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فساد و دولت ناکام، 
دو روی یک سکه

چگونه خود را  
برای کتاب خوانی                            

تشویق کنیم؟

شکل دگر خندیدن

تأثیر خواندن یک 
رمان روی مغز

دور دوم انتخابات 
و مسأله مشارکت

مقام های وزارت امور داخله از کشف یک موتر باربری مملو از مواد 
منفجره در والیت غزنی در مرکز کشور خبر داده اند. 

معین  سالنگی،  ایوب 
امور  وزارت  امنیتی 
تویتر  صفحه  در  داخله 
خود نوشته است: »یک 
موتر الری مملو از مواد 
قصد  به  انفجاری که 
اعمال تخریبی به طرف 
کابل در حرکت بود از 

سوی پولیس غزني کشف و ضبط شد«. مقام های والیت غزنی نیز 
با تایید این رویداد گفته اند که این موتر مملو از مواد منفجره از سوی 

پولیس در مربوطات ولسوالی واغظ والیت غزنی کشف شده است.
به گفته آنان، حوالی ساعت 9 صبح روز گذشته )جمعه/9 جوزا( در پی 
عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی واغظ غزنی 

یک موتر مملو از مواد منفجره در منطقه مال نوح کشف شده است.
به گفته ی آنان، تا کنون در پیوند با این رویداد فرد یا گروهی بازداشت 

نشده است.
گفته می  شود که  با کشف  این موتر باربری مملو از مواد منفجره از 

یک حادثه خونین جلوگیری شده است.

به دنبال وخیم شدن وضعیت حداقل یک نفر از 
اعتصاب کنندکان غذا، پناهجویان معترض افغان 
در ترکیه به وزارت امور خارجه افغانستان هشدار 

داده است.

علی حکمت هماهنگ کننده اعتراض پناهجویان 
افغان در ترکیه به خبرگزاری بخدی گفته است: 
هفت نفر از پناهجویان اعتصاب غذایی کردند، 
وضعیت  نخوردند،  چیزی  که  روزاست  هشت 
صحی اکثر آنها وخیم است، یک خانم را دو 
برای  اگر  کردند،  منتقل  شفاخانه  به  پیش  روز 

اینها مشکلی پیش بیاید، مسوول آن وزارت امور 
خارجه افغانستان و کمیساری پناهندگی سازمان 

ملل هستند.
سو  بدین  روز  از هشت  معترضان  از  نفر  هفت 
دوختن  با 
ن  ی شا لب ها
غذا  اعتصاب 
این  کردند، 
دومین  برای 
که  است  بار 
مرحله  دو  در 
ن  یا هجو پنا
افغان  معترض 
ترکیه  در 

اعتصاب غذا می کنند.
از چهل و هفت روز بدین سو، ده ها پناهجوی 
افغانستانی در انقره پایتخت ترکیه به سبب آنچه 
شان  پناهندگی  امور  به  رسیدگی  عدم  آنها 

می خوانند، اعتراض کردند.
علی حکمت می گوید که از 4۷ روز بدین سو، 

پناهجوی  تا 200  از 150  اوسط  به طور  روزانه 
افغان در محل اعتراض حضور دارند و به گفته ی 
پناهجو در  از شش هزار  این مدت بیش  او در 

اعتراض شرکت کردند.
خواسته های  از  معترضان  حکمت،  گفته ی  به 
شان کوتاه نمی آیند و ادامه این وضعیت به نفع 

پناهجویان و وزارت خارجه افغانستان نیست.
او گفت: ، ما توان خود را مقایسه کردیم و تا 
پاسخ  باید  که  داد  ادامه خواهیم  آخر  مرحله 
از  بیش تر  مردم  که  نمی خواهیم  ولی  بگیریم 
این  برای  راهی  باید  باالخره  بکشند  رنج  این 

بن بست پیدا شود.
حکمت می گوید که بارها تالش کرده با سفارت 
افغانستان در انقره تماس بگیرد اما موفق به انجام 
این کار نشده، او تایید کرد که فقط یک بار از 
شروع اعتراض یک کارمند سفارت افغانستان با 

پناهجویان معترض صحبت کرده است.
می گوید  اما  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
وزارت  این  با  تماسی  معترض  پناهجویان  که 

نگرفته اند.

کشف موتر مملو از مواد 
منفجره در غزنی

 هشدار مهاجران اعتصاب کننده در ترکیه

افق روشن سرمایه گذاری در چابهار

دفتر سرمایه گذاری چابهار، شماره تماس: 0774404153

جمهوری اسالمی ایران پنجاه هکتار زمین را در بندر تجاری 
چابهار به مدت پنجاه سال به تاجران افغان اجاره می دهد. 
این تعامل در قالب قراردادی دو جانبه صورت می گیرد که 
در ماه ثور سال 1391 توسط انوارالحق احدی، وزیر تجارت 
کشور و شهباز یزدانی، مدیر عامل بندر تجاری چابهار در 

کابل امضا شد.
بر اساس موافقتنامه ای که میان دو کشور در کابل امضا شد، 
برای  هفتاد سنت،  معادل  افغانی  افغان ساالنه چهل  تاجران 
استفاده از هرمترمربع زمین در بندر چابهار خواهند پرداخت.

وزارت خارجه چین خواستار شد:

برنامه خروج نظامی امریکا از افغانستان 
شفاف باشد

وزارت امور خارجه چین از امریکا خواست در مورد خروج 
نیروهای نظامی این کشور از افغانستان برنامه ی شفاف ارایه 

دهد.
چین گانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در گفت 
وگو با خبرنگاران با اشاره به سیاست جدید امریکا مبنی بر 
تمدید زمان استقرار ارتش این کشور در افغانستان و خروج 
ارتش  استقرار  گفت:  میالدی،   2016 سال  در  نیروها  این 
امریکا در افغانستان باید برای صلح و بازسازی افغانستان و 

صلح، ثبات و امنیت این منطقه مفید باشد.
تمامیت  و  امنیت  حاکمیت،  حق  به  چین  وی،  گفته ی  به 
ارضی افغانستان احترام می گذارد و امیدوار است امریکا نیز 
برای خروج ارتش این کشور از افغانستان، برنامه ی شفاف 

ارایه کند.
به نوشته ی روز جمعه چاینا دیلی، سخنگوی وزارت خارجه 
جمهور  رییس  اوباما  باراک  سخنان  پکن  که  گفت  چپن، 

امریکا در جریان دیدار از کابل را مدنظر قرار داده است.

ن اول سخ
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افغانستان نخستین کشوری است که برای استفاده از این بندر تجاری اعالم آمادگی کرده و در آن 
زمین به اجاره می گیرد و این زمین در اختیار تاجرانی قرار خواهد گرفت که سرمایه ی بیش تری داشته 

باشند.
افغانستان  به  اموال تجاری  با گذشت زمان، مسیر واردات  افغانستان،  برنامه ی تجاری دولت  براساس 
تغییر خواهد کرد و بیش تر تجار افغانستان کاالهای خود را از طریق بندر چابهار به افغانستان انتقال 

خواهند داد.
امتیازات و تسهیالت قانونی و همچنین موقعیت استراتژیک مناسب، از  منطقه آزاد چابهار به لحاظ 
جمله معافیت مالیاتی 20 ساله سرمایه گذاری، اجاره بلند مدت زمین به سرمایه گذاران خارجی، آزادی 
ورود و خروج سرمایه اتباع خارجی، اعطای مجوز تاسیس شعب بانک ها و بیمه های خارجی، آزادی 

واردات و صادرات شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است.

