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پرندگان با ارزش کشور در دام شکارچیان عرب

در صفحات
معمای تروریزم در 

گوانتانامو
شدت  بحران گرسنگی 

 در افغانستان

شعرخوانی برای 
کودکان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پيوند با ایجاد »دانشکده آمادگی« به 
شدت عکس العمل نشان داده و موجودیت این دانشکده را غيرقانونی خوانده اند.

سامعه عزیزی سادات عضو کميسيون دینی« فرهنگی« معارف و تحصيالت عالی 
مجلس نمایندگان به خبرگزاری بخدی گفته است: »وزارت تحصيالت عالی 
مجلس نمایندگان را در جریان فعاليت این دانشکده قرار نداده و فعاليت این 

دانشکده غيرقانونی است.«
این  ایجاد  برای  خانم سادات می گوید که عملکرد وزارت تحصيالت عالی 
دانشکده غيرقانونی است و وزیر تحصيالت عالی در این مورد باید پاسخگو باشد. 
این  ایجاد  برای  خانم سادات می گوید که عملکرد وزارت تحصيالت عالی 
دانشکده غيرقانونی است و وزیر تحصيالت عالی در این مورد باید پاسخگو باشد.

به تازگی دانشکده زیر نام آمادگی در دانشگاه پلتخنيک کابل ایجاد شده و بيش 
از یک هزار دانش آموز در آن جذب شده اند.

دانشجویان این دانشکده پس از 9 ماه آموزش بدون سپری کردن امتحان کانکور 
وارد دانشگاه های کشور می شوند.

براساس اصول کاری دانشکده آمادگی« دانشجویان از زمان ورود به این فاکولته 
رشته ی دلخواه خود را انتخاب می کنند و پس از 9 ماه آموزش به شکل »خودکار« 
در دانشگاه های کشور وارد دانشکده های می شوند که قبال دروس آمادگی آنرا 

در دانشکده آمادگی سپری کرده اند.
از  دانشکده  این  دانشجویان  تمامی  وزارت تحصيالت عالی مدعی است که 

والیات ناآرام کشور انتخاب شده اند.
یک استاد دانشکده آمادگی به خبرگزاری بخدی گفته است که تمامی دانشجویان 

این دانشکده از صنوف یازده و دوازده والیات انتخاب شده اند.
او که خواسته نامش در خبر ذکر نشود می گوید که هيچ یکی از این دانشجویان از 

مناطق جنگ نيستند و فقط تذکره های آن از والیات ناآرام است.
به گفته ی این استاد« دانشکده آمادگی حيثيت پيش دانشگاهی را دارد و عالوه بر 
تدریس تمامی مضامين مکتب و مبادی رشته های دانشگاهی نيز در آن تدریس 

می شود.
او گفت: » دانشجویان دانشکده آمادگی، پس از سپری کردن 9ماه دوره آموزشی، 
بدون شرکت در آزمون سراسری کانکور به فاکولته های دلخواه شان راه می یابند.«

بيش از 90 درصد از دانشجویان این دانشکده از والیات قندوز« هلمند« لغمان« 
ننگرهار« ميدان وردک« پکتيا« پکتيکا« لوگر« غزنی و خوست هستند.

خيلی ها می گویند که وزارت تحصيالت عالی در واکنش به ناکامی طرح سهميه 
بندی کانکور دانشکده آمادگی را فعال کرده است.

وزارت تحصيالت عالی موجودیت دانشکده آمادگی را تایيد کرده و گفته که 
فعاليت این دانشکده کامال قانونی است.

