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تکنالوژی اقتصادی، اسب تروای چین
پیشنهاد چین برای هژمونی فین تک در آسیا گامی 

به سوی هدفی حتی بزرگ تر است: دستیابی به تسلط

بر ذخیرۀ ارزی جهانی

عــنوان های مـهم

لرزه بر قامت »آزادی بیان«
هشدار نی از فرار خربنگاران و 

خودسانسوری رسانه ها

مبارزه با فرصت های جرمی
پیش گیری وضعی و نقش آن در کاهش تخلفات اطفال
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را  اقتصادی  بزرگ  پروژه  سه  ترکمنستان،  و  افغانستان  رییسان جمهور   

برق  لین  پروژه  به طول 30کیلومرت،  آقینه-اندخوی  افتتاح کردند. خط آهن 

500کیلوولت کرکی- اندخوی تا پلخمری و وصل فایرب نوری 2500مگابایتی 

انرتنت شامل این پروژه هاست.

و  اقتصادی  روابط  برای  را  پروژه ها  این  یک سو  از  کشور،  رییس  جمهوری 

تجاری کابل- تاشکنت حیاتی خواند و از سوی دیگر، افتتاح آن ها را تجدید 

روابط افغانستان و آسیای میانه در صد سال اخیر عنوان کرد.

پروژه لین برق یک هزار کیلوولت که مرحله نخست آن تکمیل شده است و با 

تکمیل باقی آن در سال1400، برق والیت های کابل، میدان وردک، غزنی، 

زابل، قندهار، لوگر، پکتیکا، خوست، ننگرهار و کرن تأمین خواهد شد.

است،  اقتصادی  توسعه  مانع  و خشونت،  عمده ترین  که جنگ  در رشایطی  

نیز  کنونی  توسعه یافته  کشورهای  است.  امیدوارکننده  پروژه ها  این  افتتاح 

زمانی از جنگ و ناامنی متأثر بودند و باتوجه به نقش مؤثر و مفید کارآفرینان 

خود در پیرشفت و توسعه اقتصادی با مشکالتی چون ناامنی و...
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

بادهـای رسد زمسـتان، آخرین زوزه هایش را می کشـید   
کوچـک  دروازه  از  »گردیـزی«  کوچـه  انتهـای  در  مـن  و 
اتـاق  دو  ورود،  به محـض  می شـوم.  وارد حویلـی  چوبـی 
کاهگلـی بـا دریچه هایـی که غبـار دل تنگی شیشـه های آن 

را مکدر کرده است به چشم می خورد.
می شـوم،  نزدیـک  دهلیـز  بـه  گل آلـود  راهـرو  از  وقتـی 
صـدای  بـا  آمیختـه  زنـی،  غم انگیـز  خنده هـای  صـدای 

می رسـد. گوشـم  بـه  کـودک  یـک  گریه هـای 
دروازه دهلیـز را تک تـک می کنـم، دخـر جوانـی از اتـاق 
خـارج می شـود. او کـه خـودش را »مریم« معرفـی می کند، 

خواهرشـوهر »زهرا« است...

در رومنایی »روشنایی نامه«: 
یگانه راهکار برای مقابله با افکار افراطی 

کار فرهنگی است

از  رومنایی  نشست   ،1399 جدی   24 در  مدنیت:  راه   
فصل نامه »روشنایی نامه« چاپ بنیاد شهید مسعود با حضور 
شامر زیادی از نویسندگان، پژوهشگران و فرهیختگان برگزار 

شد.

به دنبال  طالبان  محب: 
صلح نیستند، وقت را ضایع 

می کنند

زراعتی  تهداب مجتمع  سنگ 
در قندهار گذاشته شد

2020 گرم ترین سال ثبت شد

یونان ۱۴۵۰پناهجو را دو باره 
بر می گرداند به ترکیه 

انکاِر فاجعه بار
ازدواج افراد معتاد برای بهبود وضعیت و ترک مواد مخدر موثر نیست

فایرب نوری عشق آباد برای دجیتلی شدن
با دولت الکرتونیک امیدها برای شفافیت بیشرت افزایش می یابد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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افتتاح پروژه های بزرگ اقتصادی
افق های روشن در روابط جدید با آسیای میانه



راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور امنیت   

صلح  گفتگوهای  مورد  در  اشاره  با  کشور  ملی 

برداشت  از مذاکرات صلح  ما  گفت: »چیزی که 

داریم این است که گروه طالبان به دنبال صلح 

نیستند، وقت را ضایع می کنند. آنها در این فکرند 

برای شان  خارجی  نیروهای  خروج  از  بعد  که 

فرصت فراهم خواهند شد تا قدرت را با زور به 

دست  بگیرند که این موضوع علمی نیست.«

آقای محب در صحبت با جرگه آزاد بی بی سی 

گفته که با کشتار صلح منی آید، اگر طالبان واقعا 

خود را از افغانستان می دانند، پس چرا مردم را 

می کشند. اطفال را یتیم و زنان را بی رسنوشت و 

بی  رسپرست می سازند.

وی می افزاید که افزایش یتیامن و بی رسپرست ها 

اقتصادی،  و  اجتامعی  مشکل  ایجاد  کنار  در 

زمینه استفاده سوء از آنها را در آینده نیز افزایش 

می دهد. همچنان امکان دارد بعضی گروه ها در 

آینده از اطفال یتیم رسبازگیری کنند.

مشاور امنیت ملی کشور تاکید داشت که رهربی 

اما  دارد،  امیراملومنین  ادعای  طالبان،  گروه 

امارت را برای افغان ها می خواهد. همه می دانند 

که جنگ طالبان برای کسب قدرت است.

او با اشاره به افزایش خشونت ها افزوده، زمانی که 

در جنگ راه مذاکره و مفاهمه باز باشد، هیچ گونه 

جواز رشعی به محاربه باقی منی ماند.

آقای محب به این باور است که گروه طالبان برای 

نشان دادن زورشان به امریکایی ها، افغان ها را 

می کشند و خشونت ها افزایش می دهند. طالبان 

اگر مذاکره می کنند باید در افغانستان بیایند و 

برای مردم یا افرادی که از جنگ مترضر می شوند، 

پاسخ و به درد دل هایشان را گوش دهند.

به گفته مشاور امنیت ملی کشور، ما مسوولیت 

داریم، اجازه ندهیم در کشور دوباره وضعیت دهه 

استفاده  بی نظمی  از  بعضی ها  شود.  ۸۰تکرار 

می کنند و دوباره ملوک الطوایفی را برای خودشان 

ایجاد می کنند.

با  صحبت هایش  از  بخشی  در  او  همچنین 

اشاره در مورد اصالحات در نظام گفت که باید 

اصالحات عملی گردد، اما در بعضی موارد مشکل 

است. با متام مشکالت، ما در تالش هستیم که 

سیستم کشور را تقویت کنیم.

این در حالی ست که چندی قبل رییس جمهور 

غنی و مشاور امنیت ملی از گروه طالبان خواسته 

داخل  در  صلح  مذاکرات  دوم  دور  که  بودند 

در  طالبان  گروه  اما  کنند،  برگزار  افغانستان 

واکنش به این خواسته ها گفته بود که دور دوم 

مذاکرات باید در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.

راه مدنیت: عبدالطیف عظیمی، سخنگوی 

والی بامیان می گوید که یک کودک هفت ماهه از 

شفاخانۀ والیتی این والیت ربوده شده است.

آقای عظیمی روز جمعه )۲۶جدی( به روزنامه راه 

مدنیت گفت که تصاویر دوربین های مداربسته 

در داخل شفاخانه نشان می دهد که این کودک 

توسط یک زن ربوده شده است.

در عین حال، زبردست صافی، فرمانده پولیس 

برای  جدی  کار  که  گفته  رسانه ها  به  بامیان 

بازداشت رباینده و که تصاویرش به دست پولیس 

افتاده است، جریان دارد.

وی ترصیح کرد که شفاخانه والیتی بامیان مجهز 

با دوربین مداربسته و سیستم امنیتی پیش رفته 

رخصت  تکت  بدون  مراجعه کننده  و  می باشد 

منی شود.

آقای صافی تاکید داشت که کار برای بررسی 

مسووالن  سوی  از  وظیفه یی  غلفت  احتامل 

شفاخانه والیتی بامیان نیز جریان دارد.

را  کودک  این  اختطاف  موضوع  وی،  گفتۀ  به 

اطالع  به  )۲۵جدی(  پنج شنبه  روز  چاشت 

پولیس رسانیده شده است.

همچنین گفته هایی وجود دارد که این کودک دو 

روز پیش اختطاف شده است.

راه مدنیت: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که   

در  ۱۱۸طالب  حدود  گذشته  شبانه روز  در 

رسارس کشور کشته  شده اند.

نرش  با  )۲۶جدی(  جمعه  روز  وزارت  این 

۲۴ساعت  در  که  است  گفته  خربنامه یی 

گذشته، ۳۶ عضو دیگر گروه طالبان زخمی و 

۱۰ تن دیگرشان بازداشت شدند.

در  افراد  این  دفاع،  وزارت  معلومات  طبق 

در  امنیتی  نیروهای  حمالت  و  درگیری ها 

چهارچوب حالت »دفاع فعال« کشته و زخمی 

شدند.

در ادامه خربنامه آمده است که این درگیری ها 

کندز،  ارزگان،  غزنی،  کرن،  والیت های  در 

قندهار و هلمند رخ داده است.

وزارت دفاع ملی تاکید داشت که در شبانه روز 

گذشته، ۱۷ حلقه ماین که توسط گروه طالبان 

در ساحات مختلف جابه جا شده بود نیز از سوی 

نیروهای امنیتی کشف و خنثا شده است.

در این خربنامه در مورد تلفات نیروهای امنیتی 

کشور جزییات ارایه نکرده.

در  محلی  مقام های  که  حالی ست  در  این 

والیت کندز می گویند که دست کم هفت نفر 

از نیروهای امنیتی در حمله گروه طالبان در 

شده اند.  کشته  کندز  صاحب  امام  ولسوالی 

همچنان در والیت غزنی نیز در پی یک حمله 

نیروی  هفت  طالبان  شده  مبب گذاری  موتر 

ارتش زخمی شده اند.

با اینکه مذاکرات صلح در قطر جریان دارد و 

هیات  مذاکره کنندۀ دولت روی موضع آتش بس 

تاکید دارند، اما با آن هم هرروز خشونت از سوی 

گروه طالبان تشدید می شود.

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه   

این  تهداب گذاری  مراسم  در  رییس جمهوری 

مجتمع زراعتی گفت که امروز، روز با افتخاری 

است که افغانستان در بخش زراعت، شاهد یک 

تغییر کالن است. خوشحامل که زبان حکومت و 

همیشه  حکومت  و  است  یکی  رسمایه گذاران 

سکتور خصوصی و رسمایه گذاران را همکاری 

می کند.

این  ساخت  با  که  گفت  غنی  رییس جمهور 

مجتمع، مشکالت کنونی حل خواهد شد و در 

کنار آن برای هزاران تن زمینۀ کار فراهم خواهد 

شد.

وی تاکید داشت که در کنار این ها، به میدان 

نیز توجه و رسمایه گذاری ویژه  هوایی قندهار 

می شود.

زراعت،  وزیر  احدی،  انوارالحق  هم،  از سویی 

آبیاری و مالداری، آغاز کار ساخت این مجتمع 

را مبارک گفته و افزود که کشور برای صنعت 

زراعتی آماده است.

وی افزود که با ساخت مجتمع زراعتی، ارزش 

پروسس داخلی افزایش می یابد و این مجتمع 

با معیارهای جهانی تصدیق و تضمین دریافت 

کار  این  با  می کند.  ارایه  نیز  را  محصوالت 

میکانیزۀ زراعتی بیش تر می گردد و به بازارهای 

جهانی حاصالت فرستاده خواهد شد.

معین  غفوری،  حشمت الله  حال،  عین  در 

آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در مراسم 

افتتاحیه این مجتمع با اشاره در مورد مسایل 

گفت:  زراعتی  بزرگ  مجتمع  این  تخنیکی 

»مجتمع زراعتی قندهار در سطح کشور یگانه 

و بزرگ ترین مجتمع زراعتی است که نزدیک به 

۱۰۰میلیون دالر امریکایی در آن رسمایه گذاری 

می شود.«

زراعت  وزارت  طبیعی  منابع  و  آبیاری  معین 

عالوه کرد که با ساخت مجتمع بزرگ زراعتی 

والیت قندهار، یک مرکز فروش برای محصوالت 

ساخته  هم جوار  والیت های  و  قندهار  زراعتی 

خواهد شد که تاجران زراعتی و دهقانان از آن 

بهره خواهند برد و ساخت این مجتمع در شش 

مرحله تکمیل می شود.«

بزرگ  مجتمع  که  داد  توضیح  غفوری  آقای 

زراعتی قندهار، برای امکانات مالی و صادرات 

تخصصی دهقانان و متام فعاالن سکتور زراعت، 

با داشنت همۀ خدمت رسانی ها در ارزش افزایی 

محصوالت، یک مجتمع کامل است.

مجتمع زراعتی در شهرک صنعتی عینو مینه 

قندهار در مساحت یک  واقع در مرکز والیت 

هزار و ۱۰۰جریب زمین، با حامیت حکومت و 

توسط سکتور خصوصی ساخته می شود.

و  پروسس  مرکزهای  داشنت  با  مجتمع  این 

کارخانه های  زراعتی،  محصوالت  بسته بندی 

تجارتی،  زراعت  زراعتی،  محصوالت  صنعتی 

ارزشی  کامل  زنجیرۀ  لبنیات،  ارزش  زنجیرۀ 

و  اولیه  مواد  تصفیه خانه های  حیوانات، 

بخش های تحقیقی کارخانه های تولیدی، برای 

شامری از مردم زمینۀ کار هم فراهم می کند.

رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان، سه   

پروژه بزرگ اقتصادی را افتتاح کردند. خط آهن 

لین  پروژه  30کیلومرت،  طول  به  آقینه-اندخوی 

برق 500کیلوولت کرکی- اندخوی تا پلخمری و 

وصل فایرب نوری 2500مگابایتی انرتنت شامل 

این پروژه هاست.

رییس  جمهوری کشور، از یک سو این پروژه ها را 

اقتصادی و تجاری کابل- تاشکنت  برای روابط 

را  آن ها  افتتاح  دیگر،  سوی  از  و  خواند  حیاتی 

تجدید روابط افغانستان و آسیای میانه در صد 

سال اخیر عنوان کرد.

مرحله  که  کیلوولت  یک هزار  برق  لین  پروژه 

نخست آن تکمیل شده است و با تکمیل باقی 

کابل،  والیت های  برق  سال1400،  در  آن 

میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیکا، 

خوست، ننگرهار و کرن تأمین خواهد شد.

عمده ترین  خشونت،   و  جنگ  که  رشایطی   در 

مانع توسعه اقتصادی است، افتتاح این پروژه ها 

امیدوارکننده است. کشورهای توسعه یافته کنونی 

نیز زمانی از جنگ و ناامنی متأثر بودند و باتوجه 

به نقش مؤثر و مفید کارآفرینان خود در پیرشفت 

و  ناامنی  با مشکالتی چون  اقتصادی  توسعه  و 

بیکاری مبارزه کردند. رسانجام با بسیج مردم و 

متخصصان بر موانع عمده توسعه اقتصادی فایق 

آمدند؛ اما در افغانستان هنوز تعریف مشخصی 

اقتصادی  نهادهای  از  از کارآفرینی در بسیاری 

تاکنون  دلیل  همین  به  شاید  و  نگرفته  صورت 

برنامه ریزی جامع و بسرتسازی مناسبی در حوزه 

اقتصادی انجام نشده است.

سال های  طی  دیگر،  جانب  از 

قدرمتند  دولت  فقدان  گذشته 

و عدم حاکمیت نظام قانومنند، 

باعث شد چرخۀ بی پایان فساد، 

قاچاق و ناامنی در کشور شکل 

میراثی  یابد.  استمرار  و  بگیرد 

سیزده ساله  حکومت های  از 

به  کنونی  حکومت  اما  گذشته، 

رهربی آقای غنی از شش سال 

تا  می کوشد  بدین سو  گذشته 

چرخۀ باطل ناامنی را با احیای 

پروژه های عمرانی از میان بردارد.

این  افتتاح  تب وتاب  در 

آگاهان  از  شامری  پروژه ها، 

می کنند  خوش بینی  ابراز  امور 

و  افتتاح شده  پروژه های  که 

برای  کار  دست  در  پروژه های 

منطقه  کشورهای  و  افغانستان 

مؤثر خواهد بود؛ زیرا با تکمیل آن ها، رویدادهای 

مثبت اقتصادی رخ خواهد داد.

روزنامه  به  رابطه  این  در  امور  آگاه  دانش،  ضیا 

راه مدنیت گفت: مهم ترین هدف ایجاد پروژه ها 

کشور  این  افغانستان،  از  عبور  با  که  است  این 

را به منطقه وصل می کند؛ بنابراین با طرح های 

اقتصادی می توان بر معضل امنیتی غلبه کرد.

به گفته دانش، مشکالت امنیتی ریشه در اقتصاد 

در  گسرتده  فقر  قاچاق،  مخدر،  مواد  جرمی، 

دارد؛  افغانستان  و  غرب  مرکزی، جنوب   آسیای 

تا زمانی که از طریق راه اندازی پروژه های بزرگ 

اقتصادی در داخل کشور و پروژه های مشرتک 

اقتصادی در منطقه با فقر، موادمخدر و اقتصاد 

مهار  تروریزم  و  ناامنی  نشود،  مبارزه  جرمی 

نخواهد شد.

او همچنین معتقد است که ناامنی های موجود 

ناشی از فقر و مشکالت اقتصادی است که باعث 

شده گروه های تروریستی به راحتی از میان مردم 

فقیر، بیکار و کم درآمد رسبازگیری کرده و دامنه 

آن  از  فراتر  و  کشور  جغرافیای  در  را  ناامنی ها 

گسرتش دهند.

ضیا دانش بر این باور است که تطبیق پروژه های 

بزرگ اقتصادی به مرحله خوبی رسیده و مردم 

نیز  و  آن هاست  شدن  عملی  شاهد  افغانستان 

ختم  از  بعد  که  است  راه  در  دیگری  پروژه های 

حقوقی  و  تخنیکی  مشکالت 

خورد؛  خواهد  رقم  به زودی 

پروژه ها  این  شدن  عملی  اما 

وضعیت  بهبود  بر  بدون شک 

مستقیم  رابطه یی  امنیتی 

دارد.

