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روی آوردن به کتاب 
خوانی و استفاده از 

آموخته های دیگران، مانند 
هر کار دیگری نیاز به انگیزه 

و شوق درونی فرد دارد. 
این کار به طور ناگهانی 
و فوری ایجاد نمی شود؛ 

بلکه کاری است که نیاز به 
مداومت و صبر و حوصله و 

تمرکز و دقت دارد. 

عواملی که در بخش 
گذشته نیز مورد اشاره قرار 
گرفت، اعم از فساد اداری، 

نبود نظام کارآمد و موثر 
اقتصادی، وجود بازار آزاد 

و ساختارهای نامناسب و 
ناسازگار با شرایط کشور و... 

سبب شده که پس از گذشت 
ده سال، دولت افغانستان از 
نا کار امدی و ضرورت تغییر 

نظام اقتصادی افغانستان 
سخن برزبان بیاورد

آیین کتاب خوانی را بیاموزیم اقتصادی سونامی  تهدیدهای  و  افغانستان 

جنگ چهره ها 
در رقابت های 

انتخاباتی

خود  افشاگری  جدیدترین  در  ویکی لیکس  مؤسس 
اعالم کرد که آژانس امنیت ملی امریکا تمام مکالمات 
ذخیره  و  ضبط  افغانستان  در  را  بین المللی  و  داخلی 

می کند.
به نقل از راشاتودی؛ جولیان آسانژ، مؤسس وب سایت 
ملی  امنیت  آژانس  کرد  اعالم  ویکی لیکس  افشاگر 
امریکا تمام تماس های تلفنی بین المللی و داخلی را در 

افغانستان ضبط می کند.

اینترسپت پیش  تر گزارش داده بودند  واشنگتن پست و 
که تماس های تلفنی و بین المللی در دو یا چند کشور 
هدف ضبط و ذخیره شده اند. هر دوی این رسانه ها به 
را  کشورها  این  از  یکی  نام  امریکا  دولت  درخواست 

سانسور کرده و از آن به عنوان کشور ایکس یاد کردند.
افشا کننده  فرد  نمی تواند هویت  اعالم کرد که  آسانژ 
کند  منتشر  وی  از  حفاظت  منظور  به  را  اطالعات  این 
و  دقیق  »بررسی  طریق  از  می توان  را  ادعاها  این  اما 
اسناد  بر  شده  اعمال  ناقص  سانسورهای  کالبدشکافانه 
دادن  مطابقت  نیز  و  منتشر شده اند  تاکنون  که  مربوطه 
با سایر برنامه های آژانس امنیت ملی امریکا« به صورت 

مستقل تأیید کرد.
منتشر  اولین  والد،  گرین  گرین  که  اینترسپت، 
کننده افشاگری های ادوارد اسنودن، به تأسیس 
کرده  اعالم  پیش تر  است،  رسانه  یاری  آن 
برنامه ای  امریکا طی  امنیت ملی  بودکه آژانس 
به نام سومالگت تماس های تلفنی موبایل ها را در 

باهاماس ضبط و ذخیره می کند.
یک  در  سازمان  این  که  کرد  اعالم  اینترسپت 
برنامه مجزا به نام میستیک اطالعات انبوهی - 
و  زمان  و  شده  گرفته  تماس  شماره های  شامل 
مدت تماس ها - را در باهاماس، مکزیک، کنیا و فیلیپین 

جمع آوری کرده است.
تمام  زیرا  است  جنجال برانگیزتر  برنامه ای  سومالگت 

تماس های تلفنی را تا 30 روز ضبط می کند.

سه کشور افغانستان، هند و پاکستان حمله به 
کنسولگري هندوستان در هرات را تقبیح 

نمودند.
به  مسلح  فرد  سه  جمعه  روز  اوایل 
سالح  های سبک و راکت به خانه ای در 

کنسولگری  متری  یک صد 
حمله  هرات  شهر  در  هند 
این  ساختمان  سوی  به  و 
کنسولگری تیراندازی کردند.

این  کرد  اعالم  پولیس 
تیراندازی حدود هشت ساعت 
کشته  از  پس  و  کشید  طول 

شدن آخرین فرد مهاجم، پایان یافت.
پولیس  سخنگوی  احمدی  عبدالرئوف 
هرات گفت: »در این حمله به هیچ یک از 
کارکنان و غیرنظامیان در این کنسولگری 
آسیبی وارد نشد و تنها دو نیروی پولیس 

دچار جراحات سطحی شدند.«
دفتر حامد کرزی در بیانیه ای اعالم کرد 
رییس جمهور کرزی در تماس تلفنی با 
نارندرا مودی نخست وزیر منتخب هند به 
وی اطمینان داد به هیچ یک از شهروندان 

نشده  وارد  آسیبی  حمله  این  در  هندی 
است. دو طرف با محکومیت این حمله، 
آن را عاملی برای مبارزه ی متعهدانه علیه 

تروریزم خواندند. 
با  نیز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 

محکومیت این حمله گفت:»هیچ دلیلی، 
را  دیپلماتیک  نمایندگی های  به  حمله 
به هیچ یک از  اینکه  توجیه نمی کند و 
کارمندان کنسولگری آسیبی وارد نشده 

است، مایه مباهات ما است.«
افغانستان  در  هند  کنسولگری  به  حمله 
درست پیش از سفر کرزی به دهلی نو 
به منظور شرکت در مراسم تحلیف نارندا 
مودی نخست وزیر تازه انتخاب شده هند 

اتفاق افتاد.

جدیدترین افشاگری ویکی لیکس درباره افغانستان؛
ضبط تمام تماس های تلفنی در افغانستان توسط آژانس 

امنیت ملی امریکا

محکومیت حمله به کنسولگري هند
 از سوی افغانستان، هند و پاکستان

افق روشن سرمایه گذاری در چابهار

دفتر سرمایه گذاری چابهار، شماره تماس: 0774404153

آمادگی اعطاء امتیازات الزم جهت سرمایه گذاری را در حال حاضر دارا می باشد. بستر این حرکت بر 
سه پایه اصلی استوار است: 

اول: وجود قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران. 
دوم: خودگردانی داخلی و مستقل منطقه آزاد براساس ارکان مصوب.

سوم: فراهم بودن امکانات زیربنائی مناسب و الزم برای شروع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری.
از مهم ترین امتیازات قانونی عامل اول عبارت هستند از: 

1-  وجود امنیت و تضمین های کافی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی. 
2- آزادی نقل و انتقال سرمایه ها و سود حاصله از فعالیت آنها.

غرب  روابط  تیرگی  کردند،  عنوان  ناتو  مقامات 
متوجه  را  خطری  اوکراین  بحران  سر  بر  روسیه  با 
همکاری ناتو با روسیه در خصوص افغانستان نخواهد 

کرد.
بارتلز،  کنود  جنرال  روسیه،  پایگاه صدای  از  نقل  به 
یک  از  پس  اظهاراتی  در  ناتو  نظامی  کمیته  رییس 
ائتالف  این  عضو  کشورهای  نظامی  مقامات  نشست 
در پاسخ به اصحاب رسانه گفت: هیچ اساسی وجود 
بر  منفی  تاثیری  وضعیت  این  که  این  بر  مبنی  ندارد 

حفظ عملیات های ناتو در افغانستان داشته باشد.
وی تاکید کرد: وضعیت فعلی امور میان ناتو و روسیه 
تا زمان صدور تصمیمات جدید سیاسی به قوت خود 

باقی خواهد ماند.