رئیس جمهور کرزی از مردم خواست که با مشارکت خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را یک قدم بیش تر به طرف 
کامیابی، ثبات و سعادت پیش ببرند.

حامد کرزی، رییس جمهور  در بیانیه  رادیویی خود که هر 15 روز یک بار نشر می شود، با تشکر از مشارکت گسترده مردم در دور نخست 
انتخابات ریاست جمهوری گفت، مشارکت گسترده آنان در دور اول به افغانستان عزت و افتخار بخشیده است.

با توجه به تهدیدهای امنیتی، حضور مردم در پای صندوق های رای، باعث شد تا افغانستان به عنوان یک کشور  کرزی تاکید کرد که 
مردم ساالر که مردم حقوق و قدرت خود را می شناسند به جهانیان معرفی شود.

رئیس جمهور خطاب به مردم گفت: اطمینان دارم که شما 24 جوزا که دور دوم انتخابات است پای صندوق های رای می روید و از دو 
کاندیدای پیشتاز یکی را به براساس میل خود انتخاب می کنید.

وی افزود: به این ترتیب افغانستان به ثبات و امنیت بهتر و به طرف نهادینه شدن دموکراسی و مردم ساالری گام برخواهد داشت.
رییس جمهور همچنین ابرازامیدواری کرد که مردم، روز 24 جوزا را روز کامیابی افغانستان و روز حرکت به سمت آینده ی درخشان و 

سعادتمند و گامی برای صلح و ثبات افغانستان بدانند و در انتخابات مشارکت گسترده داشته باشند.

درخواست رییس جمهورکرزی از مردم:

با شرکت در دور دوم انتخابات، به ثبات افغانستان کمک کنید
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شرایط اجاره زمین برای سرمایه گذاران



برای کسانی که مشکالت اداری شان با پرداخت 
رشوه و واسطه حل می گردد، ترجیحا نظام اداری 
فاسد می تواند موثر جلوه نماید. اما کسانی  که از 
واسطه و یا توانایی مالی و اعتباری برای برقراری 
رابطه و حل مشکالت برخوردار نیستند و مدت ها 
در ادارات دولتی برای حل موضوعات کوچک و 
بزرگ باید سرگردان شوند، نظام اداری فاسد چون 
تیره  بر سرمردم چمبرده زده، دنیایی  اهریمنی که 
است  درحالی  این  می گذارد.  نمایش  به  را  تار  و 
که اگر نظام اداری فاسد نباشد، همه  می توانند از 
خدمات عمومی دولتی و رسمی طبق نظم حاکم 
بر آن و قوانین مربوطه مستفید شوند. همین مساله 
کشورهای  بخصوص  کشورها،  ایده  آل  عنوان  به 
در حال توسعه، دلیل روشنی بر لزوم محو فساد و 
با مسایلی چون رشوه ستانی در کشورها و  مبارزه 

جوامع است. 
دارد.  وجود  اساسی  سوال  یک  اما  میان  این  در 
معلول  تنها  اداری  فساد  آیا  که  است  این  سوال 
ناکامی های  یا علت  و  است  اداری  شرایط خاص 
مضاعف در ادارات هم می شود؟ به این مفهوم اگر 
فساد اداری تنها به دلیل سوء استفاده ی کارمندان از 
موقعیت خود باشد می توان آن را تنها یک معلول 
افزایش نظارت و  یا  با رفع علت  به نظر آورد که 
اداری  اما گر فساد  کنترول، اصالح خواهد شد؛  
مسووالن  و  باشد  اداری  نظام  و  سیستم  زاییده ی 
مفسد آن را برای سوء استفاده ترتیب داده باشند، 
الزاما مبارزه با فساد، جز با محو علت یعنی اصالح 
ساختاری نظام، چاره ی دیگری نخواهد داشت. به 
نظر می رسد فساد اداری در افغانستان ترکیبی از هر 
دو نوع است و این فساد مضاعف امیدواری برای 

محو آن را نیز سخت می نماید. 
دستگاه ها  رشوه ستانی  و  فساد  افزایش  گزارش 
حرف  به  هرچند  افغانستان،  در  دولتی  ادارات  و 
نظر  به  و  شده  تبدیل  مرده  و  بی روح  حدیثی  و 
دادخواهی های  و  اعتراضات  موج  که  نمی رسد 
مردم، جامعه ی مدنی و انتقادهای بین المللی بتواند 
موجبات  و  گذاشته  آن  در  اثری  مدت  کوتاه  در 
به  را  آن  می توان  اما  سازد  فراهم  را  آن  کاهش 
کنونی  وضعیت  که  نمود  تلقی  هشدارهایی  مثابه 
نمایش  به  خوبی  به  را  ما  آینده ی  چشم انداز  و 
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دور دوم انتخابات 
و مسأله مشارکت

انتخابات  پروسه  ی  در  دهی  رای  دوم  دور 
درحالی   1393 سال  در  جمهوری  ریاست 
با  اول  دور  در  روند  این  که  می رسد  فرا 
جهانی  باور  و  بوده  همراه  موفقیت هایی 
در  خواهی  دموکراسی  آرمان  به  نسبت  را 

افغانستان به صورت مثبت آن رقم زد. 
دور اول با آنکه چالش هایی را با خود داشت 
ولی  نشد،  تضمین  و  تأمین  آن  شفافیت  و 
بود،  دهندگان  رای  و  مردم  به  مربوط  آنچه 
برابر  در  گردید.  مسوولیت  ایفای  خوبی  به 
مسوولیت پذیری  احساس  و  رسالت مندی  این 
پاسخ  اما  انتخابات  با  مرتبط  نهادهای  مردم، 
نداشتند  کنندگان  مشارکت  برای  درخوری 
و  کاری  برنامه ی  از  ناشی  مشکالت  و 
رای  حقوق  احقاق  برای  الزم  پیگیری های 
دهندگان، شفافیت انتخابات را زیر سوال برد. 
به  باورمندی  و  امنیت  تأمین  دیگر،  سوی  از 
آنان  انگیزه ی  و  داخلي  نیروهای  توانایی 
نگرانی  نیز  وجود  این  با  یافت.  افزایش  نیز 
دور  در  رخداد  هرگونه  وقوع  و  ناامنی  از 
نمی باشد.  تصور  از  بعید  نیز  انتخابات  دوم 
جوی  وضعیت  در  دوم  دور  اینکه  بخصوص 
مناسب و با آرایش نیروی بیش تری از جانب 
اکنون  هم  و  گردیده  برگزار  مسلح  مخالفان 
کشور  ناامن  نقاط  در  امنیتی  چالش های 