امنیتی  وضعیت  درصورتی که 

مهار نشود و به ویژه گفتگوهای 

مواجه  بن بست  با  قطر  صلح 

به  نسبت  منی توان  شود، 

امیدوار  پروژه ها  این  موفقیت 

می تواند  نکته  یک  »اما  بود؛ 

موثر باشد: حامیت منطقه یی، 

در فاز اول پروژه های اقتصادی 

منطقه است که از افغانستان 

عبور می کند و نکته دوم بسیج 

امنیت  تامین  برای  عمومی 

دو  این  اگر  و  است  پروژه ها 

امیدی  نشود،  عملی  مساله 

برای عملی شدن این پروژه ها نیست.«

این آگاه امور، عدم عملی شدن سایر پروژه های 

اقتصادی )تاپی و کاسا یک هزار( را ناشی از روابط 

بهبود  با  می داند؛  منطقه  کشورهای  سیاسی 

روابط سیاسی، کشورهای منطقه به برنامه ریزی 

برای تطبیق برنامه های مشرتک اقتصادی روی 

می آورند؛ اما با تیرگی روابط پروژه های اقتصادی 

نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

مشکل دیگر، ظرفیت داخلی افغانستان است و 

پروژه هایی چون تاپی و سایر پروژه ها با مشکالت 

تخنیکی، حقوقی و استمالک زمین و در برخی 

موارد هم مشکالت امنیتی مواجه است که روی 

جریان  کار  چالش ها  موجود  با  هم زمان  این ها 

دارد.

تاکید می ورزد که مساله  ضیا دانش همچنین 

پروژه ها  این  مالی  منابع  متویل کنندگان  دیگر 

که  است  جهانی  بانک  و  آسیایی  بانک  چون 

زمان  تخنیکی  و  حقوقی  مسایل  مراحل  طی 

اما در کل، سیاست مداران  بیشرتی را می برد؛ 

نتیجه رسیده اند  این  به  و حکومت های منطقه 

افزایش  فقر،  ناامنی،  جمله  از  تهدیدها  که 

مافیای  باندهای  تشکیل  نیز  و  افراط گرایی 

جرمی در کشورهای منطقه تهدیدکننده است 

پروژه های مشرتک  راه  از سد  تهدید  این  اگر  و 

منطقه یی رفع نشود، به زودی شاهد فروپاشی 

مسایل  از  »بسیاری  بود.  خواهیم  پروژه ها  این 

و  سیاسی  وضعیت  که  است  همین  منتظر 

بسیاری  می شود،  چگونه  افغانستان  در  ثبات 

تأثیر  تحت   اقتصادی  بزرگ  پروژه های  از 

گفتگوهای صلح قرار گرفته و امیدوارم که این 

گفتگوها خوب پیش برود.«

از سویی هم، شامری از قانون گذاران معتقدند 

که توسعه و پیرشفت اقتصادی یک کشور چه در 

بعد اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و چه در بعد 

انسانی متکی به این است که به زیرساخت های 

اساسی یک کشور توجه شود.

منایندگان  مجلس  عضو  نارصی،  غالم حسین 

تردید،  بدون  که  گفت  مدنیت  راه  روزنامه  به 

حکومت های  سوی  از  پنج شنبه  که  پروژه هایی 

یکی  شد،  راه اندازی  ترکمنستان  و  افغانستان 

از شاخص های توسعه است و به عنوان هموار 

ساخنت راه های حرکت به سوی اقتصاد و توسعه 

اقتصادی گام مهم و ارزنده به شامر می رود.

تنها  منایندگان،  مجلس  عضو  این  گفته  به 

مناطقی  در  پروژه ها  این  که  است  این  نگرانی 

امنیتی  چالش های  با  هم اکنون  که  دارد  قرار 

روبه روست. این چالش ها نیز از طریق دیالوگ 

به ویژه  منطقه  کشورهای  با  حکومت  سیاسی 

این  تحقق  زمینه  تا  است  رفع  قابل  پاکستان 

پروژه ها مهیا شود.

صلح  گفتگوهای  به  اشاره  با  همچنین  نارصی 

نتیجه  دیالوگ  این  اگر  که  کرد  تاکید  دوحه 

مثبت دهد، کمک بزرگی به تطبیق پروژه های 

گفتگوها  این  و  کرد  خواهد  اقتصادی  بزرگ 

نتیجه ندهد، مانع بزرگی بر رس اجرا و تطبیق 

پروژه ها خواهد بود.

راه مدنیت: دفرت شورای امنیت ملی کشور   

بررسی  منظور  به  هیات  یک  که  کرد  اعالم 

کشته  روی داد  ابعاد  شدن  روشن  و  همه جانبه 

 شدن عزت االله بیک، عضو شورای والیتی غور و 

اعزام  والیت  این  به  ملی،  امنیت  نیروی  یک 

می شود.

هیات  این  که  است  آمده  دفرت  این  اعالمیۀ  در 

براساس حکم محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

کشور تعیین شده است.

در ادامه این اعالمیه آمده است که رهربی این 

مفتش  رس  طهامسی،  حمید  محمد  را  هیات 

نظامی شورای امنیت ملی در امور رسقوماندانی 

اعلی قوای مسلح بر  عهده دارد.

غور  والیت  شهروندان  از  ملی  امنیت  شورای 

و  کرده  حفظ  را  خون رسدی شان  که  خواسته 

در بررسی این قضیه با هیات اعزامی همکاری 

کنند.

این در حالی ست که عزت الله بیک، عضو شورای 

)۲۵جدی(  پنج شنبه  گذشته  روز  غور  والیتی 

شهر  در  ملی  امنیت  نیروهای  با  درگیری  در 

فیروزکوه، مرکز این والیت کشته شد.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور در خربنامه  یی 

گفته است که این عضو شورای والیتی غور در 

درگیری با نیروهای قطعه ویژۀ امنیت ملی پس 

از آن کشته شده که اقدام به تیراندازی بر این 

نیروها کرده است.

قضایای  در  او  ملی،  امنیت  معلومات  طبق 

ترورهای زنجیره یی  از جمله  تروریستی  مختلف 

و هدفمند، تجهیز و متویل گروه طالبان، انتقال 

سالح های پیرشفته ی نوع »بزبزک« به طالبان و 

آموزش ماین های مقناطیسی دخیل بوده است

همچنین در خربنامه آمده است که عزت الله بیک 

به دلیل اختالفات ذات البینی، دستور ترور وکیل 

عبدالرحامن عطشان، معاون شورای والیتی غور، 

وکیل رضازاده عضو شورای والیتی غور و بسم الله 

ایامق، خربنگار صدای غور را داده بود.
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افتتاح پروژه های بزرگ اقتصادی

افق های روشن در روابط جدید با آسیای میانه

به دنبال  طالبان  محب: 
صلح نیستند، وقت را ضایع 

می کنند

یک کودک هفت ماهه از 
شفاخانۀ در بامیان ربوده شد

شورای امنیت ملی برای بررسی کشته شدن یک عضو شورای والیتی غور هیات اعزام می کند

کشته شدن ۱۱۸جنگ جوی گروه 
طالبان در شبانه روز گذشته

سنگ تهداب مجتمع زراعتی 
در قندهار گذاشته شد

گـزارشگرسید مهدی حسینی

فرستاده خاص اروپا: هرگونه تصمیم در مورد حکومت داری باید توسط مردم اتخاذ شود
روالند کوبیا، فرستاده خاص اتحادیۀ اروپا برای افغانستان می گوید که یک پروسه تحت مالکیت و هدایت افغان ها که مکرراً همه خواستار آن   

هستند، به این معنی است که هرگونه تصمیم در مورد حکومت داری در کشور باید دقیقاً توسط مردم افغانستان اتخاذ شود. آقای کوبیا در 

توییرتش نوشته است که باید مسیر صلح به صورت درست پیش برود و نباید انحصارگونه به صلح نگاه کرد. وی تاکید داشت که باید به قانون 

اساسی کشور احرتام گذاشته شود.

در تب وتاب   
افتتاح این پروژه ها، 
شامری از آگاهان 

امور ابراز خوش بینی 
می کنند که 

پروژه های 
افتتاح شده و 

پروژه های در دست 
کار برای افغانستان و 

کشورهای منطقه 
مؤثر خواهد بود؛ زیرا 

با تکمیل آن ها، 
رویدادهای مثبت 

اقتصادی رخ خواهد 
داد.



حمله منازگزاران بر رادیو زهره در کندز

ناتو: حمالت و قتل های هدفمند به سود هیچ کسی نیست

لرزه بر قامت »آزادی بیان«
هشدار نی از فرار خربنگاران و خودسانسوری رسانه ها

سیدنعمت الله ضیا

راه مدنیـت: مجیـب خلوتگر، رییـس اجرایی نی،   

روز پنج شـنبه )25جـدی( در نشسـتی خـربی گفـت 

بـه  نسـبت  سـال2020  در  خشـونت ها  میـزان  کـه 

سـال2019 ده درصـد افزایش یافته و سـال گذشـته 

میـالدی حـدود 130مورد خشـونت علیـه خربنگاران 

در این نهاد ثبت شده است.

شـامل  ثبت شـده  خلوتگـر، خشـونت های  گفتـه  بـه 

قتل، جراحت، بازداشـت موقت، رضب وشـتم، توهین 

و سـایر مـوارد اسـت و نیـز در سـال2020 میـالدی، 

یـازده خربنـگار جـان  خـود را از دسـت داده انـد. 

خلوتگـر همچنیـن افـزود کـه سـال گذشـته میـالدی 

20خربنـگار زخمی شـده و 33مورد خشـونت فزیکی 

علیـه خربنگاران صـورت گرفته اسـت.

پرونده هـای  بـه  رسـیدگی  رونـد  از  انتقـاد  بـا  نـی 

کـه  می کنـد  تاکیـد  حکومـت،  توسـط  خشـونت 

ایـن پرونده هـا فقـط شـامل  بـه  رسـیدگی حکومـت 

اسـت. بـوده  کاغـذی  فـورم  یـک  پرکـردن 

راه مدنیت: مرکز خربنگاران افغانستان اعالم کرده   

است که در پی صحبت تحریک آمیز یک مال امام علیه 

رسانه ها در مناز جمعه، ده ها منازگزار به دفرت رادیو زهره 

در شهر کندز حمله کرده اند.

این مرکز روز جمعه )26جدی( در توییرتش نوشته است 

که در نتیجه حمله، به تاسیسات این رادیو 

آسیب جدی رسیده است.

این  افغانستان،  خربنگاران  مرکز  گفته  به 

داده  رخ  کندز  شهر  اول  ناحیۀ  در  رویداد 

امام  مال  تحریک  به  منازگزاران  و  است 

مسجد فیروزکوهی در این منطقه به دفرت 

رادیو زهره حمله کرده اند.

مدیر  احمدی،  محسن  حال،  عین  در 

راه مدنیت: ستیفانو پونته کوروو، مناینده ملکی ناتو   

در افغانستان اعالم کرد که در مورد قتل های هدفمند با 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور گفتگو کرده 

هیچ کسی  سود  به  حمله ها  این  که  افزوده  او  است. 

نیست.

آقای کوروو در توییرتش با اشاره به این گفتگو نوشته 

است که در آن روی وضعیت کشور و به ویژه حمله ها و 

کـه   - خربنـگار  یـک  شـدن  کشـته  بـا  می گویـد  او 

مشـخص نیسـت توسـط چه کسی کشته شـده است 

- حکومـت باتوجـه بـه سیاسـت های کنونـی، آن را به 

پـای طالبـان ختـم می کنـد.

او به رصاحـت بیـان کـرد کـه نـی یـا حامیت کننـده 

بـه  حکومـت  رسـیدگی  رونـد  از  آزاد،  رسـانه های 

پرونده هـای خشـونت علیـه خربنگاران راضی نیسـت 

و اگـر عملکـرد حکومت کافـی می بود، 

خشـونت ها  افزایـش  شـاهد  امـروز 

منی بودیـم.

قتل هـای  بـه  اشـاره  بـا  خلوتگـر 

زنجیره یـی علیـه خربنـگاران تاکید کرد 

ایـن  از  آگاهـی  باوجـود  کـه حکومـت 

رسـانه ها  و  خربنـگاران  بـه  تهدیدهـا، 

خطـر  معـرض  در  کـه  اسـت  گفتـه 

هسـتند، قاعدتـاً حکومـت بـرای ارایـه 

هشـدار نیسـت؛ بل برای رفع آن اسـت 

می دهـد،  هشـدار  حکومـت  »وقتـی 

مسوول این رادیو به رسانه ها گفته است، کسانی که 

رفته  فیروزکوهی  به مسجد  برای خواندن مناز جمعه 

بودند همراه با مال امام این مسجد به رادیو زهره حمله 

کردند به این بهانه که نرشات این رادیو با سیستم صوتی 

مسجد تداخل دارد.

قتل های هدفمند اخیر صحبت شده است.

همچنین وی، روی تعهد ناتو برای حامیت از تالش های 

مداوم برای پایان جنگ در کشور تاکید کرده است.

با رشوع گفتگوهای صلح، خشونت  و قتل های هدفمند 

در کشور افزایش یافته است که در این اواخر چندین تن 

از خربنگاران، فعاالن مدنی و سیاسی کشته شده اند.

از سویی هم، نی یا حامیت کنندۀ رسانه های افغانستان 

در تازه ترین گزارش گفته است که میزان خشونت در 

برابر خربنگاران در سال ۲۰۲۰ میالدی نسبت به سال 

گذشته، ده درصد افزایش داشته است.

 ۱۱ میالدی   ۲۰۲۰ در  نهاد  این  معلومات  براساس 

خربنگار و کارمند رسانه ها کشته شدند.

در عین حال، طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله 

کشور می گوید که برای جلوگیری از حمله های هدفمند 

یک سلسله اقدامات در هامهنگی با ارگان های دیگر 

امنیتی روی دست گرفته است.

و  ارتباطات   ، امنیت  تامین  »مرکز  داشت:  تاکید  وی 

مثـل یـک گـروه تروریسـتی می مانـد. فقـط فرقـش 

ایـن اسـت که حکومـت هشـدار می دهد کـه دیگران 

شـام را می کشـند و طالبان هشـدار می دهـد که من 

می کشـم.« را  شـام 

رییـس اجرایـی نی باورمند اسـت که حکومـت دارای 

متـام امکانـات و تجهیـزات الزم بـرای تأمیـن امنیـت 

خربنـگاران اسـت؛ امـا عمده ترین مشـکل نبـود اراده 

در آن اسـت.

وی بـا بیـان این کـه قتل هـای هدفمنـد پیامدهـای 

مخـرب دارد، افـزود: ایـن رونـد تبعات بدتـری را برجا 

می گـذارد و جامعـه رسـانه یی هم اکنـون شـاهد فـرار 

خربنـگاران از کشـور اسـت. درعین حـال ایـن قتل ها 

باعث خودسانسـوری رسـانه ها نیز شـده که می تواند 

عنـرص ویرانگـری در راسـتای آزادی بیان باشـد.

در نشسـت حـدود یـک مـاه پیـش خلوتگر با مسـعود 

اندرابـی، وزیـر داخلـه و معـاون امنیـت ملـی، آن هـا 

وعـده داده بودنـد کـه یـک رهنمـود کالن امنیتـی به 

رسـانه ها بدهنـد تـا مطابـق بـه آن، پالیسـی امنیتـی 

بـرای تأمیـن امنیـت خربنـگاران اتخـاذ شـود؛ امـا بـا 

وجـود سـپری شـدن یـک مـاه از ایـن وعـده تاکنـون 

خـربی از آن نیسـت.

شـخص  و  امنیتـی  ارشـد  مقام هـای  از  نـی 

رییس جمهـور جـداً خواسـت تـا بـه جامعـه رسـانه یی 

علیـه  هدفمنـد  ترورهـای  از  کـه  دهنـد  اطمینـان 

ایـن  گفتـه  بـه  خربنـگاران جلوگیـری خواهـد شـد. 

اطمینـان  ایـن  درصورتی کـه  نهـاد 

فـرار  افزایـش  شـاهد  نشـود،  داده 

خربنـگاران از کشـور خواهیـم بـود.

اخیـراً  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

ثبـت  از  و فرهنـگ  وزارت اطالعـات 

ده هـا مـورد تهدیـد علیه خربنـگاران 

خـرب داده اسـت. هم زمـان بـا ثبـت 

از  زیـادی  شـامر  تهدیدهـا،  ایـن 

خربنـگاران وظیفـه خـود را تـرک و از 

کرده انـد. فـرار  کشـور 

از چاشت  رادیو ساعت ۱:۳۰ پس  این  به گفتۀ وی، 

دیروز مورد حمله منازگزاران قرار گرفته است.

آقای احمدی خواهان برخورد جدی و قانونی با عامالن 

حمله بر رادیو زهره است.

در عین حال، انعام الدین رحامنی، سخنگوی فرماندهی 

پولیس کندز با تایید این رویداد به روزنامه  راه مدنیت 

پخش  دلیل  به  که  می گویند  منازگزاران  که  گفت 

موسیقی در وقت مناز و ایجاد آلودگی صوتی به 

این رادیو حمله کرده اند. متام تجهیزات رادیو از 

بین رفته است.

آقای رحامنی تاکید داشت که پولیس در حال 

انجام  اقدام  این  افرادی  که  و  است  تحقیق 

داده اند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی فرماندهی پولیس کندز ترصیح کرد 

که تاکنون معلوم نیست که انگیزه این حمله چه 

بوده است.

اقدامات  جدید،  رویکرد  یک  با  وزارت  این  هامهنگی 

اساسی و همه جانبه را برای تشخیص و ثبت تهدید های 

امنیتی علیه خربنگاران روی دست گرفته و این مرکز 

جهت ثبت قضیه های امنیتی خربنگاران، یک شامره 

فعال اختصاص داده تا خربنگاران و فعاالن رسانه یی، 

مشکالت امنیتی شان را رشیک سازند.«

آقای آرین ترصیح کرد که وزارت امور داخله اطمینان 

می دهد، هامنند که در گذشته به قضیه های خشونت 

تازۀ  قضیه های  به  کرده،  رسیدگی  خربنگاران  علیه 

خشونت و تهدید علیه خربنگاران در هامهنگی با سایر 

نهادهای مربوطه رسیدگی جدی و همه جانبه می کند.

نرش  با  کشور  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  همچنین 

عبدالرحامن  قتل  عامل  شدن  کشته  از  اعالمیه یی 

عادل  بسم الله  و  غور  والیتی  معاون شورای  عطشان، 

ایامق، خربنگار در این والیت خرب داد.

از اعضای شورای  اعالمیه، عزت الله بیگ یک تن  در 

والیتی غور عامل قتل این دو تن خوانده شده است.

