.  داده  صالحیت 

نام رسگند که در فساد  به  مشاور رییس جمهور 

پیشین  مشاور  و  اسبق  مالیه  وزیر  بود،  شامل 

جریان  در  هم  شام  که  قیومی  رییس جمهور 

هستید. شام کارهای غیرقانونی اجمل احمدی را 

شاهد هستید. همین طور مثال های زیادی داریم 

و کسانی هستند که به ارگ و حکومت نزدیک 

می باشند و فساد می کنند.«

به نظر کمیته میک، کسانی که از سوی حکومت 

حامیت و انتصاب شدند، بدون رقابت آزاد، بدون 

داشنت تحصیل و شایستگی به یک سمت آمدند، 

این منبع فساد در حکومت هستند.

رییس کمیته مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی 

مبارزه با فساد اداری با اشاره به حیف ومیل بودجه 

پولی که  در  تاکید منود،  کرونا  ویروس  با  مبارزه 

برای  دوا  و  صحی  دستگاه های  خریداری  برای 

فساد صورت  بود،  داده شده  تخصیص  بیامران 

گرفت و این باعث شد که شامر زیادی از بیامران 

جان های شان را از دست بدهند. در عین حال، 

مردمی که از بیکاری و فقر رنج می برند، این باعث 

به  این ها  متامی  و  شده  جنایی  جرایم  افزایش 

قرار  کسانی  ادارات  راس  در  که  است  خاطری 

می گیرند که شایستگی وظایف را نداشته و معاف 

از قانون هستند و حکومت هم منی تواند قانون را 

باالی این افراد تطبیق کند.

کمیسیون »بی صالحیت« مبارزه با فساد   

اداری

مبارزه با فساد اداری تا پیش از حکومت وحدت 

ملی در اولویت کاری نبود و آن زمان، کسانی که 

قرار  عایداتی  نهادهای  به ویژه  ادارات  راس  در 

کردند،  حیف ومیل  را  زیادی  پول های  داشتند، 

اما و با آمدن رییس جمهور غنی در راس حکومت 

وحدت ملی، مبارزه با این پدیده تا حدود جان 

گرفت هرچند برای کاهش گراف فساد موثر واقع 

نشد.  

جینوا،  کنفرانس  برگزاری  آستانه  در  حکومت 

اداری را طی فرمانی  با فساد  کمیسیون مبارزه 

ایجاد و اعضای آن را طی یک مراسم سوگند داد. 

ادامۀ کمک های جامعۀ جهانی مرشوط به مبارزه 

با فساد و ایجاد نهاد مستقل در این راستا بود اما 

با این که یک ماه از ایجاد این کمیسیون می گذرد 

رسدرگمی   در  و  نداشته  تحرکی  هیچ گونه  اما 

متام عیار به رس می برد.

میوند روحانی می گوید: قرار است کمیته میک 

با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شود و 

او شخصا از یک ماه بدین سو با این کمیسیون 

هیچ گونه  مدت  این  طی  اما  دارد،  همکاری 

و  نشده  واگذار  کمیسیون  این  به  صالحیتی 

تصمیم هم گرفته منی تواند. 

به خاطر  کمیسیون  اعضای  روحانی،  گفته  به 

استخدام  خاطر  به  حتا  و  خانه  کرایه  پرداخت 

و  بگیرند  متاس  ریاست جمهوری  ارگ  به  باید 

اجازه استخدام را دریافت کنند. »کمیسیونی  که 

بی صالحیت و زیردست اداره امور باشد، منی توان 

استقاللیت  داشت.  توقعی  کمیسیون  این  از 

این ها صفر است.«

کمیته میک به این باور است که کسانی مامور 

مبارزه با فساد شده اند از شایستگی الزم برخوردار 

دیگر،  جانب  از  منی توانند؛  مبارزه  و  نبوده 

کسانی که حقوق خوانده، فکر می کنند مبارزه با 

فساد فقط حرف زدن با مردم و بازداشت منودن 

است، در حالی که این درست نیست. از یک سو 

سیستم ضعیف است و از سوی دیگر، هیچ کسی 

وقتی  ندارند.  هراسی  آن  حاکمیت  و  قانون  از 

کسی از قانون نرتسد، واضح است که دست به 

فساد می زنند.

کمیته میک در حالی از شیوۀ مبارزه با فساد انتقاد 

می کند که پس از بازداشت سه سناتور، امرالله 

بازداشت  ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح؛ 

سناتوران را »هیجان آفرین« عنوان کرد. او گفته 

که روند بازداشت افراد فسادپیشه همچنان ادامه 

خواهد داشت.

سخنگوی  رسولی،  جمشید  مدنیت:  راه   

وزارت  در  نفر  چهار  که  گفته  سارنوالی  لوی 

از  رشوت  مطالبۀ  اتهام  به  عامه  صحت 

کارمندان این وزارت، بازداشت شده اند.

تایید  با  )۹جدی(  سه شنبه  روز  رسولی  آقای 

این  که  گفت  مدنیت  راه  روزنامۀ  به  خرب  این 

افراد از سوی سارنوالی کنرتول و مراقبت لوی 

امیت ملی  ریاست  با  سارنوالی در هامهنگی 

بازداشت شده و در حال حارض تحت توقیف 

هستند.

وی در مورد هویت افراد بازداشت شده جزییات 

و  تحقیق  تحت  قضیه  که  کرد  تاکید  اما  داد، 

بررسی لوی سارنوالی قرار دارد.

این  سارنوالی  لوی  که  می دهد  اطمینان  او 

قضیه را مانند دیگر قضایا در روشنایی احکام 

مردم  با  آن  یافته های  و  نتایج  بررسی،  قانون 

رشیک می شود.

نیز  سارنوالی  لوی  اعالمیۀ  یک  در  همچنین 

)۸جدی(  دوشنبه  روز  افراد  این  که  آمده 

براساس اطالع و شکایت چند نفر از کارمندان 

وزارت صحت عامه بازداشت شده اند.

در همین حال، بر اساس گزارش رسانه ها این 

چهار تن از نزدیکان وزیر صحت عامه هستند 

این  کارمندان  از  رشوه  مطالبه  اتهام  به  که 

سارنوالی  لوی  و  ملی  امنیت  توسط  وزارت، 

بازداشت شده اند. رسانه ها گزارش داده اند که 

داماد  دومی  برادر،  بازداشت شدگان  از  یکی 

احمدجواد عثامنی، وزیر صحت عامه اند.

از  نفر  دو  که  شده  گفته  همچنان 

بازداشت شدگان از مشاوران آقای عثامنی اند.

وزارت صحت عامه تاکنون در این باره واکنشی 

نشان نداده است.

این در حالی است که دو روز قبل، سه سناتور 

نیز به اتهام دریافت ۴۰هزار دالر رشوه در بلخ 

بازداشت شدند.

***
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 کمیتۀ میک:
کمیسیون مبارزه با فساد به خاطر استخدام از ادارۀ امور اجازه می گیرد

»کمیسیونی که  بی صالحیت و زیردست اداره امور باشد، منی توانیم از این کمیسیون توقع داشته باشیم. استقاللیت آن صفر است.«

چهار نفر در وزارت صحت عامه به اتهام مطالبۀ رشوه بازداشت شدند

رساج: شبکۀ حقانی و طالبان در 
پشت ترورهای هدفمند قرار دارند

رسیدگی لوی سارنوالی به دوهزار 
و۹۹۰قضیه خشونت علیه زنان

منار جام ثبت میراث های فرهنگی 
جهان اسالم شد

افزایش ۱۵درصدی کشت و 
برداشت برنج در سال جاری

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

به نظر کمیته   
میک، کسانی که از 

سوی حکومت 
حامیت و انتصاب 

شدند، بدون رقابت 
آزاد، بدون داشنت 

تحصیل و شایستگی 
به یک سمت آمدند، 

این منبع فساد در 
حکومت هستند.

»افغانستان مرگ بارترین مکان برای شهروند
عادی بودن«

کمیته بین املللی صلیب رسخ بین املللی روز دوشنبه در توییتی   
گفت: »افغانستان همچنان یکی از مرگ بارترین مکان های جهان برای 
غیرنظامیان است.« این کمیته افزود که ۱۷میلیون نفر در این کشور 

تحت تاثیر شدید درگیری های مسلحانه هستند! طبق گزارش این کمیته، 
تقریبا ۵۰درصد از جمعیت افغانستان تحت تاثیر جنگ قرار دارند.

وزیر امور داخله، طالبان را عقب انفجار ماین ها و 
قتل های هدفمند می داند

محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله، گفت: »از اعرتافات شامری   
از بازداشت شد  گان بر می آید که پس از توافق نامۀ دوحه، گروهی به نام 

»عبیده« در والیت لوگر از سوی طالبان ایجاد گردید که هدف این گروه 
ترور کارمندان دولتی، خربنگاران و فعاالن جامعۀ مدنی است تا با قتل 

آنان رس و صدا ایجاد گردد.«



قربانیانی که خود رسزنش می شوند
پتانسیل ویرانگری مواد مخدر خارج از تصور است

آخرین رضب االجل ترمپ وچالش های روبروی بایدن

گـزارشــگرنجمه رسا

در  شهادت  و  ترور  قتل،  از  آماری  روزه  همه   

که  آماری  اما  می شود،  منترش  جنگ  میدان های 

چندان رسانه یی منی شود و یا اصال در دست نیست، 

آمار تعداد افرادی است که با مرگ هر فرد به زوال و 

سقوط نزدیک می شوند. 

به تازگی گزارشی از نیویارک تایمز 

که ترجمۀ آن در شامرۀ پیشین راه 

از  گوشه یی  شد،  منترش  مدنیت 

این فالکت ناشی از مرگ را نشان 

زیرا  متفاوت تر؛  کمی  این بار  داد. 

ظاهر  در  شاید  آنان  از  بسیاری 

نظر  به  اختالفات  و  جنگ  قربانی 

علت  به  معدوم شدگان  و  نرسند 

آیا  اما  باشند،  موادمخدر  قاچاق 

کسی می تواند انکار کند که رشایط 

موجود در غلطیدن آن ها به قاچاق و 

کسب درآمد از این راه بی تاثیر نبوده 

است؟

در  شهرهرات  جنوبی  جادۀ  در  بیوه ها  روستای 

ولسوالی ادرسکن این والیت با زنانی که چادرسیاه 

بلند بر رس دارند و مانند ارواحی که در عکس این 

گزارش نشان داده شده در بیابانی که بهرتین استعاره 

از قحطی است، رسگردانند. اما واقعا چرا و چطور مواد 

مخدر از ما قربانی می گیرد.

تاریخچه و دالیل گسرتش 

آغاز گسرتش روند کشت و تولید مواد مخدر به دهۀ 

1980 و پس از تهاجم شوروی باز می گردد. با تهاجم 

جهادی  گروه های  تشکیل  و  افغانستان  به  شوروی 

و  سالح  تهیۀ  برای  گروه ها  این  مالی  نیاز  افغان، 

ملزومات جنگی، آن ها را به سمت فعالیت در عرصۀ 

مواد مخدر سوق داد. 

»مک دانلد« در کتاب مخدر در افغانستان می گوید، 

پس از خروج نیروهای مهاجم و در دورۀ جنگ داخلی 

که محصول درگیری گروه های جهادی بر رس قدرت 

قبایل  جنبش  شکل گیری  زمان  چنین  هم  و  بود 

پشتون، مواد مخدر و تجارت آن به عامل تقویت کنندۀ 

مالی گروه های قدرت طلب تبدیل شد.

بسیاری  که  بود  حد  آن  تا  مخدر  مواد  اهمیت 

کارشناسان ادعا می کنند دلیل موفقیت گروه طالبان 

دونالد ترمپ، چهل وپنجمین رییس جمهور امریکا،   

در آخرین روزهای زمام داری خود در کاخ سفید بودجه 

وزارت دفاع آمریکا را  وتو منود. 

در بودجه تسلیحاتی ۲۰۲۱ مجلس منایندگان خواستار 

خروج مسووالنه نیروهای امریکا از افغانستان شده است؛ 

در صورتیکه کاهش نیروها  کمرت از چهارهزار نفر نباشد 

و رییس جمهور جهت  کاهش خروج نیروها دلیل ارایه 

مناید.  ترمپ وعده داده بود که رسبازان »شجاع« امریکا 

در افغانستان، جشن میالد مسیح را درکنار خانواده های 

خود تجلیل خواهند منود و تعداد رسبازان در افغانستان 

۲۵۰۰ تن باقی خواهد ماند. 

منایندگان  ومخالفین  موافقین  خشم  ترمپ،   وتوی 

کنگره را برانگیخته است و کنگره درنظر دارد که وتوی 

رییس جمهور  را لغو  مناید، در آن صورت نظر به قانون 

امریکا الیحه بودجه تسلیحاتی قابل اجرا  خواهد بود.  

کارشناسان این تصمیم غیرمرتقبه ترمپ را مقابله جویی 

و انتقام لجوجانه برعلیه قوای مقننه ارزیابی می منایند 

تردید  و  شوک  دچار  نیز  را  جمهوری خواهان  حتی  که 

آینده  سناریوی  که  نیست  معلوم  هنوز  است.  منوده 

خروج رسبازان امریکا از افغانستان چگونه اجرا خواهد 

شد. 

اوضاع در افغانستان به خاطر تضاد ها وبی اعتامدی میان 

دولت و طالبان، پیچیده تر و باعث افزایش خشونت، قتل 

خربنگاران، مدافعان حقوق مدنی، قتل های زنجیری و 

انفجار در مناطق مختلف کشور شده است. 

خروج عجوالنه وغیر مسوالنه نیروهای امریکا بدون توافق 

آتش بس، بنا به نگرانی سیاستمداران افغانستان وضع را 

بحرانی تر نیز می گرداند. 

آقای ترمپ با سیاست های منفعت جویانه و اعالمیه های 

پرطمطراق نتوانست و یا نخواست از توافق قابل قبول 

افغانستان   آینده  رسنوشت  و  صلح  به  دستیابی  جهت 

اولیۀ  مراحل  در  توانستند  که  بود  این  زمان  آن  در 

فعالیت خود بر حوزه های با اهمیت کشت تریاک در 

جنوب و رشق افغانستان تسلط پیدا کنند و به تبع 

آن از طریق درآمدهای حاصل به هواداران و نیروهای 

تحت امر خود دست مزد باالتری را پرداخت منایند.

از سقوط طالبان، تریاک همچنان و حتی  اما پس 

ماند.  باقی  قدرمتندتر 

تحمیل  در  دولت  ضعف 

مناطق  بر  خود  ارادۀ 

دلیل  به  کشور  مختلف 

عدم وجود نیروهای امنیتی 

گسرتش  باعث  کارآمد 

ناامنی در مناطق مختلف 

تالش  کابل  است.  شده  

منظور  به  را  گسرتده یی 

مسلح  نیروهای  تقویت 

این  البته  که  داده  انجام 

قبیل طرح ها زمان بر است. 