اروپا  در  ناتو  فرمانده  بریدالو  فیلیپ  جنرال  همچنین 
حال  در  ناتو  که  بازگشتی  مسیر  که  داشت  اظهار 
تغییری  می دهد  قرار  استفاده  مورد  روسیه  در  حاضر 
افغانستان  در  ایساف  نیروهای  ماموریتی  که  و  نکرده 
با  همکاری  برای  حوزه هایی  دارای  می دهند،  انجام 

ناتو است که می تواند نظر روسیه را جلب کند.
قاچاق  و  مخدر  مواد  تولید  ساخت:   نشان  خاطر  وی 
بر  قدرتمندتری  تاثیری  افغانستان  طریق  از  مواد  این 

روسیه به نسبت کشورهای ناتو دارد.
منفعت  روسیه  و  ناتو  ساخت:  نشان  خاطر  بریدالو 
برخی  در  خود  میان  همکاری  ادامه  در  مشترک 
موجب  اوکراین  تحوالت  تاکنون  دارند.  حوزه ها 

بدتر شدن جایگاه ایساف در افغانستان نشده است.

همکاری های ناتو و روسیه 
در خصوص افغانستان

بانک مرکزی افغانستان:

چین بانک های افغانستان را تحریم کرد
مرکزی  بانک  رییس  دالوری،  نوراهلل 
مالی  تحریم های  اعمال  از  افغانستان 
کشور  بانک های  علیه  چین  دولت 

خبرداده است.
به نقل از بخدی، آقای دالوری می  گوید 
راستای  در  چین  دولت  تصمیم  این  که 
پول شویی  منع  قانون  تصویب  عدم 
افغانستان از روز پنج شنبه به این سو اتخاد 

شده است.
این تحریم ها در مرحله ی نخست شامل، 
بانک های  طریق  از  پول  انتقال  منع 
افغانستان به چین و برعکس آن می شود.

رییس بانک مرکزی، هشدار داده است 
تا  پول شویی  منع  قانون  صورتی که  در 
ماه جون )ده روز دیگر( تصویب و در 
معرض اجرا گذاشته نشود، افغانستان در 
فهرست سیاه بانکی شماری از کشورها 

قرار خواهد گرفت.

ن اول
سخ

3 22

جدول بخش ها
3- معافیت 15 ساله مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی در منطقه با امکان تمدید این فعالیت.

4- نبود مقررات و تشریفات دست و پاگیر اداری.
5- حاکمیت روابط کار و کارگری بر پایه توافق کار فرمایان و کارگران. 

6- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای 
سرمایه گذاری های انجام شده در منطقه.

میزان،  هر  به  و  محدودیتی  هیچ  بدون  خارجی ها  و  ایرانی ها  سرمایه گذاری  امکان   -7
به صورت مستقل یا مشارکتی. 



عواملی که در بخش گذشته نیز مورد اشاره قرار 
و  کارآمد  نظام  نبود  اداری،  فساد  از  اعم  گرفت، 
ساختارهای  و  آزاد  بازار  وجود  اقتصادی،  موثر 
نامناسب و ناسازگار با شرایط کشور و... سبب شده 
که پس از گذشت ده سال، دولت افغانستان از نا 
کار امدی و ضرورت تغییر نظام اقتصادی افغانستان 
و  شکل  تغییر  حالی که  در  بیاورد   برزبان  سخن 
از  بخش کوچکی  و  تنها یک جزء  نظام  ساختار 
این قضیه بود و از همه مهم تر سالم سازی اداره های 
دولتی و فعال کردن بخش های نظارت و کنترول 
بر اوضاع و سیاست های تشویقی برای رشد صنایع 
قرار گرفت؛ کاری که هرگز  مورد غفلت  داخلی 
صدها  و  نگرفت  صورت  گذشته  سال  سیزده  در 
نقاط  در  تولیدی  بزرگ  و  کوچک  کارخانه ی 
دستی  و  محلی  صنایع  و  شده  ورشکسته  مختلف 

افغانستان کامال نابود شد.

از عوامل مهم دیگر که درایجاد، گسترش و تقویت 
اقتصادی  بحران  جمله  از  مختلف  ابعاد  در  بحران 
نقش داشته و دارد، فساد اداری است. میزان و حجم 
باالی فساد اداری در افغانستان سبب شده که عمال 
قوانین موجود و مربوط به بخش اقتصاد مسکوت 
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جنگ چهره ها 
در رقابت های انتخاباتی

شاهد  انتخاباتی  رقابت های  دوم  دور  آغاز  در 
به  یافته  پیشتاز و راه  نامزد  یارگیری دو  بازار گرم 
آن   از  هدف  یارگیری هایی که  هستیم.  مرحله  این 
انتخاباتی  تیم  وزن  افزایش  و  قدرت نمایی  بیش تر 
مشترک  و  منسجم  جبهه ی  یک  ایجاد  تا  است 
حتی  کشور.  آینده ی  چشم انداز  ترسیم  برای 
جزمنفعت  مبنایی  یارگیری  این  در  رفت و آمدها 
شخصی، لجبازی ها و مصلحت اندیشی های محدود 
در  هرچند  نیست.  کار  در  هم  تفاهمی  و  ندارد 
رقابت های انتخاباتی چنین فرایندهایی بدیهی بوده 
و جزء اصول و لوازم آن می باشد، اما چنین روندی 
و  شخصی  الزامات  و  جبر  برمبنای  آن که  دلیل  به 
جناحی صورت می گیرد و نه بر مبنای هم فکری و 
اهداف مشترک، نمی تواند تصویر و تعریف روشن 
آن   برنامه های  و  ویژگی ها  و  انتخاباتی  تیم های  از 
ارایه دهد وبه همین دلیل در نتیجه گیری مردم برای 
خواهد  وارد  خدشه  نیز  آگاهانه  و  سالم  انتخاب 

ساخت.
رقابت های  و  انتخابات  از  که  تصویری  واقع  در 
تقسیم  است،  شده  ترسیم  کشور  در  انتخاباتی 
است  خاصی  جریان های  و  جناح  قوم،  به  جامعه 
کلیشه ای  و  سنتی  رهبران  توسط  اصوال  که 
شدت  به  باور  این  ظاهرا  می شوند.  نمایندگی 
برجسته می شود که حضور شخصیت ها و متنفذین 
به دلیل نمایندگی از قوم و جریان خاص در یک 
و جریان  قوم  آن  مثابه ی حمایت  به  انتخاباتی  تیم 
انتخاباتی خواهد  تیم  افزایش وزن آن  نتیجه  و در 
بود. این مساله گرچه خالی از واقعیت نیست و به 
مساله ای  چنین  شدن  نهادینه  شاهد  مختلف  دالیل 
در کشور هستیم، اما اتکای محض به چنین روندی 
در  را  عدیده ای  مشکالت  می تواند  انتخابات  در 
و  بار آورد  به  اداره ی کشور  در  ناکامی ها  تداوم  
هم افزایش بدبینی  ها و گسست اجتماعی را در پی 

داشته باشد. 
رهبران،  مسلسل وار  آمد  و  رفت  و  بند  و  زد   
شخصیت ها و متنفذین قومی، سیاسی، اجتماعی و 
مدنی به تیم های مختلف، باعث بی باوری مردم و 
این وضعیت  ابتذال سیاست در کشور شده است. 
مدیریت  و  سیاست  استحکام  و  پرستیژ  شدت  به 
به  را  آن  و  مواجه کرده  تهدید  با  را  کالن کشور 
مرز تمسخر و به بازی گرفتن، نزدیک کرده است. 
رهبران ما در حالی چشم به قدرت و سیادت کشور 
دوخته اند که خواسته و ناخواسته در حال تخریب 
که  نیست  معلوم  و  هستند  آن  زیرساخت های 
چگونه می خواهند در آینده بر مردم و گروه هایی 
حاکمیت و مدیریت داشته باشند که هیچ تمکین و 
از آنان نخواهند  اطاعت  برای حمایت و  وفاداری 
از یک  بیش  نگاه شان چیزی  در  رهبران  و  داشت 

معامله گر تداعی نخواهند کرد.
ساخت  به  باورمندی  هرچند  کنونی  شرایط  در 
و جذب  و شخصیت ها  چهره ها  آرایش  با  قدرت 
حداکثری آنان در تیم انتخاباتی به یک فرهنگ و 
اصل گریزناپذیر تبدیل شده است، اما افتضاحات 
اصل  به  تفریق ها،  و  اجماع  این  در  آمده  به وجود 
ضربه های  مردم  آرای  تاثیرگذاری  و  انتخابات 
بازی های  و  ثبات  عدم  است.  کرده  وارد  سختی 
رهبران،  و  شخصیت ها  از  برخی  متضاد  و  دوگانه 
که  است  انصاف  از  دور  و  مشمئزکننده  قدر  آن 
تجارت  یک  حد  در  کشور  در  را  سیاست  بازی 

خصوصی بین قدرتمندان تقلیل داده است.  

