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صفحه 6

« ابتکار» پیامدهای سفر نانسی پلوسی به تایوان را بررسی می کند

تایوان؛ اسم رمز
رویارویی بزرگ

شعبده بازی یا انتخاب رشته کنکور؟!

همزمان با سفر نانسی پلوسی به تایوان ،ارتش آزادیبخش خلق چین ( )PLAاز آغاز برگزاری
رزمایشهایی در اطراف جزیره تایوان خبر داده که طی آن از مهمات واقعی استفاده میشود.
تلویزیون مرکزی چین نشان داد که طی این رزمایشها ،جنگندههای رادارگریز جی)۲۰-J( ۲۰-
شامگاه روز سهشنبه از روی باندی در فرودگاه بلند و همچنین پرتابکنندههای راکت و موشک
نیز به حالت آمادهباش درآمدند.
براساس گزارش شینهوا ،ارتش آزادیبخش خلق چین همچنین پس از سفر نانسی پلوسی ،رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان ،اعالم کرد که یک سری مانورهای نظامی با گلوله واقعی را هم
از چهارم اوت شروع میکند که تا هفتم اوت ادامه خواهند داشت .همچنین این مانورها در شش
منطقه مختلف که از همه جهات ،جزیره تایوان را احاطه میکنند ،برگزار خواهند شد.
پیشتر این خبرگزاری چینی اطالعیهای مبنی بر برگزاری مانورها و فعالیتهای آموزشی ارتش
آزادیبخش خلق چین منتشر کرد که در آن به مانور با گلوله واقعی و محاصره تایوان در شش
منطقه دریایی و هوایی در شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوب ،جنوبغرب و شمال غرب اشاره
داشت.
شرح درصفحه 7

علی باقری و انریکه مورا به محل مذاکرات رفتند

در راه وین

ماموریت رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات

نباید خللی در کسب
و کارهای فضای مجازی
ایجاد شود
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صفحه 2

اخبار

میانگین حداقل دستمزد ژاپن در سال مالی جاری منتهی به مارس ۲۰۲۳
با سرعتی بیسابقه افزایش مییابد زیرا تورم جهانی کاالها ،هزینههای زندگی
خانوارها را افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش ،کمیته وزارت بهداشت ژاپن توصیه کرد
که میانگین حداقل دستمزد این کشور  ۳۱ین یا  ۳.۳درصد از سطح فعلی به
 ۹۶۱ین ( )RM ۳۲.۳۳در ساعت افزایش یابد.
این کمیته متشکل از نمایندگان مدیریت و اتحادیههای کارگری همچنین
دانشگاهیان ،هر سال این توصیه را ارائه میکند که بهعنوان استاندارد
سراسری برای حداقل دستمزد عمل میکند .دولت هدفی را برای افزایش
میانگین حداقل دستمزد به  ۱۰۰۰ین یا بیشتر در «اولین تاریخ ممکن» تعیین
کرده است .افزایش رشد دستمزدها یکی از اولویتهای سیاست اصلی
ت وزیر ژاپن ،فومیو کیشیدا محسوب میشود زیرا او به دنبال توزیع
نخس 
مجدد ثروت و کاهش ضربه به خانوارها ناشی از افزایش هزینههای سوخت
و غذاست که علت آن جنگ در اوکراین عنوان شده است.
قیمتهای مصرفکننده ژاپن در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته  ۲.۲درصد
افزایش یافت که سرعتی بسیار کندتر از بسیاری از اقتصادهای غربی داشته
است اما برای سومین ماه متوالی باالتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند.