نیروهای  تعداد  رسیع  گسرتش  در  تأمل  قابل  نکتۀ 

به  توجه  بدون  نیروها  تعداد  افزایش  رصفاً  افغان، 

کیفیت افراد تحت تعلیم است. به همین دلیل برخی 

از در کارآیی این نیروها در برخورد با پدیدۀ مواد مخدر 

شک دارند. 

افزایش  و  قضایی  نظام  بهبود  برای  دیگر  سوی  از 

کارآیی آن به عنوان مکمل دستگاه های امنیتی در امر 

برخورد با مسالۀ مواد مخدر توجه کافی صورت نگرفته 

است. همین ضعف باعث عدم پیگیری مناسب در 

بر اساس احرتام به اراده مردم حامیت مناید. او الیحه 

بودجه دفاعی ۲۰۲۱ را وتو منود تا به طور عوام فریبانه 

در آخرین رمق حیات سیاسی خود به مردم آمریکا وامنود 

کند که به او اجازه نداده اند تا رسبازان امریکا سال نو را 

درکنار خانواده های خود جشن بگیرند.

ازجانب دیگر ترمپ از جمهوری خواهان نیز ناامید شده 

است.

عفو عمومی ۲۶تن ازمتهامن که از اطرافیان نزدیک و 

اعضای خانواده ترمپ اند، بیانگر تشویش ترمپ از آینده 

سیاسی آن ها می باشد. 

تجربه بیست سال جنگ امریکا در افغانستان نشان داد 

که صلح در افغانستان با استفاده از زور برقرار منی گردد. 

کوتاه ترین راه برای دستیابی به صلح، کمک به مذاکرات 

صلح میان خود افغان هاست. امریکا با استفاده از نفوذ 

جوانب  می تواند  جهانی  کشور های  حامیت  و  خود 

متخاصم را قانع کند تا تضاد ها و اختالف نظرهای خود 

شده  مخدر  مواد  تجارت  و  کشت  مسالۀ  با  برخورد 

است.

باید در نظر گرفت، وضعیت  از جنبه هایی که  یکی 

کشور،  اقتصاد  بخش  مهم ترین  است.  مردم  مالی 

زراعت است. درحالی که وسعت اراضی قابل کشت 

12درصد کل مساحت را شامل می شود. کشاورزان 

باالتر  اقتصادی  رصفۀ  به  توجه  با 

گیاهان  دیگر  به  نسبت  خشخاش 

متایل بیشرتی نسبت به کشت آن 

مقاومت  دلیل  به  گیاه  این  دارند. 

بیشرت در برابر بیامری ها، مرصف کم 

آب و نگهداری و حمل ونقل آسان، 

است.  کشت  برای  مناسبی  گزینۀ 

محل  از  کشاورزان  درآمد  افزایش 

کشت خشخاش دلیل عمدۀ گرایش 

به کشت مجدد خشخاش محسوب 

می شود.

زمینه های  انگیزه  این  کنار  در 

عوامل  چون  هم  داخلی  مناسب 

سیاسی-   عوامل  و  ژیوپولتیک 

فرهنگی بسرت مناسبی را برای 

گرایش به تولید و تجارت مواد 

مخدر فراهم کرده است. 

عرصۀ  در  مخدر  مواد  تاثیر 

در  بهداشتی  و  اجتامعی 

کشور به شکل مستقیم منجر 

کار  نیروی  توان  کاهش  به 

گسرتدۀ  موج  ایجاد  و  مولّد 

اعتیاد و بیامری های ناشی از 

از  غیربهداشتی  استفاده های 

شده  ایدز  چون  هم  مواد  این 

است. 

تقویت  با  تجارت  این  نیز  غیرمستقیم  صورت  به 

گروه های قومی - مذهبی و ایجاد زمینه های استقالل 

مالی این گروه ها منجر به آسیب در فرآیند شکل گیری 

ارتباطات پایدار میان اقوام و ایجاد هویت ملّی شده 

دامن گیر  که  فقری  و  اجتامعی  آسیب های  است. 

خانواده هایی می شود که رسپرست  خود را در زمان 

قاچاق این مواد از دست می دهند نیز از مواردی است 

که حتا در تحقیقاتی که از آسیب های مواد مخدر در 

کشور انجام می شود، کمرت در نظر گرفته می شود.

از خشونت حل  استفاده  و بدون  را  پشت میز مذاکره 

منایند. درصورتی که واشنگنت برای نیل به این هدف 

به  می تواند  امریکا  باشد ؛  داشته  قوی  سیاسی  اراده 

دولت و طالبان بگوید که هیچ طرفی، مناینده و برگزیدۀ 

مردم نیستند و هردو جانب باید به خواسته های مردم که 

دستیابی به صلح، صلح و صلح است احرتام بگذارند.

جهانی  جوامع  وسایر  ملل  سازمان  حامیت  با  امریکا 

می تواند به هردو جانب فشار وارد مناید که ازلجاجت های 

و  تاریخی  رشد  با  که  بلندپروازی هایی  و  بی رشمانه 

دارد خودداری  مغایرت  ما  اجتامعی جامعه  و  فرهنگی 

برش،دموکراسی،  حقوق  از  دفاع  نام  با  امریکا  ورزند. 

کمک  دیکتاتور  دولت های  به  همیشه  ترویزم  با  مبارزه 

منوده و منونه های روشن آن درجهان زیاد است.

اگر دولت جدید امریکا به جای کمک به مردم افغانستان 

به سیاست های نادرست خود ادامه بدهد با چالشهای 

دشوارتری روبرو خواهد گردید.

خط و نشان حقانی برای اقداماتی
که او متضاد با اسالم می داند

روز سه شنبه انس حقانی، عضو هیات مذاکره کنندۀ طالبان در مذاکرات   
صلح افغانستان، توییت کرد:»هرگونه فعالیتی که تضاد با اسالم و سنت های 

اصیل افغانستان داشته باشند، نابود خواهند شد.«

»افغانستان و پاکستان خطرناک ترین کشورها برای کارمندان رسانه«
بر اساس یافته های گزارشگران بدون مرز در سال جاری ۵۰نفر در ارتباط  با کار رسانه یی، کشته شده اند که   

بیش تر این تعداد در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته اند.
 سازمان نظارت بر آزادی رسانه ها مستقر در پاریس در گزارشی که در تاریخ ۲۹دسمرب منترش شد عنوان 

منودند که اکرثیت قریب به اتفاق کشته شدگان در سطح جهانی به دلیل تحقیق در مورد موضوعاتی مانند 
فساد، جرایم سازمان یافته یا مسایل محیط زیستی بوده که عمدا به قتل رسیدند.

ســـرمــقـالـه

نهادهای  از سوی  اقتصادی کشور  یا 2010 رشد  در سال1389   

ده سال  از  پس  اکنون  و  بود  شده  ارزیابی  8درصد  باالی  بین املللی 

اقتصاد کشور رشد اقتصاد منفی است.

سال  در  که  جهان  اقتصادهای  همه  به  کرونا  همه گیری  رضبه  سوای 

جاری و سال پیش رو اقتصاد همه کشورها به رکود مواجه شده یا رشد 

منفی و اندک داشته و خواهد داشت، اقتصاد افغانستان یک دهه است 

که سیر نزولی را طی می کند.

کشور  که  می کند  بازگو  را  نکته  این  افغانستان  اقتصادی  نزولی  سیر 

وابستگی شدید به کمک های خارجی دارد. در واقع آن درجه از رشد 

که پس از 2001 یا 1380 با آمدن ایتالف بین املللی در اقتصاد کشور 

محاسبه می شد، نه بر اساس شاخص های تولید و درآمد رسانه ملی که بر 

اساس میزان پولی که افغانستان کمک می شد، محاسبه شده و به عنوان 

میزان رشد به خورد مردم داده شده است.

رشد اقتصادی داللت بر افزایش تولید ناخالص کاال در یک سال دارد. 

باشند،  نداشته  آشنایی  کشور  بازار  ماهیت  با  که  آن هایی  برای  شاید 

را  کشور  در  مواد  فروشگاه های  بی شامر  و  رسک  ها  در  کاالها  فزونی 

نشانه رشد بپندارند، اما این واقعیت اقتصاد کشور نیست. افغانستان 

بزرگ ترین مرصف کننده کاالهای تولید شده خارجی است.

همین گونه صنایع کوچکی که برای تولید در داخل فعالیت دارند، متام 

بسته بندی  و  پروسس  تنها  و  تهیه می کنند  از خارج  را  مواد خام خود 

کاالها در کشور صورت می گیرد.

این بدان معناست که افغانستان هم مرصف کننده کاالی نهایی خارجی 

را  مساله  این  است.  دیگران  خام  مواد  مرصف کننده  بزرگ ترین  هم  و 

می توان در مقایسه میزان واردات در برابر میزان صادرات کشور مشاهده 

قابل  واردات  80درصد  از  بیش  برابر  در  کشور  صادرات  اساسا  کرد. 

مقایسه نیست. این میزان واردات ثروت قابل مالحظۀ را از کشور خارج 

می کند.

غیرمعدنی  و  معدنی  خام  مواد  انواع  از  گسرته یی  روی  ملت  اینکه  با 

خوابیده که از آن گنج سودآور یاد می شود، اما این گنج درحال حارض 

قابلیت سوددهی را ندارد و منی تواند در شاخص رشد اقتصادی قابل 

محاسبه باشد. 

ارزش  به  افغانستان  که  دهان پرکن  شعارهای  علی رغم  دیگر،  بیان  به 

مامور  آن  برای سودآوری  را  وزارتی  و  دالر مواد معدنی دارد  تریلیون ها 

اما هیچ گونه گام عملی برای استخراج و عرضه معادن به خرج  کرده، 

نشده است. این یعنی یا آن برآوردها از ذخایر معدنی غیرواقعی است یا 

عوامل فساد زمینه های استخراج و به کارگیری معادن و تبدیل آن به یکی 

از شاخص های تولید را ربوده است.

دلیل هرچه باشد، کشور بازار مرصف مواد خام و زباله و کهنه کاالهای 

خارجی هاست. البته شکی نیست که مافیای فساد نه تنها فرصت تولید 

و رشد اقتصادی را از بین برده، بل کمک های خارجی که می شد از آن 

برای ایجاد زیرساخت ها استفاده کرد را نیز به یغام برده و نیست و نابود 

کرده است.

چندی پیش محاسبات نهادهای بین املللی و داخلی نیمی از جمیعت 

که  دارد  این  بر  داللت  نیز  این  می داد.  نشان  فقر  خط  زیر  را  کشور 

گفته  که  جامعه جهانی کشور  اول حضور  ده سال  دوره  در  افغانستان 

می شد رشد اقتصادی داشته نیز غیرواقعی و آمارهای داده شده مبتنی 

بر محاسبات اقتصاد علمی نبوده است.

چشم انداز رشد اقتصادی کشور احتامال تا دهه ها تاریک خواهد بود و 

امیدی نیست که کشور به صادرکننده مواد خام معدنی درآید تا بخشی 

از کرسی صادرات جربان شود یا نسبت واردات در برابر صادرات اندکی 

نیازمند  بهره برداری  استخراج،  زیرساخت های  ایجاد  زیرا  شود؛  نزدیک 

زیرساخت های تامین انرژی و همین طور نیازمند زیرساخت های نقل و 

انتقال است که در دو دهه گذشته هیچ یکی از این زیرساخت ها احداث 

نشده است.

با رشد منفی مواجه  شاخص دیگری که نشان می دهد اقتصاد کشور 

است، کرسی بودجه دولت است. در این رشایط همه گیری کرونا و رکود 

اقتصادی حداقل انتظاری که از حکومت می رود، معافیت های مالیاتی یا 

کاهش مالیات بر بازیگران اقتصاد و خرده تولیدکنندگان است. برعکس 

دست حکومت به شیوه های مختلف در جیب مردم فرو رفته تا بلکه خرج 

دسرتخوان چند مامور مفسد را تهیه کند.

مرصف  در  که  است  این  می رود  توقع  دولت  از  اکنون  آنچه  بنابراین، 

کمک های خارجی و مالیات مردم رصفه جویی کند تا دستان کشور کمرت 

در نزد کمک کنندگان خارجی دراز مباند و فشار کمرتی بر مردم وارد 

کند. در کوتاه مدت بهرتین اقدام جز این منی تواند باشد که حکومت 

جهت ارایه خدمات میکانیزم های شفاف و بروکراسی کوچک و چابک را 

برای خدمات رسانی عمومی فراهم کند.

در مجموع سازمان های دولت همگام با بخش خصوصی بر تربیت نسل 

آگاه و متخصص رسمایه گذاری و بر جنبه های اقتصاد کشور تنوع ایجاد 

کند؛ زیرا تاکید رصف بر زراعتی کشور با توجه به رشایط تغییر آب وهوایی 

و توان حاصل دهی خاک امری سنجیده شده نیست. 

از سوی رشایط استفاده و سوددهی منابع معدنی هم فراهم نیست، تنها 

راه این است که کشور به سمت صدور نیروی متخصص و ارایه خدمات 

بودجه  طریق  از  رسمایه گذاری  بنابراین  برود.  شهروندان  برای  خوب 

ملی روی نهاد آموزش باید چند برابر شود تا هم امکان مبارزه مردمی 

با تروریزم و افراطیت ایجاد شود و هم خوداشتغالی و کارآفرینی توسط 

خود مردم رونق یابد.

چرا رشد اقتصادی کشور
طی یک دهه منفی است؟
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تاثیر مواد مخدر در عرصۀ   
اجتامعی و بهداشتی در 

کشور به شکل مستقیم منجر 
به کاهش توان نیروی کار 
مولّد و ایجاد موج گسرتدۀ 

اعتیاد و بیامری های ناشی از 
استفاده های غیربهداشتی از 
این مواد هم چون ایدز شده 

است. 



مساله امروز افغانستان، صلح و پیدا کردن راه هایی است که به 

پایان خشونت ها ختم شود. در این مسیر می توان از تجربه های 

کسانی استفاده کرد که قبال این راه را پیموده اند. رومن روالن در 

زیادی  مقاالت  اول  جهانی  جنگ  دوران 

درباره صلح منترش کرد و متامی آن ها را در 

در  ها«،  جدال  »ماورای  به نام  مجموعه یی 

این  در  او  رساند.  به چاپ  ۱۹۰۵میالدی 

مجموعه مخالفت خود را با تعصب افراطی و 

روشنفکران  ساخت،  مطرح  وطن پرستانه 

آملانی و فرانسوی را به صلح و آشتی دعوت 

و  فرانسه  در  هم  دلیل،  به همین  می کند. 