گفتگوهای صلح متوقف نشده است
محمد نعیم، سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر می گوید، اطالعاتی که می رساند مذاکرات صلح در دوحه تا مدت نا معلوم به تعلیق درآمده، حقیقت ندارد. آقای نعیم در گفته است که متاس ها بین تیم های   

گفتگوکنندۀ صلح جریان دارد. او عالوه کرد که در هیچ جا نشست های مذاکرات روزمره و به شکل مسلسل منی باشد، چون احیانا نیاز به مجالس داخلی هم باشد. این درحالی ست که چند روز قبل خربگزاری رویرتز گزارش 

داده بود که گفتگوهای صلح به دلیل تحلیف جو بایدن، رییس  جمهوری منتخب امریکا به تعویق افتاده است. این خربگزاری گفته بود، هیات مذاکره کننده منتظر هستند که تصمیم جو بایدن در قبال توافق نامۀ امریکا و 

طالبان چه خواهد بود.

سـرمقاله

بـرق  اندخـوی،   - آقینـه  خط آهـن  اقتصـادی  پـروژه  سـه  افتتـاح   

ترکمنسـتان - شـربغان و فایرب نوری در پنج شنبه  گذشته، نویدبخش دو 

کشـوری بـود کـه یکـی پنجمیـن مالـک ذخایـر طبیعـی گاز جهـان بـا 

هدف صادرات آن و کاهش وابسـتگی به چین و روسـیه اسـت و دیگری 

چهـارراه خلوتـی اسـت که باید پیشـفرض های موجود در فـراروی خود را 

تغییـر دهـد. ترکمنسـتان کـه امسـال بایـد سی سـالگی اسـتقاللش از 

شـوروی را جشـن بگیـرد و افغانسـتان کـه عمـر جنـگ آن بیـش از عمـر 

استقالل کشور همسایه اش ترکمنستان است.

دربـاره فوایـد تطبیـق این پروژه هـا موارد زیادی عنوان شـده اسـت، مثالً 

نقیب اللـه فایـق، والی فاریاب و وکیل پیشـین پارملـان - که والیت تحت 

رسپرسـتی وی، بهـره خوبـی از ایـن پروژه هـا خواهد داشـت - در توییتی 

نوشـته اسـت: »قبـال یـک کیلـووات بـرق را از ترکمنسـتان به ۶.۳سـنت 

می خریدیـم؛ امـا بـا افتتـاح این پـروژه، ترکمنسـتان قبول کرده اسـت تا 

هـر کیلـووات بـرق را به ۳سـنت قـرارداد کند. می تـوان گفـت ارزان ترین 

بـرق دنیـا کـه برای ده سـال با نـرخ ثابت قـرارداد خواهد شـد.«

البتـه ارزان تریـن بـرق وارداتـی شـاید درسـت تر باشـد، چـون مشـخص 

نیسـت برقـی که به 3سـنت از ترکمنسـتان خریداری می شـود درنهایت 

بـا چـه تعرفه یـی بـه دسـت مرصف کننـدگان خواهد رسـید.

معصومـه خـاوری، وزیـر تکنالـوژی معلوماتـی، مخابـرات و سـاینس نیـز 

افتتـاح پـروژه فایـرب نـوری بـه ظرفیـت 2.5گیگابایـت را گامـی دیگـر 

به سـوی افغانسـتانی دجیتـل خوانـد. پیش تـر هم ریاسـت جمهـوری بر 

دجیتلـی شـدن کشـور تاکید زیادی کـرده بود؛ اما واقعـا چقدر دجیتلی 

شـدن مهـم اسـت و آیـا فایربهـای نـوری بـه آن کمـک خواهـد کرد؟

تأثیر فایرب نوری بر دجیتلی شدن  

معمول تریـن نـوع انرتنت در کشـور مـا ADSL  و دیگـری انرتنت تلیفون 

همـراه اسـت؛ امـا فایربهـای نـوری عرضه کننـده پررسعت تریـن انرتنـت 

. هستند

فایـرب نـوری همچـون کیبل هـای مخابراتـی اسـت کـه در آن به جـای 

مـس، شیشـه یـا پالسـتیک نـازک انتقـال اطالعـات را برعهـده دارد و 

دیتـا را توسـط پالس هـای نـوری منتقـل می کنـد. ازآنجاکـه رسعـت نـور 

کمرتیـن تاثیـر را فاصله می پذیـرد، درنتیجه فایربهای نـوری رسیع ترین 

و باکیفیت تریـن انرتنـت را دارنـد، نزدیـک بـه یـک جی بـی در ثانیـه!

از سـایر مزایـا می تـوان بـه امنیـت باالتـر، تاثیرناپذیـری از میدان هـای 

الکرتیکـی و مقناطیسـی خارجـی و پهنـای بانـد بـاال اشـاره کـرد.

همه موارد ذکرشـده به اهمیت این فایربها در بهبود کیفیت شـبکه های 

مخابراتی و انرتنتی و درنهایت دجیتلی شدن اشاره دارد.

اهمیت دولت دجیتل در مبارزه با فساد  

دولتـی که براسـاس تکنالوژی هـای الکرتونیکی و انرتنت توسـعه یافته و 

خدمـت کند، دولـت دجیتل خوانده می شـود.

سـهولت در خدمات رسـانی همـواره اصلی تریـن نتیجـه الکرتونیـک یـا 

دجیتلـی شـدن دولـت عنـوان می شـود؛ امـا افـزون بـر سـهولت کـه بـه 

فزیکـی  و  زمانـی  از محدودیت هـای  و گـذر  انعطـاف، رسعـت  معنـای 

اسـت، ایـن نـوع دولت یا دولـت داری با کاهـش دخالت انسـانی موجب 

کاهـش فسـاد نیـز می شـود؛ مـوردی کـه هـر روز به آن بیشـرت احسـاس 

نیـاز می شـود.

 ولـت دجیتـل معضالت مربـوط به تردید در اطالعـات را با بهبود قابلیت 

بـا افزایـش دسرتسـی بـه اطالعـات کاهـش می دهـد. مثـال  کشـف و 

در تازه تریـن مـوردی کـه مربـوط بـه خـرب تأسـف برانگیز، امـا درنهایـت 

امیدوارکننـده برمـال شـدن 12هـزار کارمنـد خیالـی اسـت را می تـوان 

نتیجه مسـتقیم اسـتفاده از اطالعات دجیتلی یا هـامن ثبت بایومرتیک 

دانست.

نتایـج مطالعـات جهانـی در ایـن زمینـه نشـان می دهـد کشـورهایی کـه 

باالتـری هسـتند،  بودجـه  و شـفافیت  پایین تـر  فسـاد  دارای شـاخص 

داشـته اند؛  شـدن  الکرتونیکـی  شـاخص  در  مناسـب تری  وضعیـت 

امـا پارادوکـس جالبـی هـم در ایـن رابطـه وجـود دارد؛ زمانـی مـردم از 

دجیتلـی شـدن اسـتقبال می کننـد که اعتـامد باالیـی به دولت داشـته 

باشـند؛ زیـرا در مسـایل مربوط بـه انرتنت، وقتـی فرایند مجـازی صورت 

می گیـرد، احسـاس اعتـامد کمـرتی در فـرد ایجـاد می شـود.

پیشـی گرفنت سیسـتم  دربـاره  راه مدنیـت،  روزنامـه  قبلـی  گـزارش  در 

حوالـه از بانـک داری، علـت اصلـی عـدم  اسـتقبال مـردم از بانک هـا، 

بی اعتـامدی بـه سیسـتم عنـوان شـد، چیـزی کـه احتـامالً در دجیتلـی 

شـدن نیـز گریبـان دولـت را خواهـد گرفـت؛ هرچنـد رضرش بـه همـه 

خواهـد رسـید، شـبیه هـامن متویـل تروریـزم در گـزارش یـاد شـده!

توجـه بـه ایـن نکته مهم اسـت که فسـاد در ابتدا و پیـش از بی اعتامدی 

مـردم، باعـث کاهـش درآمد دولـت از طریـق فرارهای مالیاتـی و افزایش 

اقتصـاد غیررسـمی می شـود کـه نتیجـه هولناکـی در کشـور مـا داشـته 

است.

توسـعه دولـت الکرتونیـک بـا متـام مزایـای خـود به خصـوص در کشـور 

مـا کـه می توانـد با مترکـز بـه آن راه پیرشفـت را میان بـر بزند، وابسـتگی 

شـدیدی بـه پذیـرش عمومـی دارد. برای ایـن منظور ترمیـم روابط دولت 

و ملت از طریق ایجاد شـفافیت، افزایش رفاه و کاسـنت از انواع تبعیض، 

تنهـا راه مؤثـر بـه نظر می رسـد.

فایرب نوری عشق آباد برای 
دجیتلی شدن

با دولت الکرتونیک امیدها برای شفافیت بیشرت 
افزایش می یابد
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حکومت دارای   
متام امکانات و 
تجهیزات الزم 

برای تأمین امنیت 
خربنگاران است؛ 

اما عمده ترین 
مشکل نبود اراده 

در آن است.



بادهای رسد زمستان، آخرین زوزه هایش را می کشید و من در   
حویلی  وارد  چوبی  کوچک  دروازه  از  »گردیزی«  کوچه  انتهای 
می شوم. به محض ورود، دو اتاق کاهگلی با دریچه هایی که غبار 

دل تنگی شیشه های آن را مکدر کرده است به چشم می خورد.
صدای  می شوم،  نزدیک  دهلیز  به  گل آلود  راهرو  از  وقتی 
خنده های غم انگیز زنی، آمیخته با صدای گریه های یک کودک 

به گوشم می رسد.
خارج  اتاق  از  جوانی  دخر  می کنم،  تک تک  را  دهلیز  دروازه 
خواهرشوهر  می کند،  معرفی  »مریم«  را  خودش  که  او  می شود. 

»زهرا« است.
باز  را  اتاق زهرا  مریم دروازه  را مالقات کنم؛ ولی  بود زهرا  قرار 

می کند.
اتاق  رسد  فضای  در  که  تعفنی  بوی  دروازه،  شدن  باز  به محض 

پراکنده  شده است به مشام می رسد.
زهرا که با رسووضع نامرتب هنوز در حال خندیدن و چرخیدن 
است، با دیدن من باعجله پرسش را در آغوش گرفته و به گوشه 

اتاقش می خزد.
 مریم درباره وضعیت خانم برادرش )زهرا( می گوید: وقتی زهرا 
را به عنوان عروس به این خانه آورده بودیم کامالً خوب بود؛ اما 
به مرور زمان نظر به مشکالت خانوادگی به این اختالالت دچار 

شد.
برادرم به علت قاچاق مواد مخدر چندین سال خود را در زندان 
هم  هنوز  می دانست  مادرم  باآنکه   - شد  آزاد  وقتی  کرد،  سپری 
پرسش معتاد است - به امید اینکه اگر صاحب زن و فرزند شود، 
رسگرم  و  کرده  ترک  همیشه  برای  را  مخدر  مواد  است  ممکن 
از زندگی  را که  فقیری  قریه دوردستی دخر  از  زندگی اش شود 

مقداری  دادن  با  بود  ناآگاه  کامالً  شهری 
پول به عنوان تویانه به کابل آورد.

زهرا از آمدن به شهر کابل خوشحال بود. 
سپری  را  دشواری  زندگی  قریه  در  که  او 
کرده بود، بی خرب از اینکه در جهنمی بدتر 
می خواست  شد،  خواهد  گرفتار  روستا  از 

خوش بختی واقعی را تجربه کند.
نظر  به  خوب  همه چیز  ظاهراً  اوایل 
می رسید. مادرم که فکر می کرد کار درستی 
انجام داده است، می گفت: »مه می فهمیدم 

همه چی خوب میشه!«
 کم کم زندگی ما بدتر از قبل شد، باآنکه 
زهرا حامله شده بود، برادرم شب ها به خانه 
ابدی  به جهان  قبل  منی آمد. پدرم سال ها 
پیوسته بود و مادرم نیز از غصه های  زیاد به 

بسر مریضی افتاده بود. »ظاهر« هم هر روز بدتر از قبل می شد. 
گاهی که منی توانست به مواد مخدر دست رسی پیدا کند به گریه 
بر  را  دم دستش  هرچیز  و  می کرد  لت وکوب  را  زهرا  و  می افتاد 

رسش می کوبید.
شب ها دعوا، روزها بی حرمتی؛ حتی همسایه ها از جنگ ودعوای 

همیشگی ما باخرب بودند.
از طرفی هم فقر و بدبختی دامن گیر ما شده بود. مادرم از غصه 
زیاد به رسطان خون مبتال شد و دیری نگذشت که با کوله باری از 

اندوه، ما را برای همیشه ترک کرد و از دنیا رفت.
ظاهر که متام زندگی اش وقف مواد مخدر شده بود، دیگر چیزی 

به نام غرور را منی شناخت.
یک روز عرص که هنوز درد مادرم استخوان هایم را می سوزاند با 
عجله بسیار به خانه آمد. او که می خواست پرس شش ماهه اش را با 
خود بربد با مامنعت زهرا مواجه شد؛ ظاهر که منی توانست خود 
را کنرول کند با رسووضع آشفته، دیگ بخار را از روی بخاری 

برداشت و با متام توان بر رس زهرا کوبید.
او را  از هوش رفت و همسایه ها  بیچاره  زن 
به شفاخانه جمهوریت منتقل کردند. زهرا که 
از ناحیه رس آسیب  دیده بود، چندین ماه در 
بخش جراحی اعصاب شفاخانه جمهوریت 

بسری شد.
ظاهر خودش را گم وگور کرده بود و من در 
این مدت، متام زجر و دشواری را به تنهایی 

تحمل کردم.
وقتی زهرا از شفاخانه مرخص شد، دیگر آن 

زهرای سابق نبود.
در  جمهویت  شفاخانه  داکران  از  یکی 
ارتباط به وضعیت صحی زهرا می گوید: زهرا 
افزون بر اینکه از ناحیه رس آسیب پذیر شده 
نیز  را  روانی  روحی-  وخیم  وضعیت  است، 
سپری می کند و تداوی وی زمان گیر خواهد 
به طور منظم  با کمک روان درمانی  بتواند  بود. اگر در این مدت 

داروهایش را مرصف کند وضعیتش بهبود خواهد یافت.
مریم که از این حالت کامالً خسته شده است، می گوید: منی دانم 
مشکالتی  چه  با  دخرشان  می دانند  باآنکه  زهرا  خانواده  چرا 
اقدامی  هیچ  دخرشان  به  کمک  برای  می کند،  نرم  دست وپنجه 

منی کنند.
زکریا بارکزی، روان شناس است. او درباره خانواده هایی که عضو 
معتادشان را بدون مشوره با روان شناس اقدام به تداوی می کنند، 
اشتباه می داند و می گوید: افرادی که به علت مشکالت اجتامعی، 
که این مشکالت می تواند به بخش های متفاوتی دسته بندی شود، 
به صورت  را  طوالنی  مدت زمان  می شوند،  وابسته  مخدر  مواد  به 
متواتر با مرصف این مواد سپری می کنند؛ ولی منی شود با یک 
بهبود  برای  را  افراد  این گونه  ازدواج  خانواده،  اشتباه  تصمیم 
وضعیت و ترک مواد مخدر موثر دانست؛ زیرا افرادی که چهار 
یا  باشند، دست کم چهار سال  استفاده کرده  از مواد مخدر  سال 
بیش از آن زمان می برد تا با رفتارهای آگاهانه و روان شناسانه به 
بهبود وضعیت ناهنجار آن ها کمک کرد تا درنهایت به مرور زمان 

منجر به ترک اعتیاد در آن ها شود.
خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند در حد توان در پی 

کمک به این خانواده هستند.
برای گرم کردن  میان سالی که مقداری چوب  - خانم  »گُل جان« 
آن ها آورده است - می گوید: »خدابیامرز، مادر ظاهر کار خوبی 
یک  زند گی  گرفت  بود؛  ازدست رفتگی  بیازو  خو  بچیش  نکرد، 

دخر معصوم کت طفلشه تباه کرد.«
داکر بارکزی می گوید: »خانواده هایی که از سامل بودن پرس جوان 
اشتباه، شخص دیگری  اقدام  با یک  نباید  ندارند،  اطمینان  خود 
بدتر  با خطری  را  او  قربانی خواسته های خود کرده و زند گی  را 
کمک  پرسشان  به  نه تنها  کار  این  با  زیرا  کنند؛  مواجه  مرگ  از 
منی کند؛ بل این اقدام می تواند به یک فاجعه  جربان ناپذیر مبدل 

شود.
متام باشندگان منطقه که از وضعیت این خانواده آگاهی دارند، 
آن ها را در لیست خانواده های بی بضاعت به وکیل کوچه معرفی 

کرده اند.
»مگر  اذیت می شود، می گوید:  به شدت  این حالت  از  که  مریم 
آدم چقدر می تواند سنگ باشد که این همه بدبختی را تحمل کند 

و باز هم زنده مباند!«

 

با ارصار مادرکالنم، چند سال پیش به طور نیم کله، داماد شدم. شاید 
با واژۀ نیم کله آشنا باشید؟ اگر نی اجازه بتین  از لحاظ فیصدی بگویم 
پنجاه فیصد داماد شده ام؛ یعنی اسم بنده به عنوان داماد در همه جا ذکر 

می شود اما هنوز موفق به دیدار عروس نشده ام! اما ماجرا چه است؟
پنج سال پیش در چنین روزی در دل زمستان، مادرکالنم گفت که 

تصمیم گرفته است تا نواسه اش، یعنی من؛ صاحب زن و اوالد شوم. 
گفتم: مادرکالن در رشایطی که نان به خوردن نداریم چه نیاز هست که 

من صاحب زن شوم؟ 
گفت: بچیم عمر من شبیه حرضت نوح نیست؛ پیش از رفتنم باید در 

مراسم خوشی ات اشراک و از آن حظ بربم. 
گفتم: مشکلی نیست. کی را می گیرید؟ 

مادرکالنم گفت: دخر »نادر بای« هم ناز داره هم نان نوا. پول دار است 
صاحب تخت وبخت و آرگاه بارگاه میشی. 

گفتم: مادرکالن من که او را ندیدم. 
گفت: رس مه اعتامد نداری؟ من دیدم، بس است. فکر می کنی نادر 
بای همین قدر بی همت است که دخر خوده، پیش از عروسی به تو 

نشان دهد؟ 
گفتم: منظورم این نیست. رصف می خواهم قد و قیافه اش را ببینم که 

چگونه هست.
گفت: بشی قرار! کالهت را به هوا بینداز و خدایت را هزاران بار شکر 
بکش که او تو را قبول کند و دخر خود را که مثل یک غنچۀ گل 

است به تو دهد. 