سخن جديد

ادامه از ص 1

ادامه از ص 4

ملل نیز به برقراری صلح خدشه وارد می کند.
وی افزود:  سازمان ملل می تواند به همان اندازه که 
جامعه بین الملل از آن می خواهد، قدرتمند باشد و 
این بدین معناست که اگر آن ها می خواهند قدرتمند 
باشند، باید دسترسی به منابع را امکان پذیر کنند، 

تصمیم بگیرند و آن ها را عملی کنند.
کوفی عنان که پیش از اخضر االبراهیمی نماینده 
ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه 
بود، افزود: ما پیش از این در خصوص جنگ های 
مالی  تامین  روسیه  و  امریکا  سوی  از  که  نیابتی 
ما  اما  می کردیم،   شکایت  می شدند،  حمایت  و 
نیابتی از سوی  هم اکنون می بینیم که جنگ های 
قدرت های منطقه به راه افتاده است. من همین  طور 
کشورهایی  می بینیم  می کنم  نگاه  اطراف  به  که 
بیشتر از  وجود دارند که از قدرت های منطقه ای 
ابرقدرت ها هراس دارند، زیرا ابرقدرت ها در فاصله 
این  در  چندانی  دخالت  و  شده اند  واقع  دورتری 
مسایل ندارند، اما قدرت های منطقه می توانند نقش 

مخربی را در هر کشوری که تصمیم بگیرند، ایفا 
کنند.

هر  برای  حلی  راه  نظامی  دخالت  که  افزود  وی 
درگیری داخلی مانند سوریه نیست،  برخی کشورها 

نیز تمایلی به فراهم آوردن سرباز ندارند.
عنان عنوان داشت که به رغم مبارزات خونین در 
افغانستان و عراق، بسیاری از کشورها به این نتیجه 
باید  ملل  رسیدند که عملیات صلح بانان سازمان 

عملیات خالی از ریسک باشد.
در همین زمینه روزنامه فلسطینی المنار نوشته  است 
ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و  که اخضر 
اتحادیه عرب به سوریه نیز قبل از استعفا در پاریس 
بسیاری از زوایای بحران سوریه را فاش ساخت. 
یک دیپلمات فرانسوی گفته که ابراهیمی صراحتا 
اعتراف کرده است که بشار اسد رییس جمهوری 
سوریه به پیروزی نهایی علیه تروریست هایی که از 
سوی عربستان، امریکا، فرانسه، ترکیه و قطر حمایت 

می شوند، نزدیک است.

که  است  گفته  ابراهیمی  روزنامه،  این  نوشته  به 
گروه های تروریستی در سوریه طی ماه های اخیر 
به جان هم افتاده اند و نمی توانند خطر واقعی برای 

ارتش سوریه محسوب شوند.
بنا به اظهارات ابراهیمی، بسیاری از سیاستمداران 
غربی که به سقوط دولت سوریه در اوایل بحران 
این کشور امیدوار بودند طی هفته ها و ماه های اخیر 
در بیان پیش بینی های خود محتاطانه رفتار می کنند 

و بقای اسد در راس قدرت را بعید نمی دانند.
این دیپلمات فرانسوی به نقل از اخضر ابراهیمی 
می افزاید: هر راه حل سیاسی که مورد توافق امریکا 

و روسیه باشد کارآمد نخواهد بود.
ابراهیمی به حضور ایران در هر راه حل سیاسی برای 
بحران سوریه به واشنگتن و پاریس تاکید کرده و در 
عین حال گفته که عربستان و شیوخ قطری در ناکام 
گذاشتن ماموریت کوفی عنان، فرستاده سابق جامعه 

بین المللی به سوریه سهم داشتند.
در  همچنین  ابراهیمی  گزارش،  این  براساس 

سوریه  مخالفان  کرد:  تاکید  پاریس  مالقات 
و  نبودند  موفق  خود  صفوف  یکپارچگی  در 
با وجود   2 نشست جنوای  در  مخالفان  مواضع 
حمایت های رابرت فورد سفیر امریکا از سطح 
پایینی برخوردار بود و امریکا نیز به خاطر این 
متحد  را  سوریه  مخالفان  جبهه  نتوانست  که 
کند، سبب شکست این نشست شد. پس از آن 
بود که دولت امریکا رابرت فورد را از منصبش 

برکنار کرد.
همچنین  ابراهیمی  اخضر  گزارش،  این  بر  بنا 
اعتراف کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی 
که  شده اند  مطمئن  کامل  طور  به  تقریبا  امروز 
بین  در  و  نداشته  جایگزینی  اسد  بشار  نظام 
مخالفان سوریه رقیبی برای وی که بتواند او را 
شکست دهد وجود ندارد و هیچ قدرت نظامی 
سوریه  ارتش  برابر  در  بتواند  که  نیست  هم 
ارتش  جانشین  را  خود  بتواند  یا  کند  مقاومت 

سوریه قرار بدهد.

ن اولسخن اول سخ

چین بانک های افغانستان را ...

جهان از سوریه ...

بیم آن می رود که بیش تر کشورها که با افغانستان 
معامالت پولی نزدیک دارند، از تصمیم تازه دولت 
بانک های  بر  جدی  تحریم های  و  پیروی  چین 

افغانستان وضع کنند.
قانون  نبود  که  می گویند  اقتصادی  کارشناسان 
ثبات  برای  خطرناکی  پیامدهای  پول شویی،  منع 
دارد  پی  در  افغانستان  سیاسی  حتی  و  اقتصادی 
درحالی که شماری از افرادی که پول های غیرقانونی 

در اختیار دارند از نبود این قانون منفعت می برند.
تطهیر یا پول شویی به عبارتی پاک کردن پول از 

پول ناپاک است.
این اصطالح زمانی اطالق می شود که مافیای پول،  
قاچاقبران، تروریستان،  زورمندان، فرارکنندگان از 
مالیات و سایر متخلفان، پول های »سیاه« یا پول های 
غیرقانونی را از طریق معامالت مشروع به پول پاک 

یا به پول قانونی تبدیل می کنند.
توقف همکاری بانک های چین در مبادالت پولی 

با افغانستان به یک نگرانی عمده در کشور تبدیل 
شده است.

