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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٠٨

 يندهآ سال ١٠ زمين در ۀتغييرات کر

 

 سال ١٠رات مھم جھان در يي در مورد تغئیبيش بينی ھا" مسون رويترزتا"ؤسسۀ  از تحليلگران و کارشناسان مھیگرو

 .آينده نموده اند که توجه شما را به آنھا جلب می کنيم

 بيش ١٠ و ٢٠٢۵ زمين در سال ۀد را با نام کرھرخ می دآن خاکی و ساکنان ۀ ات اساسی که در کرتغييرآنھا ليستی از 

مطالعات و بررسی . به چاپ رساندند" " The World in 2025: 10 Predictions of Innovationبينی نوآوری 

ات جھان در اين زمينه ھا به تغييرھای کارشناسان در زمينه ھای علم، تجارت و مالکيت فکری بوده و بر اساس آناليز 

 .عمل آمده است

ماشين جای خود را به ۀ ی نامدانشمندان، با روند رو به رشد فن آوری و کاھش قيمت ماشين ھای پرنده، گواھۀ به گفت

ۀ ماشين ھای پرنده به دليل امنيت بيشتر و ھدايت آسانتر، به سرعت در ميان ساکنين کر.  خلبانی می دھدۀگواھی نام

مسائل عادی و روزمره تبديل خواھد شد و بيماری از تبادل کوانتومی اطالعات به يکی . زمين به محبوبيت خواھند رسيد

  .خواھند شدنيز به راحتی و ھمچون سرماخوردگی، درمان ھای العالج امروزی 

 Thomson Reuters"جو سرويس ت و ی و استنادی دانشگاھی و خدمات جسمحققان در چارچوب داده ھای مطالعات

Web of Science"  آنھا .  بيش بينی در زمينه ھای برتر علم و فن آوری تدارک نموده اند١٠، گزارشی در مورد

 Derwent World Patents" بيش بينی برتر، از بانک اطالعاتی ١٠ بيشتر و تدارک ليست ۀطالعھمچنين برای م

Index " استفاده نموده اند.  
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در اين رابطه موضوعاتی بررسی شدند که در زمينه ھای تجاری، علمی و تحقيقاتی از بيشترين ميزان محبوبيت 

  .نام گذاری می شوند" نقاط داغ"ا برخوردار بوده اند که به اصطالح به موضوعات داغ و ي

 موضوع در ميان کوله باری از موضوعات مھم و مختلف کار بسيار دشواری ١٠ان اين مقاله، انتخاب گنويسندۀ به گفت

سسات علمی ؤاين بدان خاطر است که با اين که در سالھای اخير بيشترين ميزان سرمايه گذاری بر روی م. بوده است

  .ثر، در دانشگاه ھا و مراکز علمی تحقيقاتی انجام می شوندؤم اکثر تحقيقات و آزمايشات مھم و مبوده است ولی ھنوز ھ

موضوع مشکالت . ھمانطور که می دانيد مشکل انرژی در سالھای آتی به يکی از معضالت اصلی بشر تبديل خواھد شد

. ی نوين پيشرفت علم، نمايان می شودانرژی تنھا در زمان مطالعه بر روی دست آوردھای فن آوری و چشم انداز ھا

بھره برداری از انرژی ھای جايگزين در ۀ  استفاده از نور خورشيد و توسعۀروز به روز تحقيقات بيشتری در زمين

 سال آينده اکثر ملل جھان از انرژی خورشيدی، بھره برداری ١٠محققان، تا ۀ به عقيد. کشورھا در حال انجام است

  .خواھند نمود

ر نکات حائز اھميت می توان به روند رو به کاھش بيماری ھای افراد مسن ھمچون بيماری آلزايمر و ديگر از ديگ

 بيبی بومپرجمعيت ترين نسل امروزی يعنی نسل .  که مغز و بدن را تضعيف می کنند، اشاره نمودئیبيماری ھا