به خواست مادرکالنم تن دادم. چند روز بعد دروازۀ  خانه تک تک 
شد، دیدم یک مجمعۀ کالن که باالیش یک شال انداخته  گی ست، 
وارد خانه شد! پشت رس مردی که مجمعه میوه و شیرینی به دستش 
بود، زنان قریه نیز با هفت قلم رسمه و چک چک کنان با دایره و دول 
بید خمیده  تا رسیدن مادرکالنم که قدش مثل درخت  وارد شدند. 
 است، بخشی از زنان وارد اتاق شدند و بخشی دیگر هم با دف دایره 
دعای  خدا  شیر  حرضت  کنه  مبارک  خدا  کنه  مبارک  »اال  آهنگ 
رحمت کنه.« را در صحن حویلی رس دادند. آن روز مجبور شدم 

نیمی از پس اندازم را خرج این مراسم کنم.
پس از آن با آغاِز سال نو نوبت »نوروزی« رسید، از خانه ُخرس لستی 
به دست ما رسید که در آن، ضمن قدردانی از ارج گذاری ما نسبت به 
رسم و رواج های اجدادمان، تاکید شده بود در صورتی که از لست 
چیزی باقی مباند به نحوی توهین بزرگ به میراث بزرگان و نیاکان ما 

خواهد بود!
من  هم از ترس، دار و ندار خود را رصف این لست کردم. پیش از 
رسیدن سال نو، به پیش واز از این سال، روزی از روز ها تعدادی خانم 
در حالی که رسو گردن یک بزغاله را با گل های مصنوعی مزین ساخته 
بودند، وارد حولی خانه شدند. این بار این بیت را به صدای بلند به 
زمزمه گرفتند.»ما شال آوردیم به دستامل آوردیم، شیرینی آرمان جانه 

به صد ناز آوردیم.« 
نشد  قسمت  هم  روز  یک  آن  طی  و  گذشت  سال ها  ماجرا  این  از 
از  پیش  که  بود،  این  آرزویم  بزرگ ترین  ببینم.  را  نامزادم  گل روی 
رسیدن روزهای ویژه جمع و مراسم عروسیم را برگزار کنم، که به خاطر 
کم بودن پیسه، نشد فقط پیش از رسیدن روزهای مناسبتی کمرم را 

می بندم تا پولی جمع کنم که به گفتۀ مادرکالنم بی احرامی نشود. 
تا اینکه به امید جمع کردن پول و برگزاری جشن عروسیم رخت سفر 
به ایران بستم. در آنجا نیز کار و بار خوب نبود. چنان عرصه بر من 
تنگ شد که تصمیم گرفتم هر کاری انجام دهم تا پول را تهیه کنم. در 
یکی از شب ها به مقصد دزدی وارد یک خانه شدیم، دوستان دیگر 
که »جگر شیر« داشتند، تا که صاحب خانه خرب شد، خودرا از حویلی 
اما من از بخت بدم دست گیر شدم. پشت میله های زندان  کشیدند، 
مدت هاست که منتظرم، تا روزی خرب رها شدن به گوشم برسد و از 

پنجاه فیصد دامادی ام رصف نظر کنم!

کـتاب نـامه

فرهنگ4 madanyatdai سال دهم   شامره 682       شـنبه  27 جدی  1399 ly.com

در رومنایی 
»روشنایی نامه«: 

یگانه راهکار برای مقابله با افکار 

افراطی کار فرهنگی است

وقتی میلی به صبحانه نداریم
شاید تجربه کرده باشید هنگامی که صبح خیلی زود از خواب بیدار می شوید، معموالً اشتهای خوردن صبحانه ندارید؛ علتش این است که صبح های   

زود، بدن هورمونی به نام کورتیزول ترشح می کند که باعث باال رفنت قند خون و کاهش اشتهای صبحگاهی می شود. هرچند که این وضع در کودکان و 
نوجوانان بیشرت به چشم می خورد؛ اما به هرحال، بد نیست بدانید که وقتی ما صبحانه کافی منی خوریم، بدمنان احساس کمبود می کند و به صورت خودکار 

عمل ذخیره سازی را انجام می دهد و در کنار آن، ولع فرد برای خوردن وعده نان چاشت، بیشرت می شود؛ بنابراین رشایط ابتال به اضافه وزن و چاقی، به سادگی 
برای شام به وجود می آید.

نشست   ،1399 جدی   24 در  مدنیت:  راه   
رومنایی از فصل نامه »روشنایی نامه« چاپ بنیاد 
از  زیادی  شامر  حضور  با  مسعود  شهید 
برگزار  فرهیختگان  و  پژوهشگران  نویسندگان، 

شد.

آریانفر،  شمس الحق  دکتور  نشست،  آغاز  در 
با  مسعود  شهید  بنیاد  فرهنگی  بخش  مسوول 
بنیاد،  این  فعالیت های فرهنگی  از  سخن گفنت 

وعده گسرش این فعالیت ها را داد.
او گفت که بنیاد مسعود در حال حارض افزون بر 
انتشار فصل نامه علمی »روشنایی نامه«، مجله های 
»یاد یار« و »مجله کودک« را نیز منترش می کند و 
قرار است در آینده شعبه یی برای ترجمه نیز بنیاد 

گذاشته شود.
نرشاتی  معین  رشق،  شیوای  عبداملنان 
کار  از  ستایش  با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
و  چاپ  روشنایی نامه،  فصل نامه  نویسندگان 
از  را  پژوهشی  و  علمی  فصل نامه های  انتشار 
رضورت های مربم جامعه شمرد و از بنیاد شهید 
مسعود به علت فراهم آوری چنین فضایی ستایش 

کرد.
شهید  بنیاد  کم کاری های  از  انتقاد  ضمن  رشق 
بنیاد شهید  افزود:  مسعود در سال های گذشته، 
کارهای  به  این  از  زودتر  می بایست  مسعود 
علمی و تحقیقی روی می آورد تا ما شاهد انتشار 

شامره های بیشری از »روشنایی نامه« می بودیم.
رسانه های  کمیسیون  رییس  رادفر،  حشمت 
شورای عالی مصالحه ملی نیز انتشار فصل نامه 
و  مسعود  شهید  بنیاد  به  را  »روشنایی نامه« 
در  را  کار  این  و  نویسندگان آن تربیک گفت 
و  ارزشمند  کاری  اندیشه،  و  دانش  قحط سالی 

قابل  تقدیر شمرد.
نویسندگان  کار  به  آنچه  رادفر،  باور  به 
این  می بخشد  مضاعف  ارزش  »روشنایی نامه« 
از راهکار علمی و  است که در رشایط کنونی 
فرهنگی نه کسب ثروت ممکن است و نه ارزش 

آن در جامعه دانسته می شود.
 وی افزود: فصل نامه با محتوایی پربار به مسایل 

بنیادین و چالش برانگیز پرداخته است.
در  »روشنایی نامه«  که  است  باور  این  به  رادفر 
انتقاد  و  سیاست  از  ایدیاولوژی زدایی  صدد 
جامل الدین  سید  از  اصالحی  جنبش های  از 
افغانی به بعد است و می خواهد از اشتباهات این 

جنبش ها درس گرفته شود.
دکتور احمدذکی خاورنیا، پژوهشگر و مرجم 
با برشامری برخی از امتیازات »روشنایی نامه« از 
قبیل سالست نرث، تازگی محتوا و تنوع مطالب، 
چاپ و انتشار فصل نامه های این چنینی را برای 
مقابله با اندیشه های تکفیری و تروریزم رضوری 

دانست.
وی تأکید کرد که تنها راه برای به حاشیه بردن 
افکار افراطی کار فرهنگی است و در این زمینه 

رویکرد امنیتی راه به جایی منی برد.
این  در  که  مقاالتی  از  پاره یی  به  اشاره  با  او 
فصل نامه درباره تصوف و عرفان به چاپ رسیده، 
اندیشه های  بر  از راهکارهای غلبه  افزود: یکی 
خشونت زا استفاده از آموزه های عرفانی است که 
به قول او، خوش بختانه این آموزه ها به قدر کافی 

در جامعه ما حضور دارد.
مناینده  فرید،  موالنا  نشست،  این  پایان  در 
ضمن  جمهوری،  ریاست  اول  معاونت  خاص 
تحسین آفرین خواندن کارهای دست اندرکاران 
فعالیت های  که  داشت  اظهار  »روشنایی نامه« 
فرهنگی از رضوری ترین اقدام ها در جهت مقابله 

با افکار افراطی است.
او ضمن تأسف از حضور اندیشه های تندروانه 
با  در والیت پنجشیر که روزگاری مرکز مقابله 
تروریزم و افراط گرایی بود، انتشار »روشنایی نامه« 
را گامی ارزشمند و مهم در راستای افراط زدایی 

دانست.
مسعود  شهید  بنیاد  مسووالن  از  فرید  موالنا 
خواست تا برای ترویج اندیشه های واقعی قهرمان 
ملی بکوشند و جوانان را نسبت به میراث بزرگ 
مسعود آشنا بسازند و بدین ترتیب جوانان را در 

برابر افکار خطرناک تندروانه واکسینه کنند.

شمیم فروتن

حبیبه جعفریان

انکاِر فاجعه بار
ازدواج افراد معتاد برای بهبود وضعیت و ترک مواد مخدر موثر نیست

طنز | داماد نیم  کله

خانواده هایی که از سامل   
بودن فرزند جوان خود 

اطمینان ندارند، نباید با یک 
اقدام اشتباه، شخص دیگری 

را قربانی خواسته های خود 
کرده و زند گی او را با خطری 

بدتر از مرگ مواجه کنند؛ 
زیرا با این کار نه تنها به 

پرسشان کمک منی کند؛ بل 
این اقدام می تواند به یک 
فاجعه  جربان ناپذیر مبدل 

شود.



یکی از انواع مهم پیش گیری، پیش گیری وضعی 

است. این  از دهه۷۰ میالدی به این طرف مطرح شده و 

اکنون یکی از مباحث جدی در این زمینه است. این 

رویکرد از پیش گیری به عنوان یک تاسیس انگلیسی، 

»کالرک«،  توسط  بیش تر  که  است  علمی  نظریه  یی 

علمی  مراکز  در  و  شده  مطرح  »کرنیش«  و  »می هیو« 

جریان یافته است.

پیش گیری  که  شد  آشکار  زمانی  نظریه  این  اهمیت 

اجتامعی، افزون بر مشکالت اجرایی و محدودیت های 

قبیل  از  چالش هایی  با  نیز  نظری  حیث  از  علمی 

»هم پنداری مجرمین«، »همگونی روشی« و جزم گرایی 

در قطعی دانسنت وقوع جرم و... روبرو شد؛ این در حالی 

برخالف  و  وضعی  پیش گیری  نظریه  طبق  که  است 

نظریات قبلی، رصف نظر از این که مرتکب تحت تأثیر 

چه عواملی است، جرم را قابل پیش بینی دانسته و از 

طریق روش های گوناگون، قابل جلوگیری می داند.

اقداماتی  مجموعه  به  موضعی  یا  پیش گیری وضعی 

گفته می شود که برای تسلط بر محیط و اوضاع پیرامون 

مرشف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود تا از این 

طریق، افراد یا آماج ها )ثروت افراد و...( از آسیب دیدگی 

محافظت شوند؛ درصورتی که هدف پیش گیری، حذف 

یا خنثی کردن آن دسته از عوامل اجتامعی است که در 

تکوین جرم موثرند.

پیش گیری اجتامعی، ریشه های جرم را نشانه می گیرد 

طریق  از  و  اجتامع  از  استمداد  با  و 

راه های گوناگون، علل و عوامل موثر در 

فعالیت، یافنت اندیشه مجرمانه را تحت 

نظارت درمی آورد؛ بنابراین پیش گیری 

جرم  ماقبل  وضعیت  مطالعه  وضعی، 

به  اندیشه  از  گذار  حالت  کنرتول  و 

عمل است، در این روند از دست یابی 

شده  جلوگیری  )آماج(  هدف  به  جرم 

او  برای  مجرمانه  عمل  فرصت های  و 

خواهد  پرهزینه  و  سخت  یا  ناممکن 

شد.

اندیشه  وضعی  پیش گیری  در 

اساسی این است که گذار به عمل مجرمانه نه فقط 

به انگیزه های جرمی بستگی دارد، بل به خصوصیات 

وضعی، رشایط موضعی، رشایط موجود در اوضاع واحوال 

قبل از جرم نیز بستگی دارد. هدف، چیره شدن بر اوضاع 

قبل از جرم است که فرد را در آستانه ارتکاب آن قرار داده 

است. به عبارت دیگر برهم زدن وضعیت پیش از جرم یا 

ازاین رو در تعریف های  انجام تدابیری در آن وضعیت؛ 

مختلفی که از پیش گیری وضعی صورت گرفته است، 

وضعیت پیش جنایی و نحوه کنرتول آن پیش از همه 

برجسته است.

است:  آورده  وضعی  پیش گیری  تعریف  در  »گسن« 

به  معطوف  پیش گیرانه  اقدام  وضعی،  پیش گیری 

وضع  آن  در  جرایم  است  ممکن  است  اوضاع واحوالی 

به وقوع بپیوندد و یا اقدام های غیرجزایی که هدفشان 

جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر 

جرایم  سلسله  یک  که  است  خاصی  اوضاع واحوال 

آن  در  است  یا ممکن  پیوسته  وقوع  به  آن  در  مشابه 

اوضاع واحوال ارتکاب یابند.

کالرک، یکی از نظریه پردازان این عرصه، معتقد است: 

پیش گیری وضعی شامل اقدامات و روش هایی است 

که برای کاهش فرصت که نخست به سوی شکل کامال 

خاصی از جرم نشانه می رود و دوم متضمن طراحی و 

مدیریت محیط بالواسطه یا هامن نظارت و تحت نفوذ 

وقوع  محل  سازمان یافته تر  و  پایدارتر  هرچه  درآوردن 

جرم است. سوم به طوری زحامت و خطرهای ناشی از 

اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله 

به طوری که در نظر اکرثیت مرتکبین جلوه گر می شود 

را کاهش دهد.

زمینه  این  در  انگلیسی  جرم شناس  ساوت«  »نایجل 

می گوید: پیش گیری وضعی از جرم به اداره و طراحی 

به  دارد،  اتکا  )ساخته شده(  فیزیکی  محیط  کنرتول 

این منظور که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش داده 

یا خطر تعقیب را درصورتی که ارعاب مؤثر واقع نشود، 

افزایش دهد.

نظری همچون  مبانی  بر  پیش گیری وضعی  هرچند 

»فعالیت های  زندگی«،  سبک  و  شیوه  مدل،  »فرصت، 

و  بوده  استوار  موقعیت ها«  و  »مناسبت ها  و  روزانه« 

فرصت های جرمی عامل قاطع در ارتکاب عمل مجرمانه 

نظریه  منی توان  درعین حال  اما  می رود؛  شامر  به 

»انتخاب عقالنی« و انگیزه های اقتصادی و... مجرمین 

در انتخاب راه ها و روش های گذار از اندیشه به عمل 

مجرمانه را نادیده گرفت.

در حقیقت »می توان گفت که مجرم بالقوه مانند هر 

باانگیزه  که  است  عقالنی  موجودی  دیگری،  انسان 

با  و  است  سودمند  او  برای  آنچه  از  قایده  جستجوی 

مجرمانه  عمل  مضار  و  منافع  میان  موازنه  برقراری 

موردنظرش، مرتکب جرم می شود.« و به همین علت 

این رویکرد از پیش گیری نیازمند تدابیر واقعی، متنوع 

و همه سونگری است که بتواند جنبه ها و ابعاد مختلف 

تخلفات را دربر گرفته و فرصت های بهره کشی از اطفال 

را برای سوءاستفاده گران محدود کند.

هرچند روش های مختلفی 

و  پیشنهاد  رابطه  این  در 

دسته بندی  شده است؛ اما 

عمومی  رشایط  به  باتوجه 

فرصت های  ابعاد  و  کشور 

اطفال،  برای  جرم زا 

به  مناسب  ذیل  روش های 

نظر می رسد.

بررسی های محیطی

مهم  روش های  از  یکی 

وضعی،  پیش گیری  در 

بررسی های محیطی است که این مساله بخش های 

زیادی از فضا و محیط های خطرآفرین نسبت به اطفال 

را دربر می گیرد. بررسی محیطی ناظر بر وضعیت های 

ماقبل جرمی در فضاهای مثل مکاتب، مدارس، پارک ها 

و مراکز ورزشی، میدان های بازی و... را درنظر می گیرد 

که تدابیر پیش گیرانه وضعی فرصت های ارتکاب جرم 

را محدود و با احداث پارک های اختصاصی، جلوگیری از 

ورود افراد خطرناک و نامطمنئ در آن محیط خطرساز را 

تحت کنرتول قرار می دهد.

مدیریت خطر

در  محیطی  بررسی  از  بعد  مرحله  در  دیگر  نکته 

پیش گیری وضعی، مدیریت خطر است که از مسایل 

جدی در این رویکرد از پیش گیری به حساب می آید. 

مدیریت خطر ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد؛ 

اما مهم ترین آن مسایلی از قبیل رفتار کاهشی، تغییر 

در سبک زندگی و افزایش نظارت است که گزینه اول، 

یعنی رفتار کاهشی، غالبا ناظر به جنبه های شخصی 

در  تداعی گر روحیه جوان گرایی  فرد است که  زندگی 

اطفال است. چنانچه برخی از اطفال در سنین خاصی، 

جوانان  خاص  اداهای  و  داشته  جوان گرایی  به  متایل 

را درمی آورند، این اداها که در قالب حرکات و سکنات 

به ویژه نحوه پوشش، آرایش و طرز مواجهه و معارشت 

اجتامعی بروز می کند، ممکن است 

آن ها را در معرض خطر قرار داده و 

آماج تخلف گرداند.

وسوسه انگیز  سکنات  و  حرکات 

آماج ها جلب  به  را  توجه مجرمین 

با  پیش گیری وضعی  اما  می کند؛ 

خطرآفرین  رفتارهای  این  مدیریت 

در پی محدودسازی این فرصت ها 

است. نکته دوم یعنی تغییر سبک 

زندگی ناظر بر فرصت های جرم زای 

خانوادگی است که درواقع از طریق 

»تغییر سبک زندگی، کار و حضور 

فعالیت  تغییر  افراد،  اجتامعی 

رصف نظر  و  رفت وآمد  محل  روزانه، 

کردن از برخی عالقه ها و آرزوها...« 

و  گرفته  را  زمینه های سوءاستفاده 

دامنه خطرها و فرصت های ماقبل 

جرم را محدود می کند.

فرصت های  بر  مداوم  کنرتول  و  نظارت  همچنین 

مجرمانه ماقبل جنایی، راهکار مناسب و شیوه منطقی 

است که می تواند زمینه های سوءاستفاده از اطفال را 

محدود کند. بااستفاده اطالعات موجود، آمار و گزارش 

پرخطر،  موقعیت های  شناسایی  و  اطفال  تخلفات 

ممکن است که اقدامات و تدابیر تاثیرگذار اتخاذ شود.