دولت چین گفته است که این تحریم ها به عنوان 
یکی از مهم ترین نگرانی ها در زمینه ی پول شویی 
باید هرچه  و کابل  است  اتخاذ شده  افغانستان  در 
زودتر قانون منع پول شویی را تصویب و در معرض 

اجرا بگذارد.
تحلیل گران می گویند که تحریم های تازه می تواند 
تحریم  جمله  از  بعدی  تمهیدات  برای  را  راه 

بانک های دیگر کشورها با افغانستان باز کند.
نوراهلل دالوری، رییس بانک مرکزی به خبرگزاری 
رویترز گفته است که اقدام تازه چین می تواند به 
تاثیر منفی گذارد و  افغانستان  فعالیت های تاجران 
منجر به زیان های جدی در بازار اقتصادی افغانستان 

شود.
است  خواسته  دولت  از  افغانستان  مرکزی  بانک 
که هرچه زودتر فانون منع تطهیر پول را تصویب 

کنندگان  صادر  بزرگ ترین  از  چین  کند 
کاالهای بازرگانی به افغانستان به حساب می آید 
افغانستان  بازار  در  موجود  کاالهای  بیش ترین  و 

محصوالت این کشور است.
واردات  حتی  حاضر  حال  در  دالوری  گفته ی  به 
کاالهای ضروری کشور از چین با مشکل مواجه 
افغانستان  بانک های  از  برخی  حتی  و  است  شده 
و  امریکا  به  را  پول  مستقیم  گونه ی  به  نمی توانند 

اروپا بفرستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است در صورت 
که افغانستان قانون منع تطهیر پول را تصویب نکند 
احتمال می  یابد،  ادامه  منوال  به همین  و وضعیت 
رود که افغانستان در فهرست سیاه »آی ام اف« یا 

صندوق بین المللی پول قرار بگیرد.
موضوع پول شویی در بسیاری از کشورها از جرایم 
کشورها  این  اقتصادی  لوایح  و  قوانین  در  جدی 

تلقی می شود.

 1383 سال  در  افغانستان  در  پول شویی  منع  قانون 
ماده   75 و  فصل  هفت  در  مرکزی  بانک  توسط 
ده سال  از گذشت  قانون پس  این  اما  تدوین شد 

هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است.
هشت ماه پیش، یک سری تعدیالت در این قانون 
اعمال شد و سپس قانون جدید به وزارت عدلیه و 

شورای وزیران فرستاد شد.
سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه کشور 
گفته است که کار روی ترجمه پشتوی قانون منع 
پول شویی در جریان است و به گفته ی او قرار است 
این قانون تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی به 

پارلمان کشور فرستاده شود.
پول شویی،  منع  قانون  تصویب  می شود  گفته 
زورمندان  و  دولت  مقامات  از  شماری  منافع 
همین  به  و  می کند  مواجه  جدی  خطر  با  را 
قانون  این  راه تصویب  بر سر  موانع جدی  دلیل 

کماکان وجود دارد.

سران کشورهای  و حتی  افغانستان  مقامات  اخیر 
مصروف  به خود  را  افغانستان  متحد  و  پیمان  هم 
و  مالی  شدید  بحران  و  رکود  است؛  کرده 
و  بحران  گسترش  آن  تبع  به  و  فقر  گسترش 
و  اقتصادی  نظام  ساختار  تبدیل  هم  یا  و  جنگ 
توسعه  و  رشد  فراروی  دیگر  موانع  بردن  بین  از 
اقتصادی؟ در داخل و خارج از افغانستان بر یک 
دست  روی  از  عبارت  آن  و  دارند  تاکید  نکته 
هنوز  اما  است؛  جدی  تدابیر  و  اقدامات  گرفتن 

و  باشد  می تواند  چه  تدابیر  این  که  نشده  گفته 
در طی  تدریج  به  موانعی که  و  عوامل  با  چگونه 
به  است،  کرده  نمو  و  رشد  گذشته  سال  سیزده 

یک باره برخورد شود؟

و غیر اجرا بماند و فعالیت های نامشروع اقتصادی و 
نظام سیاه بازار در کشور حاکم شود که به گفته ی 
اتاق های تجارت فعالیت های اقتصادی ناشی از فساد 
اداری و رشوه خواری ساالنه به بیش از چهار میلیارد 

دالر می رسد.
تولیدات  و  صنایع  به  اینکه  بر  عالوه  اداری  فساد 
داخلی صدمات شدید وارد ساخته است، باعث شده 
تا سرمایه گزاران خارجی نیز جرأت سرمایه گزاری 
روی منابع و ذخایر طبیعی افغانستان را از دست بدهند 

و افغانستان شاهد سرمایه گزاری کالن و جدی 
افزایش  نباشد.  شمار  انگشت  موارد  جز  به 
و  شورشیان  فعالیت  ساحه ی  و  مانور  قدرت 
گسترش جغرافیای جنگ نیز در جای خود 
سبب شده که از آوردن سرمایه های جهانی در 
داخل افغانستان بیم و هراس وجود داشته باشد 
و حتی بخش بزرگی از سرمایه های آمده به 
افغانستان در اعتراض به فساد و ناامنی از جمله 
اختطاف سرمایه گزاران، دوباره طی سال های 
گذشته از افغانستان خارج شد و آمارها حاکی 
از کاهش تدریجی سرمایه گزاری در افغانستان 

طی دو سه سال اخیر است.
که  اداری سبب شده  ظرفیت های الزم  نبود 
جلو رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان به شدت 
گرفته شود و هیچ طرح و برنامه ی جامع و الزم 
اداری برای تشویق، تسهیل امور کاری، تنبیه 
و مجازات، بازار یابی و ... سرمایه گزاران و 
باشد.  نداشته  وجود  داخلی  صادرگنندگان 
سکتورهای  و  تاجران  افزون  روز  شکایت 
مراحل  و  روند  بودن  کند  از  خصوصی 
کارهای اداری، کهنه و قدیمی بودن سیستم 
ذی ربط  مسوالن  نکردن  همکاری  و  اداری 
نظام  بودن  نامناسب  از  حاکی  خود  اداری، 
آن  کاری  ظرفیت های  بودن  پایین  و  اداری 
است که سبب کاهش و کند بودن روند رشد 

اقتصاد کشور گردیده است.
آینده نظام اقتصادی افغانستان و خطر وقوع سونامی

چه  آن  فرجام  و  افغانستان  اقتصادی  نظام  آینده 
سال های  طی  که  سوالی است  این  شد؟  خواهد 

بین  از  به  حل  راه  از  عظیمی  بخشی  تردید  بدون 
بردن فساد اداری و خاتمه یافتن نا امنی ها و بحران 
بر می گردد و تا زمانی که این دو عامل از بین نرود، 
همواره موانع خرد و ریز دیگر درکنار آنها سبب 
تضعیف و نابود کردن اقتصاد افغانستان خواهد شد. 
مسلما حل بحران افغانستان طی آینده ی نزدیک نیز 
با چشم انداز روشن و قابل اطمینان دیده نمی شود 
که  شده  عظیم  و  بزرگ  چنان  نیز  اداری  فساد  و 
نظر  به  با آن کامال دشوار و سخت  مبارزه کردن 

اینده  انداز  چشم  که«  سوال  این  پس  می رسد. 
و  ضعیف  ساخت های  زیر  با  افغانستان  اقتصاد 
موانع گسترده که پیش رو دارد«، چه خواهد شد، 

همچنان مبهم و نا مشخص به نظر می رسد.

و تهدیدهای  افغانستان 
اقتصادی سونامی 

ضیا دانش

بخش دوم و پایانی

مسلما حل بحران افغانستان طی 
آینده ی نزدیک نیز با چشم انداز 

روشن و قابل اطمینان دیده 
نمی شود و فساد اداری نیز چنان 

بزرگ و عظیم شده که مبارزه 
کردن با آن کامال دشوار و سخت 

به نظر می رسد. پس این سوال 
که« چشم انداز اینده اقتصاد 

افغانستان با زیر ساخت های ضعیف 
و موانع گسترده که پیش رو 

دارد«، چه خواهد شد، همچنان 
مبهم و نا مشخص به نظر می رسد
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دين و
 انديشه

و  ارتقا  برای  را  خوانی  کتاب  نهضت  هم  با 
یک  به  اجتماعی  پیشرفت  و  دانایی  افزایش 
زیربنای  که  فرهنگی  کنیم؛  تبدیل  فرهنگ 