افزایش یافته است.
نظیر  تشویقی  ابزارهای  با  تنها  نمی توان  لذا 
اظهار  جمهورکرزی  رییس  بیانیه ی  در  آنچه 
پای  به  را  مردم  از  وسیعی  طیف  است،  شده 
نیازمند  امر  این  بلکه  برد،  رأی  صندوق های 
اطمینان بخش  برنامه های  و  جدی تر  راهکار 
بیش تر است تا بتوان چشم انداز روشن و مشابه 

به آنچه در دور اول اتفاق افتاد را رقم زد. 
امنیت  اینکه  به  نسبت  اعتماد  بستر  ایجاد 
خوبی  به  کشور  نقاط  تمامی  در  انتخابات 
تأمین شده و مصوونیت کامل رای دهندگان 
تضمین خواهد شد، ضرورت به تالش بیش تر 
باید از  از پیش و آمادگی های الزم است که 
مستمری  صورت  به  و  شده  شروع  اکنون  هم 
دیگر،  سوی  از  گردد.  اجرایی  و  عملی 
و  نشده  بازی  مردم  رای  با  اینکه  از  اطمینان 
شفاف  پروسه ی  یک  در  شهروندان  آرای 
رییس  گزینش  در  و  شده  شمارش  روشن  و 
بیش تر  را  آنان  بود،  خواهد  موثر  جمهور 
تشویق خواهد کرد تا حضور گسترده در پای 
را  دیگری  افتخار  و  داشته  رای  صندوق های 
نه  باشد  کننده  تعیین  افتخاری که  زنند؛  رقم 
امر  یک  موجود،  گمانه های  برحسب  اینکه 
نمایشی تلقی شده و گزینش رییس جمهور با 
معیارهای سیاسی و مصلحت سنجی های درون 

یا بیرون از قدرت صورت پذیرد.
سالمت،  به  مردم  هرگاه  که  نیست  شکی 
نهادهای  مطلوب  کارکرد  و  شفافیت  امنیت، 
دور  نمایند،  پیدا  باور  امنیتی  و  انتخاباتی 
به  خویش  رنگ  پر  حضور  با  نیز  را  دوم 
زده  رقم  خوبی  به  رای  صندوق های  پای 
نظام  داشتن  برای  را  خویشتن  شایستگی  و 

مردمی ثابت خواهند کرد. 

سخن جديد
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ادامه از ص 4

و  روسیه  نفس گیر،  مذاکرات  سال  بیست  از  پس 
قراردادی  فعلی  چین موفق شدند در مقطع زمانی 
به  مترمکعب گاز  میلیارد  بزرگ در صادرات 38 
منعقد  چین  به  روسیه  از  دالر  میلیارد   400 ارزش 
از بزرگ ترین  این قرارداد که یکی  کنند. اجرای 
 2018 سال  از  بود،  خواهد  زمین  کره  پروژه های 
با  منابع گاز زیرزمینی روسیه را  کلید می خورد و 

سیستم خطوط لوله به چین پیوند خواهد داد.
عالوه بر این، چین حداقل 20 میلیارد دالر در صنعت 
واردات  و  کرد  خواهد  سرمایه گذاری  روسیه 
در حوزه سیستم های  ویژه   به  محصوالت روسی 
نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد. در یک 
روسیه  تجاری  شریک  بزرگ ترین  چین  کالم، 
می شود. این شراکت، آن محور آسیایی مورد پسند 
مدت هاست  غربی  استراتژیست های  نیست؛  اوباما 
وحشت دارند که مبادا اژدهای چینی و خرس های 

روسی یکدیگر را در آغوش بگیرند!
ناآرامی های  گفت  می توان  شواهد  براساس 
اوکراین، آخرین محّرکی بود که چین را به انعقاد 
مناسبات راهبردی با روسیه سوق داد. این دو قدرت 
تا پیش از این هم همکاری های سبکی با یکدیگر 

داشتند که چندان هم خالی از مشکل نبود، ولی در 
در  متحدانش  و  امریکا  واقع خوی خشونت طلبانه 
اروپای شرقی و دریای جنوب چین بود که چین 

را برای گسترش معاهدات با مسکو مصمم کرد.
جمهوری خواهان کنگره امریکا که همواره بر طبل 
با  رویارویی  به  مجبور  را  اوباما  و  کوبیده  جنگ 
روسیه کردند، اکنون بیشترین تقصیر را در فرستادن 
مسکو به دامان چین، به گردن دارند و این شکست 
دیپلماتیک از ابتدا هم قابل پیش بینی و کاماًل واضح 

بود.
قوای  خود  ملی  اقتصاد  به  روسیه  ترتیب  بدین 
بی اثر  را  غرب  تحریم های  و  بخشیده  دوچندان 
برای  را  امکان  این  چین،  پول های  کرد.  خواهد 
روسیه فراهم می سازند که صنعت نفت و گاز خود 
پیشرفت  لوله جدید،  را مدرن سازی کند. خطوط 
اقتصادی مهمی برای روسیه هستند و می توانند در 
مناطق بحران زده شرق روسیه و سیبری مفید واقع 
شوند. اگر این تجارت گازی به شکوفایی برسد، 
می تواند به منزله الگویی برای تقویت همکاری های 
مانند  باشد،  نیز  نظامی  حوزه  در  روسیه  چین- 
هواپیماهای جنگی نسل پنجم، سیستم های موشکی، 

نیروهای دریایی و فوق الکترونیک. البته تا پیش از 
این روسیه از گسیل سیستم های نظامی پیشرفته به 
با کپی کردن  چین خودداری می کرد چون چین 
این  ساخت  مجوز  هزینه  روسی،  فناوری های  از 

تجهیزات را به روسیه پرداخت نمی کرد.
زیرا  دارد،  فراوانی  مزایای  برای چین  قرارداد  این 
این کشور سال هاست با کمبود انرژی روبروست. 
بجینگ برای رو به رشد نگهداشتن اقتصادش نیاز 
زیرزمینی  دارد. گاز  انرژی  منابع جدید  به کشف 
اختیار  در  را  کربن  از  باکیفیت  گزینه ای  روسیه، 
بخش های جذب انرژی در چین قرار می دهد. طبق 
میزان  روسیه،  گاز  از  انرژی  تبدیل  پیش بینی ها،  
تا  را  شهرها  دیگر  و  شانگهای  در  هوا  آلودگی 

حداقل 25% کاهش خواهد داد.
روسیه مدت هاست در انتظار همکاری تنگاتنگ با 
چین در پروژه های صنعتی شرق دور است؛ هرچند 
روس ها از قدیم عالقه چندانی به چین نداشتند و 
شاید یکی از دالیل آن زنده بودن خاطرات مربوط 
به حمله مغول ها و تاتارها باشد که منجر به خرابی 
صدها ساله بخش هایی از روسیه شد. لذا بیزاری و 
بی اعتمادی نسبت به چین در دل بسیاری از روس ها 

در  هم  روسیه  نوزدهم،  قرن  در  البته  است.  نهفته 
تجاوز به چین، غربی ها را همراهی کرد. 