نوربخش می گوید که افراد شامل در این دانشکده، فارغان مکاتب مناطق جنگ 
زده هستند؛ مناطقی که به گفته ی او زمينه ی آموزش و تحصيل در آن فراهم نيست. 
عبدالعظيم نوربخش« سخنگوی وزارت تحصيالت عالی به خبرگزاری بخدی 
گفت: »دانشکده آمادگی  پس از فرمان شورای وزیران در پوهنتون پلتخنيک کابل 

ایجاد شده است.«
آقای نوربخش می گوید که از سراسر افغانستان در این دانشکده دانش آموزان 

جذب شده اند.
در همين حال« خانم سامعه عزیزی سادات به خبرگزاری بخدی گفته است که 

ایجاد دانشکده آمادگی یک پروسه ی کامال سياسی است.
خانم سادات گفت:« »الیحه کاری وزارت تحصيالت عالی« قانونی اساسی و 
حقوق شهروندی افغانستان این اجازه را به وزارت تحصيالت عالی نمی دهند که 
در هيچ شرایطی حتی یک دانش آموز را بدون امتحان کانکور وارد دانشگاه های 

کشور کند.«
او تاکيد کرد که وزارت تحصيالت عالی به گونه سازماندهی شده شماری از 

دانش آموزان را وارد دانشکده آمادگی کرده است.
سادات گفت: »وزیر تحصيالت عالی در پيوند با ایجاد دانشکده آمادگی باید به 

اعضای مجلس نمایندگان جوابگو باشد.«

روزنامه واشنگتن پست نوشت، یک مذاکره کننده ارشد امریکا به 
اوباما هشدار داده تالش های امریکا برای متقاعد کردن حامد کرزی 
جهت امضای توافقنامه امنيت بلندمدت مطابق با برنامه زمانی واشنگتن 

به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.
به نقل از 

خبرگزاری 
رویترز، روزنامه 
واشنگتن پست 

در گزارشی 
اعالم کرد: جيمز 
کانينهام دیپلمات 

ارشد امریکا 
در یک مطلب 

محرمانه نوشته است که فکر نمی کند کرزی با امضای توافقنامه امنيتی پيش 
از زمان برگزاری انتخابات افغانستان در ماه اپریل موافقت کند.

کاخ سفيد اعالم کرد، امریکا خواهان آن است که دولت افغانستان این 
توافقنامه را ظرف چند هفته آینده امضا کند.

در صورتی که این توافقنامه ميان واشنگتن و کابل به امضا نرسد،  امریکا 
باید تمام نيروهای خود را  از افغانستان خارج کند.

امریکا در حال حاضر 46 هزار نيرو در افغانستان دارد و قرار است این 
نيروها در اوایل سال ميالدی جاری به 34 هزار تن کاهش یابد.

عضو مجلس نمایندگان:
دانشکده آمادگی 

غیرقانونی است
به  رسيدگی  از  پس  گوانتانامو  زندان  بازداشتيان  پرونده  بازنگری  هيات 
پرونده محمود مجاهد که از سال 2002 محبوس بوده، رای داد که این فرد 
دیگر »خطر مستمر و قابل توجهی« را متوجه امنيت ایاالت متحده نمی کند 

و در نتيجه، می تواند آزاد یا از این بازداشتگاه منتقل شود.
هيات  رای  با  دارد  احتمال  که  است  گوانتانامو  بازداشتی  نخستين  او 

بازنگری، آزاد شود.
محمود مجاهد، که در حال حاضر 33 سال دارد، پيش تر به اتهام عضویت در 
شبکه القاعده و فعاليت به عنوان یکی از محافظان اسامه بن الدن، رهبر وقت این 

شبکه، فردی خطرناک برای امنيت ایاالت متحده تشخيص داده شده بود.
در عين حال، در طول دوازده سال بازداشت در گوانتانامو، این فرد به دليل 
فقدان شواهد و مدارک محکمه پسند و به دليل اینکه در حوزه قضایی 
ایاالت متحده قرار نداشت، هرگز رسما به ارتکاب جرمی متهم و تفهيم 

اتهام نشد.
اعضای هيات بازنگری پرونده بازداشتيان گوانتانامو متشکل از نمایندگان 
جریان  در  و  است  مستقر  واشنگتن  در  متحده  ایاالت  دولتی  نهاد  شش 
محمود  اظهارات  به  ویدیویی  ارتباط  طریق  از  پرونده،  این  به  رسيدگی 

مجاهد، وکيل مدافع و دو نماینده شخصی او گوش دادند.
وکيل مدافع این زندانی گوانتانامو از تصميم هيات بازنگری استقبال کرده 
و گفته است که این تصميم می بایست مدت ها پيش از این اتخاذ می شد. 
در عين حال، مقامات امریکایی مشخص نکرده اند که چه زمانی ممکن 

است او از زندان آزاد شود.