از  خطر  معرض  در  خانواده های  و  مکان ها  بر  نظارت 

حتی  و  دکان ها  مغازه ها،  کارخانه ها،  از  بازدید  قبیل 

خانواده هایی که هرگونه گزارش مشکوک از آن صورت 

گرفته است، می توان در پیش گیری از تخلفات اولیه 

اطفال و یا مزمن شدن آن، جلوگیری 

کرد.

مختلف  زوایای  نکته  این  البته 

زندگی  ازجمله  اجتامعی،  زندگی 

می دهد  قرار  تحت تأثیر  را  اطفال 

قبیل  از  گوناگون  نظارت  شامل  و 

نظارت و کنرتول ورود و خروج اطفال 

در  پرخطر  افراد  بر  نظارت  از خانه، 

کنرتول  مکاتب،  راه های  مسیر 

افشاگری،  طریق  از  مکاتب  اطراف 

اما  است؛  و...  دست گیری  خطر 

درعین حال نباید این نکته را از ذهن 

دور داشت که این اقدام ها و تدابیر 

ظریف  و  حساس  به شدت  نظارتی 

بوده و در اغلب موارد با حقوق افراد 

ازجمله اطفال در متاس و حتی در تضاد است؛ لذا باید 

توجه داشت که در وضع قوانین نظارتی و یا اتخاذ تدابیر 

عملی در این زمینه، نباید زمینه های سوءاستفاده های 

جدید را به وجود آورد و راهی برای نقض حقوق برشی 

افراد و اطفال باز کرد.

 تسهیل گزارش و افزایش حساسیت عمومی

تسهیل  وضعی،  پیش گیری  درباره  دیگر  مهم  نکته 

گزارش با افزایش حساسیت عمومی است؛ زیرا در صورت 

شکل گیری وضعیت پیش جنایی و امکان تبدیل شدن 

ارتکاب  ایجاد فرصت های  و  فعل  به  اندیشه مجرمانه 

جرایم علیه اطفال، یکی از موانع جدی از تکوین جرم، 

گزارش های مردمی به نهادها و سازمان حامیتی است 

پدیده  شکل گیری  فرایند  در  خنثی کننده  نقش  که 

مجرمانه ایفا می کند؛ ازاین رو عنوان فوق یعنی تسهیل 

و  به موقع  رسیع،  اطالع رسانی  امکان  ایجاد  و  گزارش 

رایگان تاثیر مثبت در جریان پیش گیری از جرم دارد. 

همچنین افزایش حساسیت عمومی در قبال تخلفات 

کودکان و درنتیجه اتخاذ موقف حامیتی و بازدارندگی 

از وقوع و تکرار آن نقش حیاتی درزمینه پیش گیری از 

جرایم و تخلفات اطفال ایفا می کند.

تجارب  و  نظام های جزایی  هرچند چالش های جدی 

موفقیت آمیز پیش گیری، امروز بسیاری از کشورها را به 

اتخاذ تدابیر مناسب پیش گیری ترغیب و تشویق کرده 

و اکرث کشورها جایگاه ویژه یی برای آن در نظر گرفته اند، 

علی رغم اهمیت این مساله متاسفانه در کشور ما توجه 

جدی به این مهم نشده و به ویژه در عرصه های خرد و 

در رابطه با پیش گیری اجتامعی رشدمدار و پیش گیری 

اتخاذ  مهمی  تدابیر  افرتاقی،  به صورت  آن هم  وضعی 

نشده است.

سیاست جنایی در افغانستان غالبا در دسته بندی های 

متداول، نظام اقتدارگرای فراگیر را تجربه کرده و ازاین  

رویکرد بهره برده و طبیعی است که در چنین رویکردی 

سیستم جزایی و تاسیس مجازات آن هم در قالب بسیار 

اختصاص  خود  به  را  اول  جایگاه  گسرتده،  و  خشن 

می دهد؛ لذا جایی برای طرح 

مقوله هایی مثل جرم شناسی 

عدالت  حتی  و  پیش گیرانه 

ترمیمی باقی منی ماند.

طبیعی  رویکردی  چنین  در 

جرم  از  پیش گیری  که  است 

مورد  افرتاقی  به صورت  آن هم 

به ویژه  گیرد،  قرار  بی توجهی 

این که طی سال های گذشته 

از  جهاد  و  جنگ  دوره  در  و 

بازسازی و بهینه سازی همین 

نظام سنتی نیز خربی نبوده 

بازخوانی  بنابراین  است؛ 

مسایل جدی مبانی سیاست 

ازجمله  و  کشور  جنایی 

تاسیس مستقل پیش گیری، 

تلقی  امروزی  رضورت  یک 

می شود.
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مرز میان هنجار و ناهنجار
قدرت در آینده، در دست چه کسانی است؟ مبارزه با فرصت های جرمی

پیش گیری وضعی و نقش آن در کاهش تخلفات اطفال
تنبیه«  و  »مراقبت  کتاب  در  فرانسوی  اندیشمند  فوکو،  میشل 

چارچوب  در  را  انسان  سوژگی  و  فاعلیت  شکل گیری  چگونگی 

نظام های مراقبتی و انضباطی قدرت، مطالعه کرده و مدعی است که 

زندان، شفاخانه،  نظامی،  قرارگاه  مکتب،  کلیسا،  نهادهایی چون  در 

و  می رود  کار  به  خاصی  انضباطی  تکنیک های  و...  تلویزیون  رادیو، 

درنهایت موجب تربیت یا تولید »سوژه بهنجار« می شود.

به عقیده فوکو کسانی که در مسند قدرت هستند می توانند تعیین 

کنند که در ابعاد گوناگون چه چیزی بهنجار و چه چیزی نابهنجار 

دانش آموزان،  زندگی  بهنجارسازی  قاعده  چنین  براساس  و  است 

رسبازان، بیامران و زندانیان در معرض مراقبت و نظارت قرار می گیرد و 

رفتار بهنجار مورد تشویق و رفتار نامطلوب با اقدامات مجازاتی مواجه 

می شود.

انضباط، بهنجار کردن فرد و  و  به عقیده فوکو، هدف غایی مراقبت 

تربیت  رسانجام  و  روانی  و  اجتامعی  بی انضباطی های  بردن  میان  از 

انسان هایی رام، کارگر و بهره ده در جامعه است. سوژه یی که فوکو از 

آن سخن می گوید شبیه حیوان اهلی شده یا ماهی اسیر در آکواریوم 

حدودی  هامن  در  خود  توانایی های  و  جهان  از  شناختش  که  است 

است که به او معرفی شده است. فوکو در جایی می گوید »ما فقط آن 

چیزی را می دانیم که ساختار فکری یک عرص اجازه فکر کردنش را 

به ما می دهد.«

ماهواره ها  مانند  نوین  ارتباطی  رسانه های  گسرتش  با  اخیر  دهه  در 

بهنجارسازی  و  تربیت  و  اعامل نفوذ  در  دولت ها  قدرت  انرتنت،  و 

به ویژه  این مساله  موردنظر خود دچار مشکل شده است.  سوژه های 

را  خود  کشور  می کنند  تالش  حاکامنش  که  آکواریومی«  »جوامع  در 

به صورت تافته یی جدابافته از دهکده جهانی تعریف کرده و سوژه های 

مطیع خاص خود را پرورش دهند، بیشرت تأثیر منفی برجای گذاشته 

است و چنین دولت هایی را به دشمن اول انرتنت و ماهواره ها تبدیل 

کرده است.

دیگر  کنونی  جهان  در 

شیوه  به  دیکتاتوری  اعامل 

گذشته  قرون  دیکتاتوری های 

به  غیرممکن  و  محال  امری 

نظام  هیچ  و  می رسد  نظر 

سیاسی یا حاکمی این توان را 

ندارد که سوژه ها و ملت تحت 

که  آن گونه  را  خود  حکومت 

دلش می خواهد تحت مراقبت 

باشد.  داشته  خود  تربیت  و 

ماهواره ها  امروز  جهان  در 

اجتامعی  شبکه های  و 

مرزها  و  ملیت ها  که  هستند 

مهم ترین  به  و  درنوردیده  را 

ابزارهای  تأثیرگذارترین  و 

افراد در  بهنجارسازی و تربیت 

جوامع مختلف بدل گشته اند.

شبکه های  این  دیگر  حاال 

میان  مرز  که  هستند  مجازی 

تعیین  را  ناهنجار  و  هنجار 

که  هستند  آن ها  می کنند، 

رسومات  هنجارها،  اخالقیات، 

و شیوه زندگی افراد را فراتر از حکومت های ملی به نسل های جدید 

که  است  رسیده  حدی  به  اجتامعی  شبکه های  تأثیر  می آموزند. 

]می توان ادعا کرد[ قدرت تربیتی آن ها به مراتب بیشرت از خانواده ها، 

تلویزیون های ملی و نظام آموزش  و پرورش در کشورهای مختلف شده 

است.

بر  توییرت  و  تلگرام  فیس بوک،  اینستاگرام،  تأثیر  کنونی  دنیای  در 

جوان ایرانی یا امریکایی به مراتب بیشرت از دولت ایران و امریکاست. 

صاحبان  دیگر  و  »زاکربرگ«  دست  در  واقعی  قدرت  امروز  جهان  در 

این شبکه های اجتامعی است که به راحتی می توانند افکار عمومی 

جهانیان را به سمت دلخواه خود حرکت دهند و دوست و دشمن را 

تعریف کنند.

اکنون این شبکه ها هستند که به راحتی رییس جمهور قدرمتندترین 

کشورهای جهان را سانسور و به راحتی او را به انزوا می کشانند.

سعی  فراوان  هزینه های  با  کشورها  از  بسیاری  اخیر  سال های  در 

کرده اند به مقابله با قدرت ماهواره ها و شبکه های اجتامعی بپردازند؛ 

با  اما در عمل شکست خورده و چیز خاصی عایدشان نشده است. 

رشایط امروز به نظر منی رسد دیگر حکومت یا دولتی بتواند خود را 

از تأثیرات این شبکه ها مصون بدارد و حاکمیت و قدرتی شبیه حتی 

چند دهه پیش را اعامل کند.

جهان  باهوش  حکومت های  و  حاکامن  متام  که  است  چیزی  این 

متوجه شده و خود را با آن هامهنگ کرده اند و دیگرانی هم که متوجه 

نشده اند یا همچون ترمپ ]پس از شکست و سانسور و تحمیل انزوای 

سخت توسط شبکه های اجتامعی[ و یا به شیوه هایی دیگر به زودی 

متوجه خواهند شد.

عوارض نخوردن نان شب
این روزها می شنویم که برای کاهش وزن یا سالمتی بیشرت، بهرت است شب ها شام نخوریم. اما به دالیل   

زیر این رویه نادرست است: خالی نگه داشنت معده به مدت طوالنی سبب تجمع مایعات مرض در آن 
می شود. وقتی شام نخورید در نوبت بعدی، یعنی صبحانه یا نان چاشت به علت گرسنگی زیاد سلول ها، ولع 

شام به غذا بیشرت شده چه بسا چاق تر شوید. خالی بودن معده در خواب باعث می شود که طبیعت به 
تحلیل رطوبات اصلی بدن که برای تغذیه سلول ها الزم است بپردازد که منجر به ضعف عمومی می شود.

طرحی برای تولید برق از رس مردان کل
تحقیقات جدید نشان داده است که مردان کل می توانند از پوست رس خود برای تولید انرژی   

تجدیدپذیر خورشیدی استفاده کنند. یک رشکت نوپای اسپانیایی با همکاری دانشگاه فنی شهر والنسیا، 
پروژه عجیبی ارائه داده که در آن تابش نور آفتاب به پوست رس مردان کل می تواند انرژی خورشیدی 

تولید کند. در این طرح، از جمجمه به مثابه سطحی استفاده می شود که پرتوهای خورشید را جمع می کند 
و بعد با تبدیل آن به الکرتیسیته، انرژی را در بطری های کوچکی که همراه فرد است ذخیره می کند. 

انرژی ذخیره شده را می توان بعداً برای کارهای مختلفی از جمله چارچ تلیفون همراه به کار برد.

فرهاد قنربی

پوهندوی ذبیح الله ناظمی

در پیش گیری وضعی   
اندیشه اساسی این است که 

گذار به عمل مجرمانه نه 
فقط به انگیزه های جرمی 

بستگی دارد، بل به 
خصوصیات وضعی، رشایط 
موضعی، رشایط موجود در 

اوضاع واحوال قبل از جرم نیز 
بستگی دارد.

در دهه اخیر با گسرتش   
رسانه های ارتباطی نوین 

مانند ماهواره ها و انرتنت، 
قدرت دولت ها در اعامل نفوذ 

و تربیت و بهنجارسازی 
سوژه های موردنظر خود 

دچار مشکل شده است. این 
مساله به ویژه در »جوامع 

آکواریومی« که حاکامنش 
تالش می کنند کشور خود را 

به صورت تافته یی جدابافته 
از دهکده جهانی تعریف 
کرده و سوژه های مطیع 

خاص خود را پرورش دهند، 
بیشرت تأثیر منفی برجای 

گذاشته است و چنین 
دولت هایی را به دشمن اول 

انرتنت و ماهواره ها تبدیل 
کرده است.

سیاست جنایی در   
افغانستان غالبا در 

دسته بندی های متداول، نظام 
اقتدارگرای فراگیر را تجربه 

کرده و ازاین  رویکرد بهره 
برده و طبیعی است که در 

چنین رویکردی سیستم 
جزایی و تاسیس مجازات 

آن هم در قالب بسیار خشن 
و گسرتده، جایگاه اول را به 
خود اختصاص می دهد؛ لذا 
جایی برای طرح مقوله هایی 

مثل جرم شناسی پیش گیرانه 
و حتی عدالت ترمیمی باقی 

منی ماند.



با  »رنو«  رشکت 

از  جنوری   14 فرارسیدن 

اسرتاتژی جدید خود با نام 

 » شن لو نو ر «

رومنایی   )Renaulution(

این  براساس  کرد. 

عرضه  بر  رنو  اسرتاتژی، 

مودل های الکرتیکی مترکز کرده و محصوالت جدیدش را با انرژی برقی 

راهی بازار خواهد کرد. افزون این موترساز فرانسوی قصد دارد برخی از 

مودل های قدیمی، اما پرطرفدار خود را با انرژی های سبز احیا کند.

رنو5 یکی از جذاب ترین محصوالت موترساز فرانسوی و جزو هاچبک های 

منادین اروپایی به شامر می رود. این موتر کالسB در سال1972 متولد 

شد و پس از دو نسل تولید در سال1996 بازنشسته شده و جای خود 

را به مودل کلیو داد.

پروتوتایپ رنو5 تحت نظارت گیلز ویدال )Gilles Vidal( که به تازگی از 

گروه پژو سیرتوئن به رنو نقل مکان کرده، طراحی شده است. این موتر 

از نظر ظاهری به وضوح ریشه در گذشته پرافتخار خود – به ویژه نسل 

دوم – داشته و می توان آن را ساده، اما جذاب توصیف کرد.

به گفته آقای ویدال پروتوتایپ رنو5 درواقع هامن مودل نسل قبلی است 

که مدرنیزه شده و اکنون به واسطه ویژگی هایی مثل سازگاری با زندگی 

شهری، بهره گیری از انرژی برقی و جذابیت ظاهری با فکتورهای روز 

همخوانی دارد.

ساده یی  بدنه  پنل های  از  هم  جدید  پروتوتایپ  قدیمی،  رنو5  مثل 

برخوردار بوده و قسمت های مختلف آن زاویه دار طراحی شده اند. به 

عبارت بهرت در هامن نگاه نخست به این پروتوتایپ، رنو5 قدیمی در 

ذهن مجسم می شود.

یکی از ویژگی های جالبی که از رنو5 قدیمی به ارث رسیده، هواکش 

است؛ البته از آنجایی که پروتوتایپ جدید به انرژی الکرتیکی تجهیز 

شده، این بخش در اصل میزبان پورت چارچ بطری است. به غیراز این 

چراغ های مه شکن نیز به مودل پروتوتایپ منتقل شده اند، با این تفاوت 

که آن ها اینک نقش چراغ های روشنایی در روز را ایفا می کنند.

مثل اکرث موترهای برقی روز، لوگوی پروتوتایپ رنو5 به صورت نورانی 

طراحی شده است. به نظر می رسد رنو سیاستی مشابه با هوندا و فیات 

در پیش گرفته است. این دو کمپنی پیش تر با معرفی مودل های E و 

500E  گذشتۀ خود را به آینده گره زده اند.

بر  فرانسوی  از 14 مودل جدیدی است که کمپنی  برقی یکی  رنو5 

اساس اسرتاتژی رنولوشن تا سال2025 عرضه خواهد کرد. از بین این 

14مودل، 7مودل با انرژی متام الکرتیکی تولید خواهد شد. گفتنی 

است اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، رنو5 برقی در سال2023 به 

فروش خواهد رسید.

بد نیست اشاره کنیم بر مبنای اسرتاتژی رنولوشن، کمپنی رنو آلپاین 

برند  الکرتیکی تبدیل خواهد کرد، همچنین دو  برند متام  به یک  را 

اقتصادی »داچیا« و »الدا« از این به بعد به عنوان یک زیرمجموعه تجاری 

واحد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 

S21+ و S21 سامسونگ از گلکسی
رومنایی کرد

اینبار  سامسونگ 

کهکشانی های سامسونگ 

با طراحی متفاوت از قبل 

را معرفی کرد که در بخش 

پیرشفت هایی  دوربین 

داشته اند.

سه  شامل   S21 رسی 

مودل S21، مودل پالس در کنار مودل اولرتا هستند. گلکسی S21 و 

+S21 به چیپست اگزینوس ۲۱۰۰ یا اسنپدارگون۸۸۸ مجهز شده که 

بسته به بازار کشور هدف یکی از دو مودل به دست کاربران می رسد. 

همچنین هر دو مودل از دوربین سه گانه بهره می برند و از شبکه های 

مخابراتی 5G پشتیبانی می کنند.

سامسونگ در پرچم داران قبلی بخشی از چیپست را به احراز هویت امن 

اختصاص داده بود و حاال بخشی از رم به نام »Secure Memory« را هم 

به این ویژگی اختصاص داده تا از امنیت بیشرت داده های مرتبط با احراز 

هویت اطمینان حاصل شود. درمورد حسگر اثر انگشت الرتاسونیک زیر 

منایشگر هم شاهد افزایش رسعت کارکرد۱.۷ برابری نسبت به نسل 

قبل هستیم.