آملان افراد بسیاری مخالفت خود را با این اثر 

موجب  امر  همین  و  می کنند  اعالم 

درگیری های قلمی بسیاری می شود. حتی 

با  او  خود  دوستان  و  طرفداران  از  عده یی 

مخالفانش همسو می شوند، اما جالب است، 

به  جنگ،  از  پس  کتاب  همین  که  بدانیم 

پرتب و تاب  هواداران  بیانیه  منزله 

صلح و دوستی قرار گرفت.

زندگینامه رومن روالن

شهر  در  سال۱۸۶۶  ۲۹جنوری  در  روالن 

کالمسی – نیوِر فرانسه چشم بر جهان گشود. 

منزل خانوادۀ روالن در رسکی قرار داشت که امروزه به نام رسک 

رومن روالن شناخته می شود. هامن رسکی که در کتاب آنتوانِت 

رمان ژان کریستف بارها به آن اشاره شده است. نام واقعی اش »ال 

سنت جوست« بود. آنتوانت ماری مادر رومن، طرفدار موسیقی بود 

و با ارصار بسیار، توانست همرس خود، امیل را قانع کند تا به خاطر 

تحصیالت بهرت پرسشان، راهی پاریس شوند.

 رومِن نوجوان به فلسفه روی آورد، اما نتوانست با فلسفه، سازگاری 

نشان دهد؛ بنابرین با سفر به ایتالیا تحصیالت اکادمیک خود را 

در رشتۀ تاریخ هرن و موسیقی ادامه داد تا در نهایت، دوکرتای 

هرن گرفت.

خانواده پدری او دفرت اسناد رسمی داشتند، به طوری که خود 

روالن بعدها در خاطراتش گفته بود: »در خانواده 

پایان  به  از  پس  روالن  زده اند.«  قلم  زیاد  من 

عازم  دوکرتای هرن  در  تحصیالت خود  رساندن 

تاریخ  استاد  به عنوان  زمان  هامن  در  شد.  رم 

در  و  شد  استخدام  عالی  دانش رسای  در  هرن 

۱۹۰۱میالدی کرسی استادی تاریخ موسیقی را 

در مدرسه مطالعات عالی اشغال کرد.

را  لذتی  هامن  نُت ها  خواندن  رصف  از  روالن   

آرکسرت  به  کردن  گوش  از  دیگران  که  می برد 

می بردند. افزون بر این او با چنان شور و حالی 

که  افرادی  برای  خاطره اش  که  می زد  پیانو 

سعادت شنیدن آن را داشته اند از یاد نرفتنی بود. 

نوابغ موسیقی دوران گذشته  با  را  پیانو، روالن 

تسالیی  او  برای  موسیقی  ساخت.  مانوس 

همیشگی و بزرگ بود. پس از ۲سال همکاری با مجله موسیقی 

دفرتهای ۱۵روزه  در  روالن  کتاب  نخستین  در ۱۹۰۳میالدی، 

انتشار یافت. »زندگی بتهوون« کتاب کوچکی که زود مشهور شد.

آثار رومن روالن

در آثار روالن، سه اثر: »مجموعه زندگی راما کریشنا«، »ویو کاناندا« 

و »پگی« متفاوت هستند. 

متامی این ها چهره های واقعی به شامر می روند که نویسنده آنان 

را به حد رسمشق ارتقا می دهد. روالن در مقطعی به میکل آنژ، 

بتهوون و تولستوی روی می آورد تا قدرتی از قدرت های روحی آنان 

را به دست آورد و راه آن ها را با شهامت بیش تر ادامه دهد.

منشا حس رقابتی که نویسنده احساس می کند، هامن شور و 

اشتیاقی است که مطالعه اثر او در خواننده برمی انگیزد. 

در ۱۹۱۱میالدی  و  آنژ  میکل  زندگی  کتاب  در ۱۹۰۵میالدی 

زندگی تولستوی را منترش کرد و البته در این ۲کتاب نیز مانند 

آرمان ها،  زندگی نامه،  به همراه  آثار دیگرش 

تفکرات و اندیشه های این ۲هرنمند برجسته 

را مورد بررسی قرار داد. 

که  بود  عاملی  روالن همواره جویای  رومن 

روح جستجوگر حقیقت انسان ها را پرتالطم 

می سازد. 

و  برجسته  معروف،  رمان  نخست  جلد 

در  کریستف«  »ژان  ۱۰جلدی  سحرانگیز 

۱۹۰۴میالدی منترش شده بود، اما انتشار 

دیگر جلدهای آن تا ۱۹۱۲میالدی به طول 

انجامید.

زندگی  از  روالن  رومن  رمان  این  در   

از  که پس  موسیقی دانی جوان می نویسد 

شهر  در  سخت  کودکی  دوران  گذراندن 

کوچک رنانی به  پاریس می رود. 

نویسنده از جلد اول تا چهارم این کتاب احساسات گنگ و مبهم 

کودکانه، چهره های اطرافیان، کشف و درک احساسات موسیقایی، 

اندوه های جوانی  و نخستین  و جوانی  نوآموزی 

به نام ژان را به  تصویر می کشد. آوازه جهانی ژان 

که  را  کننده یی  تقویت  و  محرک  اثر  کریستف 

موسیقی روی یکی از شاهکارهای رمان فرانسه 

نهاده به ثبوت می رساند، اما از بعضی جهات نیز 

موسیقی یک اثر کُند  کننده داشته است.

رومن  سوییس،  در  اول  جهانی  جنگ  آغاز  در 

این  را منترش کرد.  برونیون«  روالن کتاب »کوال 

کتاب، داستانی با فرهنگی روستایی است که در 

آن بیش از زیبایی احساسی که در ژان کریستف 

وجود داشت، قدرت نویسندگی رومن روالن بارز 

مفهومی  خوانندگان  و  روالن  آثار  میان  است. 

نویسنده  به نام رقابت وجود دارد. هیچ  مستقل 

فرانسوی به اندازه روالن در خواننده خود حس 

رقابت واقعی و همچنین متایل عمیق به الهام 

گرفنت از قهرمان اثر به وجود نیاورده است. این 

حس رقابت خاصه از آن جهت محسوس است که 

خود نویسنده نیز آن را نسبت به شخصیت هایی 

که به روی صحنه می آورد، احساس می کند.

یافت،  رونق  اروپا  در  سیاست  بازار  هنگامی که 

روالن به مبانی کمونیزم متایل یافت و تالش کرد، میان اصول 

سیاست شوروی و تفکرات فیلسوفان هندی توافقی برقرار کند. 

رمان بزرگ دیگر رومن روالن اثر هفت جلدی »جان شیفته« بود 

را میان دهه ۱۹۲۴ و ۱۹۳۴میالدی منترش کرد. جان  آن  که 

شیفته رمانی بسیار برجسته است، اما به اندازه ژان کریستف از 

آن استقبال نشد.

بسیار  سه منایشنامه  منایشنامه نویسی  حوزه  در  روالن  رومن 

شاخص دارد. گرگ ها، دانتون و چهاردهم جوالی، سه منایشنامه 

از روالن هستند که همگی دارای شاخصه های انقالبی بودند و از 

این میان دانتون و چهاردهم جوالی هر کدام به طوری توانستند، 

موقعیت بسیار خوبی برای رومن روالن فراهم کنند و او را به عنوان 

وارد  آن  از  یک منایشنامه نویس قهار معرفی کنند. روالن، پس 

کرد  احساس  خود  درون  را  نیاز  این  او  شد.  مطبوعات  دنیای 

که برخی از تجربیات خاص خود را در باب موسیقی و ادبیات 

به صورت مقاله هایی مجزا به چاپ برساند و از طریق مستقیم تری، 

یعنی روزنامه ها به گوش مردم برساند. هر کدام از این مقاله ها 

منایش  به  را  روالن  رومن  کار  از  به فردی  منحرص  ویژگی های 

می کشیدند که در انتها نیز به دلیل اقبال زیاد مردم و همچنین 

یک  به صورت  مجزایی  مجلدهای  در  ادبی،  منتقدان  ویژه  نگاه 

کتاب چاپ شدند.

رومن روالن در سال های پایانی زندگی خود، رسگذشت پرشور 

مدت  روالن  رومن  درآورد.  تحریر  به رشته  را  پگی  خود،  دوست 

کوتاهی بعد از آزادی فرانسه از اشغال آملان، زندگی کرد و در 

۱۹۴۴میالدی در ۷۸سالگی دیده از جهان فرو بست. گفتنی ست 

در آن هنگام یادداشت های او در حال چاپ بود.پ

دهند، ولی ماجرای تلخ وخونین جنگ کوریا، به 

هیاهوی تبلیغاتی آن پایان داد.

به نام یادداشت های  در حقیقت کتاب کوچکی 

روالن  رومن  از   1914  -  1918 جنگ  ایام 

مربوط  فرانسه، حتی  وقت  نویسنده  بزرگ ترین 

باره  در  را  آن  روالن  زیرا  نبود؛  هم  دوران  آن  به 

هیسرتی همه گیر سال های جنگ بین امللل اول 

کمونیست،  از  که  سال هایی  یعنی  بود.  نوشته 

دموکرات ها،  تا  گرفته  کاتولیک  و  سوسیالیست 

هرنمندان،  نظامیان،  روشنفکران،  رادیکال ها، 

فیلسوفان و حتی اومانیست های قرشی همه به 

یکسان جنگ می خواستند و پرده یی از خون و 

جنایت و انهدام جلو چشم همه را گرفته بود و 

به جایی  روالن  نظیر  واقعی  برشدوستان  صدای 

منی رسید.

تراژدی های ایامن  

منایشنامه

سن لویی، آیرت، آن زمان فرا خواهد رسید.

رومن روالن پس از سال ها انتظار و در پرتو کار 

شد  موفق  رسانجام  خستگی ناپذیر  کوششی  و 

سن- لویی را برای نخستین بار در مجله پاریس 

او در آن عرص بیش  آنجا که  از  به چاپ برساند. 

از همه از بی ایامنی رنج می برد، اندیشه نگاشنت 

درام هایی را که نور ایامن از آن ها بتابد، در رس 

می پروراند .

که  است  افسانه آمیزی  حامسه  لویی  سن- 

شوروهیجان ایامن مذهبی از آن می بارد. روالن 

جنگ های  از  بخشی  منایشنامه  این  در  که 

صلیبی را ارایه می دهد، ترانه از خود گذشتگی 

و  اخالقی  عظمت  و  می دهد  رس  فداکاری  و 

ایامن تزلزل ناپذیر لویی نهم را به پیروزی وصف 

می کند.

سن- لویی در اردو کشی عظیم خویش قرشهای 

گوناگون مردم را به دنبال خود می کشاند. آن ها 

که شیفته لطف و مهربانی وصف ناپذیر او هستند 

و رشته مهر او را به گردن دارند، با شور و اشتیاق 

فراوان همراهیش می کنند .

لویی اگرچه بر اثر بیامری و محرومیت های عرصه 

کارزارو رنج های درونی خرد و ناتوان شده است، 

باز منی خواهد آوردگاه را ترک گوید و در هامن 

جا جان می بازد، ماتیو که مصمم است راه او را 

دنبال کند، با شمشیر آخته فریاد می کشد »به 

پیش« مردم و قهرمان.

قهرمان جان می بازد و مردم به پیکار خود ادامه 

می دهند .

بازی عشق و مرگ  

رومن  از  داستانی  منایشنامه یی  کتاب  این 

روالن نویسنده برجسته فرانسوی است که برای 

اولین بار در سال1925 منترش شده است. او در 

مقدمه کتاب می گوید: »اگر به اختیار ما نیست 

که گرفتار درد عشق نشویم، به اختیار خودمان 

است که بازیچه آن نباشیم.«

قسمتی از منت کتاب:  

خودم  برای  را  آن  می توانستم  من  مگر  سوفی: 

نگهدارم؟ در این روزگار تنگی، هر کس باید ریزه 

با  بدهد  دست  برایش  که  را  خوشبختی  خرده 

دوستانش قسمت کند.

بلی، خوشبختی چیز کمیابی شده  لودویسکا: 

است.

بی گانه  لغت  گوش مان  به  خوشبختی؟  دنی: 

می آید.

لب مان  به  خنده  که  می شد  مدت ها  کلوریس: 

نیامده بود. آخ! خدایا

به گریه می افتد …
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چرا باید آثار رومن روالن را بخوانیم؟

چگونه فهرست خرید کتاب تهیه کنیم

برخی از کتاب های رومن 
روالن که به فارسی دری 

ترجمه شده است

رومن روالن، نویسنده، متفکر و سیاست مدار
30 دسمرب سالروز درگذشت رومن روالن نویسنده فرانسوی   

است. او رمان نویس، نویسنده مبارز و متفکر، همچنین یک 
سیاست مدار آزادی خواه  بود. وی در سال۱۸۶۶ در شهر کالمسی و 

در خانوادٔه بورژوایی مرفه به دنیا آمد. رومن روالن  برنده جایزه 
نوبل ادبیات سال۱۹۱۵ است.

چاپ جدید رمان دو جلدی »کوچه ما« اثر اکرم عثامن 
کتاب ))کوچه ما(( رمانی تاریخی اجتامعی است؛ که در آن وقایع سیاسی و اجتامعی نیم قرن اخیر افغانستان انعکاس   

یافته است. نویسنده کوشیده در قالب روایتی از ماجراهای زندگی ساکن یک محله در کابل، با موضعی متعادل و لحنی غیر 
مستقیم، به نقد و ارزیابی وضعیت سیاست و اجتامع در افغانستان امروز بپردازد و البته در همه جای، این ارزیابی ها در هاله 

ای از روایت پنهان است.این کتاب را می توان مفصل ترین رمانی دانست که به فارسی تا اکنون از یک نویسنده افغانستانی 
چاپ شده است. موسسه انتشاراتی عرفان، نارش این اثر بار دیگر کوچه ما را در دو جلد چاپ کرده است. 

جان شیفته  

نویسنده  داستان جان شیفته را از اوج رشوع 

نامتناهی  به  رو  می کند، جایی که مسیری 

در پیش روی شخصیت اصلی شکل گرفته 

است.

مادر  شده،  فوت  بوده  عاشقش  که  پدری 

توصیف  بدون  حسی  که  او  برای  شدن 

است را تجربه می کند، درخواست ازدواج با 

ناتنی  را رد می کند، خواهری  پدر فرزندش 

از  به جامانده  یادداشت های  البه الی  در  را 

فشار  زیر  در  و  می کند  کشف  پدر و مادرش 

این همه پیچیدگی به سوی اولین زن مدرنیته 

شدن نیز گام برمی دارد، زنی که می کوشد از 

را  استقالل  و  شده  خارج  مردان  سلطه  زیر 

تجربه کند با روحیه ساده و لجوجش.