160 شکارچی عرب، پاکستانی، کشميری و بنگالدشی از جمله وزیر تجارت قطر برای شکار 
به والیت هرات سفر کرده و سرگرم شکار پرندگان و حيوانات کمياب این منطقه هستند.

به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع نيوز، 160 شکارچی عرب، پاکستانی، کشميری و بنگالدشی 
از جمله وزیر تجارت قطر برای شکار به والیت هرات سفر کرده و سرگرم شکار پرندگان و 

حيوانات کمياب این منطقه هستند.
غرب افغانستان دارای  پرندگان کمياب و خزند گان ارزشمندی است که شکارچيان کشورهای 

حاشيه خليج فارس برای دستيابی به آنها حاضر به پرداخت پول های هنگفتی هستند.
براساس اطالعات این منبع، 60 نفر از افراد پليس برای تأمين امنيت این شکارچيان گماشته 

شده اند.
در این گزارش آمده است که این شکارچيان عرب با چهار هواپيمای باربری، 11 موتر ضد 
گلوله و ده ها پرنده شکاری وارد افغانستان شده و اکنون در غرب کشور مشغول شکار هستند.

این در حالی است براساس فرمان حامد کرزی؛ ریيس جمهور شکار حيوانات کمياب در 
افغانستان ممنوع اعالم شده است.

تشخيص بی گناهی پس از 12 سال حبس؛

بی  عدالتی در زندان گوانتانامو

واشنگتن پست فاش کرد:
پیمان امنیتی، پیش از انتخابات 

امضا نخواهد شد 2

3

2

قابل توجه شرکت های سیاحتی و زیارتی مقیم شهرهای کابل، هرات، قندهار و مزارشریف
شرکت هواپيمایی آسمان در نظر  دارد تا در خصوص ارائه ی تسهيالت برای زائرانی که توسط شرکت های سياحتی و زیارتی به عراق 

اعزام می شوند، همکاری نماید. 
بدین منظور از آن عده شرکت های سياحتی و زیارتی داوطلبی که حاضر به همکاری هستند دعوت می شود تا برای انجام مذاکره در مشهد 

مقدس همراه با اسناد الزمه تا روز شنبه مورخ 21 / 10 /1392 به نمایندگی های شرکت آسمان در شهرهای کابل، هرات، قندهار و 
مزارشریف مراجعه کنند. 

       اسناد الزم:
               1- جواز معتبر فعالیت 

              2- پاسپورت رییس یا معاون شرکت
              جهت اطالع الزم از شرایط همکاری به شماره ی ذیل به تماس شوید:                  0799324006

مقامات دولت افغانستان و پاکستان در خصوص برگزاری نشست 
3 جانبه افغانستان، پاکستان و ترکيه در آنکارا به توافق دست یافتند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اطالعيه ای اعالم کرد 
که حامد کرزی در تماس تلفنی با »نواز شریف«، نخست وزیر 

پاکستان در مورد روند صلح در افغانستان گفت وگو کردند.
براساس این گزارش، در این صحبت تلفنی هر 2 طرف در مورد 
روابط و همکاری ها بين 2 کشور و ادامه نشست ها و مذاکرات 

2جانبه ميان افغانستان و پاکستان و 3 جانبه بين افغانستان، پاکستان 
و ترکيه، بحث و تبادل نظر کردند.

در اطالعيه آمده است که حامد کرزی و نخست وزیر پاکستان 
موافقت کردند تا نشست های یاد شده در آینده نزدیک در شهر 

آنکارا صورت گيرد.
چندی قبل هيأت شورای عالی صلح افغانستان به عربستان سفر 
کرد و پس از آن وزیر خارجه عربستان ظاهراً به همين منظور به 
پاکستان رفت تا حمایت مقامات پاکستانی را در مورد گشایش 

دفتر طالبان در عربستان به دست آورد.