در  چین  به  انرژی  روزافزون  واردات  امروزه 
بسیار حساس و  انقطاع و وقفه،  صورت هرگونه 
قادرند  هند،  تازگی  به  و  امریکا  است.  شکننده 
از  انتقالی  محموله های  و  چین  نفتی  تانکرهای 
حالت ،  دو  هر  در  کنند؛  بلوکه  را  دریا  طریق 
درخواهد  پای  از  چین  کشور  صنایع  بزرگترین 
از طریق  به چین  نفت خام صادره  بنابراین  آمد. 
اغلب  برابر  در  را  چین  روس،  لوله های  خطوط 
را  امنیتی  و  نموده  محافظت  احتمالی  تهدیدات 
آن  دنبال  به  مدت ها  انرژی  تأمین  حوزه  در  که 

می گشت، باالخره حاصل خواهد کرد.
بهبود  در  مذکور  قرارداد  ژئوپلیتیکی  اهمیت 
بتواند  که  است  حدی  به  فی مابین  مناسبات 
محو  خود  در  را  گذشته  بی اعتمادی  و  ترس 
میان  انرژی  قرارداد  اینکه  آن  از  مهم تر  کند. 
قدرت  ترازوی  است  ممکن  روسیه،  و  چین 
شرق  کفه  سمت  به  پیش  از  بیش  را  جهان  در 
هم پیمانان  و  امریکا  ثروت  و  کند  سنگین 

سازد. متعادل  را  غربی اش 

ن اولسخن اول سخ

 هشدار مهاجران اعتصاب  کننده ...برنامه خروج نظامی امریکا از ...

سنگینی ترازوی قدرت به ...

وی گفت چین در مساله افغانستان بر احترام به حق 
حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید 
ارتش  استقرار  درباره  امریکا  است  معتقد  و  دارد 
پیش  در  شفاف  برنامه ی  باید  افغانستان  در  خود 
بگیرد و برخورد مسئوالنه و مناسب داشته باشد تا 
این مساله در راستای صلح، ثبات و امنیت منطقه 

پیش برود.
براساس برنامه اوباما، 9 هزار و 800 سرباز امریکایی 
تا سال آینده 2015 میالدی در افغانستان خواهند 
ماند و در پایان این سال این تعداد به نصف خواهد 

رسید.
در پایان 2016 نیز همانند عراق، حضور امریکایی ها 
و  کابل  در  کشور  این  سفارت  به  افغانستان  در 

نیروهای امنیتی محدود می شود.
مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  کئون،  مک  باک 
مجلس نمایندگان امریکا نیز راهبرد باراک اوباما 
در قبال افغانستان را فاقد منطق و خودسرانه خواند 
امریکا  جمهور  رییس  تصمیم  این  داد  هشدار  و 
می تواند موجب تکرار اشتباهاتی شود که اوباما در 

رابطه با عراق مرتکب شد.

که  دولتی  و  است  فاسد  که  اداره ای  می گذارد. 
در ارایه خدمات رسمی و دولتی ضعیف می باشد 
رشوه صورت  دریافت  مقابل  در  اکثر خدمات  و 
می گیرد و حتی ممکن است در این روند اجحاف 
و ظلمی هم نسبت به حقوق و منافع عام و خاص 
صورت گیرد، هیچ وقت نمی تواند انتظارات ما را 
در راستای بهبود وضعیت و مبارزه با فساد و رشوه 

برآورده سازد. 

هرچند وضعیت موجود کشور بعد از سال ها جنگ 
و تخریب زیربناهای اداری و خدماتی، برای مدتی 
نسبتا طوالنی ) بیش از یک دهه( بهانه ای برای فرار 
پاسخ گویی  بار  زیر  از  مسووالن  و  مردان  دولت 
تمام  این است که  اما واقعیت  فراهم کرده است، 
و  امنیت  مشکل  به  حتی  و  مساله  این  به  عوامل 
را  دیگری  بسیار  دالیل  و  نمی شود  ختم  بی ثباتی 
می توان یافت که در گسترش فساد و رشوه ستانی 
الگوهای  که  می رسد  نظر  به  دارد.  نقش  ادارات 
ساختاری از یک سو و روش های مدیریتی از سوی 
با دوام  دیگر باعث شده است که چرخه ای نسبتا 
از ضعف اداره و فساد و رشوه ستانی را در کشور 

شاهد باشیم. 
قطعا  در کشور  اداری  فساد  به وضعیت  نگاهی  با 
به دو نکته ی اساسی دست خواهیم یافت که نشان 
می دهد فساد در کشور ما نه تنها تفاوت های فاحشی 
با تعاریف استاندارد از آن در نهادهای بین المللی و 
عرف دارد که اصوال ساختارهای اداری و رسمی 
ما که گویا موجبات قدرت برای انجام فساد را مهیا 

آن  اصالح  صدد  در  و  داده  نشان  واکنش  فسادی 
نه  افغانستان  مانند  کشوری  در  اما  آمد.  برخواهد 
تنها چنین روندی وجود ندارد که پرداخت رشوت 
و استفاده از واسطه برای پیشبرد مشکالت خود در 
ارگان های دولتی و رسمی امری بدیهی است و به 
نظر می رسد هر ارگانی و اداره ای از سوی هیچ مقام 

باالتری کنترول و بازخواست نمی گردد. 
و  متمرکز  مدیریت  از  کشور  ادارات  که  این 

نظارت منسجم برخوردار نیست، نشان از آن دارد 
که حاکمیت و مدیران ارشد، یا ناتوان هستند و یا 
به دالیلی از جمله دخیل بودن خودشان در فساد، 
عالقه مند به برخورد با مفاسد و اصالح آن نیستند. 
به همین دلیل است که کشور طی سالیان متمادی و 
علی رغم وعده های فراوان نسبت به مبارزه با فساد و 
ارتشا، همچنان از سوی مجامع بین المللی فاسدترین 
و  می گردد  معرفی  دولت  ناکام ترین  و  کشور 
ظاهرا چنین لکه های ننگی، به پیشانی هیچ یک از 
تکلفی  احساس  تا  نمی چسبد  هم  مسووالن کشور 
کرده و حداقل واکنش های شدیدتری اتخاذ نمایند.  