نکته یی که در نوشته های روالن قابل احرتام 

است، حفظ اعتقاد به  عقیده و آرمانش است 

به طوری، در هر فرصتی که پیدا شود آن را 

حتام علم می کند. مثال در جایی از داستان 

دست دادن  از  و  ورشکستگی  به خاطر  آنت 

متام اموالش مجبور به ترک طبقه اجتامعی 

خود و وارد شدن به  طبقه پرولتاریا می شود، 

شده  خلق  قدرت  به  و  به خوبی  که  چیزی 

آنت  تعجب  البته  و  بزرگ  غم  حس  است 

حق  در  کارگر  و  فقیر  مردم  ظلم  دیدن  از 

اعرتاضی  بیانیه  نویسنده  و  است  یک دیگر 

خود به وضعیت اجتامعی را این جا به قلم 

در می آورد.

قسمتی از کتاب  

»آنت، شوم ترین جنگ ها را شناخت. جنگ 

یا  اوضاع  یا  طبیعت  برضد  نه  را  کارگران 

بگیرند،  را پس  نان خود  تا  توانگران،  حتی 

بل جنگ کارگران بر ضد یک دیگر است تا 

خرده نانی را که از میز توانگران می ریزد از 

هم بدزدند …این نهایت ناتوانی است و البته 

آن  در  مخصوصا  است  محسوس تر  زنان  در 

روزگار؛ زیرا هنوز از سازمان یافنت عاجزند. 

به  تن  ابتدایی  جنگ  هامن  در  هنوز  آنان 

رنج های  در  آنکه  به جای  بودند،  مانده  تن 

یک دیگر هم درد باشند بر شامره آن اضافه 

می کردند.«

در پایان این همه خرده داستان های پیچیده 

زندگی  که  شیفته  جان  اصلی  روایت  در 

می بینیم  را  آنت  ما  است،  قهرمان  شخصی 

شکوفاتر،  و  انداخته  پوست  که  سالخورده 

ابدی  سوگ  در  راضی  و  پخته تر  دانا تر، 

بارها  را  جمله  این  و  است  نشسته  پرسش 

منی دانند  »مردم  می کند:  یادآوری  خود  به 

و  می دانم  من  اما  چیست،  داشنت  دوست 

می میرم.«

به قول ناشناسی جان شیفته تنها یک رمان 

و  استعاره ها  متثال ها،  از  دنیایی  نیست، 

و  تاریخ  است  فلسفه  اصال خود  آوازهاست. 

شایدم عرفان که زندگی در دو سطح موازی 

برای قهرمانش پیش می رود.

کتاب یادداشت های ایام جنگ  

تازه  دوم  جهانی  جنگ  که  سال ها  آن  در 

پایان یافته بود، تحت تاثیر حادثه هیروشیام، 

موجی از صلح خواهی در جهان پدید آمد که 

گروه های سیاسی کوشیدند به خاطر رسیدن 

قرار  استفاده  مورد  را  آن  خود،  مقاصد  به 

هنگامی که بازار   
سیاست در اروپا 

رونق یافت، روالن به 
مبانی کمونیزم متایل 

یافت و تالش کرد، 
میان اصول سیاست 

شوروی و تفکرات 
فیلسوفان هندی 

توافقی برقرار کند. 



»نربد  شبیه  چیزی  کم  دست  انسانی،  زندگی 

با  رایان«  رسباز  »نجات  فلم  اگر  است.  نُرماندی« 

تراژیک ترین  که  اسپیلربگ،  استیون  کارگردانی 

صحنه جنگ دّوم جهانی را به تصویر کشیده است، 

با  و  آن  رویدادهای  »تقسیم بندی«  با  باشید،  دیده 

نگاه به مرگ رسبازان امریکایی، متوجه خواهید شد 

خود،  زندگی  از  »جا«یی  یک  در  انسانی،  هر  که 

»متّوقف« می شود و باید هم متّوقف شود. آن جایی 

که حقیقتاً یک »تاریخ« است. آن تاریخ، نیز چیزی 

نیست، جز »رسنوشت طبیعی« انسانی. 
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»تاریخ«  یک  بازتاب  نرماندی،  نربد  اّول«  »سکانس 

انسان ها.  از  »عدّه«یی  زندگی  واقعی  بازتاب  است. 

رسبازانی  »آدم ها«:  از  مجموعی  تاریخ  عینی  روایت 

اوماها«ست.  لبۀ »ساحل  نهایت عمرشان هامن  که 

صدها تن از نیروهایی امریکایی، پیش از این که از 

سواحل نرماندی عبور کنند، در اوماها و روبروی دژها 

آنکه  و سنگرهای مستحکم »ورماخت« آملان، بدون 

باشند، سالّخی می شوند.  برده  به ماشه  حتّا دست 

می آیند  جهان  این  در  »عدّه«یی  که  گفت  می توان 

اّما،  »هدف« مشخّصی حرکت می کنند.  به سوی  و 

»نارسیده به هدف«، از میان می روند.

3

»سکانس دّوم« نربد نرماندی، بازتاب »تاریخ« دیگری 

است. بازتاب عینی و واقعی زندگی »جمعی« دیگری 

از »آدم ها«: آنانی که از تیررس مسلسل های آملانی ها 

گذشته اند و دست کم »درصدها«یی از شانس زنده 

ماندن برای شان هنوز هست، اّما »تعداد«ی همینجا 

آملان،  دفاعی  تپه های  و  خاک  انبارهای  پشت  و 

با  »تعداد«ی  می برند.  پیش  را  کارها  از  قسمتی 

شلیک و نخستین »دست به ماشه شدن« و در »لبه 

هدف«، کشته می شوند و راه را برای 

می کنند.  هموار  جایی  تا  دیگران، 

»عدّه«یی  که  کرد  ادّعا  می توان 

به  و  می آیند  جهان  این  در  دیگری 

سوی »هدف«ی پرتاب می شوند. آنها 

تا هدف می روند و به هدف می رسند 

و در »لبه« و البته نه در »منت« هدف، 

می میرند. این، تاریخ دیگری است.

4

»سکانس سّوم« نربد نرماندی، روایت 

نیروهای  است.  دیگری  »تاریخ« 

امریکایی که نهایتاً متامی سنگرها و دژهای آملانی 

آنسو،  کیلومرت  چندین  تا  اوماها  ساحل  لبه  از  را 

و  واقعی  جنگ  و  بروند  پیش  به  باید  گرفته اند، 

رسنوشت ساز دیگری را راه اندازی کنند. 

 »Invasion day« و   »D - day« و  »نُرماندی«  آن 

تعداد  این  بنابراین،  هست.  این  از  پس  که  واقعی 

به »منت« بحران وارد  صدوچندهزار نفری، مستقیامً 

می شوند. این تعداد که تا فتح »برلین« می رزمند و 

کشته می شوند، در واقع، در »منت« و »بطن« تاریخ 

کشته  برلین  تا  که  بیشامری  »عدّه«  دیگری اند. 

می شوند، کشته شدگان در »منت« هدف اند. می توان 

»هدف«ی  سوی  به  و  می آیند  »عدّه«یی  که  گفت 

ملس  را  آن  می رسند،  هدف  به  و  می کنند  حرکت 

می کنند و به آن »می رسند« و با آن »می میرند.« این، 

تاریخ دیگری است.

5

را  »زنده«یی  »تاریخ«  نربد،  این  چهارم«  »سکانس 

حکایت می کند. آخر، یکی و دویی و هزاری و ده ها 

هزاری، هم از نرماندی گذشتند، هم از پاریس، هم 

برگشتند.  امریکا  به  زنده  »نهایت«  در  و  برلین،  از 

می توان گفت که »عدّه«یی اینجا می آیند و به سوی 

می روند،  راه  می کنند،  حرکت  خاّصی،  »هدف« 

به  می کُشند،  می جنگند،  می کنند،  طی  را  خطرها 

هدف می رسند و در نهایت با »هدف« همزمان »می 

زیَند.«

این هم، تاریخ دیگری است. هر انسانی، یک »تاریخ« 

مشّخص دارد. این »فاتالیسم« و »جرب« و »رسنوشت 

طبیعی«یی که جان هیچ کسی را رها منی کند.

حیاتی ترین  از  یکی  نرماندی،  نربد  پی نوشت: 

نربدهای جنگ دّوم جهانی بود. در ششم ماه جون 

نخستین  امریکا   ،۱۹۴۴

ساحل  در  خودرا  نیروهای 

جنوب  در  واقع  نُرماندی 

فرانسه پیاده کرد و در این روز، 

تعدادی بی شامری از رسبازان 

اوماها،  ساحل  در  امریکایی 

 Saving فلم  شدند.  کشته 

private Ryan، محصول سال 

هرنمندانه،  بسیار   ،۱۹۸۸

به  را  روزگار  آن  رویدادهای 

منایش گذاشته است.

د ټول مدنیت په تاریخ کې به مو لوستي وي   

چې هوښیار ملتونه خپل تاریخ لويل او د تېر له 

راتلونکې دغوره  د  پند اخيل،  تجربو څخه  ترخو 

رسه  ډول  بیا  بیا  په  چې  پریږدي  نه  لپاره  ټاکلو 

ناکامې تګالرې و ازمايي؛ دا ځکه چې دوی د نړۍ 

پرمخ له روان پرمختګ څخه وروسته پايت نيش. نو 

په کار دی چې د مدنیت تېر ټول اړخونه، اسباب او 

فکرونه په سمه توګه رهربي يش او نوي پرمختګ 

ته په اسانۍ ځان ورسوي. نو د هوښیارو ملتونو 

ټول داخلی اړخونه د هیواد د ښیرازۍ لپاره په یوه 

ته  منزل  هوساینې  د  رسه  هڅې  او  حرکت  غږ، 

ځانونه ورسوي.

موږ که د خپل هیواد د مدنیت تاریخ ته پام وکړو 

په بار بار تکرار رسه یوه مشکل څو څو ځله د مرګ 

کومي ته غورځويل یو. د پښتو یو متل دی چې 

یو سړی یو ځل د یو سوري نه چېچل شوی وي، 

دوهم ځل خپله سړی ګرم دی چې الس وروړي؛ نو 

موږ ګرم ځکه یو چې بار بار په دښمن باور کوو او 

سوري ته الس وروړو، په هر بار مو داسې وچیچې 

چې تېر مو له یاده وبايس. دې کار ټولنیز معافیت 

... رسه  او  ترور، غال  وژلو،  له  کړ، خلک  ته  رامنځ 

عادي شول.

له هرې پدیدې رسه عادي چلندکوو او هره پدیده 

مو دومره تکرار کړه چې په معافیت بدله شوه، دا 

مو خپل راتلونکي نسل د پاره زهر وکرل. د دې 

عادتونو او معافیتونو له منځه وړل به له موږ ډیر 

وخت، وسایل اوغښتلی اقتصاد وغواړي. وسیلې 

دومره وکاریدې چې خلک له شوقه هم توپک له 

ځان رسه ګرځوي، هر څوک په ډېره اسانۍ رسه 

کولی يش کوچنۍ، متوسطه او حتی لویه وسلواله 

ډله جوړه کړي؛ ميل باورونه، ارزښتونه او له قانون 

څخه تیښته عادي مسلًه ده.

 له دولت رسه د خلکو رابطه چې له کومې ورځې 

خرابه شوه، تر اوسه هوښیار دوښمن نه پریږدي 

چې دغه رابطه دې جوړه يش؛ بلکي زیات امکانات 

په همدي الرو چارو لږول کیږي چې د خلکو او 

دولت ترمنځ دي فاصله زیاته وي، ترڅو دغه ملت 

د خپل راتلونکې په اړه ناخربه وي او د یوي اوږدې 

او نه ختمیدونکې جګړې ښکار يش. ځکه چې 

وکړي،  ژوند  خپل  توګه  ارامه  په  ملتونه  دوی  د 

پرمختګ وکړي او د محصوالتو دپاره بازار ولري. 

زموږ ډېری ځوانان بې کاره دي، خلک یې داسې 

نده  زمینه  کار  د  دولت  چې  کوي  وړاندي  دلیل 

یو دولت د نړۍ له  مساعده کړي؛ خو کله چې 

ترهګرۍ رسه په جګړه بوخت وي، اکرثه بودیجه 

دې په جګړه مرصف يش چې ونيش کوالی چې 

د  کړي،  وړاندي  رسه  اسانۍ  په  خدمتونه  عامه 

حاکمیت په ساحه کې د خدماتو وړاندي کولو ته 

په ارامه نه پریښودل کیږي، نو معموآل نيش کولی 

چې په جنګي ماحول کې دې چاته د ارامه کار 

کولو زمینه مساعده کړي؛ پس زموږ د ټول ستونزو 

مور همدغه جګړه ده چې دا دی څو نسلونه مو د 

دې تورې بال ښکار دی.

دا چې نن مو هم د پرون په څېر دی که همداسې 

روان وو، نو سبا به مو هم د نن په څېر وي، که 

چېري موږ داسې وکړو چې خپل تاریخ وګورو، له 

هغه عربت واخلو، سوله افغاين کړو، پردي ایزومونه 

لري کړو، په خپلو ارزښتونه منګولې ولګوو، ميل 

باور رامنځ ته کړو، ميل ګټې تعریف او عامه اذهانو 

یو بل د  په غیږ کې ونیسو، د  یوبل  ته ولیږدوو، 

شتمنیو د لوټلو فکر لرې کړو، نو په اسانۍ رسه 

به د رفا منزل ته ورسیږو، بیا به مو سبا د نن په 

څیر نه وي.
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مکانیزم های دفاعی دردرسساز
مکانیزم های دفاعی ناکارآمد، باعث کم شدن میزان 

تحمل رشایط می شود

به  می تواند  زندگی  چالش های  و  ناراحتی ها  با  آمدن  کنار  در  )ناتوانی 

احساس عجز و ناتوانی منجر شود. فقدان توانایی مقابله صحیح با مشکالت، 

راستای  در  را  ناکارآمد  تالشی  که  می دهد  قرار  رشایطی  در  را  افراد  برخی 

هامن  ناکارآمد  تالش  آن  کنند.  ایجاد  ذهنی  کشیدن  درد  از  جلوگیری 

مکانیزم های دفاعی قدرمتندی هستند که می توانند فرد را به دردرس بیندازند. 

به طور کلی فردی که از مکانیزم های دفاعی استفاده می کند در تالش است 

تا به تنظیم هیجان دست یابد و عزت نفس خود را حفظ کند )مک ویلیامز ، 

)۲۰۱۰

مکانیزم های دفاعی با تغییر در نوع احساس یا تفسیر از موقعیت، وارد عمل 

می شوند. آنها واقعیت را تغییر منی دهند بل با دور نگه داشنت احساسات 

غیرقابل قبول فرد از حیطه آگاهی اش، منجر به ایجاد »خود کاذب« می شوند. 

»خود«ی که ظاهرا ناراحتی را احساس منی کند، اما در واقع این مکانیزم های 

دفاعی ناکارآمد، باعث کم شدن میزان تحمل رشایط می شود، یعنی در هنگام 

با مسالۀ چالش انگیز، فرد نه تنها توانایی پذیرش درد و رنج خود را  رویایی 

ندارد، بل به طرز ناکارآمدی با زوایای دردناک مساله در ستیز است و از پرداخنت 

به جنبه های دیگر آن غافل می ماند و منی تواند با رشایط سازگار شود.