"Baby boom " ٢٠٢۵نی دوم، زاده شده اند، در سال يا ھمان کسانی که در دورٔه انفجار جمعيت پس از جنگ جھا 

در آن زمان، نرخ تقاضا برای درمان بيماری ھای بزرگساالن افزايش خواھد يافت و .  سال سن خواھند داشت٨٠حدود 

  .به ھمين خاطر است که اکنون سرمايه گزاری ھای کالنی در اين زمينه صورت می گيرد

يکی از . رمان بيماری ھای مختلف در حال شکل گرفتن استپيشگيری و دۀ ات مھم و بزرگی نيز در زمينتغيير

ات ژنی افراد و جلوگيری از مرگ انسانھا در اثر تغيير که دانشمندان به دنبال آن ھستند، ئیمھمترين دست آوردھا

  .بيماری ھای ژنتيکی است

ن آوری نوين کاشت به کمک ف. پايان قحطی و کمبود غذا در جھان يکی ديگر از موضوعات داغ و قابل بحث است

محصوالت کشاوری در ھرگونه شرايط خاکی و آب و ھوا، ديگر می توان از افزايش قيمت محصوالت خوراکی و 

  .کمبود غذا ھراسی نداشت

 و ئیصنايع ھواۀ کارشناسان معتقد ھستند که با روند رو به رشد فزايند. رانندگیۀ خلبانی به جای گواھينامۀ گواھينام

 پرنده برای پرواز در نزمين خواھد توانست يک ماشيۀ  ھر يک از ساکنين کر ميالدی تقريباً ٢٠٢۵ھوافضا، تا سال 

  .مسافت ھای کوتاه خريداری نمايد

از خانه گرفته تا ماشين و ديگر وسائل حمل و نقل ھمگی تا .  ھمه چيز به صورت ديجيتالی خواھد شد٢٠٢۵تا سال 

 می ءمان داده نشده، ماشين به صورت اتوماتيک فرمان مربوطه را اجراحدی ھوشمند خواھند شد که ھنوز دستور فر

  .کند

 نند يا ھمه به خواند کسی کتاب ھای چاپی را خواھد خوا بر سر کتاب ھا و روزنامه ھای چاپی خواھد آمد؟ آيائیچه بال

برای .  معلوم نيستاز روی تبلت ھا و کتاب ھای ديجيتالی روی خواھند آورد؟ اين موضوعی است که ھنوز بر کسی

با اين که اکنون . اين موضوع می توان به پيشرفت فن آوری در صنعت سيستم ھای پخش موسيقی اشاره نمودۀ مقايس

 به بازار آمده اند ولی کمپيوترھا و دی وی دی،  "Mp3 player"انواع سيستم ھای نوين پخش موسيقی ھمچون 

  .ای گوش دادن موسيقی استفاده می کنندھمچنان کسانی ھستند که از صفحات گرامافون بر

در آن زمان، طالی سياه جای خود را به سلولز و ساختارھای سلولزی خواھد داد . ديگر کسی به نفت توجه نخواھد کرد

  . با محيط زيست سازگار ھستند درصد قابل تجزيه بوده و کامالً ١٠٠که 
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.  آسيب به ياخته ھای سالم بدن صورت خواھد گرفتسرطانی و بدونۀ درمان سرطان نيز به صورت نابودی خود غد

ھمانطور که می دانيد در بسياری از . ھمچنين از درصد سموم و عوارض جانبی درمان سرطان نيز کاسته خواھد شد

  .موارد، عوارض جانبی درمان سرطان دست کمی از خود سرطان ندارد

ان را به ما می دھد تا بيماری ھای بدون عاليم و نھفته و ای کودکان در بدو تولد نوزاد اين امک.ان.نقشه برداری دی

ۀ بيمار تمامی بيماری ھای نھفتۀ بدين ترتيب در دفترچ.  کنيمئی به بيماری ھای مختلف را شناساءھمچنين مستعد ابتال