S پشتیبانی از قلم برای اولین بار در رسی

سامسونگ امروز در کنار رومنایی از دو گوشی گلکسی  اس ۲۱ و مودل 

پالس، از گلکسی S21 اولرتا به عنوان پیرشفته ترین عضو این خانواده 

رومنایی کرد.

کوریایی ها هرچه در توان داشته اند را برای پیرشفته ترین پرچم دار خود 

به کار گرفته اند. اولین موردی که با نگاه به این گوشی توجه تان را به 

خود جلب می کند ماژول دوربین چهارگانه و طراحی خاص آن است؛ 

درحالی که سامسونگ تا پیش ازاین ماژول دوربین را به شکلی جداگانه 

در قاب پشتی قرار داده بود؛ اما حاال این بخش را با فریم الومینیومی 

هم  گوشی  پشتی  قاب  است.  کرده  طراحی  یکپارچه  به طور  کناری 

 جنسی شیشه یی دارد و توسط گوریال گلس محافظت می شود.

گلکسی اس۲۱ اولرتا منایشگر داینامیک امولد 2X  با ابعاد ۶.۸اینچی 

و با رزولویشن۱۴۴۰ در ۳۲۰۰پیکسل دارد و با شیشه گوریال گلس 

ویکتوس محافظت می شود. به گفته سامسونگ، منایشگر نسبت به 

نسل قبل بهبود داشته و در مقایسه با رسی گلکسی اس۲۰، به میزان 

۲۵درصد روشن تر است و ۵۰درصد کنرتاست بهرتی دارد و ۱۰۰درصد 

تعداد رنگ های بیشرتی را منایش می دهد.

افزون بر این، منایشگر از نرخ رفرش تا ۱۲۰هرتز پشتیبانی می کند و 

به این ترتیب گزینه های مناسب برای گیمرهای حرفه یی خواهد بود. در 

زیر منایشگر هم حسگر اثر انگشت اولرتا سونیک قرار گرفته که به گفته 

سامسونگ در مقایسه با قبل تا ۱.۷برابر رسعت باالتری دارد.

دانـش و تکـنالوژی
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پروتوتایپ رنو 5 معرفی شد؛ هاچبک جذاب 
فرانسوی با ماشین برقی باز می گردد

سولر آفتابی چیست؟

انـرژی خورشـیدی از نـور خورشـید بـه دسـت می آید. 

سـولر آفتابـی – یـا اثـر فوتوولتائیـک - بـا تبدیـل نـور 

بـه  را  انـرژی(  دارای  )ذرات  فوتون هـا  خورشـید، 

تبدیـل  الکرتیسـیته 

سـولرهای  می کنـد. 

کاربردهـای  آفتابـی 

از  کـه  دارنـد  فراوانـی 

ایـن  بـه  می تـوان  آن جملـه 

مـوارد اشـاره کـرد: کنـرتول قـدرت 

سیسـتم اتاقک هـا، تجهیـزات ارتباطی، 

کنرتول حسـگر و تولید الکرتیسـیته توسـط 

سیسـتم های الکرتیکـی خورشـیدی خانگـی و 

تجـاری.

تاریخچه سولر خورشیدی

پیرشفـت اسـتفاده از انرژی خورشـیدی به 100سـال 

انـرژی  از  دور،  نه چنـدان  زمانـی  برمی گـردد.  قبـل 

خورشـیدی بـرای تولیـد بخـار آب اسـتفاده می شـد و 

از بخـار آب نیـز در عملکرد 

مختلـف  ماشـین های 

امـر  ایـن  امـا  اسـتفاده می کردنـد؛ 

نـور  )تبدیـل  فوتوولتائیـک  اثـر  کشـف  از  پیـش  تـا 

خورشـید( توسـط »ادمونـد بکـرل« امکان پذیـر نبـود.

گرفـنت  کمـک  بـا  فریـت«  »چارلـز  سـال1893  در 

اصـل  خورشـیدی  سـلول  اولیـن  بکـرل،  کشـف  از 

از  بااسـتفاده  خورشـیدی  سـلول  ایـن  سـاخت.  را 

از  نـازک  ورقـه  یـک  و  سـلنیم  بـه  آغشـته  ورقه هـای 

شـد. سـاخته  طـال  جنـس 

سـلول  اولیـن  امریکایـی،  مخـرتع  اُهـل«  »راسـل 

در  سـال1941  در  را  دنیـا  سـیلیکونی  خورشـیدی 

آزمایشـگاه بـل اخـرتاع کـرد. بـا بهره گیـری از اخـرتاع 

اُهـل، اولیـن سـولر آفتابـی جهـان در سـال1954 در 

آزمایشـگاه سـاخته شـد. هـامن 

سـولرهای آفتابـی در فضایـی بـا قمرهـای مصنوعـی 

دهـه70  در  مـردم  اکـرث  کردنـد.  کار  بـه  رشوع 

در  را  آفتابـی  سـولرهای  بـار  اولیـن  بـرای  میـالدی 

کردنـد. مشـاهده  ماشین حسـاب ها 

تجهیـزات  بـرای چـارج  آفتابـی  از سـولرهای  امـروزه 

هنوزهـم  پنل هـا  ایـن  می شـود.  اسـتفاده  گسـرتده 

به صورت سـلول های خورشـیدی در ماشین حساب ها 

و  خانه هـا  انـرژی  تأمیـن  بـرای  و  دارنـد  وجـود 

مجتمع هـای تجـاری ماننـد سـاختامن رشکـت گوگل 

می شـوند. اسـتفاده  آن هـا  از  کالیفرنیـا  در 

سولر آفتابی چگونه کار می کند؟

سـولرهای آفتابـی انـرژی تجدیدپذیـر را می گیرنـد و 

بـه الکرتیسـیته تبدیل می کننـد؛ می توان بااسـتفاده 

چـارج  را  الکرتیکـی  مدارهـای  الکرتیسـیته  ایـن  از 

سـلول  چندیـن  شـامل  آفتابـی  سـولرهای  کـرد. 

خورشـیدی اند کـه هرکـدام از الیه هـای سـیلیکونی، 

فسـفری )بـرای تولیـد بـار منفـی( و بـور )بـرای تولید 

بـار مثبـت( تشـکیل شـده اند.

جریـان  و  جـذب  را  فوتون هـا  آفتابـی  سـولرهای 

از  تولیدشـده  انـرژی  می کننـد.  تولیـد  الکرتیکـی 

فوتون هـا بـه الکرتون هـا امـکان می دهـد تـا از مـدار 

امتـی خـود خـارج و در میـدان الکرتیکی تولیدشـده 

توسـط سـلول های خورشـیدی رها شـود؛ ایـن میدان 

جریـان  به سـوی  را  آزاد  الکرتون هـای  الکرتیکـی، 

اثـر  نـام  بـا  رونـد  ایـن  الکرتیکـی هدایـت می کنـد. 

می شـود. شـناخته  فوتوولتائیـک 

سـقف یـک خانـه متوسـط، فضـای کافی بـرای نصب 

سـولرهای آفتابـی الزم بـرای تولیـد انـرژی الکرتیکی 

روز  طـول  در  آفتابـی  سـولرهای  همچنیـن  دارد.  را 

انـرژی الکرتیکـی اضافـی تولید می کننـد تا در 

شـب مورداسـتفاده قـرار گیرد.

ایـن  میرتهـا 

را  امـکان 

بـه 

صاحبـان سـولرهای آفتابی می دهند تـا درصورتی که 

سیسـتم تولیـد انرژی بیـش از نیاز خانه انـرژی تولید 

کننـد. دریافـت  را  آن  هزینـۀ  کنـد، 

در تجهیـزات »آف گریـد« بانک بطـری، کنرتول کننده 

رضوری انـد.  قطعـات  از  معکوس کننـده  و  چـارج 

سیسـتم خورشـیدی جریـان مسـتقیم بـرق را توسـط 

بطـری می فرسـتد. بانـک  بـه  کنرتول کننـده چـارج 

پـس ازآن انـرژی از بانـک بطـری بـه معکوس کننـده 

مـی رود و جریـان مسـتقیم بـه جریان متنـاوب تبدیل 

می شـود و در دسـتگاه هایی کـه بـا جریـان مسـتقیم 

کار منی کننـد، کاربـرد دارد.

معکوس کننـده  بـه  باتوجـه  را  خورشـیدی  سیسـتم 

سـایزبندی می کننـد تـا نیازهـای مختلـف را بـرآورده 

از جریـان متنـاوب در تجهیـزات برقـی خانـه  کنـد. 

قایق هـا،  و  نقلیـه  وسـایل  تجـاری،  مجتمع هـای  یـا 

ارتباطـی،  تجهیـزات  کلبه هـا،  اتاقک هـا،  کنـرتول 

جریـان دیدبانـی نفـت و گاز و ... اسـتفاده می شـود. 

فواید سولرهای آفتابی

تجهیـزات  از  آفتابـی  سـولرهای  از  اسـتفاده  هنـگام 

آف گریـد  تجهیـزات  می شـود؛  اسـتفاده  آف گریـد 

جریـان  بـه  آن  از  اسـتفاده  بـرای  کـه  تجهیزاتی انـد 

نیسـت. احتیاجـی  بـرق  اصلـی 

باوجـود سـولرهای آفتابـی، دیگـر نیـازی بـه پرداخت 

بـرق و کابل کشـی  پایـه  هزینه هـای سـنگین نصـب 

ایـن نـوع پنـل ارزان تـر اسـت و اگـر  نیسـت. قطعـاً 

درسـت از آن نگهـداری شـود، تـا سـه دهـه قابلیـت 

انـرژی دارد. تولیـد 

البتـه بهرتیـن فایـده آن ایـن اسـت کـه از انرژی های 

بـه  باتوجـه  می شـود.  تغذیـه  تجدیدپذیـر  و  پـاک 

تغییـرات جهانـی آب وهـوا و گـرم شـدن کـره زمیـن، 

مـی رود.  شـامر  بـه  مهـم  امـری  امتسـفر  حفـظ 

آفتابـی کمرتیـن آلودگـی و اسـتهالک را  سـولرهای 

می ماننـد. سـامل  زیـادی  مـدت  تـا  و  دارنـد 

می تـوان از فوایـد دیگـر سـولرهای آفتابـی بـه 

این موارد اشاره کرد:

را  هزینه یـی  پنـل  اولیـه  نصـب  بـرای  وقتـی   .1

می پردازیـد، انـرژی  تولیدشـده توسـط پنـل در ادامه 

طـول عمـرش )بسـته به کیفیـت و نوع پنـل( از 15 تا 

20سـال و کامـالً رایـگان اسـت.

2. اگـر انـرژی مرصفـی بیـش از تولیـد پنـل باشـد، 

کمپنـی  )معمـوالً  اسـت  قابل فـروش  اضافـی  انـرژی 

می خـرد(. را  آن  پنـل  سـازنده 

انواع سولرهای آفتابی

اجـزای  و  آفتابـی وجـود دارد  نـوع سـولر  در کل دو 

سـیلیکونی اند: اغلـب  آن هـا  تشـکیل دهنده 

)مولتـی  پلی کریسـتالین  یـا  مونوکریسـتالین   -1

) لین یسـتا کر

2- سیلیکون بی شکل

ایـن دو نوع جزء سـازنده باتوجـه به قیمت، 

طـول عمـر و بـازده، پنل هـای متفاوتی 

تولیـد می کننـد. سـولر آفتابی نوع 

اول کـه از مونوکریسـتالین یـا 

سـاخته  پلی کریسـتالین 

می شـود، بیـن 12 تـا 

19درصـد بـازده دارد 

از  دوم  نـوع  پنـل  و 

بی شـکلی  سـیلیکون 

گرفـنت  قـرار  هـم  کنـار  از  کـه  می شـود  سـاخته 

آمـده اسـت. بـه وجـود  سـلول های بی شـکل 

نکته مهم در نصب سولر آفتابی

ایـن پنل هـا جریـان مسـتقیم تولیـد می کننـد؛ پـس 

را  مسـتقیم  جریـان  بایـد  جریـان  از  اسـتفاده  بـرای 

توسـط معکوس کننـده به جریـان متنـاوب 230 ولت 

تبدیـل کـرد. ایـن امـر بـه وسـیله معکوس کننده یـی 

کـه در سـولر آفتابـی قـرار دارد، اتفـاق می افتـد.

سطح انرژی تولیدی سولر

ظرفیـت یک سـولر آفتابی با واحـد »وات« اندازه گیری 

در  آفتابـی  سـولر  یـک  بیشـرتین ظرفیـت  می شـود. 

رشایـط ایـده آل )در یـک روز آفتابـی بـا آسـامن کامالً 

صـاف( مشـخص می شـود.

جهت گیـری ایـده آل سـولرهای آفتابـی رو بـه جنـوب 

اسـت؛ بـازده پنل هـای نصب شـده بیـن جنوب غربـی 

ایـن  از  خـارج  و  کاهـش  5درصـد  جنوب رشقـی  تـا 

محـدوده، اتـالف انـرژی افزایـش می یابـد.

دانستی هایی درباره سولر آفتابی در کشور 

بلجیم )برای اطالعات بیشرت(

در  اسـت.  35درجـه  مناسـب  زاویـه  بلجیـم  در 

حـدود  سـاالنه  1000وات  پنـل  یـک  منطقـه  ایـن 

می کنـد. تولیـد  انـرژی  سـاعت  850کیلـووات 

بـرای یـک خانـواده دو تـا سـه نفره سـاکن بروکسـل 

بـه مسـاحت 10مرتمربـع  پنلـی  بلجیـم(،  )پایتخـت 

سـاعت  1000کیلـووات  سـاالنه  1250وات  تـوان  و 

نیـاز  میانگیـن  تولیـد می کنـد، درصورتی کـه  انـرژی 

ایـن خانـواده بـه انـرژی 3500کیلـووات سـاعت در 

سـال اسـت؛ یعنـی ایـن پنـل حـدود یک سـوم از نیاز 

برطـرف می کنـد. را  خانـواده 

در شـهر اسـتفاده از پنـل در متامـی اتاق هـا امـری 

دشـوار اسـت؛ امـا باتوجـه بـه افزایـش بـازده پنل هـا 

امـکان بـرآوردن نیـاز مـردم وجـود دارد.

***

سـولرهای آفتابی که در کشـور به سـولر شـهرت 

دارنـد طرفـداران زیادی دارند. در افغانسـتان مردم 

مناسـب  زیرسـاخت های  نبـود  و  جنـگ  به علـت 

بـرای تأمیـن بـرق و خاموشـی های پیاپـی، بـه ایـن 

منبـع مسـتقل تأمیـن بـرق روی آورده انـد. از ایـن 

نیـز  دولتـی  ادارات  در  خانه هـا  بـر  افـزون  انـرژی 

استفاده می شود.

نیـروگاه  بزرگ تریـن  حـارض  حـال  در 

در  افغانسـتان  آفتابـی  بـرق  تولیـد 

قـرار  قندهـار  دامـان والیـت  ولسـوالی 

۹۸بـه  سـال  در  آن  اول  فـاز  دارد. 

رسـید. بهره بـرداری 

فـاز اول ایـن نیـروگاه ۱۵مـگاوات بـرق 

دوم،  فـاز  افتتـاح  بـا  می کـرد؛  تولیـد 

میـزان بـرق تولیـدی در نیـروگاه آفتابی 

می رسـد. ۳۰مـگاوات  بـه  قندهـار 

ذخیـره  امکانـات  قندهـار  آفتابـی  بـرق  نیـروگاه 

بـرق نـدارد و انـرژی تولیدشـده در طـول روز، بایـد 

برسـد. بـه مـرصف  بـرق  در شـبکه  هم زمـان 

ایـن نیـروگاه با مشـارکت بخش خصوصـی و دولت 

سـاخته شـده اسـت. فـاز اول نیـروگاه بـا مشـارکت 

رشکـت ترکی۷۷ سـاخته شـد.

رشکـت  رسمایه گـذاری  بـا  نیـروگاه  ایـن  دوم  فـاز 

شـد. سـاخت  »زولرسـتان«  خصوصـی 

هزینـه سـاخت ایـن نیـروگاه ۳۹میلیون دالـر اعالم 

و  مالیـه  وزارت  را  آن  دالـر  ۱۴میلیـون  کـه  شـد 

۲۵میلیـون دالـر دیگـر را بخـش خصوصـی تأمیـن 

کـرده اسـت.

***
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سولرهای آفتابی
سولر آفتابی سیستمی است که انرژی خورشیدی را دریافت و به انرژی الکرتیسته تبدیل می کند

که می توان از آن در مرصف تجاری یا مسکونی استفاده کرد.

سولرهای آفتابی در افغانستان

سیستم عملکردی جالب چراغ معادن قدیمی
کلسیم کاربید را وقتی با آب مخلوط می کنید گاز استیلن   

ایجاد می کند که اشتعال پذیر است. باتوجه به همین اصل، 

یک مخزن را از آب پر می کردند و روی یک مخزن شامل 

کلیسم کاربید قرار می دادند تا آب قطره قطره بریزد و آنگاه از 

گاز استیلن ایجادشده برای روشنایی استفاده می کردند.

کالری مرصفی روزانه را چگونه
کاهش دهیم؟

سالدهای کامل بخورید. • آب بیشرتی بنوشید. •   
نان و برنج کمرت بخورید. • به آرامی غذا بخورید. • 
خوراکی های فرآوری شده را حذف کنید.  • هر روز 

ورزش کنید.



امریکا،  منتخب  رییس جمهوری  بایدن،  جو 

احیای  برای  خود  برنامه  )25جدی(  پنج شنبه شب 

اثر همه گیری کرونا رضبه  این کشور که در  اقتصاد 

خورد، را اعالم کرد.

به گزارش بی بی سی فارسی، این برنامه شامل پرداخت 

۱۴۰۰دالری به هر امریکایی خواهد بود.

از  است،  دالر  1.9تریلیون  آن  هزینه  که  برنامه  این 

کسب وکارهای خرد و خانواده های امریکایی در برابر 

آسیب های گسرتده ناشی از همه گیری کرونا حامیت 

کند.

تعداد قربانیان ویروس کرونا در امریکا تا روز پنج شنبه 

به مرز ۴۰۰هزار نفر نزدیک شد و بیش از ۲۳میلیون 

امریکایی به این ویروس مبتال شده اند.

با  بیشرت  روز  چند  که  امریکا  جدید  رییس جمهوری 

ورود به کاخ سفید فاصله ندارد، پنج شنبه شب در یک 

امریکایی  قانون گذاران  و  مردم  به  خطاب  سخرنانی 

گفت: کشور با بحران انسانی روبه رو است و نباید برای 

پایان دادن به رنچ انسان ها لحظه یی را هدر داد.