کارهای دیگر ماست.
نقش کتاب در زندگی

واقعی  تمدن  و  ترقی  به  جهان  در  ملتی  هیچ 
ترویج  راه  در  آن که  مگر  است؛  نرسیده 
حصول  و  است  کوشیده  دانش  و  فرهنگ 
از راه مطالعه کتب و آثار  این مقصود، فقط 
بهره  و  بزرگ  متفکران 
ممکن  آنها  از  گرفتن 
اهمیت  است.  شده 
کتاب خانه  کتاب، 
تا  خوانی  کتاب  و 
امروزه  که  است  جایی 
و  اولیه  لوازم  از  یکی 
ضروری زندگانی است 
بی  مطالعه  هیچ کس  و 
و استفاده از کتاب نمی 
تواند زندگی کند و در 
تربیت  انسان  حقیقت 
شده و معاشرتی و جامع 

به حساب نمی آید.
ویژه  افتخارات  از  یکی 
ادیان  بین  در  اسالم 
که  است  این  آسمانی 
آنچه  و  قلم  به  خداوند 
سوگند  می نویسند 
این  و  است  خورده 
واالی  ارزش  به  اشاره 
تفکر  و  اسالم  در  آن 
دارد.  مسلمانان  دینی 
در تاریخ تمدن اسالمی 
مسلمانان  پیشرفت  نیز 
و  آثار  بزرگ،  دانشمندان  شدن  ظاهر  با 
کتاب های بزرگ علمی و ترجمه کتاب ها و 
شهرهای  در  بزرگ  کتاب خانه های  تأسیس 
اسالمی مانند بیت  الحکمه در بغداد و دارالعلم 

در قاهره و ... بوده است.
فرآیند  در  خوانی  کتاب  و  کتاب  امروزه، 
دارای  جوامع،  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه 
گرفتن  نظر  در  بدون  که  است  مؤثری  نقش 
پیشرفت  و  توسعه  به  دست یابی  آن، امکان 
این، کتاب و  بر  افزون  مطلوب وجود ندارد. 
کتاب خوانی در سالمت روانی و اخالقی فرد 

و جامعه و تعلیم و تربیت مؤثر است. 
هدف مطالعه

و  عمق  تناسب  به  کتاب ها  با  برخورد  نحوه 
از  برخی  کند.  می  فرق  موضوعش  و  محتوا 
تقسیم  نوع  سه  به  را  ها  کتاب  نویسندگان، 

کرده اند:
 1( چشیدنی
 2( بلعیدنی

 3( هضم کردنی
کتاب های چشیدنی را باید نگاهی اجمالی و 
گذرا کرد و در همین حد فهمید که چیست و 
درباره چیست؟  کتاب های بلعیدنی نکات مفید 
دارد و باید خوانده شود، ولی چندان نیازی به 
تعقل و تأمل ندارد و به صرِف خواندن سریع 
کتاب های  مانند  می شود  حاصل  مقصود  هم 
و  و مجالت  فکاهیات  رمان،  قّصه،  تاریخی، 
به  نیاز  کردنی،  هضم  کتاب های  روزنامه ها. 
تا مطالبش فهمیده شود و  دقت و تأمل دارد 
به خاطر سپرده شود مانند کتاب های علمی و 

تحقیقی و فنّی.

منبع: پایگاه حوزه

از  استفاده  و  خوانی  کتاب  به  آوردن  روی 
دیگری  کار  هر  مانند  دیگران،  آموخته های 
این  دارد.  فرد  درونی  شوق  و  انگیزه  به  نیاز 
کار به طور ناگهانی و فوری ایجاد نمی شود؛ 
به مداومت و صبر  نیاز  بلکه کاری است که 
تا احساس  و حوصله و تمرکز و دقت دارد. 
نیاز نباشد، انعکاس و پاسخی صورت نخواهد 

گرفت.
و  کتاب  به  عالقه  ایجاد  عامل  بزرگ ترین 

خوانی،  در  کتاب 
کتاب  بودن  دسترس 
است.  خواننده  برای 
پیوسته  کسی که  برای 
خوب  کتاب های  به 
باشد،  داشته  دسترسی 
فرصت  این  همواره 
فراهم است که به یکی 
گذرگاه  بزرگ ترین  از 
تفریحی  و  فکری  های 

راه پیدا کند.
با  فرد  انس  و  آشنایی 
خوانی،  کتاب  و  کتاب 
از خانواده آغاز می شود. 
اثری  می تواند  خانواده 
عمیق بر عادت های فرد 
مطالعه  فرهنگ سازی  و 
داشته باشد. باسواد بودن 
شغلی  موقعیت  والدین، 
خانواده،  اجتماعی  و 
نوع  اقتصادی،  مسائل 
والدین،  گرایش های 
خانواده،  روانی  مسایل 
برنامه ریزی  کیفیت 
مطالعه،  میزان دسترس به 

کتاب و کتاب خانه در منزل از جمله عوامل 
نهاد  انگیزه کتاب خوانی در فرد است.  ایجاد 
کتاب  فرهنگ  ترویج  بر  تأثیرگذار  دیگر 
وجود  مکتب،  نقش  است.  مکتب  خوانی، 
به  آشنا  کتابداران  مناسب،  کتاب خانه های 
دانش  دادن  سوق  مطالعه،  فنون  و  روش ها 
فعالیت های گروهی کتاب خانه ای  به  آموزان 
تازه های کتاب  و مطالعه و تحقیق، و معرفی 

می تواند در گرایش به مطالعه مؤثر باشد.
در  گروهی  رسانه های  و  اجتماع  همچنین 
مهمی  نقش  خوانی  کتاب  فرهنگ  ترویج 
روزنامه،  شامل  که  وسایل  این  می کنند.  ایفا 
تلویزیون و  مجله، کتاب و همچنین رادیو و 
سینما می شوند، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند 
و جذابیت تلویزیون و قابل حمل بودن رادیو و 
جنبه ی اجتماعی داشتن سینما از عوامل مهمی 
هستند که باعث جلب نظر افراد می شوند و در 

الگوی مطالعه آنها تأثیر می گذارند.
آیین کتاب خوانی

عنوان  به  دوام کتاب خوانی  و  استمرار  برای 
را  آن  فرهنگ  باید  نخست  ارزش،  یک 
آداب  رعایت  مستلزم  نیز  کار  این  آموخت. 
و اصولی است که اگر رعایت شود، به نتیجه 
مهم  موضوع  اولین  رسید.  خواهد  مطلوب 
و  روشن  داشتن هدف های  کتاب خوانی،  در 
است.  شده  تعیین  پیش  از  برنامه  و  مشخص 
بدانیم  که  است  این  برنامه  داشتن  از  منظور 
و  بخوانیم  اول  را  اصلی  و  پایه  کتاب  کدام 

کدام کتاب فرعی را بعد مطالعه کنیم.
یکی دیگر از آیین های خواندن کتاب، مطالعه 
روز  هر  یعنی  است؛  پی گیر  و  مستمر  منظم، 
وقت معینی را به این کار اختصاص دهیم. از 
نکات مهم دیگر، یادداشت برداری است که 
اثربخشی  باعث تمرکز حواس و یادگیری و 

محیط  باید  منظور  این  برای  می شود.  بیش تر 
اطراف، کاماًل آرام و بدون سروصدا باشد که 
مطالعه در یک محل خاص، به ایجاد آمادگی 

ذهنی کمک می کند.
نکته ی درخور توجه دیگر این است که ابتدا 
پیش گفتار، مقدمه و فهرست کتاب موردنظر 
را مطالعه کنیم که می تواند شناخت همه جانبه 
به ما  و برداشت کلی نسبت به کل کتاب را 
بدهد. مطالعه و تفکر، الزم و ملزوم یکدیگر 

و  معرفت  یادگیری  وسیله  مطالعه،  هستند. 
تفکر، عامل ملکه ساختن آن در ذهن است و 
مطالعه اگر همراه با تفکر نباشد ثمری ندارد. به 