  .وی مشخص شده و اين روش نوين می تواند در روند تشخيص و درمان بيماری، کمک شايانی به پزشکان نمايد

بدون شک ھمچنان موجودات زنده نظير انسان ھا و . آخرين پيش بينی دانشمندان در مورد انتقال کوانتومی است

ولی اگر بتوان داده ھا و اطالعات را از . حيوانات و ھمچنين اشياء را نمی توان از طريق انتقال کوانتومی جا به جا کرد

دست ه ال غير قابل تصوری در مقايسه با روش ھای امروزی باين طريق جا به جا نمود، امنيت بيشتر و سرعت انتق

  .زندگی تبديل خواھد شدۀ تقال اطالعات به يکی از فرايند ھای معمول و روزمرنبدين ترتيب اين گونه ا. خواھد آمد

انه سفأمت.  ھای دانشمندان به حقيقت خواھد پيوست يا خير، به زودی مشخص و معلوم خواھد شدئیاين که آيا پيش گو

با اين که برنامه ھای اکتشافی سازمان ناسا و .  توسط انسان ھا نشده استء در مورد تسخير فضائیھيچ گونه پيشگو

 تا آن زمان به حقيقت خواھند پيوست ولی موضوع جذاب و جالب حضور ءھوافضاۀ ديگر سازمان ھای پيشرو در زمين

  . قرار داردانسان در ديگر کرات گيتی ھمچنان در ھاله ای از ابھام

  

  :يادداشت

که ھميشه مطالب بکری را برای پورتال خودشان می فرستند، بايد قبل » حيدری « آقای ما با تشکر از ھمکار گرامی 

چرا بيشترين مطالب ارسالی ايشان با تبصره ای از « : به پاسخ سؤالی که پرسيده بودند مقالۀ حاضر،از بحث در مورد

  :، بايد بيفزائيم»جانب پورتال منتشر می گردد

با خط فکری و مواضع سياسی پورتال مطلبی ، اعتقادی به اين ندارد که وقتی » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال 

عکس آن، ما را اعتقاد بر آن است که وقتی يک نوشته با . مطابقت ندارد، مورد سانسور قرار گرفته، از چاپ باز ماند

دارد، می تواند بدون کمترين سانسور و يا تحريفی منتشر گردد، مگر توأم با افزوده ای که افکار و مواضع ما انطباق ن

را نيز در آن زمينه  پورتالدر يک کلمه خط مشی  نشراتی  پورتال ، خوانندگان و ھمکاران تخنيکیطرز ديد متصديان

قلم به ما بوده و در مقاطعی برخی از اين سياست نشراتی که از ھمان آغاز ايجاد پورتال رھنمای عمل . انعکاس بدھد

را در نوک قلم خويش دارند، به عکس العمل ھای تندی تا » قحقيقت مطل« را که فکر می کرده اند، دستان نا متعھدی

د وبرجسته را با خو سه وجه مثبت در کل بر انگيخته است، از نظر ما ما سطح مقاطعه و حتا توطئه و دشنام نيز عليه 

  : استحمل می نموده

 مثبت ترين وجه اين روش آن است که يک مطلب با وجود مغايرت با طرز ديد متصديان پورتال، امکان انتشار می -١

در بين تمام رسانه ھای » اد افغانستانز آ-افغانستان آزاد« يابد، به عبارت ديگر می توان به جرأت ادعا نمود که پورتال

ق و ي، يکی از معدود نھاد ھائيست که در آن آزادی عقيده و بيان، امکان تطبنشراتی الکترونيک، اگر يگانه نھاد نباشد

  .عملی شدن خود را يافته است

 افزوده ھای ادارۀ پورتال، گذشته از آن که برکاستی ھا و کمبود ھای يک نوشته صميمانه انگشت می گذارد، با ارائۀ -٢

دگان عزيز بيشتر از پيش معرفی داشته، امکان به وجود آمدن مواضع پورتال، پورتال را نيز به ھمکاران قلمی و خوانن