مکانیزم های دفاعی

فرافکنی 

فرافکنی با نسبت دادن احساسات یا انگیزه های غیرقابل قبول فرد به شخص 

نوعی  ایجاد  فرافکنی  دیگر، عمل  منظری  از  او محافظت می کند.  از  دیگر، 

حواس پرتی است که به فرد اجازه می دهد مقرص واقعی مساله موجود را نادیده 

بگیرد. 

تجزیه

تجزیه یعنی ناتوانی در بیان ابعاد خاصی از تجربه فرد؛ چون فرد خودش را 

یک موجود واحد تصور منی کند بل با استفاده از مکانیزم تجزیه، خود را فردی 

تشکیل شده از تکه های جدا و گسسته می داند. 

ذهنیت فردی که از مکانیزم تجزیه استفاده می کند چنین است: »این مساله 

ناگوار برای من اتفاق منی افتد. »انگیزه ناخودآگاه تجزیه، فرار از احساسات 

طاقت فرسا، هیجانات و افکار آزاردهنده مربوط به حافظه رویداد آسیب زاست 

که به علت قابل تحمل نبودن از حیطه آگاهی فرد خارج می شوند و به بخش 

انتقال می یابند. بدین شیوه فرد در ظاهر مساله را حل و فصل  ناخودآگاه 

کرده و دردی منی کشد. در حالی که موفقیت در درمان و تغییر پایدار مستلزم 

به  است.  درونی  احساسات  آن  دسرتسی  غیرقابل  جنبه های  با  فرد  متاس 

عبارتی راه خروج از تروما ، گذر از آن است )اپشتین ، ۱۹۹۴(

خود درمانی

در این وضعیت فرد سعی می کند با رفتارهای اعتیادآور، احساسات دردناک 

از جمله احساس تنهایی، اسرتس، شک و اضطراب را قابل تحمل کند. مواد 

اعتیادآور به طور موقت احساس پذیرش و احساس اعتامد ایجاد می کند، اما 

مانع از این می شود که ظرفیت عاطفی الزم برای تسکین خود را ایجاد کند.

انکار

انکار )یا رسکوب( را می توان به عنوان نادیده گرفنت انتخابی اطالعات تعریف 

کرد. انکار می تواند یک دفاع محافظتی در برابر اخبار غیرقابل تحمل برای 

ایجاد احساس امنیت کاذب باشد، مانند تشخیص قطعی رسطان. در وهله 

اول پذیرش این واقعیت برای فرد می تواند به حدی غیرقابل تحمل باشد که 

جواب آزمایشش را نپذیرد و دکرت خود را تغییر دهد.

انکار در درازمدت ناموفق عمل می کند. زیرا با تحمیل افکار آسیب زا به بخش 

حفظ  برای  افراد  معموال  می شود.  اضطراب  ایجاد  موجب  ذهن،  ناخودآگاه 

دیدگاه مثبت نسبت به خود، در برابر خربهای خوب و وقایع مثبت، اعتقادات 

خود را اصالح می کنند اما خربهای بد را نادیده می گیرند. به عنوان مثال، 

افرادی که در مرصف الکل افراط می کنند برای اینکه برچسب الکلی بودن 

اعتیاد می تواند  ندارند.  را متحمل نشوند، ارصار دارند مشکلی در نوشیدن 

منبعی از رشمساری وحشتناک، نفرت از خود و کم ارزش بودن خود باشد. در 

واقع، اولین قدم در انجمن الکلی های گمنام هم این است که ابتدا فرد بپذیرد 

مشکلی دارد و سپس اقدام به جستجوی منابع حامیتی و دریافت کمک کند.

معموال هنگامی که امکان ترک رشایط در دنیای واقعی وجود ندارد، افراد از 

مکانیزم های دفاعی ناکارآمد که بیشرت شکل فرار از واقعیت به خود می گیرند 

استفاده می کنند تا حداقل از لحاظ ذهنی از واقعیت فرار کرده باشند، اما 

این مساله تنها پنهان کردن بخش آسیب زای هیجانات، افکار و احساسات از 

قسمت آگاهی ذهن است؛ مثل این که از دست خودمان پنهان شویم. نکته 

مهم در رشد روان شناختی »پذیرش خود« است. 

به طور  که  است  طاقت فرسایی  کشمکش های  پایان بخش  خود«  »پذیرش 

معمول برای تبدیل شدن خود به شخصی که آرزویش را داریم، به کار می گیریم.

هر انسانی، یک   
»تاریخ« مشّخص 

دارد. این »فاتالیسم« 
و »جرب« و »رسنوشت 

طبیعی«یی که جان 
هیچ کسی را رها 

منی کند.

گردآوری: فرح 

»ُسکانس ها«ی زندگی
وحید ادیب

تاثیر ناراحتی و افرسدگی بر حس چشایی
طبق تحقیقات جدید، احساس ناراحتی از رشایط زندگی، درک میزان چربی در حس   

چشایی انسان را به طور قابل توجهی کاهش می دهد؛ طوری که افراد افرسده و 
سنگین وزن، پس از خوردن مواد غذایی چرب، کمرت احساس لذت می کنند و این باعث 

می شود غذای چرب بیشرتی بخورند تا حس لذت از خوردن را به دست بیاورند. به 
عبارتی، ناراحتی و افرسدگی می تواند ما را در یک چرخه بی پایان از مرصف غذا بیندازد.

امریکا آخر هرسال، اطالعات و آمار مختلف
 هامن سال را منترش می کند

بررسی سال های اخیر نشان می دهد ساالنه  به طور متوسط 40میلیون مجروح به   

اورژانس های امریکا مراجعه می کنند و عمده ترین دلیل آسیب دیدگی آنها سقوط از پله است. 

مخصوصا برای کودکان و کهنساالن. کودکان 5 ساله بیشرت به خاطر بازی آسیب می بینند. 5 تا 

15ساله ها به خاطر بایسیکل دوانی و 15 تا 24ساله ها به خاطر ورزش کردن.

نن مو د تېر په څېر، سبا به مو څنګه وي؟
محمد اسلم دانشمل

  زموږ د ټول 
ستونزو مور 

همدغه جګړه ده 
چې دا دی څو 

نسلونه مو د دې 
تورې بال ښکار 

دی.



یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر موبایل صفحه منایش یا منایشگر آن می باشد.   

چنانچه این منایشگر ها دچار مشکل شوند، تعمیرات آن ها هزینه زیادی خواهد داشت. با 

این هدف، تیمی از دانشمندان تالش کردند تا نوعی منایشگر موبایل خودترمیم شونده 

بسازند که می تواند در عرض چند دقیقه، خود را ترمیم کند. منایشگر ساخته  شده توسط 

محققان کوریایی قادر به ترمیم خودکار ترک ها )خراش ها( خواهد بود.

در این منایشگر از روغن کتان 

استفاده شده که همراه با مواد 

منایشگر  سازنده  پولیمری 

مبایل ها مخلوط  شده و این نوع 

از منایشگر را به وجود می آورند. 

درون  بزرک  یا  کتان  روغن 

جاسازی  مایکرو کپسول هایی 

شده و همزمان با ترک خوردن 

باز  نیز  کپسول ها  منایشگر 

آن ها  درون  روغن  و  می شوند 

بیرون می آیند. پس از پخش شدن این روغن درون شیشه آسیب دیده نوعی ماده جامد 

شفاف به وجود می آید که می تواند ترک منایشگر را برطرف کند. مقاله مربوط به ساخت 

این منایشگر توسط محققان موسسه علم و فناوری پیرشفته کوریای جنوبی به چاپ رسیده 

که در آن از رفتارهای خودترمیم شونده پولیمر ها الگو برداری شده است. این تحقیق هنوز 

مورد داوری قرار نگرفته و تایید نشده، اما محققان این پروژه ادعا کردند که کپسول های 

حاوی روغن قادرند در دمای معمولی تنها در چند دقیقه و با کمک نور فرابنفش تنها در 

۲۰دقیقه منایشگر را تعمیر کنند.

گوگل قصد دارد تا سیاست های جدیدی را در رابطه با موارد و موضوعات حساس در   

پیش بگیرد. این رشکت از برخی محققان خود خواسته تا در معرفی فناوری های خود از 

واژگان مثبت استفاده کنند. در سیاست های جدید گوگل احتامال در اکرث مقاالت محققان 

در تحقیق کردن موضوعاتی مانند تحلیل چهره، عواطف، نژاد و ایدیولوژی های سیاسی از 

لحن مثبت استفاده خواهند کرد و این رشکت دیگر از لحن منفی استفاده منی کند. 

جدید  سیاست  مورد  در  گوگل 

در  موارد  برخی  »در  می گوید: 

اینکه  وجود  با  فناوری  حوزه 

حساس  غیر  به صورت  پروژه ها 

اما  می شوند،  گرفته  نظر  در 

برخی  است  ممکن  نهایت  در 

یا  حیثیتی،  اخالقی،  مشکالت 

قانونی را به وجود آورد.« 

اگرچه تاریخ انتشار این سیاست 

رویرتز  ولی  نیست،  مشخص 

اعالم کرد که احتامال کارکنان گوگل از ماه جون این قوانین را رعایت خواهند کرد.

نظارت بیش تر بر مقاالت یکی دیگر از سیاست های این رشکت در مورد استندرد سازی 

بررسی مقاالت علمی خواهد بود که پیش ازاین با عناوینی مانند جلوگیری از افشای ارسار 

تجاری در نظر گرفته می شد. 

اخیرا چند تن از دانشمندان آسرتالیایی در موسسه پژوهش های دریایی و جنوبگان با   

همکاری چند دانشگاه معترب دیگر از ربات های شناور برای بررسی اعامق اقیانوس منجمد 

جنوبی استفاده کردند تا فرایند تشکیل برف دریایی را بررسی کنند.

پدیده برف دریایی یک عامل مهم در تنظیم آب و هوا و همچنین یک عامل مهم در تغذیه 

موجودات در کف دریا به حساب می آید.

 در اکرث موارد برف دریایی از مواد مرده تشکیل شده که بخش عمده آن کاربن است. این 

مواد در هنگام ریزش به کف اقیانوس می تواند دی  اکسید کاربن موجود در جو و برخی 

از مواد موثره گرم کننده زمین را به  خود جذب کند. برف دریایی عامل اصلی تشکیل مواد 

مغذی در کف دریا است و ادامه زندگی در بسرت دریا بدون تشکیل برف دریایی امکان پذیر 

نیست.

از  رباتیک  شناورهای  این  در  می گوید:  تحقیق،  این  پژوهشگران  از  یکی  بوید،  فیلیپ 

حسگرهای زیستی نوری استفاده شده که قادر است از تراکم جلبک ها در کف اقیانوس 

عکس برداری کند. قرار است این ربات ها در زمان بازگشت به سطح اقیانوس اطالعات خود 

را از طریق ماهواره منتقل کنند. این نخستین پروژه در مورد تحقیق و مترکز بر برف دریایی 

بوده که توسط داده های ربات های دریایی و فناوری های ماهواره یی جمع آوری می شود. 

این ربات ها در تحقیق برف های دریایی قابلیت های چشمگیری داشته و اطالعات زیادی 

را منعکس کنند.

کمردردی  مردم  شکایات  بزرگ ترین  از  یکی   

است، اما معموال در بیش تر موارد کمردردی نیاز به 

رفنت به نزد داکرت ندارید.

کمردردی علل بسیاری دارد. برخی از شایع ترین 

رگ  به  )رگ  عضله  آسیب دیدن  کمردردی  علل 

شدگی(، آسیب دیدن یک لیگامان )پیچ خوردگی( 

یا بیرون زدگی یا فتق دیسک )بیرون زدن ماده نرم 

داخل دیسک میان مهره های ستون فقرات که بر 

اعصاب مجاور فشار می آورد( هستند. بسیاری از 

این مشکالت در نهایت  خودبه خود بهبود می یابد، 

اما در برخی موارد، علت کمردردی پیچیده تر است 

و نیاز به مراجعه به متخصص دارد.

را  کمردردی  نتوانند  اولیه  اقدامات  درصورتی که   

تسکین دهند، عالیم بهبود نیابند و بدتر شوند 

یا احتامل نیاز به جراحی وجود داشته 

نزد داکرت متخصص  به  باید  باشد، 

بروید. 

علت  تشخیص  برای  اول  قدم  در 

عمومی  داکرت  به  باید  کمردردی تان 

مراجعه کنید. اگر داکرت عمومی تشخیص 

دارید،  متخصص  به  ارجاع  به  نیاز  که  دهد 

ممکن شام را به یکی از این متخصصان ارجاع دهد: 

نورولوژیست )متخصص مغز اعصاب( داکرتی است 

عصبی  دستگاه های  مریضی های  درمان  در  که 

با  موارد  از  بسیاری  در  کمردردی  دارد.  تخصص 

عالیمی در اندام های تحتانی یا پا ها همراهی دارد، 

مانند بی حسی. این عالیم ممکن است ناشی از 

عوارض عصب شناختی باشد که به ستون فقرات 

متعدد(.  )اسکلروز  ام اس  مانند  ندارند،  ربطی 

نورولوژیست  ها در تعیین علت اصلی کمردردی و 

ارایه راه حل به شام تخصص دارند.

 فیزیاتراپیست )متخصص طب فزیکی( داکرتی 

توان بخشی تخصص  و  فزیکی  که در طب  است 

دارد، اگر کمردردی تان مربوط به آسیب دیدن حین 

هنگامی  و  نباشد  الزم  جراحی  اگر  است،  ورزش 

دوا ها موثر نباشند، مراجعه به متخصص فیزیوتراپی 

ممکن است به شام کمک کند.

 روماتولوژیست )متخصص روماتولوژی(، 

مریضی های  تداوی  متخصص  که  است  داکرتی 

به  ارجاع  است.  استخوان  ها  و  عضالت  مفاصل، 

روماتولوژیست بیش از همه هنگامی سودمند است 

که التهاب در مفاصل در کمر وجود داشته باشد، 

یا کمردردی به یک مریضی التهابی عمومی مثال 

التهاب مفاصل مربوط به مریضی پسوریاز مربوط 

باشد. 

فیزیوتراپیست تداوی جوازدار است و به شام کمک 

می کند که کمرتان و عضالت تنه تان را تقویت کنید 

تا فشار روی ستون فقرات جذب شود.

 جراح ارتوپد )فوق تخصص ستون فقرات یا جراح 

مغز و اعصاب( در مواردی درد شدید و بی امان 

که ممکن ناشی از مشکالت ستون فقرات 

برای  باشند،  بین مهره یی  یا دیسک های 

انجام جراحی روی ستون فقرات بیامران 

را به آنان ارجاع می کنند.

