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پل لويى كلودل سياستمدار و نويسنده فرانسوي در 6
اوت 1868م در فرانسه متولد شد و در جواني تحصيالت
مدرس��ه علوم سياسي را به پايان برد.وي در دبيرستان،
تحت تاثير آموزش غيرمذهبي ،ايمان خانوادگي خود را
از دس��ت داد اما در حدود بيس��ت سالگي بر اثر تحولي
دل كلودل راه يافت و قدرت مافوق
روحي ،نور ايمان بر ِ
الطبيع��ه بر او عرضه كرد.پس از آن ،طي چهار س��ال،
به كارآم��وزي مذهبي پرداخت تا جاي��ى كه پايههاي
ايم��ان در وجودش قوت گرفت.كلودل در  22س��الگي
به اس��تخدام وزارت خارجه فرانس��ه درآمد و از آن پس
در حدود چهل س��ال به طور مداوم در خارج از كش��ور
به س��ر برد.كلودل در س��ال 1935م از كارهاي دولتي

"پل لويي كلودل" که بود؟

كنارهگيري كرد و رس��م ًا به كار نويس��ندگي و ادبيات
پرداخت.زندگي در سه قاره آمريكا ،آسيا و اروپا از كلودل
ش��اعري جهاني ساخت و او به موازات زندگي سياسي،
از فرصت براي خلق آثار ادبي سود ميجست.وي طي
همين سالها به عضويت آكادميعلوم فرانسه برگزيده
شد.كلودل تا آخر عمر حتي لحظهاي از كار نويسندگي
غفلت نكرد و بيشتر آثارش را در همين دوران به رشته
تحرير درآورد.سبك مورد نظر كلودل ،سبكي تركيبي و
پيوسته ،فشرده ،كوتاه و مختصر است.نمايشنامههاي
كلودل نثري موزون دارد.وي در باب شعر عقيده داشت
كه تنها شاعر است كه كائنات را درك ميكند و آن را
با انديشه انساني مرتبط ميسازد.كلودل شاعري مذهبي

فناوري

و معتقد بود و اعتقاد عمي��ق او به مذهب كاتوليك در
آثارش پديدار اس��ت.كلودل كس��ي است كه سالمت
كامل جسمانيش در همه مزايا و لذتهاي زندگي تجلي
ميكند و در عين حال ،تشنه دست يافت به عالَم الهي
است.ش��عر براي كلودل ،قبل از هر چيز ،معرفت است
و او بر حس��ب عامل مافوق طبيع��ت و روح عرفان ،به
ش��عر خود قالب خاص ميبخشد كه بيشتر به صورت
آيه اس��ت.آثار كلودل از قرن او جدا بود ،چنانكه گويى
وي در قرون گذش��ته به سر ميبرده است.شيوه خاص
ش��اعرانه ،پايه بلند انديشه و اجتناب از هر چيز سهل و
س��اده و طرح مباحث كاتوليك ،همه عللي بود كه عده
زي��ادي از مردم به ويژه پيروان غيركاتوليك را از او دور

ميكرد.كلودل درباره آثار خود گفته است" :من مطلق ًا به
ارزش ادبي آثارم وقعي نميگذارم و هنگاميكه يكي از
صاحبنظران اولين بار به وسيله نمايشنامههاي من به
سوي خدا كشيده شد و چنين استنباط كرد كه مذهب
بر همه آثارم تسلط دارد ،مرا به اين فكر انداخت كه پس
من بيهوده چيزي ننوشتهام.در آثار ادبي كلودل ،از همه
رشتههاي ادبي مانند شعر ،داستان ،نمايشنامه و قطعات
انتقادي ،سياسي و اجتماعي ميتوان يافت.همچنين آثار
وي الهام گرفته از عرفان و روحانيت مس��يحي است.از
آثار كلودل ميتوان به هنر شاعري ،تقسيم ظهر ،نويد
جبريل و مريم عذرا(س) اشاره كرد.پل كلودل سرانجام
در  23فوريه 1955م در  87سالگي درگذشت.
عکس:مهر