  .مغالطه را از بين می برد
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 خوانندگان پورتال ضمن آن که با نظرات متفاوت و گاھی ھم متضاد از طريق پورتال آشنا می گردند، خود نيز در -٣

و زمانی که » خمير موی بپالند« در مکاران عزيز ما چگونه بايدھدراز مدت به خوبی فرا می گيرند که به گفتۀ يک از 

نکات  درک و احترام به در يک جائی با نوشته ای مواجه می گردند، با خواندن آن عقل و ھوش خود را نباخته، ضمن 

  .مثبت و ارزشمند آن، نکات منفی نوشته نيز از ديد شان پنھان نماند

 بوده اند، به نظر ما به عالوۀ آن که گسترۀ ارسالی ھای بافزوده طلو اما اين که چرا تا حال بيشترين ارسالی ھای شما، 

با خطوط رھنمای پورتال، باعث می گردد تا شما عدم آشنائی کامل ، بايد بيفزائيم که شما وسيع است، اگر اجازه باشد

 مرسل حين انتخاب و ارسال موضوعات، نوشته از جانب خودتان بدون افزوده ارسال بگردد، در نتيجه به جای افزودۀ

  . و يا ھم افزودۀ مترجم، يادداشت پورتال را ايجاب نموده است

اميد ما اين است که با چنين روشی از يک طرف شما را برای مدت ھای طوالنی با خود داشته باشيم، تا با ارسال 

زمانی   ديگر، جانبازرا تغذيه فکری نمائيد و آن مطالب بکر از چھارگوشۀ جھان، ما متصديان پورتال و خوانندگان 

  .بيان بداريدرا د دست به قلم برده نکات ضعف مطلب وبرسد که حين ارسال مطالب، خ

  :به صورت مثال در ھمين مطلب فعلی

و جھانی را که سردمداران دگان خود را نسبت به دانشمندانی که چنان پيشگوئی ھائی نموده نما نمی خواھيم ذھن خوان

، آنچنان مشوش بسازيم که با شک در قبال انگيزه  بھشت موعود معرفی داشته اندسرمايه به طرف نابودی می کشانند،

اما اين را وظيفۀ خود می دانيم بنويسيم که درتدوين اين نوشته . ھای تحقيقات آنھا، نوشتۀ شان را به دور افگنند

وانندگان را از حلوای نسيۀ خوشباوری و خوشبينی نسبت به گردانندگان جھان موج زده، نويسندگان نخواسته اند ذھن خ

، يعنی جنگھا، تجاوزات، کشتار ھای برنامه ريزی شده، خلق طالب ھا، داعش ھا، ٢٠١۴، به سيلی ھای نقدۀ ٢٠٢۵

 ۀالقاعده ھا، فاشيست ھا و امثال آن جلب نموده، از ايشان بخواھد تا خود پای به عرصۀ مبارزه گذاشته، برای ساختن آيند

د و به ھم چنين ساير موارد نمتجاوزان و غارتگران امپرياليستی را از حيات خود کوتاه نماي دست نخست در گام شان

  .اجتماعی

ھمچنين به ارتباط تغييرات اقليمی و محيط زيست که در درازنای تاريخ باز ھا حيات انواع زيندگان را به نابودی کشانده 

ليستی و به منظور کسب سود بيشتر، حيات فرزندان ما را به و اينک بر مبنای توليد انبوه نظام سرمايه و غارت امپريا

صورت مستقيم تھديد می نمايد، نويسگان نخواسته اند، حتا لب تر نمايند تا چه رسد به آن که انسان کنونی را متوجه 

  ...وظيفۀ خطيرحفظ سالمت محيط زيست برای فردا بنمايند و 

فراھم نموده، زمينۀ پيدايش ھر نوع سوءتفاھم احتمالی را از بين برده اميد است اين تذکر صميمانۀ ما قناعت تان را 

  .باشد

 AA-AAادارۀ پورتال

  