افغانستان،  پاکستان و ترکيه برگزار می کنند:
 نشست سه جانبه ی صلح در آنکارا
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معمای تروریزم در 
گوانتانامو

سخن اول

بازگشایی زندان گوانتانامو توسط ایاالت متحده امریکا 
اجرای عدالت در خصوص  منظور  به  قلمرو کوبا  در 
کسانی بود که متهم به فعاليت های تروریستی بوده و 
منافع ملی  بشری و  امنيت  افکنی عليه  مرتکب هراس 
ایاالت متحده امریکا شده اند. این زندان اما عملکردی 
را از خود تبارز داد که در بسا موارد برخالف ادعای 

اصلی و اهداف تأسيسی آن به اثبات رسيد. 
بازداشت افرادی که صرفا با یک اتهام بی بنياد سال ها 
در زندان گوانتانامو به سربرده اند، بدون اینکه به حقوق 
انسانی و مزایای الزم دسترسی داشته باشند، کارنامه ی 
مؤسسان این بازداشتگاه را زیر سوال برد. نبود امکانات 
وکيل  داشتن  مثل  مسلمی  از حقوق  محروميت  الزم، 
مدافع و برگزاری جلسات محاکمه در فضای منصفانه و 
عادالنه از جمله مواردی بود که انتقادها عليه این زندان 

را افزایش داد.
به  گناه  بی  حبس  سال   12 از  پس  که  فردی  آزادی 
اثبات رسيده و جرم آن ثابت نشده است، اولين مورد 
این زندان را  نيست که  نادرست سيستمی  از کارکرد 
اداره و رهبری می کند، بلکه پيش از این نيز مواردی 
بوده اند که ثابت ساخته زندان گوانتانامو تنها جای افراد 

گناهکار و تروریست نبوده است. 
خاطرات 1200 روز زندانی که توسط سيد محمدعليشاه 
مدت  این  کسی که  شده؛  نوشته  گردیزی  موسوی 
گویای  است،  کرده  سپری  زندان  در  واهی  اتهام  به 
زندان  این  در  که  است  تلخی  واقعيت های  از  بخشی 
)از گردیز  کتاب خاطراتش  در  می گردد. وی  اعمال 
تا گوانتانامو( می گوید: »در زندان گوانتانامو در یکي 
از تابلوهاي داخل کمپ نوشته بودند »به شما)زندانيان( 
هيچ حقي تعلق نگرفته و هيچ قانوني شامل حال شما 
نمي گردد. هرچه در این جا به شما داده مي شود امتياز 
است و هر وقت بخواهيم این امتياز را از شما خواهيم 

گرفت.«
وقتی سخنان این زندانی را بخوانيد، عدالت و تروریزم و 
مفاهيم مرتبط با این موضوع برای تان به معمایی تبدیل 
خواهد شد که معلوم نيست زندان گوانتانامو برای توليد 
عقده و تبدیل زندانيان به تروریست ایجاد شده است 
یا جهت محو عناصری که خواسته یا ناخواسته به این 
جریان پيوسته یا متهم هستند. زیرا اگر افراد بی گناهی 
نيز وارد این بازداشتگاه شود، عقده های ناشی از رفتار 

با زندانيان او را تبدیل به یک تروریست خواهد کرد. 
حق  »نه  که  است  داده  تذکر  خاطراتش  در  موسوی 
نه حق حرکت.  نه حق خوابيدن،  داشتم،  زدن  حرف 
لحظه ورودم؛ اسمم فراموش شد و شدم عدد ششصد 
بود که، گرما در آن  مکانی  ميزبان من؛  پنج.  نودو  و 
بی رحمانه بيداد می کرد و پشه های مزاحم تنها ميزبان 
قساوت  بود.اما  سخت  باورش  هستند.  هميشگی 
با  خداحافظی  که  می فهماند  زود  خيلي  هولناک شان 
باور کن. جرمی  را  انسانی  بودن و هویت  زنده  لوازم 
دادگاهی  بدانم  تا  کشيد  طول  چهارسال  و  نداشتم 
برای ثابت کردن جرم وقصور، نزدشان هيچ جایگاهی 

ندارد.«
با این وجود، روشن نيست که افتادن و آزاد شدن از 
زندان های گوانتانامو، بگرام یا بازداشتگاه مشابه کمکی 
به امنيت خواهد کرد یا جریان افراط گرایی و تروریزم 

را شدت خواهد بخشيد؟ 

تحریم تصویرهاي بیش تر ...