مراسم رونمایی از بازی «مختار؛ فصل قیام»

هوش مصنوعي آنتي بيوتيک جديد توليد کرد

محققان دانشگاهام آي تي براي اولين بار از هوش مصنوعي براي کشف
آنتي بيوتيکهاي جديدي استفاده کردهاند که قادر به نابودي خطرناکترين
و مقاومترين باکتريها هستند.به گزارش مهر ،آنتيبيوتيکها از توانايي
زي��ادي براي مقابله با باکتريهاي مضر برخوردار هس��تند.اما با افزايش
مقاومت باکتريها در برابر آنه��ا يافتن آنتيبيوتيکهاي جديد ضرورت
يافته است.از همين رو پژوهشگران دانشگاهام آي تي از هوش مصنوعي
براي توليد انواع تازه اين دارو بهره گرفته اند.آنتيبيوتيک توليد ش��ده با
استفاده از هوش مصنوعي رفتار متفاوتي در مقايسه با آنتيبيوتيکهاي
عادي دارد و در آزمايشهاي انجام ش��ده موفق ب��ه نابودي دو باکتري
بس��يار مق��اوم ب��ه نامه��اي  Acinetobacter baumanniiو
 Enterobacteriaceaeش��ده اس��ت.محققان دانش��گاهام آي تي
ميگويند تا س��ال  ۲۰۵۰باکتريهاي امروزي در برابر آنتيبيوتيکهاي
ع��ادي موجود در بازار مقاوم ميش��وند و اين مس��اله زندگي حداقل ده
ميليون نف��ر را به خطر مياندازد .لذا اميد م��يرود هوش مصنوعي اين
مش��کل را هم حل کند.براي توليد آنتيبيوتيکهاي جديد با استفاده از
هوش مصنوعي  ۶۰۰۰نوع پيوند مولکولي مختلف از طريق يک سيستم
خودآموز رايانهاي آزمايش شده و در نهايت الگوريتمهاي مورد استفاده بعد
از چند ساعت توانستهاند چند ترکيب جديد براي توليد آنتيبيوتيکهاي
قدرتمند پيشنهاد دهند.

وازلين نانويي با خاصيت آنتي باکتريال و ضدپرتو فرابنفش توليد شد

حکمرانی طالبان منهای دولت ائتالفی قابل پذیرش نیست

محمد جعفری :به نظر میرسد که تشکیل کابینه فراگیر
در کاب��ل نهتنها برای اس��تقرار صلح و ثب��ات پایدار در
افغانس��تان امری واجب است بلکه خواهد توانست نظر
همس��ایه قدرتمندی چون ایران را ب��رای ادامه و حتی
افزایش همکاریهای اقتصادی ،اجتماعی ،دیپلماتیک
و امنیت��ی بهخوبی جلب کند .طالبان ب��ا برخورداری از
ح��دود  ۴۰درصد ترکیب جمعیتی اگرچه توانس��ته کل
افغانس��تان را تحت کنترل خود دربی��اورد؛ اما هنوز در
مقابل  ۶۰درصدی که دیگر اقوام این کشور را تشکیل
میدهد ،در اقلیت است .به این مفهوم که اگر این گروه
تازه به قدرت رسیده نتواند رضایت دیگر اقوام و مذاهب
کش��ور را با دادن س��هم از قدرت جلب کند ،مشارکت
بیش از نیمی از مردم کشور در اجرای پروژههای آینده
خود از دس��ت خواهد داد و در ضمن در جامعه جهانی و
بهویژه نزد همس��ایگان قدرتمندی همچون ایران نیز از
مشروعیت حکمرانی برخوردار نخواهد شد .موضوعی که
این روزها بر سر زبان بسیاری از مقامات و حتی اعضای
ساده طالبان افتاده ،این است که این جنگجویان طالبان
بودند که  ۲۰س��ال با اش��غالگران آمریکایی جنگیدند و
درنهای��ت آنها را از خاک کش��ور بی��رون کردند .البته
نمیتوان گف��ت که طالبان در این خصوص بزرگنمایی
میکند بلکه بهواقع درست میگوید اما یک موضوع را
در نظر نگرفته که اگر حمایت مس��تقیم و غیرمس��تقیم
همه اقوام افغانس��تان از استقالل کشور و مبارزان ضد
اش��غالگر نب��ود ،طالبان راه بهجایی نمیب��رد و حتی در
همان سالهای اولیه اشغال یعنی از  ۲۰۰۱به بعد کام ً
ال
نابود میشد .تاریخ پر اس��ت از ماجراهای محو اقوامی
که میخواس��تند بدون حمایت مردمی به مبارزه با یک
قدرت اشغالگر بپردازند.
ایران بر س�ر حقوق مس�لم مردم افغانستان معامله