ادامه درصفحه 2

دولت لبنان موافقت کند سوخت ایران خواهد رسید

وظیفه پایش انقالبی ماندن مدیران را بر عهده داریم

شتاب بیسابقه افزایش حقوق و دستمزد در ژاپن

باالخره انتظارات دانش آموزان کنکوری به سر
رسید و نتایج کنکور سراسری بامداد چهارشنبه 12
مرداد ماه در سایت رسمی سازمان سنجش قرار داده
شد؛ نتایجی که ابتدا قرار بود به گفته معاون آزمون
سازی سازمان سنجش آموزش کشور که در روز
دوشنبه منتشر شد بعد از عزاداری تاسوعا و عاشورا
اعالم شود  ،اما به یک باره با اعالم رئیس سازمان
سنجش آموزش در بامداد روز چهارشنبه در سایت
سازمان سنجش قرار داده شد که به نظر می رسد
همین عدم هماهنگی در اعالم نتایج باید نظارت و
بررسی بشود؛ چرا که همین عدم هماهنگی در اعالم
زمان دقیق اعالم نتایج به اضطراب و نگرانی دانش
آموزان کنکوری و خانواده هایشان می افزاید.
کنکوری که این سالها بیشتر به خاطر مسائل
اقتصادی به سمت گروه تجربی و رشته هایی
همچون پزشکی  ،دندان پزشکی و داروسازی متمایل
شده است و با استقبال کم دانش آموزان در گروه
فنی و ریاضی مواجه است  .تصور این که رشته
های گروه پزشکی پولساز هستند باعث شده که
خیلی از کنکوری ها و خانوادههایشان به انتخاب
این رشتهها اشتیاق نشان دهند .تصوری که البته
الزاما صحیح نیست و زمانی که با فارغالتحصیالن
گروه پزشکی صحبت می شود اکثرا از شرایط
اقتصادی خود با توجه به تالشی که کرده اند ناراضی
هستند و شاید همین تصور اشتباه است که برخی
از کنکوری ها که با تالش فراوان وارد این رشتهها
میشوند یا تحصیالت خود را به پایان نمی رسانند و
یا بعد از فارغالتحصیلی به سراغ شغلی غیر مرتبط با
تحصیلشانمیروند.

سید حسن نصراهلل:

معاون سیاسی وزارت کشور:

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در گام دوم انقالب اسالمی ،دولتی
کامال همسو با اندیشه های انقالبی و به دنبال مردمی سازی حکمرانی روی
کار آمده است؛ گفت :رویکرد سیاسی دولت ،پیشرفت بر پایه نظریه نظام
انقالبی است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،محمدرضا
غالمرضا در نخستین همایش معاونان سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
های سراسر کشور با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله
الحسین(ع) ،افزود :واقعه کربال درس ها و عبرت های بزرگی برای بشریت
دارد و باید به تاسی از پیام راستین قیام امام حسین علیه السالم بتوانیم در
مسیر دین و حقانیت حرکت کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه قیام سید الشهدا(ع) روشنگر خطوط
حق و باطل است؛ تصریح کرد :این مفهوم بدان معنا است که همه زمان ها
و مکان ها صحنه عاشوراست و برای همین باید در صف حسینیان و علیه
یزیدیان قرار بگیریم .غالمرضا با تاکید بر این امر که سالمت و محوریت اسالم
با قیام امام حسین علیه السالم گره خورده است؛ گفت :انقالب اسالمی ایران
ادامه مسیر نورانی اسالم و ثمره قیام حسینی است.
وی اضافه کرد :در آستانه گام دوم انقالب اسالمی ایران با رای مردم ،دولتی
سکاندار امور اجرائی کشور است که با رویکرد مردمی ،جهادی و انقالبی ،در
جهت تحقق منویات رهبر معظم انقالب به دنبال خدمت رسانی ،ارتقای
سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی دانش بنیان است.
معاون سیاسی وزیر کشور خطاب به معاونان سیاسی استانداری های
سراسر کشور گفت :باید متوجه مسئولیت خدمت در یک نظام مردم ساالری
دینی بود .غالمرضا با تبیین مسئولیت های سیاسی و ضرورت پیشبرد برنامه
های دولت مردمی اظهار کرد :تحقق برنامه های دولت در گرو همدلی و اقدام
جهادی همه مسئوالن و مشارکت حداکثری مردم است و استانداری ها در
این زمینه مسئولیت مهمی دارند .وی اضافه کرد :معاونت سیاسی استانداری
ها با انتصابات صحیح ،متولی انقالبی بودن و با ارزیابی مستمر ،وظیفه پایش
انقالبی ماندن مدیران را بر عهده دارد .معاون وزیر کشور از معاونان سیاسی
استانداری ها خواست که در راستای نشاط سیاسی نسبت به تقویت فعالیت
احزاب سیاسی و همچنین ارتباط مستمر با نخبگان اهتمام داشته باشند.
غالمرضا توضیح داد :احزاب نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند با این
شرط که توانمند شده و نسبت به فعالیت سیاسی ،رویکردی مسئولیت
پذیر داشته باشند .وی همچنین بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجربیات و
اقدامات موفق معاونت های سیاسی در استانها برای بهره برداری در راستای
تحقق اهداف دولت مردمی تاکید کرد.