است  ممکن  که  باشید  داشته  توجه 

چندین نوع آزمایش مانند رادیوگرافی، ام آرآی 

و آزمایش های خون ممکن است برای تعیین علت 

دقیق کمردردی الزم باشد. از طرف دیگر ممکن 

بیش از یک متخصص برای درمان کمردردی شام 

مورد نیاز باشد. این امر بسته به وضعیت شام دارد. 

بسیاری از افرادی که بیش یک متخصص را برای 

کمردردی شان می بینند، بیش از یک مشکل دارند 

نبخشیده  بهبود  را  دردشان  قبلی  درمان های  و 

است.

پس از یک روز طوالنی در محل کار، کمر شام ممکن است در نتیجه   

ایستادن یا نشسنت طوالنی، ماالمال از درد و ناراحتی باشد.

این توصیه  ها می تواند به تخفیف کمردردی شام در محل کارتان کمک کند: 

به وضعیت نشسنت یا ایستادن خود توجه داشته باشید. قسمی بنشینید یا 

بایستید که گوش ها، لگن و شانه های تان در وضعیت قایم قرار گیرند.

 از ایستادن برای مدت  های طوالنی پرهیز کنید، اگر مجبورید بایستید از یک 

چارپایه استفاده کنید و یک نوبت هر پای تان را روی آن بگذارید.

 اگر مقدار زیادی راه می روید از بوت های راحت استفاده کنید.

از چوکی با پشتی قایم، و قابل تنظیم استفاده کنید، که دارای دسته باشد و 

پشت میزکارتان از چوکی چرخدار استفاده کنید.

 پاهای تان را زیر میز کارتان به راست نگهدارید،  طوری که زانوهای  تان باالتر از 

سطح لگن تان قرار گیرد.

هنگامی که پشت میز تان نشسته اید، یک حوله یا بالش را پشت گودی کمرتان 

روی چوکی بگذارید.

امروزه کمردردی در بین کودکان بیش از قبل رواج   

پیدا کرده است و بعضی از افراد معتقدند که زندگی 

مدرن و استفاده از بکس های سنگین مکتب باعث این 

اتفاق شده است. در کل به هیچ وجه نباید این موضوع 

را نادیده گرفت و البته ممکن است که کودک شام به 

کمردردی موقتی مبتال شود و بعد از مدتی خود به 

این موضوع  اوقات  اما گاهی  خود بهبود پیدا کند، 

شدید می شود و نیاز به درمان جدی دارد. کمردردی 

در کودکان و در نوجوانان با یکدیگر متفاوت است و 

معموال کودکان در صورت تجربه کمردردی احتامل 

بیش تری برای ابتال به مریضی جدی دارند تا نوجوانان.

 -اگر کودک شام زیر 10 سال است: 

کودکان در این سن درگیر حرکت یا فعالیت خاصی 

مدت  کوتاه  می توانند  ناراحتی  یا  درد  هر  نیستند. 

باشد. احتامل عفونت ستون فقرات و تومور در این 

کودکان وجود دارد که رسیعا باید آزمایش داده شود.

-اگر کودک شام باالی 10سال است:

و  ورزش  ها  درگیر  سن  این  در  شام  کودک  اگر 

فعالیت های  فزیکی شدید باشد، احتامال این مشکل 

به دلیل رضبه  ها خواهد بود.

 احتامل مشکالت دیسک کمر، شکستگی و فرشدگی 

استخوان ها، درد مفصل و آسیب به مهره ها در این 

کودکان باالتر است .

 در هر صورت باید هر چه رسیع تر به داکرت مراجعه 

کنید.

علت های  فزیکی کمردردی در کودکان   

علت های  کمردردی هم در قسمت باالی کمر و هم در 

قسمت پایین می تواند شامل موارد زیر باشد :

1. بد ایستادن و ژست بد بدنی مثل خم نشسنت و 

خم راه رفنت.

کشیدگی  باعث  که  ورزش هایی  دادن  انجام   .2

فقرات  ستون  به  آسیب  یا  رباط  به  فشار  عضالت، 

می شود.

3. روی کمر افتادن یا آسیب شدید به کمر.

4. بلند کردن اجسام بسیار سنگین

5. وارد شدن رضبه ناگهانی مثل تصادف ماشین

6. سبک زندگی بدون تحرک مثل متاشای تلویزیون 

به مدت چند ساعت یا مقابل کمپیوتر نشسنت.

7. آسیب به بافت نرم مثل رگ به رگ شدن یا کش 

آمدن عضالت.

8. ورزش های  رقابتی نیاز به مترینات قوی و شدید 

دارد.

عالیم کمردردی در کودکان :

کودکانی که از کمردردی رنج می برند، ممکن است 

عالیم زیر را داشته باشند:

1. درد در عضالت کمر

2. احساس آسیب شدید به کمر

3. ناتوانی در خم شدن برای انجام فعالیت های  روزانه

4. رسدرد

5. درد در شانه

دردی که هنگام شب شدید تر می شود. 

موارد شدید تر می تواند عالیم زیر را به همراه داشته 

باشد :

1. بی حسی در بازو و ساق پا

2. ضعف بازو و ساق پا

 3. بی اختیاری 

تشخیص کمردردی در کودکان

در این بین داکرت سابقه داکرت که کودک را در نظر 

می گیرد و سواالتی در مورد فعالیت های  او می پرسد. 

است  مهم  داکرت  که برای 

دقیقا  درد  نقطه  بداند 

در کدام قسمت کمر 

است و آزمایش هایی 

اکس،  اشعه  مثل 

استخوان،  اسکن 

سی.تی اسکن و ام.آر.

آی و پی.ای.تی نیز از فرد 

گرفته می شود. 

در  کمردردی  درمان 

کودکان: 

اگر کودک شام نیز از کمردردی 

هرچه  باید  حتام  می برد  رنج 

رسیع تر درمان او را زیر نظر داکرت 

وضعیت  اگر  حتی  دهید.  انجام 

او شدیدتر هم نشد، حتام باید به 

داکرت مراجعه کنید.

1. دواها

از  استفاده  معموال  رشایط  این  در 

مسکن های  امن برای کودک مجاز می شود. همچنین 

از اسپری های  بی حسی و مرهم برای کاهش درد نیز 

استفاده می شود.

2. کیسه آب گرم

کیسه آب گرم نیز در از بین بردن درد عضالنی بسیار 

موثر است .

 البته باید مواظب دمای آن باشید که پوست شام را 

نسوزاند.

3. تقویت کشش عضالت

 در این حالت باید به فرزند خود کمک کنید تا کمی 

حرکات کششی انجام دهد. این کار قدرت از دست 

برمی  او  به  فعالیت های  روزانه  انجام  برای  را  رفته 

گرداند.

4. بی حرکتی کامل توصیه منی شود.

 معموال برای برطرف کردن کمردردی در این سنین، 

داکرت با اسرتاحت مطلق موافق نیست. 

پیشگیری از کمردردی در کودکان

اگر نگران ابتالی کودک خود به کمردردی هستید، 

می توانید با اقدامات زیر جلوی آن را بگیرید :

به  را  او  افتادن  و خطرات  احتامل  که  کنید   سعی 

حداقل برسانید و مراقبت خود را از او افزایش دهید.

 هنگامی که روی تخت خوابیده، اطراف او را بپوشانید 

تا احتامل آسیب و افتادن کمرت شود .

 او را تشویق به راه رفنت و فعالیت در حد مفید کنید.

زمان متاشای تلویزیون و استفاده از کمپیوتر را در او 

محدود کنید و به او یاد بدهید که چگونه صاف 

روی چوکی بنشیند )خم ننشیند.(

 برای او صندلی های  استندرد بخرید. او را 

درگیر فعالیت ها و مترین های  روزانه 

کنید. 

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه
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درِد کمر؛ شایع ترین مشکل صحی مردم
برای کمردردی تان به چه کسی باید مراجعه کنید؟

چه مسایلی را رعایت کنیم تا کمردرد نشویم؟

نکاتی مهم در مورد کمردردی کودکان 

 چرا درِد کمر به رساغ شام می آید؟
کمردردی( که از یک ناراحتی مخترص تا وضعیتی ناتوان کننده متفاوت است، تقریبا هر کسی را هر زمانی ممکن است، دچار کند.( درعین حال، حتی اگر کمردردی خفیف باشد، ممکن است با زندگی و کار   

شام تداخل ایجاد کند. این  ها فهرستی از عوامل رایج کمردردی هستند: 1. بلند کردن اشیا با استفاده کمر، و نه زانوها. 2. فشار آمدن بر کمر در حین انجام یک فعالیت.

3. آسیب دیدگی )پارگی یا بیرون زدگی( دیسک بین مهر ه یی. 4.لغزش مهره یی)Spondylolisthesis( عارضه یی که در آن مهره از جای خود بیرون می زند و بر اعصاب ستون فقرات فشار می آورد.

5. تنگی نخاعی)Spinal stenosis(  هنگامی رخ می دهد که فضای اطراف طناب نخاعی باریک می شود،  در نتیجه فشار وارد بر اعصاب مجاور و طناب نخاعی ایجاد می شود.  6.  اسکولیوز که در آن انحنای 

غیرطبیعی ستون فقرات رخ می دهد.

منایشگر موبایل که می تواند در چند 
دقیقه ترمیم شود

نظارت گوگل بر مقاالت هوش مصنوعی

استفاده از ربات های شناور برای بررسی
برف دریایی 



اید  کریستین  اقلیمی  بخش  رییس  کریمر،  کت   

تاثیر گرمایش کره زمین در سال۲۰۲۰  گفت: »تحت 

فجایع طبیعی در شکل جاری شدن سیالب های شدید 

در آسیا، هجوم ملخ ها در افریقا یا طوفان های شدید در 

اروپا و امریکا ادامه پیدا کرد. مقابله با دالیل تغییرات 

جوی زمین در سال آینده بسیار مهم و حیاتی است.«

اقلیمی  ویرانی های  محاسبه هزینه های 2020، سال 

عنوان بخش دیگری از گزارش ساالنۀ این موسسه است 

و بر اساس آن، هزینه خسارات ناشی از فجایع طبیعی 

در سال 2020 بسیار بیشرت از رقمی است که در این 

گزارش قید شده است، چون اکرث مواردی  که خسارت 

دیده ، بیمه نبودند.

بر بنیاد این گزارش، خسارات مالی ناشی از پدیده های 

جوی شدید در کشورهای ثرومتند بیشرت است، چون 

ارزش اموال و دارایی ها باالتر است، ولی خسارات مالی 

را  طبیعی  فجایع  گسرتده  تاثیر  منی تواند  تنهایی  به 

نشان دهد.

در گزارش این موسسه آمده که پنج مورد از پرهزینه ترین 

بالیای طبیعی سال۲۰۲۰ مربوط به فصل باران های 

موسمی در آسیا بوده که در سال جاری برای دومین 

وغیرعادی  شدید  بسیار  بارش  شاهد  پیاپی  سال 

بوده است؛ فقط بر اثر سیالب های شدید در هند بیش 

از دو هزار نفر جان خود را از دست داده و میلیون ها 

نفر آواره شدند.

آتش سوزی های بی مهار در مناطق طبیعی کالیفرنیا، 

آسرتالیا و سیربی و هجوم گسرتده ملخ ها به کشتزارها 

در افریقا که دلیل آن تا حدی بارش غیرعادی و شدید 

مهم سال  طبیعی  فجایع  سایر  و  خاورمیانه  در  باران 

۲۰۲۰ محسوب می شوند.

 هم زمان با شیوع روزافزون ویروس کرونا در جهان، دولت 

افریقای جنوبی، فروش نوشیدنی های الکولی را ممنوع 

اعالم کرد.

به گزارش یورونیوز، سیریل راماپوزا رییس جمهوری این 

یک سخرنانی  در  )8 جدی(  دوشنبه  روز  کشور عرص 

به  مبتالیان  افزایش شامر  پی  در  افزود که  تلویزیونی 

ویروس کرونا، به بیش از یک میلیون نفر، فروش الکول 

در این کشور موقتا ممنوع خواهد شد.

با  کار  افزود:»این  جنوبی  افریقای  رییس جمهوری 

شفاخانه ها  به  جدید  مراجعان  شامر  کاهش  هدف 

انجام می شود؛ مراجعانی که در پی تصادفات جاده ای، 

خشونت ها، به ویژه خشونت های خانگی آسیب می بینند 

و به شفاخانه ها فرستاده می شوند.«

دولت افریقای جنوبی قصد دارد تا از این طریق ظرفیت 

پذیرش مبتالیان به کرونا در شفاخانه ها را افزایش دهد.

افریقای جنوبی در حال حارض هجدهمین کشور جهان 

تا  است.  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  بیشرتین شامر  با 

کنون بیش از یک میلیون و ۴هزار نفر در این کشور به 

کووید۱۹ مبتال شده و از این تعداد بیش از ۲۶هزار نفر 

جان خود را از دست داده اند.

سازمان گزارش گران بدون در گزارش ساالنۀ خود   

اعالم کرده اند که 50 روزنامه نگار و کارمندان رسانه ها 

در رسارس جهان در سال 2020 کشته شده اند.

گزارش گران  سازمان  گزارش  فردا،  رادیو  گزارش  به 

این  اساس  بر  و  شد  منترش  جدی(  سه شنبه)9  روز 

 50 میالدی،   2020 سال  در  گزارش، 

تن از روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها 

کشته  کارشان  با  ارتباط  در  جهان  در 

شده اند.

این  اکرث  سازمان،  این  گزارش  طبق 

کشته  کشورهایی  در  روزنامه نگاران 

شده اند که رشایط جنگی بر آن ها حاکم 

نیست.

سازمان گزارش گران بدون مرز همچنان 

گفته که در آمار قتل های سال 2020، 

خربنگارانی  به  قصد  سوء  افزایش 

جرایم  مورد  در  که  می شود  مشاهده 

سازمان یافته، فساد یا مسایل زیست محیطی تحقیق 

می کنند.

در  پاکستان  و  هند  مکزیک،  گزارش،  این  اساس  بر 

سال ۲۰۲۰ بدترین رشایط را در این زمینه داشته اند.

 ۸۴ امسال  که  می نویسد  مرز  بدون  گزارشگران 

به  و  »تعمداً«  کشته شده  روزنامه نگاراِن  از  درصد 

خاطر کارهای تحقیقی روزنامه نگاری خود هدف قرار 

گرفته اند، در حالی که این آمار برای سال گذشته ۶۳ 

درصد بوده است.