نمیکن�د

بههرح��ال طالب��ان در  ۲۴م��رداد در پی عقبنش��ینی
نیروه��ای آمریکای��ی و گریخت��ن محمد اش��رف غنی
رئیسجمهور فراری توانس��ت همه کشور و کابل را فتح
کند .این گروه در روند مذاکرات صلح با آمریکا از حدود
 ۱۸م��اه مانده به فتح کابل از تغییر در رویکرد حکمرانی
خ��ود صحبت میکرد .عالوه بر ای��ن در دیدارهایی که
رهب��ران طالب��ان با مقام��ات دیپلماتیک ای��ران ،چین،
پاکستان و روسیه داشتند همیشه صحبت از تغییر نگرش
سر میدادند؛ به این مضمون که بهمحض دست یافتن
به ق��درت ،در اولین کابینه همگان ش��اهد حضور تمام
اقوام و مذاهب در کابینه دولت خواهند بود اما روزی که
طالبان اعضای  ۳۳نفره کابینه خود را معرفی کرد نشانی
از حض��ور یک غیر طالب در لیس��ت اعالمی مش��اهده
نش��د .اکنون بههرحال درست اس��ت که ایران بهعنوان
یک کش��ور قدرتمند منطقه با اشتراکات فراوان نژادی،
فرهنگی ،دینی و زبانی با مردم افغانس��تان همیش��ه در