سرمقاله

آرین احمدی

دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی گفت که درصورت
موافقت دولت لبنان سوخت ایران به بنادر این کشور خواهد
رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از المیادین ،سید حسن نصرالله،
دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در بخشی از اظهارات
خود تاکید کرد که درصورت موافقت دولت لبنان سوخت
ایران به بنادر لبنان خواهد رسید.
دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که روند انتقال این
سوخت همانند مازوت از طریق بندر بانیاس سوریه نخواهد
بود و همه این امور با تصمیم رسمی لبنان آغاز خواهد شد.
سید حسن نصرالله اخیرا نیز در گفتوگو با شبکه المیادین
درخصوص بحران سوخت لبنان تاکید کرد“ :من حاضرم از
ایران سوخت وارد کنم اما مساله این است که دولت لبنان
باید این امر را بپذیرد ،هیچ کسی در لبنان جرات این کار را
ندارد زیرا از تحریم های آمریکا میترسند”.
پیش تر جبران باسیل ،رئیس جریان آزاد ملی لبنان در
گفتوگو با شبکه المنار تاکید کرده بود که با وجود امضای
قرارداد با مصر و اردن تصمیم سیاسی آمریکا مانع رسیدن

برق و گاز به لبنان می شود.
وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصرالله ،دبیرکل
حزب الله لبنان و همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آن
ها درخواست می کنم که سوخت ایرانی وارد کنیم ،در این
صورت از فردا  ۱۰ساعت در روز برق خواهیم داشت.
از سوی دیگر ولید فیاض ،وزیر انرژی دولت پیشبرد امور
در لبنان با آموس هوکشتاین ،میانجی آمریکایی دیدار و در
خصوص بحران سوخت این کشور رایزنی کرد.
فیاض در خصوص این دیدار گفت :من و هوکشتاین به
مساله سوخت ایران پرداختیم و با صراحت به او گفتم که
باید برای مردم لبنان برق ایجاد کنیم و اگر پیشنهاد ایران
رسمی شود من نمی توانم هیچ گونه بخششی در این راستا
را نپذیرم.
وزیر انرژی و منابع آبی دولت پیشبرد امور لبنان پیش از
این نیز در اظهاراتی گفت :ما از هر کمک و بخششی که از
طرف دولت های دوست بیاید استقبال می کنیم.
همچنین محمد صادق فضلی ،دستیار وزیر امور خارجه،
در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت« :جمهوری

یادداشت
طاهر جمشیدزاده
سوء تغذیه در بیشتر جوامع و کشورهای جهان سوم و بویژه در خالل بیماری
منحوس کرونا بحرانی جدی بشمار می آید و قطعا در پساکرونا آمار فقر و
گرسنگی در جهان به دو برابر آمار کنونی ۹۰۰میلیون نفر که سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد ( )FAOدر سال۲۰۲۱میالدی اعالم کرده بود خواهد رسید.
اندیشه تغییر گونه ها را نخست فیلسوفان رومی ارائه دادند.در۱۸۵۹میالدی
چارلز داروین طبیعی دان و پزشک انگلیسی که شواهد متقاعد کنندهای مبنی
بر تغییر گونهها به دست آورده بود و از طریق انتشار کتاب خود «خاستگاه
گونهها از طریق انتخاب طبیعی» در همین سال،ساز و کار قابل قبولی برای
تجزیه ،تحلیل و توضیح این فرآیند تبیین و منتشر کرد .نظریه داروین نیز مانند
سایر نظریه های علمی،در طول سال ها آزمایش و مشاهده،تحقیق و پژوهش
دچار تحول شده است .اگرچه نظریه جدید تغییر گونهها در نتیجه کارهای
علمی چارلز داروین شکل گرفت ،امروزه متحول شده است.اما بنابر اعتقاد
بسیاری از زیست شناسان امروزی نظریه داروین میتواند مبنای گوناگونی
حیات در زمین را تفسیر نموده و توضیح دهد .اما مشاهدات داروین در سفر
دریاییاش این مسئله را دگرگون کرد .داروین در سفر خود ،شواهدی علیه
نظریه ثابت ماندن گونهها کشف کرد .او در این سفر کتاب چارلز لیل را که
مبانی زمین شناسی نام داشت ،مطالعه نمود .لیل از این فرضیه حمایت کرده
بود که سطح زمین در گذر زمان متحمل تغییراتی تدریجی شده است .هنگامی
که داروین به مشاهده می پرداخت ،متوجه مواردی شد که تنها بر اساس
فرآیند تغییر تدریجی قابل تفسیر بودند .مثال در آمریکای جنوبی سنگواره هایی
از نوعی جانور به نام آرمادیلو «هم خانواده مورچه خوار» یافت .این جانور
سنگواره شده «فسیل» بسیار شبیه یکدیگر بودند،اما با نمونههای زنده آرمادیلو
تفاوتهایی داشتند .داروین در جزایر گاالپاگوس که در حوالی۱۰۰۰کیلومتری
ساحل اکوادور واقع است،شواهد دیگری مبنی بر تغییر تدریجی گونهها کشف
کرد .او از این واقعیت که گیاهان و جانوران جزایر گاالپاگوس بسیار شبیه
گیاهان و جانوران سواحل آمریکایی جنوبی بودند ،متعجب شده بود .بعدها
داروین این فرضیه را پیشنهاد کرد که ساده ترین توضیح برای این امر آن
است که نیاکان گونه های امروزی گاالپاگوس،سال های بسیار دور از آمریکای
جنوبی به این جزایر مهاجرت کرده اند و پس از ورود به جزایر متناسب با

اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان
انرژی در منطقه ،برای کمک به مردم لبنان ،در کنار آنها
ایستاده است .تهران آمادگی دارد میزبان لبنانیها برای
گفتگو درخصوص تامین سوخت مورد نیاز مردم این کشور

باشد.
ما هرگز دوستان خود را در روزهای سخت تنها نخواهیم
گذاشت».
ناصر کنعانی ،سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست
خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با ارسال
سوخت از سوی ایران به لبنان و همچنین اظهارات اخیر وزیر
انرژی این کشور مبنی بر این که ایران باید درخواست رسمی
برای ارسال سوخت به لبنان ارائه دهد ،اظهار کرد :ما در
جریان شرایط سخت مردم عزیز لبنان در این ارتباط هستیم
که این شرایط سخت ناشی از سیاست های غلطی است که
برخی از دولت ها در ارتباط با این کشور در پیش گرفتند.
بر اساس این سیاست های غلط شرایط اقتصادی لبنان به
گونه ای رقم خورده که مردم این کشور در بند هستند .ما
از این وضعیت متاثر و ناراحت هستیم .چنانچه درخواست
رسمی از سوی دولت لبنان برای ارسال سوخت به این کشور
به جمهوری اسالمی ایران ارائه شود ایران با دید مثبت در
راستای کمک به مردم لبنان ،این درخواست و موضوع را
بررسی خواهد کرد.

تغییرات اقلیمی ،کرونا و کوچک شدن اندازه جمعیت بشر
محیط زیست دچار تغییر شده اند.داروین پس از بازگشت از سفر سال ها
به تفسیر اطالعات حاصل از آن پرداخت .اعتقاد او مبنی بر تغییر تدریجی
گونهها ،پس از مطالعه نتایج حاصل از این سفر قوت بیشتری یافت .اما نمی
توانست توضیح قانع کننده درباره ساز و کار آن ارائه دهد .از نظر داروین،
کلید معمای انجام تغییر در گونهها تحقیق میدانی و بررسیای بود که یک
اقتصاددان انگلیسی به نام توماس مالتوس در کتاب خود «اصل جمعیت»
انتشار داده بود و برای اولین بار به این موضوع بنیادی اشاره کرده بود که
افزایش جمعیت راه حلی برای پیشرفت نیست؛ مالتوس نوشته بود رشد
جمعیت انسانی سریع تر از منابع غذایی است .طبق نوشتههای او ،رشد
جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی است؛در حالی که منابع غذایی در
بهترین حالت خود،رشد عددی«ریاضی» دارند.طبق نظریه مالتوس در صورت
عدم کنترل رشد جمعیت انسان،افراد بشر در مدت کوتاهی سراسر پهنه زمین
را اشغال خواهند کرد.
او گفت که مرگ در اثر بیماری،جنگ و گرسنگی ،رشد جمعیت انسانی را
آهسته تر خواهد کرد .مالتوس بر این عقیده بود که موجودات زنده با سرعت
سرسام آوری تکثیر می یابند و اگر گرسنگی،بیماری و جنگ و غیره وجود
نداشته باشد ،جمعیت به شکل تصاعد هندسی زیاد می شود و ممکن است در
هر۲۵سال دو برابر گردد؛در حالی که وسایل ارتزاق و منابع غذایی در بهترین
شرایط با یک تصاعد ریاضی باال می رود و لذا هر۲۵سال جمعیت دو برابر می
شود و حال آنکه ازدیاد خواربار و مواد غذایی بسیار ناچیز است ولی برخی
عوامل قحطی،بیماری و جنگ می توانند موانع طبیعی در امر ازدیاد جمعیت
باشند .همین مسئلهای که اکنون درخصوص بیماری کرونا دامن گیر جهان و
بشر ساکن کره زمین شده است و طبق نظریه توماس مالتوس رشد جمعیت
بشر با تلفاتی که کرونا در سه سال اخیر رکورد زده است و همچنان ادامه دار
است رشد جمعیت در جهان بر اثر تبعات ناشی از آن و بیماری های نوظهور
و زمینه ای ناشی از دوران پساکرونا کند و بطئی و آهسته تر خواهد شد .واژه
جمعیت در زیست شناسی فقط به تعداد انسانهای موجود در یک منطقه
اشاره نمیکند؛ در زیست شناسی ،یک جمعیت بیانگر گروهی از افراد یک
گونه است که با همدیگر در یک زمان و در یک مکان زندگی می کنند .داروین
به این نتیجه رسید که اندیشه مالتوس درباره جمعیت انسانی قابل تعمیم و