قول نظامی گنجوی
می کوش به هر ورق که خوانی/ تا معنی آن 

تمام دانی
بنابراین بهتر است دقایقی به طرح سؤال های 
مورد  موضوع  درباره  اندیشیدن  و  گوناگون 
کنیم  سعی  سپس  و  دهیم  اختصاص  مطالعه 
جواب آن را از کتاب پیدا کنیم. خط کشیدن 
زیر مطالب مهم، و بازگو کردن مطالب مطالعه 
شده برای دیگران است که به بهتر در حافظه 
ماندن کمک می کند. همچنین برای انتخاب 
یک کتاب می توان از راهنمایی و کمک افراد 

متعهد و کتاب شناس بهره برد.
علل کتاب گریزی

بنابر آمارهای مربوط به کتاب خوانی در کشور 
دقیقه  چند  فقط  سال  در  فرد  هر  متأسفانه  ما 
مطالعه می کند. به عبارت دیگر، کتاب خوانی 
از  بسیاری  حتی  ندارد.  ما  فرهنگ  در  ریشه 
خواندن  ما،  حرفه ای  نیمه  کنندگان  مطالعه 

کتاب را پس از همه کارها شروع می کنند.
نیاز  احساس  کتاب گریزی،  عوامل  از  یکی 
نکردن به مطالعه است. تا کشش و احساس نیاز 
نسبت به موضوعی وجود نداشته باشد، اقدام 
اثربخش  مطالعه  عادت  آوردن  وجود  به  در 
و  خودشیفتگی  القای  شاید  بود.  نخواهد 
خودبسندگی در فرد موجب از بین رفتن حس 
به  عادت  نتیجه  در  و  می شود  او  کنجکاوی 
مطالعه شکل نمی گیرد. بنابراین نیاز به کتاب، 
حسی است که باید در فرد درونی شود. یکی 
ما،  جامعه  در  کتاب گریزی  عوامل  از  دیگر 
متکی بودن بر فرهنگ شفاهی بیش از فرهنگ 
کتبی است. به ویژه با ورود رسانه های دیداری 

و شنیداری که باعث کاهش ارزش مطالعه و 
مانع ورود کتاب به خلوت افراد جامعه شد.

عامل دیگر، ضعف نظام آموزشی است. نظام 
آموزشی در نهادینه کردن فرهنگ آموزشی 
سرنوشت  و  کلیدی  نقش  کتاب خوانی  و 
وضعیت  و  محیط  به  توجهی  بی  دارد.  ساز 
کتاب خانه ها، باعث پایین آمدن سطح مطالعه 

در بین جوانان و نوجوانان می شود.
کیفیت نازل برخی از کتاب ها و جراید، کمِی 

و کتاب ها، محرومیت  مطبوعات  نسخ  تعداد 
بیش تر روستاییان از دسترسی به کتاب، وجود 
جراید،  و  کتاب  توزیع  شبکه  در  نابسامانی 
شرایط  عمومی،  کتاب خانه های  کمبود 
عمومی،  کتاب خانه های  از  بعضی  نامساعد 
کتاب خانه ها،  در  متخصص  کتابداران  نبود 
نامناسب  مکان های  در  کتاب خانه ها  استقرار 
و  کتاب  کمبود  آنها،  جغرافیایی  موقعیت  و 
و  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  کتاب خانه های 
سطح  در  کتاب  دایمی  نمایشگاه های  نبود 
کشور، از عوامل مهم گسترش نیافتن فرهنگ 
محسوب  جامعه  در  کتاب خوانی  و  مطالعه 

می شود.
کتاب بخوانیم

ساخته  اندیشه ای  و  جسمی  بُعد  دو  از  انسان 
شده است.

آشکارترین تفاوت انسان با دیگر موجودات، 
اوست.  اندیشه ای  و  فکری  وجه  همان 
همان گونه که جسم انسان برای ادامه حیات و 
سالمتی خود به غذای سالم و مفید نیاز دارد، 
اندیشه ی او نیز برای ساختن خود و جامعه و 
روان خود، احتیاج به غذای معنوی سالم دارد.

 یکی از مصادیق تغذیه فکری، کتاب خوب 
و مفید است. مطالعه کتاب   خوب می تواند در 
کتاب  کند.  ایجاد  مثبت  تحول  ما  شخصیت 
خوب چون دوست خوب است که عقل را 
می افزاید، ذهن را فعال می کند، تجربه را زیاد 

می کند و پند و عبرت می دهد.
پیشرفت  و  جوامع  فرهنگی  توسعه  امروزه، 
به کتاب و کتاب خوانی است؛ زیرا  بسته  آن 
است.  آن  مقدمه  و  توانستن  موجب  دانستن، 
این توجیه به هیچ وجه پذیرفته نیست که برخی 
فرصت  خواندن  و  مطالعه  برای  می گویند 
باید همه  یا قیمت کتاب گران است.  نداریم 

شب های  ادبی  برنامه های  سلسله  از  شب  پنجمین  و  بیست 
برگزار شد. کابل  در  باختری  واصف  نیکوداشت  با  کابل 

ادبی  1 جوزا( نشست  )پنجشنه/  افق، عصر روز  به گزارش 
و  شعر  به  مندان  عالقه  از  جمعی  حضور  با  کابل  شب های 
پارسی  قند  جشنواره  ادامه  در  و  برگزار  کابل  در  ادبیات 
واصف  کشور  ادبی  مطرح  چهره ی  از  کابل  در  بار  این 

آمد. عمل  به  نیکوداشت  نیز  باختری 
خانه  مسووالن 

در  افغانستان  ادبیات 
نشست  این  در  کابل 

کابل  شب های  فصلی 
نیکوداشت  ضمن 

باختری  واصف  از 
برندگان  جوایز 

پارسی  قند  جشنواره 
کسانی که  به  نیز  را 
حایز  افغانستان  از 

تقدیر  و  و جایزه  مقام 
کردند. اهدا  بودند  شده  شناخته 

که  کابل  در  افغانستان  ادبیات  خانه  مسوول  نظری  شکور 
خانه  گفت:  می کرد  صحبت  ادبی  برنامه ی  این  آغاز  در 
را  پارسی  قند  جشنواره  گذشته  سال  حوت  ماه  در  ادبیات 
مقام های  حایز  افغانستان  از  نیز  شماری  که  کرد  برگزار 
حضور  عدم  دلیل  به  ادبیات  خانه  که  شدند  مختلف 
آنان  به  را  شان  جوایز  نتوانستند  جشنواره  در  برندگان 

کنند. تقدیم 
ادبیات  خانه  انتشارات  دوباره ی  سرگیری  از  نظری  شکور 
از  بعد  ادبیات  خانه  انتشارات  گفت:  داده  خبر  افغانستان 
فعالیت های  دوباره  نشراتی  تعطیلی  و  رکود  دوره  یک 
صورت  تالش  بیش ترین  و  سرگرفته  از  را  خود  نشراتی 
کنند  چاپ  را  شان  آثار  بتوانند  جوانان  که  گرفت  خواهد 

و خانه ادبیات سعی اش بر این است که قیمت ها را تاپایین 
بیاورد. پایین  باشد  ممکن  که  حد  ترین 

شب های  ادبی  نشست های  “سلسله  گفت:  پایان  در  نظری 
ولی  شد  خواهد  برگزار  منظم  صورت  به  پس  زین  کابل 
کابل  شب های  این  از  پس  کنندگان  برگزار  برتصمیم  بنا 
موضوعات  به  می تواند  و  بود  نخواهد  محور  شخصیت 

بپردازد”. نیز  ادبی 
پیش از این شب های کابل برای نیکوداشت از یک شخص 
وشخصیت های  می شد  برگزار  ادبی  عرصه ی  در  تاثیرگزار 
آثار  و  معرفی  جامعه  به  نشست  این  از  کشور  ادبی  بزرگ 

می شد. بررسی گرفته  و  نقد  به  نیز  شان 
رفاقت  که  دانشگاه  استاد  و  ادیب  خراسانی؛  شجاع الدین 
گفته  سخن  استاد  که  شاعری  باختری  واصف  با  دیرینه 