توليد دوربيني که از درون اشيا عکس ميگيرد

محققان دانش��گاه ساس��کس انگليس براي اولين بار موفق به توليد دوربيني شدهاند که ميتواند با استفاده
از اشعه ليزر از جزئيات درون اشيا عکس بگيرد.به گزارش مهر ،اين دوربين ميتواند تصاوير فوق دقيقي را
از درون اش��ياي جامد تهيه کند و براي اين کار از تاباندن ليزر در طول موج چند تراهرتز اس��تفاده ميکند.
تصاويري که با اس��تفاده از اين دوربين تهيه ميش��وند ،ابرطيفي نام گرفتهاند.زيرا متشکل از پيکسلهايي
هستند که در درون هريک از آنها امضاي الکترومغناطيسي اشياي مختلف با دقت باال مشاهده ميشود.تا
به حال از اين روش براي تصويربرداري عمقي از انواع کاغذ ،البسه ،پالستيک و غيره استفاده شده است.
مهمترين مزيت اين روش آن اس��ت که برخالف روش عکس��برداري مبتني بر اشعه ايکس ،هيچ خطري
براي س�لامتي انسانها و س��اير موجودات ايجاد نميکند.بنابراين ميتوان از روش يادشده براي عکاسي
و نمونه برداري از اش��ياي بيولوژيک مختلف بهره گرفت.دوربين توليد ش��ده بدين منظور از يک کريستال
غيرخطي براي تبديل نور ليزر اس��تاندارد به الگوهاي تراهرتز بهره ميگيرد.در نهايت تصوير مدل نهايي با
اس��تفاده از تک پيکسلهاي تراهرتز به تدريج بازسازي و تکميل ميشود.اين دوربين در آينده کاربردهاي
گس��تردهاي براي تأمين امنيت فرودگاهها و ادارات ،انجام بازرس��ي ،افزايش دقت حس��گرهاي هوش��مند
خودروها ،کنترل کيفيت در زمان س��اخت محصوالت گوناگون و حتي مبارزه با بيماريهايي مانند سرطان
پوست خواهد داشت.
يکي از شرکتهاي توليدکننده وازلين در کشور با استفاده از نانوذرات اکسيدروي اقدام به توليد وازلينهايي
با خاصيت آنتيباکتريال و ضدپرتوي فرابنفش کرده اس��ت.به گزارش مهر ،يک ش��رکت تعاوني موفق به
توليد و صادرات وازلين جاذب امواج فرابنفش حاوي اکس��يدروي نانومتري ش��ده است.حميدرضا دستجرد
از بخش تحقيق و توس��عه اين ش��رکت گفت :در مناطق گرمس��يري تابش آفتاب با ش��دت باال ميتواند
آسيبهاي زيادي براي پوست بدن به همراه داشته باشد.ترکهاي پوستي يکي از اين مشکالت است که
ميتواند تبديل به زخم شود.از اين رو وازلين در اين مناطق براي حفاظت از پوست استفاده ميشود.به گفته
وي ،اين شرکت که سابقه طوالني در توليد وازلينهاي بهداشتي دارد به سراغ استفاده از فناورينانو رفته
است.ما اکسيدروي نانومقياس را به وازلين اضافه کرديم تا اين ماده به عنوان يک ماده ضدپرتو فرابنفش
عمل کرده و بتواند مانع از آس��يب پوست شود.دس��تجرد افزود :اکسيدروي نانومتري در خود شرکت توليد
ميش��ود.نتايج بررسيها نش��ان ميدهد که افزوده شدن اکسيدروي موجب شده تا اين ماده پرتو فرابنفش
را بلوک کرده و محافظت از پوس��ت انجام شود.همچنين نانوذرات اکسيدروي به عنوان ماده آنتيباکتريال
عمل کرده و مانع از عفونت و زخم روي پوس��ت ميش��ود.در واقع اکس��يدروي عملکرد دو منظوره داشته
و ه��م مانع��ي براي پرتو فرابنفش ب��وده و هم خاصيت آنتيباکتريال دارد».دکتر صبري نقاش��يان عراقي،
مديرعامل شرکت گفت:اين وازلين حاوي نانوذرات با ظرفيت سه تن در ماه توليد و به بازار عرضه ميشود.
اين وازلينها در حال حاضر به کش��ورهاي آفريقايي و کش��ورهاي عربي نظير اردن و امارات متحده عربي
صادر ميشوند.