داکتر یار محمد نظرخان؛ ریيس بخش کودکان 
شفاخانه بست می گوید که خدمات درمانی ما بهتر 
شده است و به همين دليل کودکان بيش تری را در 

شفاخانه بستری می کنيم.
با این حال،وضعيت شماری از بيمارانی که دچار 
سو تغذیه شدند همچنان مایه نگرانی است. داکتر 
محمد داوود؛ متخصص کودکان در شفاخانه بست 
تا هشت  ماه شاهد مرگ هفت  می گوید که هر 
تغذیه  از سو  ناشی  ها  این  کودک هستيم مرگ 

شدید است.
از  ماه جون تا آگست و تا پنج سپتامبر داکتران 
از والیت های دیگر نيز گزارش های مشابهی را از 

مرگ و مير کودمان داشتند.
بحران گرسنگی کودکان افغانستان

عامه  وزارت صحت  و  یونيسف  اداره  در  مقام ها 
تغذیه  سو  امر افغانستان،  مثابه  به  را  کودکان 

اضطراری اعالم کردند.
 آنگونه که در سطح جهانی 10 درصد  کودکان  
هستند.  شدید  تغذیه  سو  دچار  سال  پنج  باالی 
زده  تخمين  افغانستان  صحت  وزارت  مقام های 
 7 از  بيش  تغذیه  سو  به  مبتالیان  ميزان  که  است 

درصد است.
معظم حسين؛ مسوول تغذیه صندوق کودکان ملل 
متحد در افغانستان می گوید که  آمارهایی گزارش 
طور  به  افغانستان  های  شفاخانه  وضعيت  از  شده 
مطلق نمی تواند وضعيت را بحرانی نشان دهد چون 
شواهدی مبنی برای وخيم شدن اوضاع هنوز در 

دست نيست.
اما او می گوید که این نشانه ی خوبی است که برنامه 
غذایی توسعه پيدا کند و بدرستی نظارت شود و 
کودکان بيشتری تحت تداوی و درمان قرار گيرند.

مشکل نبود آمار قابل اعتبار
به طور مثال در ماه جنوری 2012 یونيسف و اداره 
احصایيه مرکزی حکومت افغانستان نتایجی سروی 
را نشر کرد  که بر اساس آن بيش از 13000 خانم 
خانه در برخی از والیت های افغانستان درجه هایی 
از حالت اضطرار را داشتند و با بيش از ده درصد 
کودکان شان نيز از گرسنگی حاد رنج می برندند.

این سروی همهمه ای را در اداره ی یونيسف بوجود 
آورد و وزارت صحت گفته که این سروی مبنای 
درستی ندارد، پس از این یونيسف سروی بيش تری 
را در باره سو تغذیه کودکان انجام داد و هزینه های 
زیادی را برای بررسی دقيق وضعيت کودکان در  

افغانستان انجام داد. 
احمد؛  بشير  نوامبر کامل شد.  ماه  در  این سروی 
ریيس بخش تغذیه وزارت صحت می گوید که 
نشر  تاکنون  را  سروی  این  نتایج  باید  حکومت 

می کرد. 
وی می گوید که متاسفانه ما در تحليل اطالعات 

هنوز هم با مشکالتی مواجه هستيم. 