فساد و دولت ناکام، 
دو روی یک سکه

می سازند نیز با تعاریف علمی و کارشناسی از آن 
متفاوت است. نظام اداری و سیستم خدمات رسانی 
عمومی در کشور ما در حالی اهداف و کارکردهای 
نسبتا مدرن و روزآمد را مد نظر قرار داده که توان 
تطبیق فرایندهای آن را دارا نمی باشد. ما هم به دالیل 
مدیریتی، هم به دالیل توانایی و تخصص کارمندان 
و مهمتر از آن به دلیل کمبود امکانات سخت افزاری 
و نقص فراوان در نرم افزار و برنامه ها، قادر به ایجاد 

یک سیستم اداری شفاف نیستیم و خالء های نظارتی 
و کنترولی فراوانی از راس تا مادون در ادارات ما 
رشد  زمینه  خالء هایی  چنین  است.  گردیده  ایجاد 

فساد و سوء استفاده های مالی را فراهم می نماید.
به  اگر  و  است  پنهانی  مساله ای  اداری  فساد  عموما 
حدی برسد که به امری بدیهی و مسلم تبدیل شود، 
دیگر فساد اداری نخواهد بود و باید آن را به عنوان 
افول اداره و رفع حاکمیت تلقی کرد. بنابراین اگر از 
فساد اداری و رشوه صحبت می نماییم، موضوع در 
بدنه ی نظام و دور از چشم حاکمیت است. درچنین 
فرایندی بنابراین است که حکومت در مقابل هرنوع 

مصطفی رسولی 

اگر فساد اداری تنها به دلیل سوء استفاده ی کارمندان از موقعیت خود 
باشد می توان آن را تنها یک معلول به نظر آورد که با رفع علت یا افزایش 
نظارت و کنترول، اصالح خواهد شد؛  اما گر فساد اداری زاییده ی سیستم 
و نظام اداری باشد و مسووالن مفسد آن را برای سوء استفاده ترتیب داده 
باشند، الزاما مبارزه با فساد، جز با محو علت یعنی اصالح ساختاری نظام، 

چاره ی دیگری نخواهد داشت

این  سخنگوی  معاون  سراج  الحق  سراج 
است:   گفته  بخدی  خبرگزاری  به  وزارت 
ترکیه  در  معترض  پناهجویان  درخواست 
آنها  صورتی که  در  است.  نرسیده  ما  به 
آنها  با  کنند  شریک  ما  با  را  شان  خواسته های 

کرد. خواهیم  کمک 
آقای سراج تاکید کرد که وزارت امور خارجه هیچ 
مکتوب و در خواستی از جانب پناهجویان معترض 
مبنی بر مداخله وزارت امور خارجه برای پایان دادن به 

اعتراض دریافت نکرده است.
بررسی  صالحیت  که  بود  گفته  وزارت  این  پیشتر 
عالی  کمیساریای  عهده  به  پناهندگی  پرونده های 
پناهندگی سازمان ملل است و این وزارت نمی تواند 

در این مورد مداخله کند.
پناهجویان  اعتراض  کننده  هماهنگ  علی حکمت، 
افغان در ترکیه اما می گوید که این وظیفه وزارت 
امور خارجه است که از اتباع خود در خارج از کشور 

حمایت کند.
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دين و
 انديشه

شما حتما زیاد از اطرافیان خویش شنیدید که 
کتاب خوندن برای تان خیلی خوب است و 
فکر و ذهن شما رو باز میکند و شما هر بار با 
خودتان فکر کردید که باید بیش تر و بیش تر 

این کار را انجام بدید
اگر شما جز آن دسته از آدم هایی هستید که 
بد  مطالعه  از  کال  یا  دارید  مشکل  مطالعه  با 
تان می آید ) ولی به هر حال دارید این متن 
تان  برای  ما  این جا   ) ؟  نه  را می  خوانید مگر 
راه حل هایی داریم که اوضاع را برای تان بهتر 

می کند.
مطالعه با تمرین و ممارست حال بهتری برای 
تان می دهد، خیلی زود در این کار پیشرفت 
کار  یک  به  تبدیل  آن  از  بعد  و  می کنید 

روزانه ی لذت بخش می شود. 
 اینجا به 9 گام  اشاره می کنیم که شما را تشویق 
می کند به شروع و ادامه ی این راه دل پذیر و 

دوست داشتنی.
اطرافیان تان  پیشنهادات  از  شروع  برای  ـ   1
استفاده کنید. از معلم تان، مسئول کتابخانه ي 
محل، دوستان و اعضای خانواده  تان بپرسید 
از همان کتاب ها شروع  باید بخانید.  که چه 

کنید.
زندگی  به  که  کنید  انتخاب  را  کتابی  2ـ 
روزانه ی شما نزدیک و مرتبط باشد. اگر شما 
چنین کتابی بخوانید که بعضی واقعیت های 
جالب  می تواند  ببینید  آن  در  را  زندگی تان 

باشد.
3-  اگر فکر می کنید که برای مطالعه وقتی 
ندارید سعی کنید که برای شروع  روزانه به 
طور ثابت  10 دقیقه وقت مطالعه  در برنامه 
روزانه تان داشته باشید  کم کم تا پایان هفته 
تبدیل به یک عادت برای شما خواهد شد  که 

به سختی از دستش می دهید .
مناسب  صفحات  تعداد  با  کتاب  یک  با  4ـ 
شروع کنید یک دفعه نپرید وسط  یک کتاب 

500 صفحه ای.
در  نروید.   اشتباه  موضوعات  سراغ  به     -5

فروشی ها  کتاب  و  کتاب خانه ها  همه ي  
کتاب هایی با موضوعات مورد عالقه ي شما 
وجود دارند. ورزشی، عاشقانه، علمی تخیلی، 
کمدی، داستانی و … از شروع با کتاب های 

علمی تخیلی اجتناب کنید .
6-  برای شروع، سنگ بزرگ بر ندارید که 
عالمت نزدن است. همین باعث می شود که از 

همین مقدار مطالعه هم بیزار شوید .
۷- کتاب های متفاوتی را  تجربه کنید، خودتان 
را محکوم به خواندن  یک ژانر خاص نکنید. 
کتاب خانه ي شما بهتر است مملو از کتاب ها با 

موضوعات متفاوت باشد.
 8 – تعریف تان از مطالعه را محدود به خواندن 
کتاب نکنید. خواندن مجله ها، روزنامه ، یک 

شرایط مهم خنده برانگیز بودن سخن
پاسخ  مفروض  سوال  این  به  خود  توان  درحد  مقاله  دراین 
اثر  یک  دار شدن  درخنده  عواملي  و  شرایط  که چه  مي دهیم 
نقش دارد؟ به عبارتي دیگر اگر قرار است اثري خنده دار خلق  
و به خلق ا... عرضه کنیم، باید به چه زمینه هاي خنده آوري توجه 

داشته باشیم؟
به طور کلي، یک اثر خنده دار بایستي دو شرط مهم داشته باشد:

درباره حماقت  مثال  باشد؛  داشته  دار  خنده  محتوایي  باید    -1
افراد، صفات مضحک، رفتارهاي ناشایست )مثل ریا، خساست 

و..(
دراین حالت، صاحب اثر زاویه اي جذاب و با نگاهي تیزبین، به 
موضوع مي نگرد و آن را براي مخاطب مطرح مي کند. درمثال 
زیر، حماقت فرد، دست مایه ی کار شاعر براي سرودن این اثر 

خنده برانگیز شده است.
تکاني به بیمار دادیم سخت

شنیدم که بیماري ازاهل شرق
به جان، لطمه اي دید از سیم برق

طبیبي به بالینش آمد فراز
چنین گفت آن دکتر چاره ساز

که در نسخه یک گرد یک شربت است.
که مخصوص تسکین این ضربت است.

به هنگام خوردن ، تکانش دهید.
سپس شیشه را بر دهانش نهید.

چنا ن داد دستور، مرد طبیب
ولي حال بیمار شد بس عجیب

مطب آمدند از کسان مریض
بگفتند شرحي طویل و عریض

طبیبا به بالین بیمار، آي !
گمانم که دیگر نماند به جاي

هر آن چیز گفتني عمل کرده ایم.
همان )گرد( در آب حل کرده ایم.

تکاني به بیمار دادیم سخت
چنان که تکانند شاخ درخت

ولي حال بیمار گردیده بد
گمانم که مرده ست صد در نود!

چنین گفت با او پرستار نر
که اي بي خرد مردم بي خبر

خطا گر چه کردید این کار را
تکان شیشه باید نه بیمار را!) پاشا امیر حسیني (

برانگیز شدن  اثر، شرایط خنده  این که صاحب  2- شرط دوم 
ماجرا را فراهم کند. درکنار اهمیت سوژه و خنده دار بودن آن، 
الزم است صاحب اثر با اتکا به توان هنري و استفاده از امکانات 
زباني و شگردهاي بیاني، اثر را خنده آور و تأثیرگذارتر نشان 

دهد.
درمثال باال آنچه بیش تر مشهود است سوژه خنده دار آن )تکان 
جذابیت  شاعر  بیان  وشیوه  است   ) شیشه  جاي  به  بیمار  دادن 
کلمات،  برخي  پایاني  ابیات  در  حتي  نبخشیده،  اثر  به  خاصي 

ارزش و واالیي طنز راهم کم رنگ کرده است.
تناقض ها، غفلت ها،  با  نگاه کلي، مي توان گفت وقتي  دریک 
موارد غیرمتعارف و غیر طبیعي، تفاوت ها، جهالت ها و خطاهاي 
آگاه  ناخود  مي شویم؛  مواجه  دیگران  رفتاري  و  گفتاري 
هر کدام  و  دارد  مختلف  این خنده ها سطوح  .حال  مي خندیم 

تعریفي مجزا.
برحسب نوع خنده ها و زمینه هاي وقوع آن است که طنز و غیر 

طنز از هم متمایز مي شود.

شکل دگر خندیدن

سخن جديد

چگونه 
     خود را  برای کتاب خوانی
                             تشویق کنیم؟

استریپ  ها)مثال   یا حتی  کمیک  و  مقاله ساده 
تن تن( برای شروع به مطالعه گزینه های خوبی 

هستند.
9- اگر باز هم فکر می کنید وقت برای کتاب 
دست  گرفتن ندارید، یا  حوصله ي  جابه جا کردن 
کتاب ها را با خودتان ندارید، کتاب های صوتی 

را فراموش نکنید.

اما  کنید  باور  است.  شگفت انگیز  کلمات،  خواندن  عمل 
هم  خواندن  از  دست یافته اند  آن  به  داکتران  نتایجی که 

شگفت انگیزتر است.
میلیون ها سال است اجداد و نیاکان مان، چنان تکامل یافته اند که ما 

امروز با چشمان مان می خوانیم و مغز یاری مان می کند.
 ما اما 5 هزار سال است چنان پیچیدگی هایی یافته ایم که مطالعه 

کنیم. مهارت مطالعه هنوز در حال تکامل و تحول است. 
دانشمندان علوم طبیعی توانسته اند با استفاده از برخی از پیچیده ترین 
ابزارها نکات جالبی را در رابطه با کارکرد داخل مغز انسان را در 

حین مطالعه استخراج کنند:
-  خواندن یک عمل بسیار پیچیده است که چند نقطه مختلف از 

مغز را با خود درگیر می کند.
-  شگفت آور این است که مغز از مدارهای عصبی مشابهی برای 
خواندن در گذر عمر استفاده نمی کند و این مدارها با گذر زمان 

و عمر جابجا می شوند و تغییر می کنند.
نظر می آید  به  این طور که    -
خواندن می تواند موجب بهبودی 
اتصال های بین مدارهای مختلف 
راه درک  این  از  و  مغزی شود 

کلمه نوشته شده را بهتر کند.
-  شواهد اخیر نشان داده اند که 
خواندن یک رمان ساده می تواند 
باعث باقی ماندن اتصال های مفید 
حتا چند روز بعد از تمام شدن 

کتاب باشد.
تنها یکی  -  مطالعه و خواندن 
از حس ها مانند دیدن یا شنیدن 
یا استعداد ذاتی نیست. این یک 
»اختراع فرهنگی« است که اخیرا یکی از محققان آن را مورد 
برررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که اولین بار چند هزار 
سال پیش بود که برخی از انسان های خالق نمادهایی را روی 

دیواره های غار حک کردند و پیدایش مطالعه را رقم زدند. اما 
زمان زیادی طول کشید تا توانست از این خالقیت به شکل کنونی 
خواندن و نوشتن برسد. مدت ها تالش صورت گرفته تا از ابزاری 

قدیمی مثل دیدن، توانایی »خواندن« بیرون بیاید.
دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه اموری، می گویند به این 
هم  رمان  فقط خواندن یک  پیدا کرده اند که  موضوع دست 
ایجاد کند که  ارتباط های مغزی  نوع  تغییراتی را در  می تواند 
پاداشی بیش تر از مطالعه یک رمان به حساب می آید و اثری 

درازمدت خواهد داشت.
این نتایج با استفاده از یک آزمایش بر روی 12 زن و 9 مرد 
استخراج شده است که هرکدام از آن ها به مدت 19 روز و هر 

روز 30 دقیقه، مورد مطالعه مغزی قرار گرفته اند.
رمانی که به آنان داده شد تا بخوانند رمان »پومپی« نوشته »رابرت 

هریس« بود.
تا 5 روز پس از آن  افراد از 5 روز قبل از مطالعه  این  مغز 
مورد بررسی و اسکن قرار گرفت و هر 9 روز یک فصل 
می کردند. مطالعه  مغز  شبانه  اسکن  از  قبل  را  کناب  از 

از  دادند که پس  نشان  این آزمایش  در  مغزی،  اسکنرهای 
شبکه های  در  شدیدی  افزایش  شده،  خوانده  فصل  اولین 
تمام شدن  از  بعد  روز   5 تا  که  است  داده  رخ  مغز  عصبی 

کتاب هم باقی مانده اند.
این رمان سال 2003 در انگلیس منتشر شده و 352 صفحه دارد.

تأثیر خواندن یک رمان روی مغز

)نگاهی به شرایط مهم طنز(

سید مهدي حسیني
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چهره والدیمیر پوتین رییس جمهور 
دیدارهایش  و  عکس ها  در  روسیه 
هیچ  که  است  گونه ای  به  معموالً 
او  ولی  نمی کند،  منتقل  را  حسی 
هفته پیش در شانگ های به سختی 
توانست پوزخند صورتش را از دید 
زیرا  چرا؟  کند،  مخفی  دوربین ها 
ترفند  توانسته  که  است  مدتی  وی 
رقبای  برابر  در  را  موفقیت آمیزی 
غربی اش بکار گیرد. ایاالت متحده 
امریکا و انگلیس، اقتصاد روسیه را 
به  را  روسیه  تا  بودند  گرفته  هدف 
خاطر نافرمانی هایش تنبیه کنند، در 
حالی که برنامه طبق پیش بینی آن ها 

جلو نرفت.

بینی الکترونیکی

ریاست  انتخابات  به  خود  سرمقاله  در  گاردین  روزنامه 
جمهوری مصر که نتایج تقریبا نهایی آن به طور غیررسمی 

عبدالفتاح  قاطع  پیروزی  از  حاکی 
دارد،  سابق  دفاع  وزیر  سیسی 

پرداخت.
روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله 
خود نوشت: قدرت گرفتن جنرال 
بازگشت  معنای  به  دیگر در مصر 
به دوران سابق خود، پس از  مصر 
نگرانی ها و  نوسانات و  از  دوره ای 
آرزوها از سال 2011 میالدی است.

و  آرزوها  افزود:  روزنامه  این 
رویاهای مصری ها پس از سرنگونی 
اعتراضات  پی  در  مبارک  رژیم 
بی سابقه از جمله تحقق دموکراسی 
و سازش تاریخی میان جریان های 
از  شدن  رها  و  لیبرال  و  اسالمی 
بر  نقش  همگی  امنیتی  دولت های 

آب شد.
به نوشته گاردین، بی شک سیسی جنرال مستعفی ارتش بر 
این باور است که در حال انجام وظایف خود است و می 
داند که بدون مشت آهنینی که وعده اش را داده بود، کشور 
به سمتی منحرف خواهد شد که اصالح آن دیگر دشوار 

خواهد بود.
این روزنامه افزود: سیسی در متقاعد کردن رای دهندگان 
برای رفتن به پای صندوق های رای موفق نبود؛ به رغم آنکه 
از منابع دولتی بویژه در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده و در 

سطح وسیعی بر رسانه های موافق تکیه کرد. این اقدامات 
عالوه بر ایجاد ترس، وحشت و سرکوب در میان مخالفان 

صورت گرفت و وی همچنین رقیب واقعی در رقابت های 
انتخاباتی نداشت.

با  پیروزی سیسی  از  نوشته گاردین، گزارشها حاکی  به 
رای حدود93.3 درصدی با توجه به مشارکت 46 درصد 
مردم است. این آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از رای 
دهندگان به قدرت گرفتن سیسی تمایلی ندارند یا آن قدر 
به وی گرایش ندارند تا انگیزه ای برای مشارکت آنها در 

انتخابات شده باشد.

یک دادگاه مبارزه با تروریزم در پاکستان رهبر گروه افراط 
گرای لشگر جهنگوی را از اتهام تحریک به خشونت در 
سخنرانی هایش تبرئه کرد. وی متهم به کشتار صدها شیعه 

پاکستان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مالک اسحاق، رهبر گروه 
لشگر جهنگوی است که عمدتا به کشتار شیعیان پرداخته 
و طی سال های اخیر چندین حمله تروریستی بزرگ را اجرا 
کرده است. وی از سوی وزارت امور خارجه امریکا به 

عنوان تروریست متهم شده است.
گروه لشگر جنگوی به رغم آنکه در سال 2001 ممنوع 

عملیات های  به  دست  آزادانه  نسبتا  تاکنون  شد،  اعالم 
تروریستی به ویژه در ایالت پنجاب که بزرگترین ایالت 

پاکستان است، زده  است.
فرانسه  به خبرگزاری  اسحاق  عبدالرحیم، وکیل  رائو 
پرونده  سه  در  اسحاق  مالک  من  موکل  گفت: 
مبارزه  دادگاه  قاضی  مسعود،  رعنا  سوی  از  متفاوت 
با تروریسم شهر راولپندی تبرئه شد. وی تاکید کرد: 
منطقه  چند  در  دولت  سوی  از  اسحاق  پرونده های 

کشور مطرح شدند.
وی افزود: موکل من به اتهام تحریک به خشونت و نفرت 
پراکنی در سخنرانی هایش در سه شهر جهلوم، چاکوال و 
اتوک دستگیر شد. با این حال قاضی دادگاه به دلیل فقدان 
مدرک او را آزاد کرد. عبدالرحیم تاکید کرد موکل وی 
طی مدتی که پرونده ها علیه او بررسی می شده در بازداشت 

به سر برده است.
اسحاق در ماه فبروری2013 پس از یک حمله مرگبار به 
اقلیت شیعه هزاره در شهر کویته که منجر به کشته شدن 

حدود 90 تن گردید، دستگیر شد.
لشگر جهنگوی مسوولیت این حمله را تقبل کرد.

نظریه پردازان به رابطه دوطرفه میان رژیم های سیاسی و توسعه اقتصادی توجه 
کرده اند. تحلیل پویایی شناسی رژیم سیاسی نشان می دهد، هرچند  که راه های 
رسیدن به دموکراسی متغییر است، دموکراسی در کشورهای توسعه یافته ادامه 
حیات می دهند. برخالف مباحث بلندمدت، مطالعات کاربردی خاطرنشان 
می کنند که رژیم های سیاسی اثری بر نرخ سرمایه گذاری و رشد درآمد کل 
ندارند؛ اما ازآن جایی که جمعیت تحت نظام دیکتاتوری رشد بیشتری دارد، 

درآمدهای سرانه تحت نظام دموکراسی افزایش سریع تری دارد.
دو  اقتصادی،  رشد  و  سیاسی  رژیم های  میان  دوطرفه  رابطه  بررسی  برای 
ادامه حیات  و  پیدایی  بر  اقتصادی  توسعه  آیا  مطرح می شود: 1-  پرسش 
رژیم های سیاسی اثر می گذارد؛ 2- آیا رژیم های سیاسی بر عملکرد اقتصادی 
اثرگذار است؟ این دو پرسش بطور جداناپذیری با هم مرتبط اند. برای تعیین 
اثرگذاری رژیم های سیاسی بر عمل کرد اقتصادی، ابتدا باید سؤال شود که 
چگونه رژیم های سیاسی پدیدار و باقی می مانند. برای مثال، نظام دیکتاتوری 
مالی را درنظر بگیرید: درآمد سرانه این کشور در 1985 با نرخ 5/35 درصد 
رشد یافت. آیا اگر در مالی نظام دموکراسی برقرار بود، نرخ رشدش متفاوت 
می بود؟ یعنی همان جوابی که وقتی درباره اثر رژیم های سیاسی بر رشد سؤال 
می شود، می خواهیم بدانیم. البته نظام دموکراسی در کشورهایی مثل مالی که 
از درآمد سرانه کمتر 532 دالر )1985( برخوردارند، بسیار نادر است. درمقابل، 
نظام دموکراسی فرانسه را در همین سال درنظر بگیرید که از درآمد سرانه 
12206 دالر برخوردار بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در 1985، 1/43 
درصد بود؛ آیا چون دموکراسی بر این کشور حاکم بود، رشد آهسته ای داشته 

است؟
برای روشن شدن این موضوع، نوعی دیکتاتوری را درنظر بگیریم که از تمامی 
جهات مانند فرانسه باشد؛ اما ثروتمندترین دیکتاتوریی که بین سال های 1951 
تا 1990 مشاهده شد، کشور سنگاپور بود که درآمد سرانه 11698 دالر داشت. 
بنابراین نمی توانیم موردی از دیکتاتوری به ثروتمندی فرانسه در طول این 
دوران پیدا کنیم. اهمیت این موضوع در چیست؟ فرض کنید که کشورهای 
فقیر عموماً آهسته تر از کشورهای ثروتمند رشد می کنند. از آن جایی که بیشتر 
کشورهای فقیر تحت نظام دیکتاتوری و بیشتر کشورهای ثروتمند تحت 
دموکراسی هستند، ممکن است چنین نتیجه ای حاصل شود که رشد اقتصاد 
تحت دموکراسی سریع تر است؛ اما این نتیجه گیری درست نیست: چراکه این 
تفاوت مربوط به شرایطی است که این رژیم ها در آن به وجود آمده اند نه به 

کارهایی که انجام می دهند.
به  نسبت  دموکراسی ها  که  کنید  توجه  امکان  این  به  دیگر،  مثال  در 
آن  از  دیکتاتوری ها  درحالی که  آسیب پذیرند،  اقتصادی  بحران های 
دو  تحت  را  رشد  نرخ های  فقط  اگر  دیگر  بار  می برند.  بدر  سالم  جان 
دموکراسی ها  برسیم که  نتیجه  این  به  است  ممکن  کنیم،  مقایسه  رژیم 
سریع تر رشد می کنند؛ اما دوباره به نتیجه ای نادرست می رسیم: چراکه 
این دلیل است که دموکراسی ها  به  تفاوت فقط  این  دیده خواهد شد، 
وقتی با شرایط بد اقتصادی روبه رو می شوند، طاقت نمی آورند اما نظام 
دیکتاتوری توانایی باقی ماندن در این شرایط را دارد. در آخر، ضروری 
بر  به طور اصولی  فاکتورها  بعضی  نکته توجه شود که  این  به  است که 
روی رژیم های سیاسی و نرخ رشد اقتصادی تأثیر نمی گذارند. برای مثال، 
رهبران روشنفکر ممکن است برای دموکراسی و مدیریت اقتصاد انتخاب 
شوند. اگر ما به مقایسه دو مورد مشاهده شده استناد کنیم، بازهم به طور 
غلط چنین نتیجه خواهیم گرفت که رشد سریع تر بیشتر از آن که مربوط به 

رهبری کارآمد و روشن بین باشد، مربوط به دموکراسی است.

رویای مصری ها با آمدن سیسی نقش برآب شد 

رهبر گروه افراطی جهنگوی تبرئه شد
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امکان طراحی   به کاربران   Scribble Ink  قلم
و نوشتن را با استفاده از رنگ هایی که در دنیای 

اطرافشان وجود دارد، می دهد.
قلم  جدید دارای یک حسگر RGB شانزده بیتی 
در انتهاست که رنگ برگ، خشت، صورت یک 
شخص یا هر رنگ مورد دلخواه کاربر را شکار 
تعبیه شده  میکروپردازشگر  یک  سپس  می کند. 
ARM 9 رنگ را تحلیل کرده و آن را ذخیره 

می کند.

رنگ  از  استفاده  با  بخواهد  کاربر  که  زمانی  هر 
مطلوب طراحی کند یا بنویسد، قلم  با مخلوط کردن 
جوهر کارتریج های قابل پرشدن و دارای رنگ های 
سیاه، سفید، زرد، فیروزه ای و بنفش، رنگ دلخواه 

را بازتولید می کند.
بیش  می توان  سامانه  این  با کمک  گفته می شود 
از 16 میلیون رنگ را بازتولید کرد که در هر بار، 
100 هزار رنگ در 1GB حافظه سیستم ذخیره 

می شوند.
چنانچه فردی بخواهد از این رنگ ها روی گوشی 
هوشمند یا کامپیوتر استفاده کند، ابزار دارای پورت 
میکرو یو اس بی و اتصال بلوتوثی 4.0 است. نیروی 
این سامانه به صورت آنبورد و توسط باتری های 

لیتیم- یون قابل  چارچ دوباره تامین می شود.
برای افرادی که صفحه های تبلت را به کاغذ ترجیح 
 Scribble می دهند، شرکت سازنده در نظر دارد
Stylus را تولید کند که قطعات آن بسیار شبیه قلم  
Ink هستند گرچه به جای کارتریج های جوهری 
نوک  دارای  جدید  سامانه  نوشتاری،  نوک  و 
پالستیکی خازنی خواهد بود. اطالعات رنگ نیز 

با بلوتوث به تبلت کاربر منتقل می شوند.
شرکت فناوری های Scribble در نظر دارد قلم 
های Ink و Stylus را به ترتیب به بهای 149.95 

و ۷9.95 دالر امریکا به فروش برساند.

به روز نیک کسان، گفت: تا تو غم نخوری
بسا کسا، که به روز تو آرزومند است

                      زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
                      کرا زبان نه به بند است، پای در بند است

کرده اند  طراحی  الکترونیکی  بینی  یک  محققان 
که می تواند تازگی غذاها و ایمن بودن آنها برای 

خوردن تشخیص دهد.

دستگاه »Peres« برای تشخیص تازه بودن محصول 
طراحی شده و می تواند خطرزا بودن محصوالت 
برای سالمتی یا مسموم کننده بودن آنها را شناسایی 

کند.
این بینی الکترونیکی به کاربران اجازه می دهد تا 
کیفیت و تازگی گوشت، مرغ و ماهی ها را تعیین 

کنند.
دستگاه مزبور باید توسط کاربر بر روی غذا گرفته 
شود. این بینی از چهار حسگر برخوردار است که 
بر دما، رطوبت، آمونیاک و ترکیبات آلی فرار در 

هوای اطراف غذا نظارت می کند.
این اطالعات سپس از طریق بلوتوث برای تلفن 
هوشمند کاربر ارسال می شود. برنامه موجود بر روی 
به  اطالعات  دریافت  محض  به  هوشمند  گوشی 
نمایش توصیه هایی متناسب با تازگی غذا می پردازد.

حسگرهای موجود در Peres می توانند بیش از 
100 ترکیب آلی فرار را در غذا شناسایی کنند که 
بسیاری از آنها نشانگرهای قوی برای تازه و ایمن 

بودن محصول مصرفی محسوب می شوند.

رابطه اقتصاد و رژیم های سیاسی

قلمی با
 بی نهایت رنگ

در سایه ی قرار داد گازی روسیه و چین؛

سنگینی ترازوی قدرت به سمت شرق

گاردین: 