ادبی صحبت کرد. نشست  این  نیز در  دارد،  می شود 
از  پس  باختری  واصف  استاد  می گوید:  خراسانی 
نظریه  و  نقد  ادبی،  پژوهش های  زمینه های  در  دهه ي چهل 
ادبی، شعر پارسی، نثر شاعران و شعر منثور و طنز کارهای 

دادند. انجام  را  ارزشمندی 
وی ابعاد شخصتی و کارکردها ادبی استاد واصف باختری 
از  پس  باختری  واصف  استاد  گفت:  گرفته  بحث  به  را 
نظریه  و  نقد  ادبی،  پژوهش های  زمینه های  در  دهه ي چهل 
ادبی، شعر پارسی، نثر شاعران و شعر منثور و طنز کارهای 
در  ارزشمند  های  کار  این  که  دادند،  انجام  را  ارزشمندی 

است. به چاپ رسیده  تحقیقی  و  بدیعی  اثر   50
افغانستان  شاعر  دانشمندترین  و  فرزانه ترین  را  باختری  وی 
اشراق،  دارای  باختری  شعر  که  می کند  تاکید  دانسته 
از  را  او  شعر  چیزها  همین  که  می باشد  شهود   و  کشف 

است. کرده  تمایز  شاعران  دیگر 
برنامه  در  حاضر  شاعران  از  جمعی  ادبی  برنامه ی  این  در 
قرار گرفت. نیز  توجه جمع حاضر  مورد  شعر خواندند که 

نکوداشت واصف باختری
 در شب های کابل

سخن جديد

آیین کتاب خوانی را بیاموزیم
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فخرالدین عراقی

جهان از سوریه حمایت نکرده است
نماینده پیشین سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه 
گفت که بی عالقگی جهان به دخالت در چندین بحران 
و امور اضطراری در یک زمان، به روند برقراری صلح 

خدشه وارد می کند.
کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل در مصاحبه با 
روزنامه گاردین گفت: جهان از سوریه حمایت نکرده 
است و هزاران تن را رها کرده تا جان دهند و این در حالی 
است که کشورهای همسایه آن به جای مشارکت برای 
جلوگیری از خونریزی که سه سال است در سوریه جریان 

دارد، جنگ نیابتی به راه انداخته اند.
عنان در مصاحبه خود گفت که به نظر می رسد جامعه 
بین الملل قدرت تمرکز بر بیش از یک مساله ضروری 
در یک زمان را ندارد و مایل به دخالت نظامی نیز نیست. 
وی افزود که عدم تمایل یا ناتوانایی قدرت های منطقه 
)عربستان و ترکیه( برای همکاری با شورای امنیت سازمان 

ربات عرق کننده

انقالبیون بحرینی روزجمعه با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز 
علیه سیاست های رژیم آل خلیفه، از روی تصویر پادشاه این 

کشور عبور کردند.
فعاالن رسانه ای انقالب 14 فبروری بحرین با انتشار تصویر 

شیخ حمد بن عیسی تاکید کردند 
که این تصویر به لحظات آغازین 
پایتخت  در  )جمعه(  تظاهرات 
بحرین است و تظاهرات کنندگان 
از روی تصویر دیکتاتور منامه در 

حال عبور هستند.
پیش از این گروه های مخالف رژیم 
منامه، ملت این کشور را به حضور 
در تظاهرات بعد از ظهر روز جمعه 

دعوت کرده بودند.
که  است  حاکی  گزارش  این 
جمله  از  بحرین  مختلف  مناطق 
نیز  »الَمقَشع«  و  »الدراز»  »الدیر«، 

در روزهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی بود 
 14 انقالب  شهیدان  یاد  گرامیداشت  با  تظاهرکنندگان  و 
این  سرکوبگری  و  خلیفه  آل  رژیم  جنایت های  فبروری، 
رژیم را محکوم کردند. تظاهر کنندگان خشمگین همچنین 
محاکمه و قصاص نیروهای امنیتی که تظاهرکنندگان را به 

خاک و خون کشیده اند، خواستار شدند.
مردم بحرین در شعارهای تظاهرات اعتراض آمیز همواره 
سرنگونی رژیم آل خلیفه و برقراری نظام دموکراتیک را 

خواستار شده اند.

اعتراضات  شاهد  میالدی   2011 سال  فبروری  از  بحرین 
و  آزادی  به  دستیابی  برای  مردمی  آمیز  مسالمت  گسترده 
دموکراسی است که با سرکوبگری شدید رژیم آل خلیفه 
روبرو شده است. در جریان این سرگوبکری صدها نفر شهید 

یا زخمی شده و یا بازداشت، شکنجه و زندان شده اند.

جهان نرم افزار، کامپیوترها، سرگرمی ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتی به 
مراتب عظیم تر از تمام زمینه ها وغول های قدیم از قبیل ساختمان، فرآورده های 
غذایی یا موتر سازی شده است. برای اثبات ادعای فوق می توان گفت: در 
چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز، ثروتمند ترین شرکت دنیا بود، اما 
سال هاست که شرکت مایکروسافت پرارزش ترین شرکت جهان شده است. 
مایکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزاراست. 
جانشینی مایکروسافت به جای جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشی در اقتصاد 
جهانی و حرکت از دنیای سخت ها به دنیای نرم ها است. این بخش جدید مبتنی 
بر دانش و اطالعات بیش از  15  درصد کل اقتصاد امریکا را در برگرفته است.

اقتصاد جدید با وجود تفاوت هایش با اقتصاد قدیمی، تنها در یک جنبه هنوز 
اشتراک دارند. تهاتر که یکی از بدوی ترین اشکال بازرگانی است، از میان نرفته 
است. اقتصاد تهاتری در تمام طول عمر کشاورزی و عصر صنعتی جاری بوده 
و امروزه هم رواج دارد. بیشتر آنچه روی شبکه گسترده جهانی واقع می شود، 

در واقع معاوضه و تهاتر است.
اقتصاد شبکه ای، فرصت ها را در مقیاسی که هرگز روی زمین دیده نشده، ایجاد 
و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه ای مرحله ای منحصر به فرد از توسعه اقتصادی 

است.
ضرورت اصلی و محوری اقتصاد عصر صنعتی، باال بردن بهره وری بود. تمامی 
جنبه های یک موسسه صنعتی- از ماشین های آن گرفته تا ساختار سازمانی 
آن- چنان ساخته شده بود که کارآیی تولید اقتصادی را باال ببرد، ولی امروزه، 
بهره وری تقریبا یک محصول جانبی، فرعی و بی معنی اقتصاد شبکه ای است. 

ضرورت اصلی و محوری اقتصاد شبکه ای، تقویت ارتباطات است.
شبکه در واقع ساختاری برای تولید ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگی 
را با خود حمل می کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد یک رابطه است. 
ارتباطات راه دور و جهانی شدن، حالت عادی ارتباطات را تشدید کرده و 
افزایش می دهد و به یک حالت فرار ارتباطی در ورای مسافت های طوالنی، 
در تمام اوقات، در هر مکان و به هر طریق تبدیل می کند. ارتباطات و روابط 
جدید، نقش کارکنان و مشتریان را به وحدت و اشتراک نزدیک می کند. با این 
روابط جدید، شرکت و مشتری یکی جلوه می کند. اینترنت به درهم شکستن 
ارتباطات و روابط قدیمی بین تولیدکنندگان کاالها و مصرف کنندگان 
خدمات ادامه می دهد. امروزه، تولیدکنندگان مصرف می کنند و مصرف 

کنندگان تولید.
قصد تکنولوژی شبکه ای شده، هوشمندتر کردن مشتری است و برنده واقعی 
در اقتصاد جدید کسی است که هوشمندترین مشتریان را دارد. ویژگی های 
این فرهنگ اقتصادی جهانی،  مالکیت غیرمتمرکز و تساوی حقوق ناشی از 
منابع معرفت و دانایی، به جای منابع پول و ثروت است. در این فرهنگ، تاکید بر 
جامعه باز و ازهمه مهم تر، اتکای گسترده بر ارزش های اقتصادی، به عنوان مبانی 

تصمیم گیری در تمامی طبقات و حرفه های اجتماعی است.
منابع پول و سرمایه که در عصر صنعتی، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمایه 
دار گردآمده بود، اکنون به میلیون ها حساب بانکی، صندوق های تعاونی و 
سرمایه گذاری های خصوصی، در سراسر جامعه تجزیه و تقسیم شده است. 
برگزیده ها و بانک های متمرکز، سرمایه یعنی موتور سرمایه داری را در انحصار 
خود داشتند. بانکداران، دارایی های خود را وام می دادند و از این وام ها صنعت 
بیرون می آمد ولی با افزایش دانش و ارتباطات، سرمایه گذاران دریافتند که 
مشارکت ها - یا سرمایه گذاری هایی که در آن ها سرمایه گذار در ریسک سهیم 

است - در درازمدت، ثروت بسیار بیشتری را عاید می کند.