انتظار  او  که  گفت  حميد  داکتر 
بيش تر  رقم  جدید  اطالعات  دارد 
از کودکانی را که دچار سو تغذیه 
هستند را نشان دهند احتماال در نتایج 
شد  خواهد  مشخص  اخری  سروی 
که بيش 50 درصد کودکان به طور 

دوامدار از سو تغذیه رنج می برند. 
پدیده ای که باعث افزایش کودکان 
که  همان گونه  می شوند.  کوتاه  قد 
سو تغذیه شدید کشنده است؛ سویه 
تغذیه مضمن و داومدار باعث بروز 
مشکالت صحی فراوان در کودکان 
جانبه  همه  رشد  مانع  و  می گردد 

کودکان می گردد.
در  گرسنگی  بحران  برخالف 
کشورهای جهان، بحران گرسنگی 
مواد  کمبود  به  تنها  افغانستان  در 
ندارد  ارتباط  غله  فقدان  و  غذایی 
باید اضافه کرد که والدین کودکان 
سو تغذیه شان را  نشان نمی دهند حتا 

بچه هایی که دچار سو تغذیه هستند.
و  معالجه  حال  در  داکتران 

درمان قربانيان بحران گرسنگی هستند، بحرانی 
که نياز به واکاوی بيش تر دارد که چگونه اتفاق 

افتاده است. 
در  که  می گوید  هلمند  والیت  در  داوود  داکتر 
مزارع کشاورزان ماین ها خفته اند و آنها نمی توانند 
برای جمع آوری محصوالت شان به ساحه بروند. 
کمک  محلی  کلينيک های  از  نمی توانند  آن ها 
شان  وضعيت  که  زمانی  این  بنابر  کنند  دریافت 
خطرناک می شوند در حالت بحران و بسيار دیر 

به مراکز صحی مراجعه می کنند.
را  دیگر  عوامل  داوود  داکتر  همکار  داکترخان، 
مقصر می داند. وی می گوید که  مهم ترین دليل 
نشدن  تغذیه  افغانستان  در   تغذیه  سو  گسترش 
کودکان با شير مادر  است. او می گوید که مردم 
وقتی عکس های زیبایی از جعبه های شير خشک 
را می بينند، تصور می کنند که تغذیه باشير خشک 

بهتر است.
پاک و صحی  به آب  در کشوری که دسترسی 
مشکل است  مردم این شيرهای پودری را با آب 
برخی  در  و  شده  اسهال  باعث  می آميزد  آلوده 

شرایط خطرناک تر از سوتغذیه می گردد.
در کشوری که زنان به طور عموم بچه های زیاد 
دارند، بيش تر خانم ها بين والدت های شان کم تر از 
یک سال فاصله است این برای مادران مشکل است 

که  غذای مقوی را برای کودک تهيه کنند.
شفاخانه  در  و  دارد  سن  سال  دو  که  احمدولی   
بستری ست و »کواشيرو کور« نهمين فرزند از ده 
فرزند مادرش است. باکا بی بی  سی سال دارد او 

سخن جديد

سخن اول

ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

برای  ایران  توافق  عدم  صورت  در  همچنين 
در  جامع تر  و  کامل  توافقنامه  یک  امضای 
دیگر  سال  اوایل  یا  ميالدی  جاری  سال  اواخر 
این الیحه مشمول تحریم هایی عليه این کشور 
پنج قدرت جهانی دیگر  امریکا و  خواهد شد. 
توافق  یک  برای  جنوا  در  گذشته  سال  نوامبر 
موقت شش ماه که قرار است بعدها به یک سال 

گسترش پيدا کند.

ميلياردها  به  ایران  موقت،  توافق  این  اساس  بر 
فعاليت های  دليل  به  که  خود  دارایی های  دالر 
هسته ای این کشور مسدود شده بود، دسترسی 

پيدا خواهد کرد.
کارشناسان هسته ای ایران و شش قدرت جهانی 
پس از این توافق موقت بارها با یکدیگر دیدار 
و گفت و گو داشتند تا مشکالت موجود بر سر 

راه اعمال آن را برطرف کنند.

کميته امور عمومی امریکا و اسرایيل که یکی از 
حاميان این الیحه است، اعالم کرده است که از 

این تحریم های جدید حمایت می کند. 
مقاومت  دموکرات ها  جبهه  هنوز  حال،  این  با 
است.  کرده  اقدامات  این  برابر  در  زیادی 
که  دموکرات  سناتور   10 از  متشکل  گروهی 
ماه  هستند،  سنا  کميته های  روسای  آنان  همه 
رهبر  رید،  هری  به  نامه ای  فرستادن  با  گذشته 

الیحه  این  با  را  خود  مخالفت  سنا،  اکثریت 
اعالم کردند.