کارت قرمز ایران به حکومت فرقهای در افغانستان؛
پی اس��تقرار ثبات و آرامش در این کش��ور بوده اما این
مهم را به بهای اس��تقرار ی��ک دیکتاتوری جدید در این
کشور نخواهد پذیرفت زیرا تهران میداند که آرامش در
س��ایه تمامیتخواهی ،آرامش قبل از طوفانی سهمگین
اس��ت .لذا همه مقامات ارشد ایران و در رأس همه آنها
مقام معظم رهبری اع�لام کردهاند که ما طرفدار مردم
افغانس��تان هستیم یعنی صد در صد مردم نه  ۴۰درصد
آنها .هیچ شکی نیست که حمایت ایران از دولت مردمی
در افغانستان میتواند بیش از هر کشور دیگری به کابل
کمک کند تا از امنیتی پایدار برخوردار بوده و بهسوی رفع
نابسامانیهای اقتصادی حرکت کند و نیز هیچ شکی در
بین نیس��ت که اگر دولت مستقر در کابل حمایت کامل
تهران را با خود نداش��ته باش��د ،موفقی��ت همهجانبه در
انتظ��ارش نخواهد بود .این امر به دلیل این نیس��ت که
ایران در امور افغانس��تان غیرهمسو سنگاندازی خواهد
کرد بلکه به خاطر این است که ایران تشکیل یک دولت
فراگیر را ش��رط حمایتش از افغانستان میداند .میتوان
ن رابطهای منطقی اس��ت یعن��ی اگر دولت
گفت که ای 
مس��تقر در کابل مردمی باش��د ،ایران چون حامی مردم
افغانستان است ،از دولت مردمی هم حمایت خواهد کرد
و اگر دولت ،مردمی نباشد بالطبع ،ایران از دولتی که حق
مردمش را نادیده گرفته حمایت نخواهد کرد .جمهوری
اسالمی ایران که متعاقب انقالبی مردمی علیه یک نظام
دیکتاتوری بر مس��ند قدرت نشسته به سطحی از بلوغ و
تجربه رسیده است که فریب شعار و ادعا را نمیخورد و
تا دست ب ه راس��تیآزمایی نزند امکان ندارد وارد توافقی
ش��ود که برخالف خطوط قرمزش است .در حال حاضر
مقام��ات طالبان به وعده خود در تش��کیل دولت فراگیر
ل نکردهاند و در اولین راس��تیآزمایی مردود شدهاند.
عم 
البته طالب��ان این ادعا را دارد ک��ه کابینهای که معرفی
کرده موقت اس��ت و امکان تغییر و اصالح در آن وجود
دارد و اینکه مجبور شده به دالیل امنیتی از اعضای خود،
کابینه را تش��کیل دهد تا امنی��ت کامل را برقرار کند اما
سؤال اینجاس��ت که چه تضمینی وجود دارد که پس از
استقرار امنیت و به دست آوردن حمایت جهانی به دوره
حکمرانی  ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۱عقبگرد نکند؟
ن االن در رس��انههای اجتماع��ی گزارشهایی از
همی 
خش��ونت و رفتار قهقرائ��ی اعضای این گروه منتش��ر
ش��ده که اص� ً
لا در قال��ب ادعاهای قب��ل از فتح کابل
طالبان نمیگنجد .ماجرای پنجش��یر هم که اص ً
ال مثل
گاو پیشانیس��فید واضح و مشخص است .یکی باید از
طالبان بپرس��د که قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس
را؟ ن��ه اینکه اص� ً
لا بخواهیم کل طالبان را خش��ن و
دروغگو بدانیم؛ خیر این کار صحیحی نیس��ت .طالبان
از زمان به قدرت رسیدن دستکم در خصوص برطرف
کردن چن��د نگرانی اس��تراتژیک ایران رفت��ار معقولی
داش��ته است .طالبان آب س��د کمال خان را که باید به

ژن درماني براي اولين بار به منظور تزريق ژنهاي بينايي به پشت چشمهاي يک بيمار و بازگرداندن توان
بينايي به وي مورد استفاده قرار گرفته است.به گزارش مهر ،محققان انگليسي بعد از کشف يک روش ژن
درماني در س��پتامبر گذش��ته براي درمان نابينايي حاال توانستهاند آن را عملياتي کنند.اين روش تنها براي
افرادي کاربرد دارد که از زمان تولد با مشکل ديستروفي شبکيه دست به گريبان بودهاند.مشکل مذکور در
اش��خاصي به وجود ميآيد که داراي نس��خهاي معيوب از ژن  RPE۶۵باشند که از پدر و مادر به کودک
منتقل ميشود.مش��کل مذکور موجب کاهش تدريجي بينايي کودکان ميش��ود.زيرا اين ژن وظيفه تغذيه
س��لولهايي را برعهده دارد که بايد نور محيط را جذب چش��م کنند.اين نقص در ابتدا موجب کم بينايي در
ش��ب ش��ده و در نهايت با نابودي س��لولهاي جاذب نور موجب کوري کامل ميشود.ژن درماني تا حدي
بينايي را به افراد داراي اين مش��کل باز ميگرداند.به خاطر همين نس��خههايي س��الم از ژن  RPE۶۵به
پشت چشم تزريق ميشود و آنها دقيق ًا در درون يک ويروس بي آزار جاي گذاري ميشوند.در نهايت اين
ويروس به درون سلولهاي شبکيه نفوذ ميکند و دستورات خود را به پروتئين  RPE۶۵منتقل ميکند تا
بينايي فرد تا حدي احيا ش��ود.روش مذکور همچنين تنها بر روي کودکاني مؤثر است که بينايي خود را به
علت اين مشکل هنوز به طور کامل از دست ندادهاند و براي افراد بالغ کارآيي نخواهد داشت.