او افزود:»نه تنها از نظر اقتصادی حیاتی است که وارد 

عمل شویم بل معتقدم از نظر اخالقی وظیفه ماست. 

مردم  بگذاریم  منی توانیم  گیری  همه  این  میانه  در 

گرسنه مبانند یا خانه های شان را از دست بدهند. یا 

کارمندان صحی و معلم هایی را متاشا کنیم که کارشان 

را از دست می دهند، آن هم وقتی که این قدر به آن ها 

احتیاج داریم.«

»برنامه  که  اقتصادی  احیای  برای  بایدن  آقای  برنامه 

مشوق های  از  مجموعۀ  گرفته،  نام  امریکا«  نجات 

اقتصادی و کمک های مستقیم است که نزدیک به دو 

تریلیون دالر ارزش دارد و از جمله شامل کمک های 

نقدی مستقیم، گسرتش بیمه بیکاری، کمک هزینه 

اجاره خانه، کمک هزینه مواد غذایی، کمک به کسب 

وکارهای کوچک است.

جو بایدن وعده داده که در صد روز اول دولت خود، صد 

میلیون امریکایی را واکسن کند و حدود ۴۱۵ میلیارد 

دالر این برنامه برای مقابله با همه گیری است.

به  ۱۴۰۰دالری  مستقیم  کمک  یک  همچنان 

امریکایی ها در نظر گرفته شده و ۴۴۰میلیارد دالر نیز 

برای کمک به کسب و کارهای خرد اختصاص دارد.

به  امریکایی  ۲۰۰هزار  از  بیش  روزانه  حالی که  در 

ویروس کرونا مبتال می شوند، هفته جاری، یک میلیون 

امریکایی خواستار مقرری بیکاری شده اند که به گفته 

وزارت کار امریکا از ماه جنوری تا کنون بی سابقه بوده 

است.

طرح آقای بایدن ابتدا نیازمند تصویب کنگره خواهد بود 

و جمهوری خواهان عموما از ریخت وپاش های پر هزینه 

دولتی دل خوشی ندارند اما قدرت گرفنت دموکرات ها 

برنامه  این  را برای تصویب  تازه  در سنا شانس دولت 

بیشرت می کند.

ناسا یا سازمان هوافضای ایاالت متحده اعالم کرده 

سال  گرم ترین  میالدی)2020(  گذشته  سال  که 

ثبت شده در تاریخ برش بوده است.

پنج شنبه)25 جدی(  روز  ناسا  فردا،  رادیو  به گزارش 

اعالم کرد که سال 2016 میالدی گرم ترین سال ثبت 

بیشرت،  با یک دهم درجه  اما سال 2020  بود  شده 

رکورد گرم ترین سال در تاریخ برش را شکست.

طبق داده ها و یافته های دانشمندان، هفت سالی که 

تاکنون به عنوان گرم ترین ها نام گرفته اند، همه از سال 

۲۰۱۴ و ده سالی که گرم ترین نام گرفته اند، همه از 

۱۵سال گذشته به این سو ثبت شده اند.

گازهای  افزایش  را  امر  این  دلیل  دانشمندان،  این 

تا  معتقدند،  و  می کنند  عنوان  جو  در  گلخانه یی 

زمانی که برش راه حل پایدار برای آن اتخاذ نشود، این 

افزایش دمای ساالنه نیز ادامه خواهد یافت.

بود،  ناسا اعالم کرده  سال گذشته، بخش تحقیقات 

دهۀ میالدی  که اخیرا به پایان رسید، گرم ترین دهه 

و سال ۲۰۱۹ گرم ترین  ثبت شده در کوریای زمین 

سال بوده است.

دمای متوسط کوریای زمین در دهه ۲۰۱۰ میالدی 

حدود ۱۴.۷ درجه بود که ۱.۴درجه از متوسط دمای 

زمین در قرن بیستم و حدود یک سوم درجه از دهه 

قبلی باالتر است. 

امریکا، دمای دهه  اداره هواشناسی  طبق تحقیقات 

قبل باالترین درجه حرارت ثبت شده در کوریای زمین 

است.

صبح روز جمعه )26جدی( زلزلۀ با درجه 6.2 در 

جزیره سوالوسی در رشق بورنئوی اندونیزیا، دست کم 

34 تن جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شده اند.

به گزارش رادیو فردا، زلزلۀ که صبح روز جمعه رخ داد، 

باعث وحشت فراوان ساکنان جزیره شد و نیز در نتیجه 

این زلزله، یک شفاخانه را با خاک یک سان کرده و به 

چندین ساختامن دیگر آسیب رسانده است.

بر اساس گزارش ها، ده ها بیامر و کارمندان صحی این 

شفاخانه در زیرآوار گیرمانده اند و نیروهای کمک رسان 

در تالش یافنت آن ها هستند.

زلزله یی  نیز  پیش  سال  نیم  دو  سوالوسی  جزیره 

پی  در  نیز  سونامی  یک  که  کرد  تجربه  را  شدیدی 

داشت، از همین رو گزارش ها حکایت از فرار مردم از 

شهرها بالفاصله پس از وقوع زلزله شب گذشته دارد.

که  است  داده  هشدار  اندونیزیا  هواشناسی  سازمان 

خودداری  ساحل  به  شدن  نزدیک  از  محل  ساکنان 

کنند تا طعمه سونامی احتاملی نشوند.

دولت یونان حدود ۱۴۵۰پناهجو را که هم اکنون در 

دیگر  و  لسبوس  جزیرۀ  در  پناهجویان  پذیرش  مراکز 

جزایر آن کشور مستقر شده اند، به ترکیه برمی گرداند.

وزیر  میتاراکی  نوتیس  امریکا،  صدای  گزارش  به 

مهاجرت یونان، روز پنج شنبه )25جدی( از دولت ترکیه 

خواست تا به توافقات خود با اتحادیه اروپا در خصوص 

پناهجویان، پابند باشد.

به کمیسیون  را  یونان درخواستی  میتاراکی گفت که 

و  کرده  پیشکش  اتحادیه  این  مرزهای  ادارۀ  و  اروپا 

خواستار برگرداندن فوری این پناهجویان به ترکیه شده 

است.

وزیر مهاجرت یونان افزود که این ۱۴۵۰نفر از ترکیه وارد 

یونان شده اند و به گفتۀ وی درخواست پناهندگی آنان 

رد شده است.

تالش  ترکیه  که  داریم  »توقع  گفت:  میتاراکی  آقای 

حامل  قایق های  حرکت  از  نخست  دهد.  خرج  به 

پناهجویان که از سواحل آن کشور به سمت کشورما و 

اتحادیه اروپا حرکت می کنند، جلوگیری کند. دوم اینکه 

پناهجویان برگشت داده شده را بپذیرد.«

وزیر مهاجرت یونان تاکید ورزید که اکرث این ۱۴۵۰نفر 

که قرار است به ترکیه برگردانده شوند، فعالً در جزیرۀ 

لسبوس مستقرند.

در همین حال، قرار است پس از ماه ها تنش بین ترکیه 

و یونان، گفتگوها برای حل مناقشۀ دیرینۀ ارضی میان 

این دو کشور عضو ناتو از رس گرفته شود.

برگرداندن پناهجویان به ترکیه، بر اساس توافقی که در 

سال ۲۰۱۶ میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفت، 

انجام می شود.

و   ۲۰۱۵ سال های  در  مهاجر  و  پناهجو  هزار  صدها 

۲۰۱۶ از طریق ترکیه وارد اروپا، عمدتاً یونان شدند، 

تا این که امضای توافق میان انقره و اتحادیه اروپا سبب 

کاهش تردد پناهجویان میان ترکیه و یونان شد.

است  پناهجو  میلیون  سه  میزبان  اکنون  هم  ترکیه 

شهروندان  هستند.  سوری  پناهجویان  آنان  اکرث  که 

ترکیه  در  مستقر  پناهجویان  میان  در  نیز  افغانستان 

شامل می باشند.

دولت کوریای شاملی شامگاه پنج شنبه )25جدی( 

بالستیک  موشک های  نظامی،  رژه  مراسم  یک  در 

از  پرتاب  قابلیت  که  گذاشت  منایش  به  را  جدیدی 

زیردریایی را دارا هستند.

به گزارش شبکه خربی العربیه،  مراسم ویژه نظامی دو 

روز پیش در پیونگ یانگ پایتخت این کشور و با حضور 

کیم جونگ اون رهرب کوریای شاملی برگزار شد و این 

مراسم پس از برگزاری نشست های سیاسی که مدت ها 

طول کشید، برگزار گردید.

بالستیک،  موشک های  گذاشنت  منایش  به  افزون 

واحد های  و  زرهی  مکانیزه،  نظام،  پیاده  نیروهای 

موشک انداز کوریای شاملی نیز به منایش گذاشته شد.

در این مراسم، همچنان انواع جدیدی از موشک های 

تحلیل گران  گفته  به  که  درآمد  منایش  به  بالستیک 

نظامی، موشک های بالستیک کوتاه برد و موشک های 

بالستیک با قابلیت پرتاب از زیردریا هستند.

شاملی  کوریای  مرکزی  خربگزاری  مورد،  همین  در 

گفته است: »قوی ترین سالح در جهان، موشک های 

بالستیک با قابلیت پرتاب از زیردریایی ها، یکی پس از 

دیگری وارد میدان می شوند، تا اقتدار نیروهای مسلح 

انقالبی را به منایش بگذارند.«

کوریای شاملی تعدادی از موشک هایی با قابلیت پرتاب 

تحلیل گران  گفته  به  و  کرده  آزمایش  را  زیردریایی  از 

نظامی این کشور در صدد ساخت زیردریایی هایی برای 

حمل این موشک ها است.

برخی عکس ها و تصاویر منترش شده از این مراسم در 

رسانه ها نشان می دهد که بر روی موشک های بالستیک 

با قابلیت پرتاب از زیردریایی ها کلمه »بوک جوک سونگ 

-5« نوشته شده که حاکی از آن است که موشک های 

نوع »بوک جوک سونگ -4« کوریای شاملی که بیشرتی 

از آن ها در رژه نظامی ماه اکترب سال گذشته رومنایی 

شده بود، توسعه داده شده اند.

علی رغم این اما کوریای شاملی در این رژه موشک های 

بالستیک قاره پیامی خود را که گامن می رود توانایی 

ایاالت  به هر مکانی در  حمل کالهک های هسته یی 

متحده امریکا را دارا باشند، را به منایش نگذاشت.

جلو نفرت و افرتا علیه دو رسانه بریتانیایی در پاکستان گرفته شود
سازمان خربنگاران بدون رسحد از حکومت اسالم آباد خواست تا از کمپاین»نفرت و افرتا« علیه دو رسانۀ بریتانیایی جلوگیری شود و نیز کسانی که   
این دو رسانه  را تهدید کرده اند، مورد پی گرد قانونی قرار گیرند. دانیل باستارت، رییس بخش آسیا پاسفیک در سازمان خربنگاران بدون رسحد 
می گوید:»کمپاین آنالین که به دستور فرماندهی عالی اردوی پاکستان علیه دو رسانه بریتانیا صورت می گیرد، نه تنها آزادی بیان را تهدید می کند، 
بل برای زندگی خربنگاران هم بسیار خطرناک است.« گفته می شود که یکی از رسانه های بریتانیایی که در پاکستان تهدید شده، بی بی سی می باشد.

پاکستان در شاخص آزادی مطبوعات جهان از سوی سازمان خربنگاران بدون رسحد از بین ۱۸۰کشور در ردیف ۱۴۵قرار گرفته است.
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پیشنهاد ۱.۹ تریلیون دالری بایدن برای بهبود اوضاع اقتصادی

2020 گرم ترین سال ثبت شد

ده ها کشته و زخمی در نتیجه زلزله در یک جزیره اندونیزیا

یونان ۱۴۵۰پناهجو را دو باره به ترکیه بر می گرداند

کوریای شاملی موشک های بالستیک جدید را به منایش گذاشت

7 جــهـان madanyatdai سال دهم   شامره 682       شـنبه  27 جدی  1399 ly.com

دو گروه مرصی در فهرست سازمان های 
ترورریستی امریکا قرار گرفت

اجتامع هزاران زایر هندی در کرانه رود گنگ

واشنگنت، گروه های انصار بیت املقدس و حسم در مرص را در فهرست 

سازمان های تروریستی قرار داد.

به گزارش شبکه خربی العربیه، وزارت خزانه داری امریکا پنج شنبه )25جدی( 

در بیانیه یی رسمی اعالم کرد که نام گروه انصار بیت املقدس وابسته به داعش 

در رشق این کشور و جنبش»حسم« اخوان املسلمین در مرص را در فهرست 

جهانی سازمان های تروریستی قرار گرفته است.

وزارت خزانه داری امریکا همچنان افراد و شخصیت های مرتبط با گروه »حسم« 

اخوان املسلمین مرص شامل »عال السامحی« با تابعیت مرصی مقیم در ترکیه 

که گامن می رود بنیان گذار این گروه باشد و نیز یکی دیگر از رهربان این 

گروه به نام یحیی موسی کا ساکن ترکیه است، را در لیست  جهانی تروریزم 

قرار داده است.

جنبش بازوهای مرص موسوم به »حسم« در سال 2014 تشکیل شد، عملیات 

ترور و حمالتی را در قاهره پایتخت مرص و دلتای نیل به ویژه علیه نیروهای 

پولیس این کشور را بر عهده گرفت. به گفتۀ مقام های پولیس مرص، این 

جنبش متعلق به جامعت اخوان املسلمین می باشد.

وزارت داخله مرص تاکید کرده که جنبش حسم در انفجار موترهای مبب گذاری 

شده  دست دارد. در اکتوبر 2019 در مرکز قاهره انفجاری صورت گرفت که 

منجر به کشته شدن 20 تن گردید و گفته می شود که جنبش حسم در وقوع 

این رویداد دست داشته است.

بر بنیاد گزارش ها، مقام های وزارت داخله مرص، گروه حسم از نظر اداری و 

مالی وابسته به جامعت اخوان املسلمین، جناح محمد کامل است که این 

گروه را فرماندهی می کرده و در رویارویی با پولیس مرص کشته شد.

به گفتۀ مقام های پولیس مرص، عملیات های گروه حسم در شامری والیت های 

مرص به وقوع پیوسته که از جمله آن، نصب کمین ها در قاهره و الجیزه برای 

اعالم حضور و درگیر کردن نیروهای امنیتی است.

این جنبش، همچنان مسوولیت انجام عملیات های تروریستی و حمالتی به 

کمین ها را بر عهده گرفته و اعالم کرده که در ترور علی جمعه مفتی سابق مرص، 

دست دارد. از سویی هم، پولیس مرص موفق شده 8 نفر از موسسان جنبش 

حسم را دستگیر کند که به طرح ریزی حمله و انجام اقدامات تروریستی به نفع 

جامعت اخوان املسلمین اعرتاف کرده اند.

بر اساس اعرتاف های موسسان جنبش حسم، این گروه در تالش برای ترور 

دستیار معاون کل و قتل چندین تن از افرسان پولیس مرص دست داشته 

است. این گروه همچنان به منظور مستندسازی اقدام به تهیه فیلم و عکس از 

عملیات های خود کرده و آن ها را در شبکه اجتامعی منترش کرده اند.

به گفتۀ مقام های امنیتی مرص، جنبش حسم دارای هسته های خوشه یی 

است که از نظر تشکیالتی باهم در ارتباط هستند.

در همین راستا، نیروهای امنیتی مرص موفق شدند صدها تن از اعضای گروه 

حسم را بازداشت کنند و به دنبال آن 304 متهم از عنارص این گروه به اتهام 

ارتکاب 14 فقره جرایم تروریستی و عملیات ترور به سارنوالی نظامی این کشور 

ارجاع داده شده اند.

هزاران زایر در کرانه رود گنگ هند در ابتدای کوم میال، جایی که بزرگ ترین 

اجتامع انسانی جهان نام گذاری شده، جمع شده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، این یکی از خجسته ترین مراسم هندوها در سال 

جاری در زمان شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. در روز اول جشنواره، 

صدها نفر با قصد از بین بردن گناهان شان خود را در آب این رودخانه شستشو 

می دهند. 

مقام های هندی می گویند: آن ها دستورالعمل های مربوط به همه گیری کرونا 

را رعایت می کنند اما اکرث حامم کنندگان ماسک ندارند.

تعداد مبتالیان به کرونا در هند بسیار زیاد است و تنها ایاالت متحده بیشرت از 

هند موارد ابتال به کرونا را دارد. با این حال، نرخ مرگ و میر بر اثر کرونا در هند 

از بسیاری از کشورها کم تر است و محدودیت های شدید خانه نشینی در این 

کشور اعامل نشده است.

هندوها معتقدند که حامم کردن به آن ها کمک می کند تا به »موکشا« یعنی 

سعادت برسند که آن ها را از چرخه تولد و مرگ آزاد می کند.

بر اساس گزارش کانال خربی)ان دی تی وی(، ورود زایران در ساعت ۰۳:۰۰ 

بعد از ظهر روز پنج شنبه به وقت محلی به هار کی پودی، ساحل معروف 

رودخانه گنگ در هاریدوار آغاز شد و یک ساعت بعد حامم رشوع شد.

این رویداد به طور معمول ده ها هزار نفر را به خود جلب می کند، اما این بار 

مقام ها به دلیل خطرات ناشی از کرونا، از مردم خواسته اند به طور انبوه در این 

مراسم جمع نشوند.

مقام های منطقه به مردم هشدار داده اند که فقط در صورت مشخص شدن 

تست منفی کرونا، ماسک زدن و حفظ فاصله اجتامعی به آنجا بیایند اما 

روزنامه نگاران محلی می گویند تعداد کمی از این مقررات پیروی می کنند.

اخیرا در محکمۀ درخواستی ارایه شده که در آن، این نگرانی مطرح شد که اگر 

شامر جمعیت رشکت کننده در این مراسم کنرتل نشود این رویداد می تواند 

به مکان شیوع گسرتده ویروس کرونا تبدیل شود و اجرای مقررات مربوط به 

کرونا در چنین مقیاسی دشوار خواهد بود.

بر اساس گزارش خربگزاری آی ان آی، مقام ها ماه گذشته گفتند که این 

رویداد به جای سه ونیم ماه به دلیل بیامری همه گیر کرونا، به مدت ۴۸روز 

برگزار می شود. مقام های پولیس ایالتی همچنان اعالم کردند که کامندوهای 

گارد امنیت ملی به منظور برقراری امنیت در این محل مستقر می شوند.
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کبوتری که مسافت امریکا تا اسرتالیا را پیمود، کشته می شود
کبوتری که مسافت ۱۳هزار کیلومرت را از ایالت اوریگن امریکا تا اسرتالیا طی کرد، اکنون به خاطر قوانین سخت قرنطین در اسرتالیا کشته می شود.   