ساالنه  اطالعات   ۱۹۹۵ سال  از  که  سازمان  این 

رسارس  در  روزنامه نگاران  علیه  خشونت 

که  افزوده  می کند،  جمع آوری  را  جهان 

در  روزنامه نگاران  قاتالن  از  یکی  هیچ  

مکزیک مجازات نشده اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش 

روح الله  اعدام  پرونده  به  همچنین  خود 

آمدنیوز،  تلگرامی  کانال  مدیر  زم، 

وی  اعدام  که  است  نوشته  و  پرداخته 

»سوابق ایران را به عنوان کشوری که در 

تعداد  بیشرتین  رسامً  گذشته  قرن  نیم 

از روزنامه نگاران رابه قتل رسانده، تأیید 

می کند«.

جو بایدن رییس جمهوری منتخب امریکا گفته که   

سازمان های مرتبط اصلی با امنیت ملی امریکا در دولت 

ترمپ، رضبۀ بزرگی خورده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، بایدن این سخنان را روز 

و  امنیت ملی  دوشنبه)8 جدی( هنگامی که مشاوران 

سیاست خارجی خود را اعالم می کرد، بیان منود.

آقای بایدن افزوده که مقام های وزارت دفاع دولت ترمپ 

با تیم انتقال قدرت همکاری منی کنند.

بایدن گفته که همکاران او در وزارت دفاع، نهاد بودجه 

و مدیریت دولت با مانع تراشی روبرو شده اند.»در حال 

حارض اطالعات مهم در زمینه امنیت ملی را از دولت 

دریافت منی کنیم. از نظر من این کار از بی مسوولیتی 

چیزی کم ندارد.«

رییس جمهوری منتخب امریکا همچنان بیان کرد که 

تیم او به تصویری روشن از وضعیت نیروهای امریکایی 

در رسارس جهان دارند و دشمنان این کشور می توانند از 

این وضعیت سوء استفاده کنند.

او گفت:»بسیاری از سازمان های کشور که برای امنیت 

ما حیاتی اند، آسیب زیادی دیده اند و از ظرفیت، روحیه 

و نیرو خالی شده اند.«

قرار است که جو بایدن در بیستم ماه جنوری به عنوان 

آغاز  کارش  به  امریکا  رییس جمهوری  چهل وششمین 

کند اما دونالد ترامپ هنوز حارض به پذیرش شکست در 

انتخابات نشده است.

به دنبال مشخص شدن نتیجه انتخابات، دولت ترمپ 

برای سه هفته جلو دست رسیی بایدن به 

را  ملی  امنیت  زمینه  در  اطالعات حیاتی 

گرفته بود.

دولت ترمپ هنوز واکنشی به این سخنان 

به  پنتاگون  پیش  هفتۀ  اما  نداده  نشان 

خربگزاری رویرتز گفته بود که مصاحبه های 

زیادی انجام داده و به برگزاری جلسات و 

ارائه اطالعات ادامه خواهد داد.

دونالد ترمپ رییس جمهوری آمریکا کمی 

بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

وزیر دفاع خود را برکنار کرد. برکناری آقای 

اسپر براساس گزارش ها به دلیل مخالفت او با پیروی از 

دستور رییس جمهوری برای اعزام ارتش جهت مقابله با 

معرتضان به تبعیض نژادی بوده است.

با  ترمپ  دونالد  توسط  اسپر  آقای  جانشین  انتصاب 

مخالفت منتقدان او روبرو شد که معتقدند این کار برای 

ایجاد هرج و مرج در آخرین هفته های کاری دولت بوده 

است.

دولت بایدن برای اعطای شهروندی به ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی اقدام می کند
کاماال هریس؛ معاون رئیس جمهوری منتخب امریکا در سخنان تازۀ گفته که دولت جو بایدن، الیحه یی را برای حل مشکل اقامت ۱۱   

میلیون مهاجر که به گونۀ زندگی می کنند، به کنگره خواهد فرستاد.
هریس شامگاه دوشنبه)8 جدی( در صفحه تویرتش نوشته است:»اقدامات الزم برای محافظت از مهاجران موسوم به دریمرز را مبذول 
خواهند داشت و الیحه ای را به کنگره می فرستند که حاوی نقشه برای اعطای شهروندی به ۱۱ میلیون نفری است که فاقد مدارک قانونی 

هستند«.
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خسارات پدیده های جوی شدید

فروش نوشیدنی های الکولی در افریقای جنوبی ممنوع شد

کشته شدن 50 روزنامه نگار و کارمندان رسانه ها طی سال 2020 در رسارس جهان

بایدن: مقام های وزارت دفاع دولت ترمپ با تیم انتقال قدرت همکاری منی کنند

7 جــهـان madanyatdai سال دهم   شامره 671       چهارشـنبه  10 جدی  1399 ly.com

حزب دموکراسی و پیرشفت ترکیه:

دولت اردوغان مانند دولت ایران 
مستبد است

مدافع حقوق زن عربستانی به بیش از 
پنج سال زندان محکوم شد

اوغلو  ینیر  مصطفی  رهربی  به  ترکیه  پیرشفت  و  دموکراسی  حزب 
می گوید که دولت اردوغان با رسکوب آزادی ها و اعامل فشار بر سیستم 

قضایی، مانند دولت ایران مستبد است.
خربی  شبکه  گزارش  به 
دموکراسی  حزب  العربیه، 
توسط  ترکیه  پیرشفت  و 
علی باباجان معاون سابق 
کشور  این  نخست وزیر 
و  است  شده  تاسیس 
ینیر  مصطفی  هم اکنون 
این  اوغلو جانشین رییس 

حزب می باشد.
دوشنبه)8  روز  اوغلو 

آزادی ها،  رسکوب  به  را  اردوغان  دولت  خربی،  نشست  یک  در  جدی( 
افزایش حجم فساد و نقض حقوق برش  اعامل فشار بر سیستم قضایی، 

متهم کرد.
دولت  یک  به  اردوغان  دولت  که  افزود  واضح  خربی  نشست  این  در  او 

استبدادی شبیه دولت ایران است.
نشان  واکنش  آن  از  پس  ترکیه  پیرشفت  و  دموکراسی  حزب  جانشین 
رساند  تصویب  به  را  الیحه یی  کشور  این  پارملان  تازگی،  به  که  می دهد 
مدنی  جامعه  گروه های  بر  را  نظارت خود  ترکیه  دولت  آن،  اساس  بر  که 

تشدید می کند.
طبق این الیحه، دولت ترکیه اجازه خواهد یافت که به بازرسی ساالنه از 
مالی  تامین  با  هدف»مبارزه  با  ظاهرا  که  بپردازد  غیردولتی  سازمان های 

تروریزم« انجام می شود.
افزون براین، این قانون به وزارت کشور ترکیه اجازه می دهد که در صورت 

لزوم در مورد عضویت افراد در انجمن ها تصمیم گیری کند.
در  قانون  که  گفت  ترکیه  پیرشفت  و  دموکراسی  حزب  رییس  جانشین 
اردوغان مانند دولت های  سال 2020 در ترکیه کارایی نداشت و دولت 

استبدادی ایران، نیجریه و اوگاندا بود.
ینیر اوغلو افزود:»دولت همه موضوعات از جمله صحت عمومی تا اقتصاد 
را به یک مشکل امنیتی تبدیل کرد و سخن جامعه در این باره را ناممکن 
روابط دولت، موسسات  امنیتی شد.  این موضوع خود یک مشکل  کرد. 

و سازمان ها، بزرگ ترین مانع پیش روی دموکراسی و رفاه ترکیه است.«
مانند  انسان  حقوق  آشکار  نقض   2020 سال  »در  ترصیح:  ادامه  در  او 
تفتیش  و  بازداشت  و  زندان  بدرفتاری در  و  ناپدید شدن قهری، شکنجه 

بدنی برهنه زندانیان و کتک زدن وحشیانه آن ها ادامه یافت.«
به گفتۀ مصطفی ینیر اوغلو، دولت به بهانه نرش ویروس کرونا اجازه تجمع 

و تظاهرات، اعتصاب های کارگری و سندیکاها را منی دهد.
جانشین رئیس حزب دموکراسی و پیرشفت ترکیه گفت: »آزادی شهروندان 
در دریافت اخبار از آن ها سلب شد و 80 درصد خربنگاران در ترکیه دچار 

خودسان سوری شده اند.«
و نخست وزیر  ترکیه  آینده  اوغلو، رئیس حزب  گفتنی است، احمد داوود 
سابق این کشور هم پیش از این با انتقاد شدید از رجب  طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری این کشور، گفته بود که حزب توسعه و عدالت در پی از 
دست دادن پایگاه اجتامعی اش و روی آوردن به استبداد و همچنین در 
به  و  بین املللی، سقوط خواهد کرد  ترکیه در سطح  پی بی اعتبار کردن 

زودی از صحنه سیاسی محو خواهد شد.

محکمۀ عربستان سعودی، 

لجین الهذلول فعال حقوق زن 

ماه  هشت  و  سال  پنج  به  را 

زندان محکوم کرد.

به گزارش صدای امریکا، شبکه 

خربی سبق مرتبط با حکومت 

با  سعودی  عربستان  شاهی 

نرش گزارشی گفته که محکمه 

تحریک  ارتکاب  به  را  الهذلول  خانم  کشور،  این  دهشت افگنی  با  مبارزه 

برای تغییر، پیش برد آجندای خارجی و استفاده از انرتنت به هدف آسیب 

رساندن به نظم عامه، محکوم کرده است.

می برد؛  به رس  زندان  در  این سو  به  از سال ۲۰۱۸  عربستانی  فعال  این 

هم زمان با بازداشت او، حکومت شاهی این کشور ده فعال حقوق زن دیگر 

را نیز بازداشت منود.

خانم الهذلول، خواستار پایان بخشیدن قانون قیمومیت مردان بود که بر 

اساس آن زنان باید در اکرثیت مورد از مردان خانواده اجازه بگیرند.

او که می خواست زنان حق رانندگی را داشته باشند، فقط چند هفته پیش 

از رفع قیود بر رانندگی زنان بازداشت شد.

خانواده ٔ خانم الهذلول  گفته است که او در زندان مورد آزار و اذیت جنسی 

قرار گرفته و شکنجه شده است، اما مقام های سعودی این اتهامات را رد 

کرده اند.

و  برش  حقوق  مدافع  گروه های  ملل متحد،  سازمان  برش  حقوق  مدافعین 

قانون گذاران امریکایی و اتحادیه اروپا قضیه  حقوقی علیه الهذلول  را به 

شدت نقد کرده اند.
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آنتونیو کاسانو: در رئال مادرید مستحق کشته شدن بودم
ستاره ایتالیایی سابق دنیای فوتبال یک دوره ناموفق را در رئال مادرید پشت رسگذاشت. آنتونیو کاسانو 18 ماه در رئال مادرید در بین   

سال های 2006 تا 2008 حضور داشت و مجموعا 19 بار به میدان رفت که در این مدت کوتاه بارها به دلیل چاقی جریمه شد. او دو گل نیز به مثر 
رساند. ستاره جنجالی سابق رم، جنوری 2006 به رئال پیوست و یک سال بعد به سامپدوریا قرض داده شد. کاسانو در مورد دوران حضورش در 

رئال گفت: »بزرگرتین حرست فوتبالی ام این است که نتوانستم از فرصت حضور در رئال مادرید در 23سالگی به درستی استفاده کنم. رئال 
بزرگرتین باشگاه تاریخ فوتبال است، اما من قدر حضور در این تیم را ندانستم و افتضاحات زیادی مرتکب شدم«. کاسانو ادامه داد که در دوره 
بدنسازی 16کیلو کم کردم و دو گل هم در سه بازی زدم ولی سپس رشوع به افت کردم. بی عقلی کردم و با فابیو کاپلو)مربی وقت رئال( درگیر 

شدم و او هم مرا کنار گذاشت.

محققان چینی علوم فیزیک موسسه »Heftei« در چین، با   

رسیدن به دمای ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس موفق شدند تا 

دمایی ۶برابر داغ تر از خورشید واقعی را تولید منایند. میزان 

دمای  است.  درجه  ۱۵میلیون  واقعی  خورشید  دمای 

۱۰۰میلیون درجه درواقع قادر به تولید مقدار زیادی از انرژی 

خواهد بود. گفته می شود که فعال کردن این پروژه روزانه ۱۵ 

خورشید  این  از  استفاده  اما  داشت،  خواهد  خرج  دالر  هزار 

مصنوعی تحول بزرگی در زندگی برش و مرصف انرژی خواهد 

بود...

ابزار  پیرشفته ترین  و  بزرگ ترین   M  ۲-HL توکامک  رآکتور 

تحقیقات تجربی همجوشی هسته ای چین محسوب می شود 

و دانشمندان امیدوارند این رآکتور بتواند به طور بالقوه منبع 

یک  از  رآکتور  این  کند.  فراهم  را  پاک  انرژی  از  قدرمتندی 

میدان مغناطیسی قدرمتند برای همجوشی پالسام های داغ و 

گرمایی استفاده می کند و این قابلیت را دارد که به دمای بیش 

از ۱۵۰ میلیون درجه سانتی گرید برسد که این دما تقریبا ۱۰ 

برابر گرم تر از حرارت هسته یی خورشید است.

انرژی پاک این رآکتور هسته یی در استان »سیچوان« واقع در 

گذشته  سال  اواخر  آن  ساخت  و  دارد  قرار  چین  غرب  جنوب 

تولید  که  عظیمی  انرژی  و  گرما  دلیل  به  شد.  کامل  میالدی 

انرژی  توسعه  است.  معروف  مصنوعی«  »خورشید  به  می کند، 

نیاز های  تامین  برای  راهی  تنها  نه  هسته یی  همجوشی 

زمینه  بل در  انرژی چین محسوب می شود،  اسرتاتژیک حوزه 

اهمیت  دارای  نیز  چین  ملی  اقتصاد  و  انرژی  پایدار  توسعه 

زیادی است.

خورشید  در  که  طبیعی  واکنش های  تکرار  برای  دستگاه  این 

سوخت  عنوان  به  دوتریم  و  هیدروژن  گاز های  از  استفاده  با 

از طریق همجوشی هسته یی  و  ایجاد می شود، طراحی شده 

کنرتل شده، انرژی پاک را فراهم می کند. دانشمندان چینی 

از سال ۲۰۰۶ تاکنون، مشغول ساخت نسخه های کوچکرتی 

از  تا  دارند  قصد  و  رآکتور های همجوشی هسته ای هستند  از 

طریق همکاری با دانشمندان مسئول ساخت رآکتور آزمایشی 

از این اخرتاع   ،)Thermonuclear( بین املللی گرما هسته یی

استفاده منایند.

و  ادغام هسته های امتی، حجم گسرتده  از طریق  همجوشی 

عظیمی از انرژی تولید می کند و این روند عکس روند شکافت 

هسته یی است. شکافت هسته یی در تولید تسلیحات امتی و 

نیروگاه های هسته یی مورد استفاده قرار می گیرد و طی فرآیند 

شکافت، هسته های امتی خرد و قطعه قطعه می شوند.