هامون در سیستان و بلوچستان میرسید و اشرف غنی
جل��وی آن را گرفته بود ب��ا تمایل کامل باز کرد .امنیت
مرزهای ایران را که اشرف غنی غربگرا به آن اهمیت
نمیداد در اولویت قرار داد .امنیت هزارهها ،تاجیکها و
شیعیان افغانس��تان را تأمین کرد و به مبارزه خود علیه
داعش ادامه داد .به گفته بسیاری از منابع میدانی بیشتر
خش��ونتهایی که اعض��ای طالبان انج��ام دادهاند هم
مربوط ب��ه گروه افراطی حقانی اس��ت .رهبری طالبان
باید تکلیف خود را با این گروه یاغی و خش��ن روش��ن
کن��د که البته تابهحال نکرده اس��ت و این جای نگرانی
ف��راوان دارد .حقانیها بیش��ترین س��هم را در حمالت
تروریستی در افغانستان داش��تهاند و از حمایت بخشی
از س��اختار ق��درت در قطر و امارات برخوردار هس��تند.
ای��ن فرقه برخالف «مال عبدالغنی ب��رادر» معاون اول
مالحس��ن آخند ،رئیس دولت موق��ت فعلی که مواضع
نس��بت ًا مالیمتری دارد ،با القاع��ده و به گفتهای حتی با
ط هس��تند .در خصوص ماجرای پنجشیر
داعش در ارتبا 
این س��ؤال مطرح شده اس��ت که چرا با وجود آمادگی
«احمد مسعود» فرمانده نیروهای پنجشیر برای مذاکره
ن جنگ کرد؟ به
بازه��م طالبان علیه این والی��ت اعال 
گفته علی واحدی ،کارشناس برجسته مسائل افغانستان،
«این طرح و برنامه از قبل بهوس��یله نظام سلطه بهویژه
آمریکا و ناتو طراحیشده بود که بهمحض خروج آنها
از افغانستان ،درگیری و جنگ داخلی با تمرکز بر مسائل
قومی و مذهبی آغاز ش��ود ».واحدی معتقد است «این
طرح آمریکا تا حد زیادی شکست خورد زیرا طالبان در
هنگام پیشرویهای خود در سراسر کشور با هیچ قوم و
مذهبی برخورد خشن و برخورد خاص نداشت و صرف ًا به
تسخیر مراکز دولتی اکتفا میکرد .مردم هم که از قبل
هیچ اعتماد و دلبستگی به دولت اشرف غنی نداشتند،
در مقاب��ل طالبان از نیروه��ای دولتی حمایت نکردند و
این ش��د که بدنه دولت که از مردم عامی افغانستان بود
ام��ا مجبور بود به خاطر معیش��ت خود با دولت کار کند
بهیکباره از دولت غربگرا جدا ش��ود ».همانطور که
این کارشناس تحوالت افغانستان اظهار کرد« ،طالبان
با کمترین دردسر تمام والیات کشور و از جمله پایتخت
را فتح کرد .تنها موضوعی که باقی ماند پنجش��یر بود.
مذاک��ره بین احمد مس��عود و طالبان کمی بیش از یک
هفته طول کش��ید .اما این مسئله شفافسازی نشد که
چرا این مذاکرات به نتیجه نرس��ید و منجر به درگیری
ش��د .دیدیم که هر دو طرف اعالنجنگ کردند و این
کار در ش��رایطی ص��ورت گرفت که مس��ائل جنگ و
درگیری دیگر اص ً
ال برای ملت افغانستان خوشایند نبود
چ��ون در طول این دو دهه م��ردم از درگیری و جنگ
خصوص ًا این جن��گ تحمیلی که از طرف آمریکا و ناتو
بر ملت افغانس��تان تحمیل شده بود ،احساس خستگی
میکردند».
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