کوین چلی-برد، مالک جدید این کبوتر به رسانه ها گفت که این کبوتر را به تاریخ ۲۶ دسامرب در حالت بسیار خسته در حویلی خانه اش در شهر ملبورن 

اسرتالیا پیدا کرد. گزارش ها می رساند که این مرد اسرتالیایی سپس پی برد که این کبوتر از یک مسابقه در ایالت اوریگن امریکا فرار کرده و به اسرتالیا 

مهاجر شده است. او این کبوتر را به خاطر جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا، جو نامیده است. کارشناسان گامن می کنند که جو با استفاده از 

 pigeonpedia.com یک کشتی باربری اقیانوس آرام را عبور کرده است. قبل از این دورترین فاصله یی را که یک کبوتر طی کرده بود و در سایت

ثبت شده در سال ۱۹۳۱ از فرانسه به ویتنام بود که حدود ۱۱۶۰۰کیلومرت می باشد و ۲۴ روز طول کشیده بود.

آخریـن  از  یکـی  در  ترمـپ  دونالـد   

اقدام هـای خـود بـه عنـوان رییس جمهـور، 

فرمانـی اجرایـی صادر و اسـتفاده از هشـت 

جملـه  از  چینایـی  نرم افـزاری  برنامـه 

پرداخـت  برنامـه  بزرگ تریـن  علی پـی،  

تلیفـون همـراه در جهـان را ممنـوع کـرد. 

فزاینده یـی در  بـه طـور  و  مـردم در چیـن 

سـایر کشـورها انـواع معامـالت را از طریـق 

علی پـی و وی  چت پـی انجـام می دهند، از 

پرداخـت بل هـای بـرق گرفته تـا خرید غذا 

در  ولخرجـی  و  خیابانـی  فروشـندگان  از 

بوتیک های لُکس. 

پنـج  در  کـه  ترمـپ،  ممنوعیـت  دسـتور 

جنوری صادر شـد، به خاطـر رفع نگرانی ها 

از ایـن احتامل بود کـه برنامه های محبوب 

چینایـی بـه بجینـگ اجـازه دسرتسـی بـه 

داده هـای حسـاس امریکایی هـا را بدهنـد، 

اما تسـلط نوظهـور چین در فـن آوری مالی 

کـه بـه آن »فین تـک« نیـز گفتـه می شـود، 

مشـکلی اساسـی تر بـرای ایـاالت متحـده 

ایجـاد می کنـد. 

واشـنگنت منی توانـد اعتامد کنـد که حزب 

کمونیسـت چیـن )ح.ک.چ( نفـوذ روزافـزون 

خـود را در بازارهـای مالـی بـه نفـع خـود 

افزایـش دهـد. بـه احتـامل زیـاد، بجینـگ 

از فین تـک بـرای به دسـت آوردن سـهم هنگفتـی در تجـارت جهانـی، تقویـت 

وضعیـت نظارتـی خـود و ایجـاد مقدماتی برای به چالش کشـیدن دالـر امریکا 

بـه عنـوان ارز ذخیـره جهـان اسـتفاده خواهـد کـرد.

اسب تروجان در تلیفون هوشمند شام  

برنامه هـای پرداخـت تلیفـون همـراه در چیـن بـه عنـوان روش هـای جالـب و 

آسـان بـرای ارسـال هدایـای تعطیـالت »پاکـت رسخ« بـرای خانـواده و دوسـتان 

در سـال جدیـد قمـری آغـاز بـه کار کـرد، امـا بـه رسعـت بـه صنعـت عظیمـی 

مبـدل شـد. میلیون ها مشـرتی چینایـی برای معامـالت روزمـره از فن آوری های 

پرداخـت دجیتـل اسـتفاده می کنند. طبقه متوسـط رو به 

رشـد چیـن دارای »کارت هـای اعتبـاری« پیـش رو می باشـد 

پیوسـته  اسـت؛ حجـم  پرداخـت دجیتـل  بـه  و مسـتقیم 

ایـن پرداخت هـا اکنـون در چیـن بیـش از 42تریلیـون دالر 

اسـت؛ تقریبـا 150برابـر حجـم معامـالت ایـاالت متحده در 

برنامه هایـی ماننـد پی پـل و ومنـو.

کـه  را  تهدیـدی  فین تـک  چینایـی  رشکت هـای  ظهـور 

متوجـه فراگیرتریـن دولـت نظارتـی جهـان اسـت، تقویـت 

می کنـد. بـه اصطالح »اگـزوز داده هـا« از میلیاردهـا معامله 

دجیتـل، داده هـای موجـود را از طریـق شناسـایی چهـره، 

تاریخچـه جسـتجو و اتصـاالت شـبکه اجتامعـی، تجهیـز 

حـزب کمونیسـت چیـن بـه متربهـای مکانـی و جی.پـی.

اس، تاریخچـه معامـالت، گـزارش سـفر، جزییـات حسـاب 

بانکـی و مـوارد دیگـر تکمیـل می کنـد. روی هـم رفتـه، 

ایـن اطالعـات بـه مقامـات چینایـی ایـن امـکان را می دهد 

تـا بـا کاهـش یـا لغـو دست رسـی بـه حسـاب های بانکـی، 

مسـدودکردن مسـیرهای سـفر و منـع ورود بـه مکان هـای 

خـاص، افـراد و گروه هـای خـاص را از نزدیـک تحت کنرتول 

و نظـارت خـود بگیرد. متاسـفانه، اخیرا مقام هـای مالی در 

هانگ کانـگ از بانک هـا خواسـته اند گزارش معامـالت را به 

آن هـا ارایـه دهنـد تا به وسـیله آن بـه مقامات در شناسـایی 

فعـاالن طرفـدار دموکراسـی کمـک کننـد. 

مقامـات دیگـر کشـورها وضعیـت را درک کـرده و نگـران 

ایـن هسـتند کـه مقام های چینایـی چگونه خواهند توانسـت داده هایـی را که 

کاربـران در کشـورهای خودشـان تولیـد می  کننـد تحـت کنرتول خـود بگیرند. 

علی  پـی افتخـار می کنـد کـه در بیـش از 110کشـور جهـان کاربـر دارد. 

اگـر  کـه  داد  در سـال 2018 هشـدار  هنـد،  پارملـان  جـاداو، مناینـده  نارنـدرا 

رشکت هـای فین تـک چین بـه اطالعات مالـی میلیون ها هنـدی و رشکت های 

هندی دسرتسـی پیدا کنند، این کشـور را در معرض »خطر جدی ژیوپلیتیک« 

قـرار خواهـد داد. ترس هایـی مشـابه انگیزه فرمـان اجرایی ترمـپ در ممنوعیت 

علی پـی و ویچت پـی و سـایر نرم افزارهـای چینایـی بـود.

افزایش جاه طلبی های توسعه طلبانه بجینگ   

امـا تسـلط چیـن در فین تک همچنین خرب از این می دهـد که جاه طلبی های 

توسـعه طلبانه حـزب کمونیسـت چیـن را بـه طریقـی دیگـر تقویـت کـرده و 

کشـورهای دیگـر را به سـوی اقتصـاد چیـن سـوق دهد.

 رشکت هـای فین تـک چیـن ماننـد یـک اسـب تـروای ژیواکانومیـک فعالیـت 

بـازار  کـه 95درصـد  رشکت هایـی  ـ  وی چت پـی  و  علی پـی  ابتـدا،  می کننـد. 

پرداخت هـای تلیفـون همـراه چیـن را تشـکیل می دهنـد، خـود را در زندگـی 

اقتصـادی روزمـره در کشـور دیگـری ادغـام می کننـد. سـپس، بـا پشـت رس 

گذاشـنت زیرسـاخت های مالـی، ایـن رشکت هـا و سـایر رشکت هـای چینایـی 

سـایر  در  رسعـت  بـه  و  می آورنـد  به دسـت  را  دجیتـل  بانـک داری  مجوزهـای 

بخش هـا شـامل بیمـه دجیتـل، اعتبـار مرصف کننـده، حواله ها و وام هـا دامنه 

فعالیـت خـود را گسـرتش می دهنـد. ایـن رشکت هـا آن قـدر در کشـور میزبـان 

خـود جـای پـای خـود را محکـم می کننـد که حـذف آن هـا کار آسـانی نخواهد 

از چهـار  نفـر  اوایـل دسـامرب، سـه  در  مثـال،  به عنـوان  بـود. 

برنـده )از 21نفـر متقاضـی( مجوزهـای بانـک داری دجیتل در 

سـنگاپور یـا چینایی بودند یـا رسمایه گذاران چینایـی از آن ها 

حامیـت زیـادی می کردنـد. خـربی از ایـاالت متحـده و سـایر 

رشکت هـای غربـی نبـود و چین یکه تـاز میدان بود. پیشـنهاد 

چیـن بـرای هژمونـی فین تک در آسـیا گامی به سـوی هدفی 

حتـی بزرگ تـر اسـت: دسـتیابی بـه تسـلط بـر ذخیـرۀ ارزی 

جهانی. 

مالـی  خدمـات  رشکـت  تحلیل گـران  گذشـته،  سـال  خـزان 

مـورگان اسـتنلی ایـاالت متحـده پیش بینـی کردنـد کـه یوان 

می توانـد از یـن جاپـان و پونـد اسـرتلینگ انگلیـس پیشـی 

بگیـرد و تـا سـال2030 بـه سـومین ارز ذخیـره بـزرگ جهـان 

تبدیـل شـود، کـه بیـن پنج تـا 10درصـد از ذخایـر دارایی های 

ارزی جهانـی را تشـکیل می دهـد.

 بجینـگ بـا آماده شـدن بـرای راه انـدازی یـوان دجیتـل حاکم، 

احتـامال در سـال آینـده میالدی، قصد دارد تسـلط دالر امریکا 

بـر جنـوب رشقی آسـیا و بخش هایی از افریقـا را متزلزل کند؛ 

ایـن امـر معامـالت را آسـان تر کـرده و بـه چیـن اجـازه می دهد 

تـا نحـوه اسـتفاده از ارز خـود را بهرت پی گیـری کند. 

یوان برای همه  

مرصف کننـدگان و بازرگانـان در رسارس جنـوب رشقـی آسـیا 

بـه زودی می تواننـد از یـوان دجیتـل در علی پـی و وی چت پـی 

اسـتفاده کننـد. بعدهـا، ایـن برنامه هـا به عنـوان توزیع کننـده یـوان دجیتـل 

عمـل خواهنـد کـرد؛ زیـرا کسـب و کارهـای محلـی اسـتفاده از یـوان را نسـبت 

بـه دالـر در معامـالت بـا رشکت های چینایـی کارآمدتـر می دانند. سـپس حزب 

کمونیسـت چیـن می توانـد بـه موسسـه ها و مشـاغل بزرگ تـر فشـار بیـاورد تا 

بـرای انجـام معامله هـای بزرگ، مانند پرداخت سـود و تأمیـن مالی زنجیره های 

تأمیـن، از یـوان دجیتـل به جـای دالـر امریـكا اسـتفاده کنند. 

ایـن تغییـر در حـال حـارض آغـاز شـده اسـت؛ حتـی قبـل از انتشـار ارز دجیتل 

مسـتقل جدیـد چیـن. از آن جـا کـه تجـارت دوجانبـه بیـن چیـن و کشـورهای 

جنـوب رشقـی آسـیا در دهه هـای اخیر رشـد کرده، سـهم تجارت با یـوان چین 

نیـز افزایـش یافتـه  و سـهم دالـر امریکا از تجـارت دوجانبـه را از آن آن خود کرده  

است. 

دینـو جالل، سـفیر سـابق اندونـزی در ایاالت متحـده، اظهار داشـت که تجارت 

دوجانبـه اندونزیـا با چین در سـال2019 به 

ارزش79.4 میلیـارد دالـر بـوده  کـه نسـبت 

داشـته   افزایـش  10برابـر   ،2000 سـال  در 

رشکت هـای  بـرای  را  یـوان  از  اسـتفاده  و 

اندونزیایـی با چیـن »جذاب تر« کرده اسـت. 

در چهارسـال گذشـته سهم یوان در تجارت 

دوجانبـه چیـن و اندونزیـا چهار برابر شـده 

است.

ممكـن اسـت كشـورهای منطقـه بـه زودی 

سـهم یـوان را در ذخایـر ارزی خـود افزایـش 

می توانـد  زمینـه  ایـن  در  روسـیه  دهنـد. 

مثالـی باشـد بـرای پیش بینـی آینـده جنـوب رشقـی آسـیا. روسـیه سـهم یوان 

در ذخایـر خـود را از 2درصـد در سـال2018 بـه بیـش از 14درصد در سـال2019 

بـه حـدود  از حـدود 30درصـد  را  امریـکا  افزایـش داد. هم چنیـن سـهم دالـر 

10درصد در مدت مشـابه کاهش داد. سـهم دالر در تسویه حسـاب های تجاری 

بین چین و روسـیه از سـال 2016، از 90درصد به 46درصد کاهش یافته اسـت.

یـوان دجیتـل چیـن می توانـد معامـالت را از سیسـتم عامل هـای مبادلـه پـول 

تحـت سـلطه غـرب ماننـد سـویفت، مکانیزم اصلـی حفظ تسـلط دالـر امریکا 

در تجـارت جهانـی دور کنـد. مقامـات ح.ک.چ، سـویفت را ابـزاری بـرای ایـاالت 

متحـده بـرای حفـظ »هژمونـی جهانـی« و برداشـت »سـودهای کالن به موجب 

سیسـتم انحصـار« توصیـف کرده انـد. 

مقام هـای امریکایـی بایـد اقدامـات چینایی هـا را در ایـن زمینه جـدی بگیرند. 

ماکـس لوچیـن، یکـی از بنیان گـذاران پـی پـل، معتقـد اسـت کـه اگـر ایـاالت 

متحده اقدامی نکند و نسـخه دجیتلی دالر را با رسعت بیشـرتی در دسـرتس 

قـرار ندهـد، »مـا با خطر تبدیل شـدن یـوان چین بـه ارز ذخیـره دجیتل جهان 

مواجـه خواهیـم بـود.« اگر ایـاالت متحده به تدریج یـوان را به دالـر ترجیح دهد، 

اهـرم و نفـوذ خود را در بسـیاری از کشـورها از دسـت خواهد داد.

ارایۀ یک گزینه جاگزین  

ایـاالت متحـده بایـد بـا اسـتفاده از قـدرت رشکت های فـن آوری ایـاالت متحده، 

در ارایـۀ گزینه هـای جایگزیـن بـرای سـایر رشکت هـای فین تـک چیـن جـدی 

عمـل کنـد. ایـن رشکت ها تـا کنـون در ورود به میـدان رقابت روزافـزون با چین 

کُنـد عمـل کرده انـد. علـی بابـا یـا تنسـنت در هـر یـک از 13تکنالـوژی شـاخ 

فـن آوری در جنـوب رشقـی آسـیا رسمایه گـذاری کرده انـد؛ اسـتارتاپ هایی بـا 

ارزش یک میلیـارد دالـر یـا بیشـرت. 

اولیـن پخش کننـده  در  مـارچ گذشـته  در  پـل  پـی  و  مقابـل، فیس بـوک  در 

رشکت هـای  کردنـد.  رسمایه گـذاری  گوِجـک  آسـیا،  رشقـی  جنـوب  فین تـک 

امریکایـی ماننـد فیس بـوک، گوگل و پی پل نبایـد از مهم تریـن بازارهای جهان 

کـه رشـدی چشـم گیر داشـته اند و بیشـرت در منطقـه هندو-اقیانـوس آرام قـرار 

دارنـد، خـارج شـوند. 

در همیـن حـال، دولـت ایـاالت متحـده بایـد راه هایـی بـرای تشـویق غول هـای 

فـن آوری خـود بـرای مشـارکت بـا رشکت هـای فین تک غیـر چینایـی در رسارس 

جهـان پیـدا کنـد. همچنین بایـد رسمایه داران ریسـک پذیر برتر ایـاالت متحده 

را بـه رسمایه گـذاری در مسـیر تأمیـن منافـع ملـی تشـویق کند؛ درسـت هامن 

کاری کـه چیـن انجـام می دهـد. رسانجـام، ایـاالت متحـده بایـد بـه کشـورهای 

دیگـر کمـک کنـد تـا گزینه یـی بـرای تبعیت فـن آوری از چین داشـته باشـند.

سیسـتم های پرداخـت تجاری دجیتل محبوب و مناسـب کـه مرصف کنندگان 

چینایـی هـر روز از آن اسـتفاده می کننـد، بخشـی مهمـی از دولـت مبتنـی بر 

فـن آوری و نظـارت خودکامـه در چیـن اسـت، آنچـه مـا »سیسـتم عامل سـینو« 

می نامیـم. از طریـق فین تـک، چیـن مصمـم اسـت در اقتصـاد جهانـی ادعای 

سـهم بیشـرتی داشـته باشـد و کنـرتول بیشـرتی بـر سیسـتم مالـی جهانـی 

آورد.  به دسـت 

ایـاالت متحـده هنـوز فرصـت پیـروزی در ایـن رقابـت را دارد، امـا اگـر رسیـع 

اقـدام نکنـد بـه زودی مجبـور خواهـد شـد بـرای رسـیدن بـه چیـن وارد بـازی 

سـختی شـود. 

تکنالوژی اقتصادی، اسب تروای چین
پیشنهاد چین برای هژمونی فین تک در آسیا گامی به سوی هدفی حتی بزرگ تر است:

دستیابی به تسلط بر ذخیرۀ ارزی جهانی
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ترجمه

ممكن است كشورهای   
منطقه به زودی سهم یوان را 
در ذخایر ارزی خود افزایش 
دهند. روسیه در این زمینه 

می تواند مثالی باشد برای 
پیش بینی آینده جنوب 

رشقی آسیا. روسیه سهم 
یوان در ذخایر خود را از 
2درصد در سال2018 به 

بیش از 14درصد در 
سال2019 افزایش داد. 

هم چنین سهم دالر امریکا را 
از حدود 30درصد به حدود 

10درصد در مدت مشابه 
کاهش داد. سهم دالر در 
تسویه حساب های تجاری 

بین چین و روسیه از سال 
2016، از 90درصد به 

46درصد کاهش یافته 
است.

خزان سال گذشته،   
تحلیل گران رشکت 

خدمات مالی مورگان 
استنلی ایاالت متحده 

پیش بینی کردند که 
یوان می تواند از ین 

جاپان و پوند 
اسرتلینگ انگلیس 

پیشی بگیرد و تا 
سال2030 به سومین 

ارز ذخیره بزرگ 
جهان تبدیل شود، که 
بین پنج تا 10درصد از 

ذخایر دارایی های 
ارزی جهانی را تشکیل 

می دهد.