عکس پادشاه بحرین زیر پای معترضان 
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طراحان پرینتری را ابداع کرده اند که به کمک آن، 
کاغذهای باطله دوباره قابل استفاده می شوند.

زمان آن رسیده است که کاغذهای باطله را دور 
نریزید و 

توسط این 
پرینتر دوباره از 

آن ها استفاده 
کنید. حاال 
می توانید از 

دور ریختن ها 
جلوگیری کنید و هزینه ها را کاهش دهید.

که  ساندویچی  کاغذ  حتی  می توانید  پرینتر  این  با 
می خورید، کاغذهای خرید و نوشته شده را دوباره 
سفید کنید و به جای انداختن آنها در سطل های زباله 

در پرینتر بگذارید.
این پرینتر دارای یک اسکنر است و تمام کاغذهایی 
که در زباله انداختید را دوباره می سازد و هر صفحه 
به  نیازی  دیگر  و  شود  بازیافت  دوباره  می تواند 
ندارید و دارای  یا پاک کردن صفحه  دور ریختن 

رنگ های متنوعی برای چاپ است.
البته معلوم نیست که کاغذ بازیافتی تا چه اندازه کیفیت 
دارد، ولی به نظر می رسد این دستگاه تا اندازه ی زیادی 

مصارف کاغذ ادارات را کاهش دهد. 

راه باریک است و شب تاریک و مرکب لنگ و پیر
ای سعادت رخ نمای و ای عنایت دست گیر

                        چند آخر بر لب دریا نشینم خشک لب؟
                        تا کی از دون همتی گردم به گرد آبگیر؟

به  برخی  و  رفته  راه  انسان  مانند  ربات ها  برخی 
تیمی  اکنون  می پردازند؛  انسان  حاالت  از  تقلید 
روی  بر  کار  حال  در  جاپانی  رباتیک کاران  از 
ربات هایی هستند که در زمان عصبی شدن، عرق 

می کنند!
محققان دانشگاه کانسای در اوزاکای جاپان سه 
ربات پیش ساخته طراحی کرده اند که واکنش های 

فیزیکی نشان می دهند.
یکی از این ربات ها در زمان عصبی شدن از پیشانی 
خود عرق می ریزد و دیگری در زمان سرد شدن 
هیجانی  وحشتناک  داستان  یک  شنیدن  یا  هوا 

می شود.

خرس  عروسک  یک  سوم  پیش ساخت  ربات 
موسوم به Bretter است که از یک پنکه برای 
ایجاد تنفس در زمان سخن گفتن استفاده می کند. 
می کند،  بلندتر صحبت  این خرس  که  هنگامی 
هوای بیشتری تولید می شود؛ از این رو هنگامی که 

زمزمه می کند، واقعی تر بنظر می رسد.
که  است  این  ربات ها  این  ساخت  پیش  ایده 
غیرارادی  واکنش های  از  ربات ها  برخورداری 

می تواند انسان را در تعامل با آنها راحت تر کند.
ربات ها  اگر  این تصور هستند که  بر  دانشمندان 
وضوح  به  تشخیص  قابل  نشانه های  نمایش  با 
است  ممکن  برسند،  بنظر  ترسیده  یا  مضطرب 

انسان ها راحت تر آنها را بپذیرند و احساس کنند.
اگرچه انسانها گاهی با حاالت چهره آنچه را در 
واقع فکر می کنند، پنهان می کنند اما واکنش های 
غیرارادی مانند عرق کردن یا لرزیدن احساسات 
چیزی  چنین  و  می کند  آشکار  را  آنها  واقعی 
می تواند در آینده برای رباتها نیز امکان داشته باشد.

در حالیکه ربات هایی ساخته شده اند که می توانند 
به واکنش های واقعی اشاره کنند اما به ادعای یک 
ریاضیدان از دانشگاه ملی ایرلند، ربات ها هیچ گاه 

نخواهند توانست احساسات واقعی داشته باشند.
هیچ  نمی توانند  کامپیوترها  مگویر،  فیل  به گفته 
ادغام  را  اطالعات  کامال  که  فرآیندی  گونه 
می کند، کنترل کنند؛ از این رو نمی توانند هوشیار 

بوده یا دارای احساسات باشند.

ویژگی های اقتصاد جدید

جنگ  گفت:  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
داخلی تمام عیار در اوکراین جریان دارد که شمار زیادی 

قربانی آن شده اند.

همایش  در  جمعه  روز  پوتین  ریانووستی،  گزارش  به 
اقتصادی سن پترزبورگ گفت: پس از کودتا و سرنگونی 

حکومت اوکراین، هرج و مرج این کشور را فرا گرفت.
وی افزود: در این کشور جنگ داخلی تمام عیار آغاز شده 

است.
رییس جمهوری روسیه امریکا و برخی کشورهای اروپایی 

را به حمایت از کودتا در اوکراین متهم کرد.
پوتین با حمایت از الحاق شدن منطقه کریمه به روسیه آن 
را اقدامی ضروری خواند و گفت: اگر کریمه به روسیه 

ملحق نمی شد قربانیان در آن به مراتب بیشتر از حادثه اخیر 
آتش سوزی در اودسا می شد.

اثر  بر  اوکراین  اودسای  بندر  ماه می جاری در  روز دوم 
های  اتحادیه  ساختمان  در  سوزی  آتش 

کارگری دهها نفر زنده در آتش سوختند.
پوتین گفت: 50 نفر در این حادثه کشته شدند 
معلوم  و  اند  شده  ناپدید  هم  دیگر  نفر   50 و 
نیست آنها کجا هستند، البته که کشته شده اند.

تکرار  اجازه  گفت:  روسیه  جمهوری  رییس 
داد.  نخواهیم  کریمه  در  را  تراژدی  چنین 
درستی  کار  منطقه  این  الحاق  با  که  معتقدم 

کردیم.
پوتین در مورد رایزنی های اوکراین و اتحادیه 
گفت:  همکاری  قرارداد  عقد  مورد  در  اروپا 

فعال آنها فقط شعار دهند.
عقد  برای  ناکامی  به  اوکراینی  مقام های  افزود:  وی 

موافقت نامه همکاری با اتحادیه اروپا اذعان دارند.
روابط روسیه و غرب و اوکراین به دنبال تغییر حکومت 
غربی  و  روس  های  مقام  و  است  شده  سرد  یف  کی 

یکدیگر را به بروز این وضعیت متهم می کنند.
از  مسکو  و  دارد  پرتنشی  روابط  هم  اوکراین  با  روسیه 
مقام های کی یف بخاطر سرکوبی روس های مناطق شرق 

و جنوب شرق این کشور به شدت انتقاد می کند.

پوتین:
 پرینتر بازیافت جنگ داخلی تمام عیار در اوکراین  جریان دارد

کننده کاغذ

کوفی عنان:


