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آسیای مرکزی
 و افغانستان؛

 چشم اندازهای تحول 
در روابط آینده

انتخابات  سنگین  سایه ی 
جنجالی شدن نتیجه ی انتخابات و تشدید تنش ها بر زندگی مردم

از  ازهمه  بیش تر  ریاست جمهوری  نامزدان  میان 
زندگی مردم قربانی گرفته و فشارهای اقتصادی 
از  بسیاری  کنونی،  مبهم  وضعیت  از  ناشی 

شهروندان را به ستوه آورده است.
از  شکایت  با  کشور  شهروندان  اقشارمختلف 
بودن  نامشخص  و  انتخابات  روند  شدن  طوالنی 
نتیجه ی آن در پی تنش های به وجود آمده میان 
اضطراب ها  و  گرانی  فقر،  بیکاری،  از  نامزد،  دو 
و تشویش های روانی شکایت دارند. بدتر ازهمه 
نبض  قدرت،  انتقال  چگونگی  از  نگرانی  اینکه 
انداخته  تپش  از  شهروندان  میان  در  را  زندگی 
است.  واداشته  گریز  راه  فکر  به  را  بسیاری  و 
از  ناشی  گذشته ی  نابسامانی های  تجربه ی  زیرا 
با هرگونه  است که  امری  فرقه ای،  درگیری های 

تنش سیاسی برای مردم قابل تصور است.
به همین دلیل نیز، بسیاری از شهروندان می گویند 
ندارد چگونه دولتی روی  تفاوتی  آنان  برای  که 
یا شکل دیگر آن و  ائتالفی، موقت و  کار آید؛ 
این نیز مهم نیست که چه کسی در جایگاه اول 
مهم  آنان  برای  بلکه  گیرد،  قرار  سیاسی  قدرت 
در  زندگی  دوباره ی  یافتن  رونق  و  سیاسی  ثبات 

پرتو یک نظام سیاسی کارآمد است. 

ن اول سخ

هشت عضو یک خانواده، قربانی ماین کنار جاده شدند

حمالت اسرائیل بر 
نوار غزه وحشیانه است

مجلس نمایندگان روز شنبه )21سرطان( کشتار فلسطینی ها را 
شدیدترین  با  اسرائیل  غاصب  رژیم  نظامیان  دست  به  غزه  در 

الفاظ محکوم کرد.

از  نمایندگی  به  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،   عبدالروف 
اعضای مجلس، حمالت غیرانسانی و وحشیانه نظامیان اسرائیلی را بر 

ضد مردم بی دفاع فلسطین، به شدت محکوم کرد.
ابراهیمی از سران رژیم صهیونیستی خواست هرچه زودتر به این 

جنایات و کشتار مردم مسلمان فلسطین پایان دهد.
ابراهیمی در عین حال چندین عضو مجلس نمایندگان را موظف کرد 
با انتشار بیانیه ای رسمی کشتار مردم مظلوم فلسطین را به دست نظامیان 

اسراییلی محکوم کند.
حمالت هوایی اسرائیل از پنج روز پیش به مناطق مسکونی غزه آغاز 

شده که تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
ژنو  مقر آن در شهر  اروپای - خاورمیانه که  بشر  سازمان حقوق 
سوئیس است، در بیانیه ای عالم کرده است که نوار غزه هر سه دقیقه 
یکبار مورد حمله قرار می گیرد و رژیم صهیونیستی در این حمالت 

تاسیسات غیر نظامی و کودکان و زنان را هدف قرار می دهد .
به گزارش این سازمان تا نیمه شب جمعه، اسراییل دو هزار و 61 
راکت به نوار غزه شلیک کرده است، هزار و 402 بار به این منطقه 
حمله هوایی داشته و نیروی دریایی این رژیم با 329 گلوله غزه را 
هدف قرار داده و توپخانه این رژیم نیز 330 گلوله به سمت این شهر 

شلیک کرده است .
بر اساس گزارش ها بیش تر کشته و زخمی ها در حمالت نظامیان 
رژیم صهیونیستی به غزه را زنان و کودکان فلسطینی تشکیل می دهند.

همچنین مولوی حبیب اهلل حسام؛ رییس شورای اخوت اسالمی روز 
شنبه گفت: رژیم جعلی اسرائیل با حمالت وحشیانه به غزه در حال 
قتل عام مردم این منطقه است که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.

با تاکید به اینکه بشریت کمتر تجاوز و  مولوی حبیب اهلل حسام 
جنایاتی که در غزه در حال وقوع است، به یاد دارد گفت: جنایاتی که 
اسراییل در فلسطین و غزه مرتکب شده است در تاریخ بشریت کم تر 

دیده شده است.

وزارت امور داخله اعالم کرد که به دلیل انفجار 
نظامی در ولسوالی  ماین کنار جاده ای، 8 غیر 
افغانستان  جنوب  در  قندهار  والیت  پنجوایی 

کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
در خبرنامه این وزارت آمده است که این حادثه 
حوالی ساعت 10 روز گذشته، 21 سرطان،  به 
وقت محلی زمانی اتفاق افتاد که سرنشینان یک 
این  در  جاده ای  کنار  ماین  با  تویوتا  نوع  موتر 

ولسوالی برخورد کردند.
این خبرنامه افزوده که تمام قربانیان این رویداد 
اعضاء یک خانواده بودند که چهار زن نیز جزء 
کشته شدگان هستند و دو کودک خانواده نیز 

در این حادثه زخمی شدند.
و  انسانی  غیر  را  عمل  این  داخله  امور  وزارت 
گروه های مخالف دولت را مسئول این رویداد 

خونین دانسته است.
گروه طالبان درباره این حادثه تا این زمان ابراز 

نظری نکرده است.
همچنین در انفجار ماین کنار جاده ای دیگر در 

شرق شهر جالل آباد، مرکز والیت 
یک  افغانستان،  شرق  در  ننگرهار 
سرباز پولیس و یک فرد غیر نظامی 
زخمی  نیز  کودک  یک  و  کشته 

شد.
سخنگوی  عبدالزی؛  احمدضیا 
تایید  با  ننگرهار  والیت  پولیس 
است  گفته  بی بی سی  به  خبر  این 
که هدف از این انفجار یک موتر 
پولیس  موتر  ولی  بود،  پولیس 
آسیب  آن  به  و  گذشت  محل  از 

نرسید.
انفجار یک ماین مغناطیسی در ولسوالی چمکنی 
والیت پکتیا در جنوب شرق افغانستان نیز 9 نفر 

را زخمی کرد.
ماین کنار جاده ای یکی از کشنده ترین سالح ها 
علیه غیر نظامیان به حساب می آید که بیش تر 
گروه های مسلح مخالف دولت از آن استفاده 

می کنند.

افزایش  از  خود  تازه  گزارش  در  ملل  سازمان 
24 درصدی آمار قربانیان غیرنظامی در جنگ 

افغانستان در نیمه اول سال 2014 خبر داد.
در این گزارش که 18 سرطان منتشر شد، آمده 
بود که آمار مجموع قربانیان غیرنظامی به 1564 
کشته و 3289 زخمی می رسد که بیانگر افزایش 
1۷ درصدی آمار کشته شدگان و افزایش 28 
درصدی آمار زخمیان نسبت به زمان مشابه در 

سال 2013 است.

برخی اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به سفر 
پیشنهاد دولت  و  به کابل  امریکا  وزیر خارجه 
ائتالفی برای حل بن بست انتخاباتی کشور، نسخه 

جدید امریکا را مردود دانستند.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست 
این  )شنبه/21سرطان(  گذشته  روز  عمومی 
با اشاره به سفر جان کری، وزیر امور  مجلس 
خارجه امریکا به کابل و پیشنهاد دولت ائتالفی 
برای حل بن بست انتخاباتی کشور، نسخه جدید 

امریکا برای انتخابات را مردود دانست.
روز  نشست  در  مجلس  عضو  مهدوی،  جعفر 
تشکیل  پیشنهاد  کردن  محکوم  ضمن  گذشته 
ریاست  کاندیدای  دو  بین  ائتالفی  دولت 
و  مردم  اراده  را خالف  آن  جمهوری کشور، 
کشور  در  مردم ساالری  و  دموکراسی  روحیه 

عنوان کرد.
این عضو مجلس با تأکید بر اینکه ایجاد دولت 

ائتالفی خالف روح قانون اساسی است، اعالم 
کرد: حضور پررنگ مردم در انتخابات بیانگر 
مشارکت خردمندانه آن ها در انتخابات است و 
کشورهای غربی بدانند که افغان ها به نسخه های 

جدید و فرا قانونی »نه« می گویند.
نادرخان کتوازی، عضو دیگر مجلس نمایندگان 
حل  برای  آمریکا  جدید  نسخه  رد  ضمن  نیز 
بن بست انتخاباتی افغانستان آن را تحقق ناپذیر 

خواند.
به گفته ی کتوازی، مخالفت سیاسی در افغانستان 
به دشمنی سیاسی تغییر یافته و چنانچه دستور 
سیاست مداران  میز  روی  ائتالفی  دولت  ایجاد 
از  انتخابات  برگزاری  عدم  با  باید  پس  باشد 

مصرف بودجه ملی جلوگیری می کردند.
مجلس ضمن  دیگر  مهدی، عضو  محی الدین 
گفت:  کابل  به  کری  جان  سفر  محکومیت 
دولت  دستاوردهای  نابودی  برای  وی  آیا 

کنونی وارد افغانستان شده یا حل اختالف های 
انتخاباتی؟

انتخابات  که  این  بر  تأکید  با  مهدی 
سال   13 در  دولت  دستاورد  بزرگ ترین 
گذشته است، هشدار داد: این روند ملی نباید 
در معرض خواست های فرا قانونی برخی افراد 

و کشورهای غربی قرار گیرد.
است  حالی  در  مجلس  اعضای  واکنش های 
اختالف های  پایان  برای  امریکا  دولت  که 
جمهوری  ریاست  کاندیدای  دو  انتخاباتی 

کشور جان کری را به کابل فرستاده است.
سرطان(  )شنبه/21  گذشته  روز  کری  جان 
ریاست  کاندیدای  دو  با  روز  دومین  برای 
جمهوری و حامد کرزی، رییس جمهور در 
مورد گزینه ایجاد دولت ائتالفی سخن گفت؛ 
اعضای مجلس مردود  از سوی  گزینه ای که 

اعالم شده است.
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بد خوری در ماه 
مبارک رمضان

شجاعت و کیاست 
امام حسن مجتبی)ع(

علت های شایع 
سردرد در ماه 
مبارک رمضان

رمضان به نیمه رسید و خواسته های پایان ناپذیر من کرانه نیافت.
ماه نیایش و بخشش به نیمه رسید و روزه دار با امیدهای بسیار به آستان معشوق 

خویش شتافت. 
آن که به شوق حق کام از طعام بسته و به عبادت تو نشسته، در این نیمه ی ماه 
چنان به درگاه تو چشم دارد که او را در شمار فروتنان نهی و سعادت بندگی 

به سان آنان را به او دهی.
 امروز و در این نیمه ی راه، نیازی دیگر به پیشگاه بی نیازی ات آوردم و زبان 
هر  از  پندپذیری  و  دیدن  و  شنیدن  و  فراخ سازی  سینه ام  تا  زبونی گشودم  به 

اندیشه ای را در دامم اندازی. 
هر که هراسید و از کش و کوش زمانه ترسید، دژ بلند تو را پناه گزید و هر که 
خوف و وحشتی او را فرا رسید جان خود به کوشِک تو کشید. مرا نیز در نگاه 

خویش گیر و بر سر سفره ات سیَرم کن، سیر.

مجلس نمایند گان:

مردم، قربانی اصلی انتقال قدرت
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زمزمه های عاشقانه ی رمضانی )15(

دولت ائتالفی، خالف اراده مردم و دموکراسی است اعضای مجلس نمایندگان: 



بخش اول
نگاهی به روابط افغانستان و منطقه آسیای مرکزی 
وجود  با  می دهد  نشان  گذشته  دهه  یک  طی 
فرصت های پرشمار در مناسبات دوجانبه، تنگناهای 
عمدتاً روانی مانع رشد و توسعه منطقه بوده و اکنون 
چشم انداز تحوالت، آینده روشنی را نوید می دهد.

با  افغانستان  رابطه  درباره  که  گزارشاتی  در 
این  می شود،  ارائه  مرکزی  آسیای  کشورهای 
ترسیم  متحد  بلوک  یک  صورت  به  کشورها 
اما این نوع نگاه منعکس کننده واقعیت  می شوند 
نوع  در  کشورها  این  واقع،  در  و  نیست  موضوع 
بسیار  روابط  دارای  افغانستان  با  خود  مناسبات 
و  دوجانبه  صورت  به  عمدتاً  که  هستند،  متفاوتی 

بسیار محلی است.
در  که  می شود  بیش تر  زمانی  پیچیدگی  این 
منطقه ای  آسیا«،  »قلب  چون  بزرگی  پروژه های 
ترسیم شده که بیش تر جنجالی است تا دارای یک 
اثر واقعی اما در گزارش جدید »شبکه تحلیلگران 
موضوع  این  قبال  در  متفاوتی  رویکرد  افغانستان« 
تا واقعیات موجود در صحنه  اتخاذ و تالش شده 
در حوزه های سیاسی، امنیتی و تجاری مورد بررسی 

قرار گیرد.
به رغم مشترکات تاریخی، قومی و مذهبی فراوان 
بین افغان ها و همسایگان شمالی آنها، افغانستان و 
یکدیگر  از  همچنان  مرکزی  آسیای  کشورهای 
بیگانه مانده اند و برای افزایش ارتباطات خود قادر 

به رفع موانع نیستند.
مردم  مختلف  گروه های  افغانستان،  مرز  در 
)چهره های سیاسی- نظامی، مقامات دولتی، تجار، 
دانشجویان، مهاجران سابق و سایر مردم محلی( که 
عمدتاً در مناطق شمالی هستند، به صورت محدود 
با همسایگان خود در آسیای مرکزی تعامل دارند با 
این حال، روابط مرزی آنان به اندازه ای نیست که 

بتواند مبنایی برای روابط پایدار و قابل توجه باشد.
روابط اقتصادی

از سقوط  بازگشایی تدریجی مرزها پس  از زمان 
اتحاد جماهیر شوروی در سال 1992 و به خصوص 
روابط   ،2001 سال  در  طالبان  سقوط  زمان  از 
مرکزی  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  اقتصادی 
از  آن  شروع  اما  یافته  مالحظه ای  قابل  گسترش 

سطح بسیار پایینی بوده است.
همچنان  منطقه  اقتصادی  یکپارچگی  حال،  این  با 
در حال آسیب است چون همه این کشورها هنوز 
دارای اقتصادی حاشیه ای هستند که به طور عمده 
با  )افغانستان  می باشند  ارتباط  در  مختلفی  نقاط  با 
پاکستان و ایران؛ آسیای مرکزی با روسیه و چین( و 
در عین حال با مشکالت امنیتی و زیرساختی جدی 

انتخابات  سنگین  سایه ی 
بر زندگی مردم

پیگیری  را  داخلی  اخبار  اخیر  روزهای  در  اگر 
حمالت،  از  خبرهایی که  تعداد  باشید،  کرده 
مخابره  مسلح  مخالفان  کشتارهای  و  انتحارها 
بخش  انتخاباتی  داغ  اخبار  موازات  به  می شود، 
بر  در  را  رسانه ها  و  خبرگزاری ها  عناوین  اعظم 

می گیرد. 
مایوس  و  بحرانی  وضعیت  دیگر  طرف  از 
میان  در  ظاهرا  مردم  معیشت  و  اقتصاد  کننده ی 
بزرگ سیاست و قدرت گم شده  بازی  این دو 
است و علی رغم آن که فشارهای روحی و روانی 
فراوانی به مردم تحمیل می نماید اما هم در سطح 
رسانه ای و هم در سطح سیاست و جامعه ی مدنی 
مسکوت مانده و کم تر به آن پرداخته می شود و 

یا اصوال پرداخته نمی شود. 
رسانه های ما که در کار سیاست و مصاحبه های 
سیاسی  چانه زنی های  وادی  مسلسل وار  و  مکرر 
فراوانی  تجربیات  گویا  و  هستند  غرق  شدت  به 
پیدا  سیاست مداران  از  گرفتن  حرف  برای 
واقعیات جامعه  بیان  به  متاسفانه کم تر  نموده اند، 
و عینیاتی که بر گرده ی مردم و سرنوشت کشور 
اکنون که  می آورند.  می نماید، روی  وارد  فشار 
بیکاری بیداد می کند و فقر تارو پود خود را بر 
سرزمین  این  مردم  زندگی  پنهان  و  پیدا  زوایای 
هیچ  و  نمی شود  بلند  صدایی  هیچ  است،  تنیده 
را  بار  فالکت  وضعیت  این  که  نیست  گوشی 
بلند  سایه ی  در  که  بفهماند  و  کند  گزارش 
مردم  شکم سیران  و  سیاست مداران  پروازی های 
متعارف  انسانی  زندگی  از  و  نان شب محتاج  به 

محروم هستند.
که  شدگانی  کشته  تعداد  گذشته  روز  در  تنها 
منعکس  در صفحات خبرگزاری ها  آن  گزارش 
تعداد  و  کشته  یک  و  بیست  حداقل  بود،  شده 
بگذریم  می دهد،  نشان  را  زخمی  توجهی  قابل 
کشتارهای  و  اتفاقات  از  بسیاری  که  این  از 
روزمره در نقاط دور دست و غیر قابل دسترسی 
شدن  کشته  که  این  نمی شود.  گزارش  نوعا 
به  سرزمین  این  شهروندان  و  انسان ها  روزمره 
بدل  چشم پوشی  قابل  و  عادی  پروسه ی  یک 
و  انسانی  هویت  که  است  خطری  زنگ  شده، 
و  اضمحالل  خطر  با  را  ما  جامعه ی  ارزش های 
باید  گذشته  این  از  است.  کرده  روبرو  استحاله 
چنین  در  ما  مداران  سیاست  که  بود  متاسف 
و  قدرت  پایه های  تا  هستند  تالش  در  شرایطی 
زعامت خود را بر روی اجساد این کشته شدگان 
بنا نمایند و با بی توجهی و به آسانی از کنار این 
رهبرانی  آیا  که  پرسید  باید  نمایند.  عبور  مسایل 
آنان  برای  سرزمین  این  شهروندان  جان  که 
بر  و حکومت  زعامت  شایستگی  ندارد،  اهمیتی 
می توان  را  آنان  آیا  داشت؟  نیز خواهند  را  آنها 
رهبرانی دلسوز و متعهد خطاب کرد و نسبت به 

آینده ی تحت رهبری آنان امیدوار بود؟
را  ما  زندگی  شوون  تمام  انتخابات  که  می بینیم 
برده  حاشیه  به  را  حیاتی  مسایل  و  کرده  احاطه 
است. رهبران ما سیاست را برای این که بهبودی 
اگر  و  نمی خواهند  ایجاد شود  مردم  زندگی  در 
بحث قدرت و رقابت در میان باشد، کمتر کسی 
منافع شخصی  با  را  ملت  است که حفظ مصالح 

خود یکسان تعریف نماید.
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ادامه از ص 1

دستور  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو 
را  غزه  نوار  علیه  نظامی  عملیات  دامنه  گسترش 
ارتش  ستاد  رییس  به  خطاب  یعلون  کرد.  صادر 
مشترک اسراییل اعالم کرد غزه را از دریا، هوا و 

زمین هدف قرار دهید.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد 
اسراییل هر چهار دقیقه به یک هدف در غزه حمله 
می کند و از روز سه شنبه که حمله به غزه را آغاز 
کرده به 1100 نقطه در غزه حمله کرده است. از 
سوی دیگر، مقاومت اسالمی فلسطین نیز با بیش 
از 548 موشک اراضی اشغالی را هدف قرار داده 
است که بر اثر آن تاکنون ده ها صهیونیست زخمی 

شده اند.
رژیم صهیونیستی از انتشار آمار واقعی کشته ها و 
یا مجروحان خودداری می کند و اخبار مربوط به 
تلفات و خسارات ناشی از موشک های مقاومت 
اثر حمله موشکی  بر  به شدت سانسور می شوند. 
بنزین در شهرک  به یک پمپ  گردان های قسام 
به  صهیونیست  یک  اشدود  نشین  صهیونیست 

هالکت رسید و 8 نفر دیگر مجروح شدند.
بن  فرودگاه  به  مقاومت  موشک های  شلیک 
هواپیمای  یک  که  شد  باعث  آویو  تل  گورین 
مسافربری که از لهستان عازم سرزمین های اشغالی 
بود نتواند در این فرودگاه فرود بیاید و با تمامی 
آن  متعاقب  و  بازگشت  لهستان  به  خود  مسافران 
از  همچنین  خبری  منابع  شد.  لغو  پروازها  تمام 
قدس  به  فلسطین  مقاومت  موشک  پنج  اصابت 
اشغالی خبر دادند. دو موشک به نزدیک کنست 

)پارلمان رژیم صهیونیستی( اصابت کرد.
آژیر  درآمدن  به صدا  از  نیز  اسراییلی  رسانه های 
فلسطین  بزرگ  شهر  سومین  حیفا  شهر  در  خطر 
خبر  غزه  نوار  کیلومتری   140 در  واقع  اشغالی 
دادند و ساکنان حیفا از وحشت این شهر را تخلیه 
مجاهدین  گردان های  فلسطینی  گروه  کرده اند. 
هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی را با موشک 

هدف قرار دادند.
جنبش  نوشت،  نیز  آحارونوت  یدیعوت  روزنامه 
به گوشی های  پیام های مکتوب  ارسال  با  حماس 

تلفن اسراییلی ها از اصابت موشک هایش به یک 
است  داده  خبر  حیفا  در  شیمیایی  مواد  کارخانه 
این حمله  در جریان  اسراییلی  که دست کم 25 
نشان  خاطر  روزنامه  این  شده اند.  کشته  موشکی 
در  قسام  موشک های  حماس  پیام  عنوان  کرد، 
علیه  آشکار  تهدیدی  پیام  این  و  شماست  انتظار 

اسراییلی ها محسوب می شود.
دوم  کانال  به  حماس  نفوذ  از  نیز  فلسطینی  منابع 
تهدید  پیام  ارسال  و  صهیونیستی  رژیم  تلویزیون 
به شهر  پنج موشک  از طریق آن و شلیک  آمیز 
منابع  که  است  درحالی  این  دادند.  خبر  عسقالن 
موشکی  دفاع  سامانه  آمدی  ناکار  به  اسراییلی 
گنبد آهنین اعتراف و اعالم کردند از میان صدها 
تنها  به سرزمین های اشغالی  موشک شلیک شده 

۷0 موشک رهگیری شده است.
نیز  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزارت  سخنگوی 
شرکت  برای  ذخیره  نیروی  هزار   30 کرد  اعالم 
شده اند  فراخوانده  غزه  علیه  زمینی  عملیات  در 
همزمان با نزدیک شدن قایق های جنگی اسراییل 

به بندر غزه موترهای زرهی و تانک های اسراییل 
در امتداد مرز با غزه مستقر شدند.

برای  کرد  اعالم  حماس  جنبش  رابطه  همین  در 
صهیونیستی  دشمن  با  رویارویی  و  زمینی  جنگ 
اسالمی  جهاد  جنبش  کنیم.  می  شماری  لحظه 
رژیم  حماقت  هر  برای  کرد  اعالم  نیز  فلسطین 
صهیونیستی نقشه ای تدارک دیده ایم و نبرد را تا 
پایان ادامه خواهیم داد.اسماعیل هنیه نخست وزیر 
سابق فلسطین نیز خطاب به صهیونیست ها گفت، 
جنگ را متوقف کنید چرا که شکست خواهید 

خورد و به اهدافتان نخواهید رسید.
خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس  محمود 
به  زمینی  آویو خواست حمله  تل  از  نیز  فلسطین 
غزه را متوقف کند.وی در عین حال تاکید کرد 
تجاوزات  به  و  شد  نخواهد  تسلیم  فلسطین  ملت 
رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد. محمود عباس 
در تماس تلفنی جداگانه با جان کری وزیر خارجه 
امریکا و فرانسوا اوالند رییس جمهوری فرانسه بر 

ضرورت آتش بس در نوار غزه تاکید کرد.

جنایت در غزه با ...

دست و پنجه نرم می کنند.
اهمیت  گفت  بتوان  شاید 
آسیای  اقتصاد  برای  افغانستان 
شرکای  از  کم تر  مرکزی 
به  نیست؛  چین  چون  باارزشی 
منطقه  کشورهای  همه  عالوه، 
رژیم های  بودن  دارا  خاطر  به 
از  دارند  سعی  محدود،  مرزی 
واقعی  جانبه  چند  همکاری های 

اجتناب کنند.
ازبکستان،  و  تاجیکستان  برای 
اهمیت اقتصادی افغانستان به طور 
شهرهای  برخی  در  تنها  جدی، 
مرز  نزدیکی  در  که  کوچک تر 

این کشور قرار دارند می باشد.
در این مناطق، مردم محلی در هر 
فعال تری  تبادالت  مرز  طرف   2
دارند همچنین در نزدیکی مراکز 
قدرت در این 2 کشور، افراد و 
منافع  که  هستند  شرکت هایی 
با  دارند؛  افغانستان  در  اقتصادی 
با  این حال این منافع در مقایسه 
بزرگ تر،  تجاری  شرکای  سایر 

نسبتاً کم است.
برخی  به  امید  نیز  ترکمنستان 

می توانند  که  دارد  اقتصادی  مهم  زیرساخت های 
این کشور را به افغانستان مرتبط کند، به خصوص 
افغانستان-  )ترکمنستان-  »تاپی«  لوله  خط  پروژه 
اوضاع  شدن  وخیم  وجود  این  با  هند(  پاکستان- 
امنیتی و نبود سرمایه کافی، سرنوشت این پروژه را 

دچار ابهام کرده است.
 ایجاد پل روی »آمودریا«

مرز افغانستان و تاجیکستان یکی از مناطقی است 
به  بوده  اقتصادی  روابط  بیشتر  که شاهد گسترش 
خصوص در والیات »قندوز« و »بدخشان« و منطقه 
»شیر خان بندر« به ویژه پس از افتتاح پل بر روی 
رودخانه مرزی »پنج« در تابستان سال 200۷ که از 
جمله آن می توان به جلسات منظم مقامات دولت 
محلی، مقامات گمرکی و تجار اشاره کرد اما با این 
وجود تجارت دوجانبه از طریق این بندرگاه بدون 

مشکل هم نیست.
در اخذ ویزای تاجیکستان در هر 2 کشور افغانستان 
و تاجیکستان از جمله برای تجار، فساد گسترده ای 
تجارت  این  آن،  بر  عالوه  می خورد.  چشم  به 
جنبه های غیرقانونی زیادی دارد که به واسطه آن 
غیردولتی  و  دولتی  عوامل  از  مختلفی  گروه های 
مخدر  مواد  قاچاقچیان  جمله  از  تاجیک،  و  افغان 

منتفع می شوند.
بازار   3 و  پل   6 دست کم  طریق  از  وجود،  این  با 
و  مردمی  ارتباطات  »بدخشان«،  در  مشترک 
فعالیت های اقتصادی قابل توجهی بین ساکنان محلی 

افغانستان و تاجیکستان انجام می شود.
عالوه بر تجارت  قانونی کاالهایی چون منسوجات، 
مواد غذایی و قطعات خودرو، بخش مهمی از این 
چون  قیمتی  سنگ های  قاچاق  به  مربوط  تجارت 
است  هروئین  و  تریاک  نیز  و  الجورد  و  یاقوت 
به خصوص  روسیه  با سالح های ساخت  بعضاً  که 

کالشینکف، مبادله می شوند.
طور  به  هنوز  تاجیک،  کارشناس  یک  گفته ی  به 
دقیق مشخص نیست که چه مقدار از این کاالهای 
رسمی  گذرگاه های  و  بازارها  طریق  از  غیرقانونی 
)مرزهای  سبز«  »مرزهای  طریق  از  مقدار  چه  و 

غیررسمی( جابجا می شوند.
کنترل  محلی  امنیتی  مقامات  توسط  تجارت  این 
شده و معموالً در شهر »اشکاشم« والیت بدخشان 

افغانستان بیش از سایر نقاط انجام می گیرد.
در همین حال، رؤسای جمهور 2 کشور در ماه مارچ 
و  پل ها  راه اندازی  احتمال  از  میالدی  جاری  سال 
بازارهای مشترک بیشتر در آینده نزدیک خبر دادند.

منبع: فارس

آسیای مرکزی و افغانستان؛
 چشم اندازهای تحول در روابط آینده

مردم، قربانی اصلی ...

شاید بتوان گفت 
اهمیت افغانستان برای 
اقتصاد آسیای مرکزی 

کم تر از شرکای 
باارزشی چون چین 
نیست؛ به عالوه، همه 

کشورهای منطقه 
به خاطر دارا بودن 
رژیم های مرزی 

محد   ود، سعی د ارند 
از همکاری های چند 
جانبه واقعی اجتناب 

کنند
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لوازم  فروشنده های  از  یکی  عارف؛  محمد 
هوا  گرمای  که  می  گوید  کابل  در  خانگی 
باعث  انتخابات،  نتایج  افتادن  تعویق  به  و 
اقتصادی  ضعف  همچنین  و  جوانان  بیکاری 
شهروندان می شود. او تصریح کرد که از روز 
ناامنی  و  بیکاری  بدین سو،  انتخابات  برگزاری 
فشار  تحت  شدت  به  را  کشور  شهروندان 
عمومی  افکار  بر  مفرطی  ناامیدی  و  داده  قرار 

است.  شده  مستولی 

ناامنی ها و سوء استفاده ی مخالفان مسلح  تشدید 
از وضعیت موجود، پیامد منفی دیگر این پدیده 
کشور،  شمال  شهروندان  از  برخی  است.  بوده 
نقطه ای که پیش از این از امنیت نسبی برخوردار 

بود، به شدت از این وضعیت شاکی اند.
فاریاب  والیت  باشندگان  از  تن  یک  جلیل 
افراد  کشتار  و  ترور  انتخابات  از  »بعد  می گوید: 
در منطقه دولت آباد زیاد شده است.« منیر باشنده 
شاهد  ما  قبل  هفته  »چند  می گوید:  بلخ  والیت 

مختلف  مناطق  در  چسپکی  ماین های  انفجار 
به  ملکی  بی گناه  افراد  بودیم. کشتار  بلخ  والیت 
است؛  زیاد شده  این والیت  در  اطفال  خصوص 

این مسأله قابل نگرانی است.«
امواج  و  است  خروار  نمونه ی  مشت  موارد،  این 
رسانه یی  گزارش های  از  فزاینده  نگرانی های 
گرفته تا صفحه های فیس بوک و سایر شبکه های 
از  همگی  کشور،  شهروندان  به  متعلق  اجتماعی 

این دغدغه  حکایت دارند.

این درحالی است که رایزنی های مختلف نامزدان 
با پادرمیانی سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی 
نهایی،  نتیجه گیری  برای  و  نرسید  فرجام  به 
کابل  وارد  امریکا  وزیرامورخارجه  جان کری؛ 
تکلیف  و  گرفته  را  نامزدان  رضایت  تا  شده 
انتخابات جنجالی کشور را مشخص سازد. با این 
وجود، برخی از حلقه های سیاسی و قانونی کشور 
با فیصله های فراقانونی که توسط امریکا صورت 

گیرد، مخالفت کرده اند. 
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دين و
 انديشه

تشیع،  جهان  دوم  پیشوای 
زندگی  ثمره ی  اولین 
و  السالم  علیه  علی  مشترک 
نیمه  در  علیهاالسالم  فاطمه 
ماه مبارک رمضان سال سوم 
الرسول «  »مدینة  در  هجری 
وقتی  گشود.   جهان  به  دیده 
به  مجتبی  امام  والدت  خبر 
اسالم  گرامی  پیامبر  گوش 
رسید، شادی و خوشحالی در 
حضرت  آن  مبارک  رخسار 
شادی  مردم  شد.  نمایان 
پیامبر  به  و  می آمدند   کنان 
علی  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی 
تبریک  علیهماالسالم  زهرا  و 
در  خدا  رسول  می گفتند، 
در  و  اذان  راستش  گوش 

گوش چپش اقامه گفت.
حسن بن علی، هفت  سال در دوران جدش 
زندگی کرد و سی سال از همراهی پدرش 
شهادت  از  پس  بود.  برخوردار  امیرمؤمنان 
به مدت 10 سال  پدر)در سال 40 هجری( 
امامت امت را به عهده داشت و در سال 50 
هجری بر اثر مسمومیت در سن 48 سالگی 
به درجه شهادت رسید و در قبرستان »بقیع « 

در مدینه مدفون گشت .
مقاله  این  در  بزرگوار،  آن  والدت  بهانه  به 
برآنیم که گوشه هایی از فضائل و مناقب ایشان 

را بیان کنیم .
فضایل امام حسن )ع(

سیوطی در تاریخ خود می نویسد: »حسن ]بن 
علی دارای امتیازات اخالقی و فضائل انسانی 
فراوان بود، او ]شخصیتی [ بزرگوار، بردبار، با 

وقار، متین، سخاوتمند، و مورد ستایش بود.«
بر  را  حضرت  آن  فضائل  از  برخی  ذیل  در 

می شمریم .
1- محبوب رسول خدا صلی اهلل علیه 

و آله
یک  برتری  و  عظمت  شناخت  راه های  از 
انسان این است که محبوب انسان های برتر و 
با فضیلت  باشد. در عالم هستی برتر از خاتم 
پیامبران صلی اهلل علیه و آله نداریم و حسن 
بن علی علیهماالسالم سخت محبوب پیغمبر 
گرامی اسالم بود و این محبت و دوستی را 
در گفتار و کردار خویش ظاهر و به اصحاب 
خود می فهماند. بخاری از ابی بکر نقل می کند 
که گفت: »دیدم نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله 

را که بر فراز منبر بود، و حسن بن علی هم با 
او بود. او گاهی به مردم رو می کرد و گاهی 
به حسن، و می فرمود: این فرزند من ]سید و[ 
آقاست .« و می فرمود: »هر که حسن و حسین 
را دوست  بدارد، مرا دوست دارد، و هر که با 
آن دو دشمنی کند با من دشمنی کرده است.«

2-  عبادت و خوف از خدا
بندگی رمز پیشرفت اولیاء الهی و زمینه  ساز 
سعادت  قله  فتح  و  کماالت  اوج  به  رسیدن 
است. با عبادت، انسان محبوب خدا شده و به 

او تقرب می یابد .
گاه  »هر  می فرماید:  السالم  علیه  مجتبی  امام 
اراده عزتی بدون دار و دسته، و هیبتی بدون 
سلطنت داشتی، از خواری معصیت الهی بیرون 
آمده، به سوی عزت طاعت  خداوند رو کن.«

امام  الهی،  مقرب  بندگان  کامل  مصادیق  از 
تمام  السالم است که در  حسن مجتبی علیه 
حاالت رو به سوی خدا داشت، خود را در 
محضر او می دید و خوف عظمت الهی سراسر 
وجود او را پر کرده، و تمام هستی او را فرا 

گرفته بود.
3-  علم الهی

مهمترین امتیاز انسان نسبت  به سایر موجودات 
در   . است  بینش  و  دانش   - مالئکه  - حتی 
قرآن کریم آمده است: »علم اسماء ]علم اسرار 
آفرینش و نامگذاری موجودات[ را همگی به 
آدم آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه 
داشت و فرمود: اگر راست می گویید، اسامی 
این ها را به من خبر دهید. عرض کردند: تو 
منزهی، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای 

السالم  علیه  مجتبی  حسن  امام   ». نمی دانیم 
رعایت  دلیل  به  که  بود  علمی  چنین  دارای 
داری  خود  آن  نمونه های  ذکر  از  اختصار 

می گردد. 
4- شجاعت و شهامت

از صفات بارز پرواپیشگان و اولیاء خداوند، 
این است که خدا در نظر آنان بزرگ و غیر 
او در نظرشان کوچک می باشد. امیرالمؤمنین 
می فرماید:  متقین  درباره  السالم  علیه  علی 
»خالق در جان آنان بزرگ است پس غیر او 
در چشمشان کوچک می باشد.« ّسر شجاعت 

اولیای الهی نیز در همین است .«
حسن  امام  شجاعت  که  می پندارند  بعضی 
علیه السالم ک متر از ائمه دیگر بوده است . 
برای این که نادرستی این پندار روشن شود 
اشاره  حضرت  آن  شهامت  از  نمونه هایی  به 

می شود:
1-  به نقل برخی از مورخان مانند »ابن اثیر«، 
»ابن خلدون «، »سید هاشم معروف الحسنی « و 
»باقر شریف قرشی «، امام حسن علیه السالم به 
همراه برادرش امام حسین علیه السالم در فتح 
شمال آفریقا با ده هزار رزمنده شرکت کردند.
2-  امام مجتبی علیه السالم در جنگ 
جمل، در رکاب پدر خود امیرالمؤمنین علیه 
از  و  می جنگید  جبهه  مقدم  خط  در  السالم 
یاران دالور و شجاع علی علیه السالم سبقت 
حمالت  دشمن  سپاه  قلب  بر  و  می گرفت 

سختی می کرد. 
5- معاشرت و اخالق

عالی  تجسم  السالم  علیه  مجتبی  حسن  امام 

سخن جديد

فضایل انسانی بود. او مقتدای پاکان و 
صالحان بود و خود بهره بسیار از خلق 
و خوی رسول خدا صلی اهلل علیه و 

آله داشت .
از  مردی  می نویسد:  مجلسی  عالمه 
شام به امام مجتبی علیه السالم ناسزا 
گفت . امام مجتبی علیه السالم صبر 
کرد تا سخن او به پایان رسید، آن گاه 
به سوی او رفت، تبسمی کرد و به او 
پیر مرد!  فرمود:  سالم کرد و سپس 
فکر می کنم غریب هستی و شاید در 
اشتباه افتاده ای . اگر به چیزی نیازی 
داری، برآورده کنیم، اگر راهنمایی 
اگر  و  کنیم  راهنمائیت  می خواهی، 
گرسنه ای سیرت کنیم، اگر برهنه ای 
نیازمندی،  اگر  و  دهیم،  لباست 
مکان  و  جا  اگر  کنیم،  بی نیازت 
نداری، مسکنت دهیم، و می توانی تا برگشتنت 

میهمان ما باشی و ... .
مرد شامی در برابر این خلق عظیم شرمنده شد، 
تو  که  می دهم  »گواهی  گفت:  و  کرد  گریه 
جانشین خدا در زمین هستی، خدا بهتر می داند 
که رسالت  خویش را کجا قرار دهد.« و سپس 
فرمود: تو و پدرت نزد من مبغوض ترین افراد 
بودید، ولی اکنون محبوب ترین افراد در نزدم 

هستید. 
6-  سخاوت و فریادرسی از محرومان

مسؤولیت  ثروتمندان،  اسالم،  آیین  در 
تهی دستان  و  مستمندان  برابر  در   سنگینی 
عمیق  پیوند  حکم  به  و  دارند  اجتماع 
در  همواره  باید  دینی،  برادری  و  معنوی 
باشند.  کوشا  محرومان  نیازمندی های  تامین 
پیشوایان  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبراکرم 
در  مؤکدی  سفارش های  تنها  نه  ما،  دینی 
بلکه هر کدام در عصر  نموده اند،  زمینه  این 
و  دوستی  انسان  از  برجسته ای  نمونه  خود، 

ضعیف  نوازی به شمار می رفتند.
و  بخشش  و  بذل  در  شیعیان،  دوم  پیشوای 
روزگار  آمد  سر  بیچارگان،  از  دستگیری 
خویش و آرام بخش دل های دردمند و نقطه 
نزد  دلی  آزرده  هیچ   . بود  درماندگان  امید 
آن حضرت شرح پریشانی نمی کرد، جز آن 
که مرهمی بر دل آزرده او می نهاد و گاهی 
پیش از آن که مستمندی اظهار احتیاج کند 
طرف  بر  را  او  احتیاج  بریزد،  شرم  عرق  و 
مذلت   و  رنج  نمی داد  اجازه  و  می ساخت 

سؤال را بر خود هموار سازد!

می کنند،  تصور  دارند  الغری  رژیم  قصد  که  برخی 
است.  وزن  کاهش  برای  مناسبی  فرصت  رمضان  ماه 
درستی  تصور  این  نظر  از  که  است  حالی  در  این 

نیست.
مناسبی  نگاه  وزن  کاهش  برای  رمضان  ماه  به  نگاه 
وجود  اصولی  و  مناسب  تغذیه  اگر  واقع  در  نیست. 
وزن  تغییر  نباید  اصال  ماه  این  پایان  در  باشد،  داشته 

ایجاد شود.
استفاده  برای کاهش وزن  از رژیم غذایی  اگر کسی 
توصیه  اساس  بر  باید  ماه  این  در  تغذیه اش  می کند، 
کم  با  نکند  سعی  عنوان  هیچ  به  و  باشد  درمانگرش 
خوردن بیش از حد، در این ماه کاهش وزن بیشتر از 

باشد. داشته  معمول 
 دو سوی طیف بد خوری ها در ماه رمضان

از  استفاده  سحر،  تا  افطار  فاصله  در  پرخوری 
می کنیم  استفاده  کم تر  سال  طی  خوراکی هایی که 
و  سرخود  خوری  کم  و  امساک  و  طرف  یک  از 
بد خوری  از جانب دیگر، دو سوی طیف  غیرمنطقی 
تهدید  را  ما  تواند سالمتی  می  آید که  می  به حساب 

کند.
روزه داران برای بهره مندی کامل تر از فیوضات این 
ماه، همانند باقی ایام سال، باید تغذیه ی صحیح داشته 
تغذیه  این  توجه کنند.  تغذیه صحیح   اصول  به  باشند 

صحیح شامل سه اصل تنوع، تعادل و تناسب است .
مواد غذایی  از همه گروه های  معنی که  این  به  تنوع 
بر اساس هرم غذایی، مواد  استفاده شود. تعادل یعنی 
که  است  معنا  این  به  تناسب  و  شود  مصرف  غذایی 

جثه  و  نیاز  فعالیت،  میزان  با  دریافتی  کالری  میزان 
باشد. تناسب داشته  افراد 

نکردن  رعایت  علت  به  داران  روزه  دیگر  سوی  از 
دچار  وزن  افزایش  به  ماه،  این  در  ای  تغذیه  اصول 
سال  دیگر  روزهای  با  ایام  این  حالیکه  در  می شوند 

ندارد. تفاوت چندانی 
مصرف غذاهای پرحجم و نبود تحرک کافی در این 
داران  روزه  در  چاقی  بروز  مهم  علل  جمله  از  را  ماه 
موضوع  این  به  کم تر  معموال  افراد  درحالی که  است 

می کنند. توجه  مهم 
برخی از روزه داران نیز در این ایام وعده های غذایی 
خود را محدود کرده و فقط دو وعده افطار و سحر و 

یا حتی فقط وعده افطاری را صرف می کنند.
تبعیت از این نوع شیوه به کاهش وزن فرد روزه دار 
این  از  پس  اما  می شود  منتهی  رمضان  ماه  پایان  در 
دوباره  بیش تر،  غذاهای  مصرف  دلیل  به  مبارک  ماه 

افزایش وزن رخ می دهد.
برای  می شود  توصیه  داران  روزه  به  اساس  این  بر 
با  سحر  و  شام  و  افطار  غذایی  وعده  سه  وزن  کنترل 
مصرف  از  و  کرده  مصرف  مناسب  و  محدود  حجم 
اجتناب  پاچه  کله  مثل  چربی  پر  و  حجیم  غذاهای 

کنند.
عالوه بر آن افراد باید با توجه به هرم راهنمای غذایی 
از تمام گروه های غذایی شامل نان، و غالت میوه ها و 

استفاده کنند. لبنیات و گوشت  سبزی ها، 
تشنگی  کاهش  برای  نیز  دار  آب  های  میوه  مصرف 

در طول روز به روزه داران توصیه می شود.

بد خوری در ماه مبارک 
رمضان
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از دیدگاه طب سنتی کمبود خواب و استراحت، 
کاهش قندخون در طول روزه داری، کم شدن مصرف 
کافئین، کاهش مصرف سیگرت، کم آبی، کم خونی و 
مشکالت دستگاه هاضمه و معده علل شایعی برای سردرد 

محسوب می شوند.
افراد روزه دار ساعات خواب را طوری تنظیم کنند که 
خصوص  این  در  نشوند.  دهنده  آزار  خوابی  کم  دچار 
خواب قیلوله )یعنی از حدود یک ساعت به ظهر مانده، به 

مدت نیم ساعت خوابیدن( اثر نشاط بخشی دارد.
نمی  توصیه  سحر  از  پس  پربالفاصله  شکم  با  خواب 
شود. خواب با شکم پر باعث پیدایش طعم نامطبوع در 

کسالت  احساس  دهان، 
نشاطی  بی  و  سردرد  و 
می شود که البته خواب 
بالفاصله پس از افطار نیز 
صحیح نیست، اما خواب 
شب  اولیه  ساعات  در 

توصیه می شود.
کاهش  از  ناشی  سردرد 

قند خون
افرادی که در طول روزه داری به علت کاهش قند خون 
دچار سردرد می شوند، باید وعده سحری را حتما مصرف 

از  وعده  این  در  اما  کنند 
نوشیدنی های  و  غذاها  مصرف 
حاوی مواد قندی فرآوری شده 

و شکر به مقدار زیاد بپرهیزند.
الجذب  سریع  قندهای  مصرف 
مثل شکر سفید، نبات، چاکلیت 
قنادی  در  شده  تهیه  شیرینی  و 
قند خون  باعث جذب سریع  ها 
افتادن سریع  پایین  دنبال آن  به  و  انسولین  زیاد  ترشح  و 
قندخون می شود و در نتیجه اعتیاد به خوردن قند و شکر 

و شیرینی ایجاد می شود.

علت های شایع سردرد در ماه مبارک رمضان

شجاعت و کیاست امام حسن مجتبی )ع(
)به مناسبت سالروز خجسته میالد آن حضرت، پانزدهم رمضان(

 سید جواد حسینی
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ت
گلگش

صائب تبریزی 

بس که ناز کارنشناسان ملولم ساخته است
دست می مالم به هم تا وقت کارم بگذرد

                       بار منت بر نمی تابد دل آزاده ام
                       غنچه گردم گر نسیم از شاخسارم بگذرد

آنچه در باره بیکاری تا بحال گفته شده است این است که 
یکی از پدیده های جهان مدرن است؛ در جوامع ابتدایی یا 
در کشورهای سوسیالیستی برسمیت شناخته نشده ؛ ذوج غیر 
همشکل اشتغال دستمزدی است؛ علت تضادهای اجتماعی 
و سیاسی است؛ علت فشارهای روانی و اجتماعی است؛ در 
قرن 20 علت ظهور مکتب ها یا تجدید نظر در رهیافت های 
اجتماعی اقتصادی مانند اقتصاد کالسیک و دولت رفاه بوده؛ 
علت برخی بیماری های روانی، ناامیدی ها و افسردگی ها 
است. چون بیکاران موفقیت و منزلت اجتماعی و نظم زمانی 
را از دست می دهند و تنها می شوند. چیزهای دیگری را هم 
درباره بیکاری گفته اند، مثال اینکه بیکاران کسانی هستند که 
کار خود را به دالیل و علت های مختلف از دست داده اند؛ 
دالیل می تواند شرایط کاری، دستمزد و غیره باشد و علت ها 
می تواند بیکاری فصلی، ساختاری، ناشی از کاهش تقاضا، 
غیره  و  تکنولوژی  پیشرفت های  از  ناشی  دوره ای،  رشد 
دانست. بهرحال هنگامی بیکاری برسمیت شناخته شد که 
جامعه مدنی ظهور کرد و در این جامعه اقتصاد  بخشی 

مستقل از دولت شد.  
در مورد تحوالت کار و بیکاری باید به نکته ای مرتبط با 
بحث کار و تغییرات در کار و شغل می توان اشاره کرد. در 
مدرنیت ساده و ابتدایی کار به معنی شغل یک انسان برای 
تمام زندگی معنی می داد. کارهای موقت، کار واقعی به 
حساب نمی آمد. اما در مدرنیت متاخر یا بازتابی دیگر کار 
واقعی که بیشتر در ذهن ما جای دارد برای همه مردم غیر 
ممکن است. شاید الزم باشد همانطوری که بیکاری در 
ذهن آدم ها با جهان مدرن آمده است با ظهور این جهان 
مدرن بازتاب ذهنیت ها کم کم تغییر کند. یعنی بپذیریم 
که کار واقعی گیر همه نمی آید و مثال کار خانگی هم می 
تواند کار واقعی تلقی گردد و می توان هویت و منزلت را از 

کارهای موقتی و خانگی گرفت. 
علت تغییراتی که در شغل و کار رخ داده است شاید بیشتر به 
خاطر همین تحوالت در مدرنیت بازتابی باشد، یعنی ظهور 
ریسک های جدید، تغییرات در نهادهای اجتماعی چون 
خانواده و غیره. همین تغییرات محرک اصلی تغییرات در 
شغل و کار هم می توانند باشند و می تواند به تغییرات در 
بیکاری هم منجر شوند. همینکه آدمیان بیشتری می خواهند 
به سمت  دیگر  اقتصاد  ساختار  کنند؛  را عوض  کارشان 
کارهای موقت می رود که قابل پیش بینی و تا حدی ضریب 
پیش بینی ریسک سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد. همین 
امر ماهیت کارهای دائمی را تغییر می دهند. همه اینها نشان 
می دهد که مفهوم بیکاری باید تغییر کند. اگر در این فرایند 
بینش آدمیان هم در مورد بیکاری تغییر کند آن موقع دیگر 

این نوع تغییرات آسیب هویتی هم کمتر ببار نمی آورد.
اما مساله کشورهای جهان سوم به نظر می رسد که از نوع 
مدرنیته ساده است. سالیانه میلیون ها نفر وارد بازار کار می 
شوند. اما تقریبا برای کمتر از نصف آنها کار فراهم است.  
لذا اگر وضع قیمت های مواد اولیه و تک محصولی خوب 
باشد مقامات نفس راحتی می کشند چون فکر می کنند 
زمان را می خرند. اما مساله در زمان دیگری با ابعاد دیگری 
سر بلند می کند. اگر هم وضع درامدهای ملی خوب نباشد 
تصمیمات تورمی گرفته می شود و مثال با اعالن پرداخت 
وام کم بهره به کارگاه هایی که کار تولید کنند، وام داده 

می شود.  
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آینده کار وشغل در دنیای مدرن   

به گزارش اسکای نیوز، این ابزار با اسکن کردن سه 
به  را  آنها  کاغذ  روی  بر  شده  چاپ  کلمات  بعدی 
صوت مبدل می کند و به این طریق قادر به خواندن 

کتاب چاپی برای افراد نابینا خواهد بود. .

آغازین  کلمه  می تواند  متن  شناسایی  افزار  نرم  این 
به  را  آنها  تبدیل  فرایند  و  را تشخیص دهد  هر خط 
صوت مدیریت  کند.  در صورت تمایل کاربر تبدیل 
مجموعه این اصوات به یک فایل هم با استفاده از نرم 
افزار یاد شده امکان پذیر است. این اولین بار است که 
نرم افزاری عرضه شده که می تواند به طور آنی متن 
را به صدا تبدیل و برای کاربر قرائت کند. محصوالت 
ابتدا کل یک صفحه کتاب را اسکن  مشابه معموال 

کرده و سپس به صوت مبدل می کنند.
روی شیلک روت، محقق دانشگاه ام آی تی و مغز 
موتور  دارای  وسیله  این  گوید  می  طرح  این  متفکر 
کوچکی هم هست که اگر کاربر نابینا از متن و کلمات 
منحرف شود به لرزش درآمده و به کاربر کمک می 
کند با دقت خطوط کتاب را پیگیری نماید. البته این 
ابزار برای ترجمه کتب، مجالت ، منوی رستوران ها، 

دستورالعمل ها و ... هم قابل استفاده است.
طراحی این سیستم سه سال زمان برده و این امیدواری 
همراه  های  گوشی  روی  بر  آن  از  که  دارد  وجود 

هوشمند نیز استفاده شود.  

محققان دانشگاه آکسفورد در مطالعاتی به این نتیجه 
رسیدند که مدل و شیوه چیدن ظروف در طعم و مزه 

غذاها اثر فراوانی دارد.
به گفته محققان غذا خوردن با قاشق نقره ای طعم غذا را 
بهتر می کند؛ روانشناسان کشف کردند که وزن، مدل 
و حتی رنگ قاشق و چنگال می تواند در طعم غذا اثر 
داشته باشد؛ به گفته آنها خوردن ماست با یک قاشق 
نقره ای طعم بسیار خوب و شیرینی نسبت به یک قاشق 

معمولی دارد.
مطالعات  این 
داده  نشان 
که  است 
ظروف  رنگ 
ند  ا می تو
موجب شیرین 
ماست  شدن 
رنگ  و  شود 
با  که  ظروفی 
غذاها مطابقت 
طعم  دارند، 

غذا را بهتر می کنند؛ به گفته آنها وجود دلیل دیگری 
که در طعم غذا اثر گذار است، رعایت نکردن آداب 
درست غذا خوردن است، برای مثال برای خوردن پنیر 
استفاده کردن از قاشق به جای چاقو در طعم پنیر اثر 

می گذارد.
پروفسور چارلز اسپنس نویسنده این پژوهش و بررسی 
تغییر  با  رستوران ها  می گوید:  آکسفورد  دانشگاه  در 
جدید  مدل  و  میز  چیدمان  و  رنگ آمیزی  و  ظروف 
قاشق و چنگال یک اثر کامالً روانی و خوبی در مشتری 
می گذارند و این نتایج به وضوح نشان می دهد این کار 

نوعی بازی کردن با سلیقه مشتری است.
محققان برای اثبات این نظریه 35 شرکت کننده را برای 
ارزیابی طعم ماست با کارد و چنگال پالستیکی مورد 
آزمایش قرار دادند؛ گروهی که ماست را با قاشق های 
که  آنهایی  به  نسبت  وزن خوردند  پالستیکی سبک 
ماست را با قاشق سنگین خوردند شیرین تر و خوش 

طعم تر حس کردند.

ابزار مطالعه کتاب توسط 
نابینایان

به  ایران،  موشکی  توانمندی  از  سال 2014  ارزیابی  در  پنتاگون 
امکان بهره مندی این کشور از نوعی تکنولوژی پیشرفته فضایی 
بالستیک  موشک های  طیف  در  می تواند  که  است  کرده  اشاره 

قاره پیما قرار گیرد. 
پایگاه   گزارش  به 
گرگو  لورا   ،»Allthingsnuclear«
ارزیابی های  نتایج  تحلیل  به  یادداشتی  در 
ایران  موشکی  توانمندی  از  پنتاگون 

پرداخته است.
خبری  پایگاه  از   نقل  به  یادداشت  این 
که  است  شده  مدعی  دیفنس«  »اینساید 
ایران  موشکی  تهدید  از  پنتاگون  ارزیابی 
جهش  از   1999 به  نسبت  بار  اولین  برای 

قابل مالحظه ای برخوردار بوده است.
 2013 سال  گزارش  در  دیفنس  اینساید 
وزارت  ارزیابی های  نتایج  به  اتکا  با  خود 
ایران  که  بود  شده  مدعی  امریکا  دفاع 
خارجی  کمک های  از  برخورداری  با 
سال  تا  می تواند  زیاد  احتمال  به  مقتضی 

2015 اقدام به پرتاب موشک های بالستیک قاره پیمایی بنماید که 
قادر است تا امریکا نیز برسد.

ایران  به توانمندی  پایگاه مذکور  این حال در گزارش 2014  با 
برای بهره  برداری از یک تکنولوژی فضایی نام برده که می تواند 

در طیف موشک های بالستیک قاره پیما قرار گیرد. به عبارتی در 
این گزارش مشخص نشده که ایران بدنبال موشک های بالستیک 

است و یا تکنولوژی مشابه دیگری.

ارزیابی پنتاگون از توانمندی فضایی و موشکی ایران بار دیگر 
بدون توجه به نوع و کیفیت تکنولوژی که ایران بدنبال آن است 
صرفا به اعالمیه ها و بیانیه های ایران در مورد برنامه های آتی آن 

در این عرصه بسنده کرده است.

در  غزه  نوار  به  صهیونیستی  رژیم  تجاوز 
حالی وارد پنجمین روز شد که شبکه دو 
تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعالم اینکه 
نیروی هوایی این رژیم تاکنون 860 حمله 
از  داده  انجام  غزه  نوار  مختلف  مناطق  به 
روی  منفجره  مواد  تن   600 شدن  ریخته 
مردم غزه خبر داد. در میان کشته شدگان 
19 کودک، 1۷ زن و چهار فرد مسن دیده 
رژیم  که  است  حالی  در  این  شوند  می 
غاصب صهیونیستی این جنایات را در سایه 
سکوت مجامع بین المللی انجام می دهد و 
از حمایت کامل امریکا و کشورهای غربی 

برخوردار است.
وزیر جنگ  یعلون  موشه  رابطه  همین  در 
بنیامین  با  از دیدار  رژیم صهیونیستی پس 

تغییر ارزیابی پنتاگون از قدرت موشکی ایران 

جنایت در غزه با حمایت امریکا  

رابطه ی ظرف و مزه غذا 

تدابیر  عربستان،  به  تروریست ها  ورود  از  ریاض  نگرانی  پی  در 
شدید امنیتی در میدان های هوایی این کشور ظرف دو روز گذشته 

اتخاذ شده است. 

در  گذشته  روز  دو  ظرف  الحیاة،  فرامنطقه ای  روزنامه  نوشته  به 
و  است  شده  اتخاذ  امنیتی  شدید  تدابیر  عربستان  هوایی  میادین 

مسووالن ذیربط اوضاع امنیتی را زیرنظر دارند.
تفتیش   رتبه  عالی  مقامات  همکاری  با  نیز  مدنی  پروازهای  نهاد 
مسافران و همچنین کسانی که از عربستان خارج می شوند را بر 

عهده دارند تا از این طریق مانع ورود اعضای گروه های تروریستی 
به عربستان شوند.

در همین حال یک مقام امنیتی خاطرنشان کرد که تمام نظامیان 
برای  شرایط  تمامی  در  که  هستند  ملزم 
دفاع از خود و در صورت وقوع هرگونه 
عملیات تروریستی در ورودی های زمینی 

سالح حمل کنند.
الدمام  هوایی  میدان  در  آگاه  منبع  یک 
با  ما  گفت:  روزنامه  این  با  مصاحبه  در 
هماهنگی دستگاه امنیتی یک طرح امنیتی 
را اجرا می کنیم که براساس آن مسافران 
را مورد تفتیش قرار می دهیم و در صورتی 
که مسووالن به برخی از مسافران مظنون 

شوند از آن ها بازجویی خواهند کرد.
وی گفت: تدابیر امنیتی در میادین هوایی 
و  است  نشده  مسافران  دستپاچگی  باعث 
بلکه این امور با آرامش در جریان است و 
ما در تالش نیستیم تا مردم را بترسانیم بلکه 
امنیت  برقراری  و  بر حفظ سالمت آن ها 

برای آن ها تاکید داریم.
امور  کارشناس  یک  حال  همین  در 
ترویسم اظهار کرد، تدابیر امنیتی درمیدان هوایی و در هر کشوری 
طبیعی  امر  یک  است،  تروریستی  گروه های  تهدید  مورد  که 
است چرا که تالش هایی برای ورود تروریست ها از طریق مرزها 
صورت می گیرد و طبیعی است که تروریست ها از میادین هوایی  

نیز بخواهند وارد کشور شوند.

اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در میدان های هوایی عربستان