و  منترش منی شود  گلخانه یی  گاز  در جریان همجوشی، هیچ 

بدون آلوده سازی محیط زیست می توان به انرژی پاک دست 

یافت. با این حال، همجوشی هم بی نهایت دشوار و هم بسیار 

مبلغی  آزمایشی،  رآکتور  ساخت  هزینه  کل  است.  هزینه بردار 

معادل ۲۲.۵ 

میلیارد دالر برآورد شده است.

به گفته یکی از محققان این پروژه: زمان محدودسازی انرژی 

در دستگاه های توکامک کمرت از یک ثانیه است. این در حالی 

است که مدت زمان تخلیه M ۲-HL حدود ۱۰ ثانیه و مدت 

زمان محدود کردن انرژی آن چند صد میلیونیم ثانیه است.

باید اشاره کرد که دانشمندان اروپایی در آملان نیز به دمایی 

احتامل  دلیل  به  اما  رسیده اند،  درجه  ۱۰۰میلیون  از  باالتر 

محققان  اما  نکردند.  حفظ  را  آن  زیادی  مدت  ذوب شدگی 

چینی توانستند این میزان دما را تا ۱ دقیقه حفظ منایند.

پروژه  خورشید مصنوعی می تواند یک منبع انرژی پاک و نسبتاً 

ارزان باشد و از تولید زباله های هسته یی جلوگیری کند. این 

به  را  راکتور محسوب می شود درواقع هیدروژن  پروژه که یک 

یک انرژی تجدیدپذیر تبدیل خواهد کرد.

پس از فعال شدن و رسیدن به نتیجه نهایی این پروژه ، شاهد 

مشکالت  از  بسیاری  و  بود  خواهیم  نامحدود  انرژی  تولید 

مربوط به آب وهوا و انرژی در زندگی برشیت تغییر خواهد کرد. 

البته تالش محققان همچنان ادامه دارد و کشور های مختلف 

همچنان در این زمینه در حال تحقیقات گسرتده  هستند تا به 

نتیجه  نهایی دست یابند.

منبع: فرادید

خورشید مصنوعی اش
را فعال کرد

در سـالی کـه سیاسـت گذاران رسارس جهـان را   

بـه چالـش کشـید، تحولـی رخ داد کـه ممکن اسـت 

و  هنـد  روی  را  تاثیـر  مهم تریـن  بلند مـدت،  در 

بیـن  باشـد. درگیـری مـداوم  آرام داشـته  اقیانـوس 

هند و چین در هیاملیا.

 نیروهـای چینـی متایلی به عقب نشـینی از موقعیت 

 LAC: Line( خـود در امتـداد خـط کنـرتول واقعـی

of Actual Control( ندارنـد؛ منطقه یی که قلمروی 

تحـت کنـرتول هند و چین در منطقـه الداخ را از هم 

جـدا می کننـد. درعیـن زمـان، نیروهـای هنـدی نیز 

در ایـن مـرز مـورد اختالف مسـتقر شـده اند و دهلی 

نـو می خواهـد اوضـاع فعلـی، کامـال به حالـت قبلی 

خـود برگـردد. از چندیـن دوره گفتگوهـای نظامـی 

و دیپلامتیـک، نتیجه یـی حاصـل نشـده و خطـرات 

زیـادی متوجـه هـر دو طرف اسـت. 

سـال2020 شـاید سـالی باشـد که رسانجـام خواب 

و خیـال در مـورد توافق نامه سـینو-هند از بین رفت. 

بسـیاری از مـردم دهلی نو، سـاده لوحانه بـر این باور 

بودنـد کـه دولت هنـد، علی رغم متام شـواهِد خالف 

بـه مدیریـت دیپلامتیـک چیـن  قـادر  ایـن عقیـده، 

بـوده و اجـازه منی دهد سـایه اختالفـات مرزی منجر 

بـه تیـره شـدن روابط، در سـطحی گسـرتده تر شـود. 

حتـی پس از درگیری سـال 2017 بیـن اردوی ملی 

دو کشـور در »دولکام« در منطقه مورد مناقشـه هند- 

بوتـان- چیـن، کـه در جریـان آن ارتـش آزادی بخـش 

خلـق سـنگرهای سـنگی متعلق بـه ارتش سـلطنتی 

نارنـدرا مـودی، نخسـت وزیر  بـرد،  بیـن  از  را  بوتـان 

هند سـعی کرد رابطه شـخصی با شـی جیـن پینگ، 

رییس جمهـوری چیـن برقـرار کند. 

کـه  انـدازه  هـامن  بـه  اقـدام  ایـن 

بـرای برخورد با همسـایه یی بسـیار 

بـرای  بـود،  رضوری  عمـال  قوی تـر 

دوجانبـه  تعامـل  بـه  دادن  شـکل  

فراتـر از اختالفـات نیـز مهـم بـود. 

امـا  بـود،  نتیجه بخـش  مدتـی 

برنامه هـای  وضـوح  بـه  بجینـگ 

داشـت. رس  در  دیگـری 

ترسـیم  بـرای  تـالش  در  بجینـگ 

در  ال.ای.سـی  یک جانبـه  مجـدد 

سـال جـاری به نفع خـود، رسانجام 

اساسـی  اصـول  بی اعتنایـی،  بـا 

بـرای  کـه  پیامن هایـی  متـام 

برقرارمانـدن صلـح در ایـن مـرز، از 

کـرده  امضـا  هنـد  بـا  سـال1993 

گرفـت.  نادیـده  را  بـود 

چنیـن رفتـاری به طـور حتـم خـط 

سـیر روابـط چیـن و هنـد را تغییـر 

خواهـد داد. ایـن روابـط بـر بنیـاد 

توافقـی بـود که به موجـب آن حتی 

بـا وجـود الینحل مانـدن مشـکالت 

مـرزی، دو کشـور می توانسـتند در 

زمینه هـای دیگر در سـطح جهانی، 

منطقه یـی و روابـط دو جانبـه، بـه  

ایـن  دهنـد.  ادامـه  خـود  تعامـل 

اصـل اساسـی امـروز کامـال نادیده 

گرفتـه شـده اسـت.

قاطعیـت چیـن  برخـی جهـات،  از 

زمانی کـه  تـا  اسـت.  درک  قابـل 

چیـن حاکمیـت مـرز را در دسـت داشـت، صلـح و 

آرامـش نیـز می توانسـت ادامـه یابـد. بـه هـر حـال، 

در  می کـرد.  اداره  را  مـرز  خـود  رشایـط  بـا  چیـن 

واقـع، ادعـای هنـد برای حفـظ  منافعـش در منطقه 

در سـال های اخیـر، باعـث به وجـود آمـدن مناقشـه 

شده اسـت. درحـال حـارض، ال.ای.سـی بـا رسعتی 

مـی رود،  پیـش  شـدن   نظامـی  به سـمت  بی سـابقه 

در  هنـد  زیرسـاخت های  کـه  رو  ایـن  از  بخشـی 

وضعیـت بسـیار بهـرتی قـرار دارد و گشـت زنی هنـد 

بسـیار موثرتـر اسـت، بـه بیـان سـاده، ارتـش هنـد 

ارتـش چیـن  کـه  دارد  مناطقـی حضـور  در  اکنـون 

درگذشـته عـادت بـه حضـور هنـد در آن قسـمت ها 

نداشته اسـت.  را 

 هنـد هـم اكنـون آماده اسـت تـا در برابـر تجاوزهای 

چـن مقابلـه کنـد و بديـن ترتيـب بی ثباتـی در مـرز 

بـرای   همیشـگی  حلـی  راه  اگـر  می شـود.  بیش تـر 

طـول  در  اغتشـاش ها  نشـود،  پیـدا  مـرزی  مشـکل 

به طـور  بـود.  خواهـد  بعـدی  مسـاله   ال.ای.سـی 

حتـم، موجودیـت چیـن بسـیار قدرمتندتـر اسـت و 

زیرسـاخت هایش وضعیـت بهـرتی دارد، امـا توسـعه 

رسـیده  بحرانـی  نقطه یـی  بـه  هنـد  زیرسـاخت های 

اسـت. و بی  دلیـل نیسـت کـه چیـن بـا پـروژه »ویژه« 

می کنـد.  مخالفـت  به شـدت  هنـد 

جـاده اسـرتاتیژیک داربـوک- شـیوک- داولـت بـگ 

اولـدی بـا طـول 257کیلومرت که شـهر له هنـد را به 

گـذرگاه کاراکـورام متصـل می کنـد )مسـیر تجـاری 

بـه  را  الداخ  کـه  کاراکـورام  کـوه  رشـته  از  تاریخـی 

مناطـق غربـی چین متصـل می کند( چالـش اصلی 

توسـعه طلبانه  طرح هـای  بـا  هنـد 

وجـود  بـا  اسـت.  منطقـه  در  چیـن 

همچنـان  هنـد  چینی هـا،  مخالفـت  

به دنبـال ایـن پـروژه اسـت. چیـن هم 

بـا برآشـفنت بیش تـر وضعیـت در مـرز 

ایـن  پیشـربد  از  را  هنـد  دارد  تـالش 

پـروژه منـرصف کنـد. 

سیاسـت  اصلـی  مترکـز  و  هـدف 

کشـیدن  چالـش  بـه  هنـد  خارجـی 

طرح هـای جهانـی چیـن بوده اسـت. 

کشـورها  متـام  تقریبـا  زمانی کـه 

پذیرفتـه بودنـد کـه هـدف بجینگ از 

ایـن پروژه توسـعه زیرسـاخت های جهانی اسـت و نه 

غنی سـازی تجـارت چینـی، دهلی نو اولین کشـوری 

بـود کـه بـه  جهـان در مـورد خطـرات ابتـکار عمـل 

کمربنـد و جـاده چیـنBRI( ( هشـدار داد. امـروزه 

اکـرث قدرت هـای بـزرگ جهانـی، نظریه هنـد درمورد 

ابتکارعمـل  کمربنـد و جـاده چیـن را پذیرفته انـد.

آقـای »شـی«  بـرای  بـی.آر.آی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   

در  هنـد  نقـش  اسـت،  غرورآفریـن  پروژه یـی 

بسـیار  بایـد  آن  بـا  جهانـی  مخالفـت  شـکل گیری 

آزاردهنـده باشـد. هنـد همچنیـن توانسـته گفتـامن 

جهانـی در مـورد هنـدو- اقیانـوس آرام را شـکل دهد 

بازیگـران  بـا  نزدیـک  همـکاری  حـال  در  اکنـون  و 

منطقه یـی همفکـر بـرای جامعـه عمـل پوشـاندن بـه 

اسـت.  آن 

در ایـن برهـه از زمـان کـه دولـت ترمـپ در تـالش 

اسـت فرآینـد جداسـازی تجـارت و فنـاوری از چیـن 

را پیـش بـربد، واشـنگنت و دهلـی نـو بیـش از هـر 

زمـان دیگـری بـه هـم نزدیـک شـده اند. تالش هـای 

صحنـه  در  هنـد  رانـدن  به حاشـیه  بـرای  چینی هـا 

جهانـی نتیجه یـی نداشـته  و فقط باعث شـده دهلی 

نـو ایـن اقدامـات را بـه حافظـه اش بسـپارد. 

در نتیجـه چیـن ابـزار برنده  قـدرت را انتخـاب کرده، 

عربتـی  درس  هنـد  بـه  بتوانـد  کـه  امیـد  ایـن  بـه 

بدهـد. واقعیـت این اسـت کـه اقدامات چیـن دقیقا 

هنـد  عمومـی  افـکار  داشـت.  معکـوس  نتیجه یـی 

کـه پیـش از ایـن نیـز نسـبت بـه چیـن منفـی بـود، 

اکنـون ضدیـت بیش تـری بـا چین پیـدا کرده اسـت. 

کسـانی که در هنـد معتقـد بودنـد فاصلـه بـا چیـن 

و ایـاالت متحـده بایـد بـه یـک انـدازه حفـظ شـود، 

پابندی به آن سـخنان در موقعیت کنونی برای شـان 

دشـوار اسـت. 

اسـرتاتیژیک  سیاسـت های  انتخـاب  در  نـو  دهلـی 

و اقتصـادی ضـد چیـن آزادتـر عمـل کرده اسـت. از 

کاهـش وابسـتگی تجـاری بـه چیـن در بخش هـای 

اصلـی اسـرتاتیژیک و بسـنت ورودی هـای مهم چین 

گرفتـه تـا حامیـت جهانـی از هنـدو- اقیانـوس آرام، 

هنـد در همـه حوزه هـا پاسـخی بـرای چیـن داشـته  

است.

هیـچ یـک از ایـن گزینه هـا بـرای هنـد بـدون هزینـه 

نیسـت، امـا اقدامـات چیـن نشـان داده کـه امـروز 

پاسـخ های  بپـردازد.  را  هزینه هـا  ایـن  بایـد  هنـد 

نظامـی و دیپلامتیـک هنـد در برابـر تجـاوزات چیـن 

روشـن کـرده کـه دهلی نو نیـز گزینه های خـود را در 

اختیـار دارد و در عملـی کـردن آن هـا نیـز ضعفـی از 

خـود نشـان نخواهـد داد. اکنـون ایـن وظیفـه چیـن 

اسـت کـه تصمیـم خـود را بگیـرد کـه آیـا می خواهـد 

کشـوری  یـا  باشـد  دایمـی  دشـمنی  برایـش  هنـد 

همسـایه کـه می توانـد بـا آن تجـارت کنـد. بجینـگ 

هـر تصمیمـی بگیـرد، چشـم انداز اسـرتاتیژیک هند 

و اقیانـوس آرام بـر اسـاس آن تعییـن خواهـد شـد. 

برای بجینگ و دهلی نو، سال 2020 نقطه یی بی بازگشت بود
پس از دهه ها روابط ناآرام، چین دیگر منی تواند کتامن کند که هند تهدیدی واقعی است.

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: فارین افرز/ هارش وی.پنت

بسیاری از مردم دهلی   
نو، ساده لوحانه بر این باور 

بودند که دولت هند، 
علی رغم متام شواهِد 

خالف این عقیده، قادر به 
مدیریت دیپلامتیک چین 

بوده و اجازه منی دهد 
سایه اختالفات مرزی 

منجر به تیره شدن روابط، 
در سطحی گسرتده تر 

شود.

دهلی نو در انتخاب   
سیاست های اسرتاتیژیک 

و اقتصادی ضد چین 
آزادتر عمل کرده است. از 

کاهش وابستگی تجاری به 
چین در بخش های اصلی 

اسرتاتیژیک و بسنت 
ورودی های مهم چین 

گرفته تا حامیت جهانی از 
هندو- اقیانوس آرام، هند 

در همه حوزه ها پاسخی 
برای چین داشته  است.

چین با رشایط   
خود مرز را اداره 
می کرد. در واقع، 
ادعای هند برای 

حفظ  منافعش در 
منطقه در سال های 

اخیر، باعث به وجود 
آمدن مناقشه 

شده است.