تسری برای همه گونههاست .هر جاندار در طول زندگی خود،توانایی تولید
تعداد فراوانی زاده را دارد ،اما در اغلب موارد ،تنها تعداد محدودی از این زاده
ها قادر به بقا و زادآوری هستند.داروین با اضافه کردن دیدگاه مالتوس،به
نتایج حاصل از سفر و دیگر تجربیات خود که در زادگیری حیوانات اهلی به
دست آورده بود،به یک مطلب اساسی پی برد.افرادی که از نظر ویژگی های
فیزیکی و رفتاری با محیط خود تطابق بیشتر دارند،احتمال بقا و زادآوری آنها
نیز بیشتر است.داروین فرض کرد در صورتی که زمان کافی برای زادآوری افراد
وجود داشته باشد،افرادی که فرصت انتقال صفت مطلوب خود را به نسل بعد
دارند،با گذشت زمان آن را در جمعیت افزایش می دهند و به تدریج ویژگی
های جمعیت را تغییر می دهند.وی این فرآیند را که جمعیت ها در پاسخ به
محیط خود تغییر می کنند،انتخاب طبیعی نامید.داروین فرض کرد که جانداران
یک محل با جانداران همان گونه در محل های دیگر متفاوت هستند،زیرا
زیستگاه آنها از نظر فراهم کردن فرصت برای بقا و زادآوری افراد متفاوت است
و هرگونه ای هماهنگ با محیط ویژه خود تحول می یابد.تغییراتی را که یک
گونه،به منظور تطابق بهتر آن گونه با محیط خود انجام می گیرد،سازش نامیده
می شود.داروین همچنین متوجه این امر شد که جانداران موجود در مناطق
جغرافیایی نزدیک نسبت به جانداران موجود در مناطق جغرافیایی مشابه،اما
دور شباهت های بیشتری با یکدیگر دارند.ولی بیماری هایی نظیر سارس،مرس
و کرونا که پس از یک وقفه مجدد مثل آبسه سر باز کرده است ممکن است
تبعات ناخوشایند در فراخور زمان داشته باشند و این مسأله را مخدوش کنند
و این شباهت ها را دچار تغییر و کمتر کنند و با نوسان و اختالل در جوامع
انسانی اندازه جمعیت و رشد آن را متعاقبا کند و آهسته تر سازند و این همان
چیزی است که امروز ایاالت متحده آمریکا ابرقدرت بالمنازع جهان سخت در
پی آن است و در تقابل تجاری آشکار و رفتار متناقض،افراطی و یکجانبه گرا و
پوپولیسم آشکار در سیاست خارجی خویش از زمان زمامداری رئیس جمهور
سابق خویش دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸تا کنون و دوره جو بایدن بجد بدنبال
آن است و در سپهر سیاست جهان اتمسفر تیره این موضوع دنیا را هرلحظه
آبستن حوادثی تازه می کند چرا که بنا به اعتقاد کارشناسان چین که هم اکنون
دومین قدرت برتر در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی است تا۲۰۳۰جای آمریکا را
در صدر جدول و در رنکینگ اقتصاد جهان از آن خود خواهد کرد.