نفره   9 گروه  یک  گذشته  هفته  همچنين 
جمله  از  خارجی،  سياست  کارشناسان  از 
عراق  در  امریکا  پيشين  سفير  کراکر،  رایان 
که  خواستند  کرک  و  منندز  از  افغانستان،  و 
که  چرا  نکنند  تصویب  را  جدید  تحریم های 

می تواند امریکا را به یک جنگ نزدیک کند.

بی  عدالتی در ...

شدت بحران گرسنگی 
در افغانستان

منبع: نيویورک تایمز 
By ROD 
NORDLAND

  برگردان: سخن جدید

 بخش پایانی

محمود مجاهد تابعيت یمنی دارد و مشخص نيست 
که آیا در صورت آزادی، به آن کشور بازگردانده 
خواهد شد یا نه. پيش تر، مقامات امریکایی به دليل 
از  اسالمگرا  تندرو  گروه های  فعاليت  و  »بی ثباتی« 
جمله شبکه القاعده در یمن، چنين اقدامی را مناسب 
جمهوری،  ریيس  اوباما،  باراک  اما  نمی دانستند 
مورد  به  مورد  زمينه،  این  در  که  است  گفته  اخيرا 

تصميم گيری خواهد شد.
در حال حاضر، حدود یک صد و پنجاه نفر در پایگاه 
گوانتانامو،  منطقه  در  واقع  امریکا  دریایی  نيروی 
کيوبا، زندانی هستند و به گفته ی مقامات امریکایی، 
خطر  بی  امنيتی  لحاظ  از  آنان  از  تن  هشتاد  حدود 
به محل  یا  تشخيص داده شده و ممکن است آزاد 

دیگری منتقل شوند.
بيش از پنجاه نفر از این تعداد از شهروندان یمنی هستند.

بازداشتگاه گوانتانامو در پایگاه نيروی دریایی ایاالت 
متحده واقع در خليج گوانتانامو، در خاک کيوبا، ایجاد 

شده است.
وجود بازداشتگاه گوانتانامو با انتقاد طرفداران حقوق 

بشر از جمله در امریکا مواجه بوده است
سال  از  کيوبا،  و  امریکا  بين  قرارداد  طبق  پایگاه  این 
1903 در اجاره نيروی دریایی امریکا بوده و اگرچه 
پس از انقالب کيوبا در دهه 1950، دولت آن کشور 
این  با  امریکا  اما  شد،  نامه  اجاره  این  لغو  خواستار 
درخواست موافقت نکرده و هرساله چک مبلغ اجاره 
را برای دولت کيوبا می فرستد و دولت کيوبا هم از نقد 

کردن آن خودداری می کند.
در  سال 2011  سپتامبر   11 انتحاری  حمالت  پی  در 
تروریزم«،  با  جهانی  »مبارزه  دکترین  اعالم  و  امریکا 
دولت امریکا بازداشتگاهی را در این پایگاه ایجاد کرد 
اقدامات تروریستی در  با  ارتباط  تا کسانی را که در 
نقاط مختلف جهان بازداشت می  شوند، در این محل 

زندانی کند.
این افراد که دارای تابعيت امریکایی نيستند در مناطق 
مختلف جهان دستگير شده اند، تحت عناوینی مانند 
فرستاده  به گوانتانامو  غيرارتشی«  متخاصم  »اشخاص 
شده اند. در یک زمان، بيش از هفتصد تن از آنان در 

این محل زندانی بودند.
از آنجا که امریکا این افراد را »نظامی دشمن« نمی داند، 

آنان از حقوق اسيران جنگی برخوردار نيستند و از آنجا 
امریکا  نه در خاک  امریکایی دارند و  تابعيت  نه  که 
ایاالت  قضایی  در حوزه  شده اند،  زندانی  یا  دستگير 
متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان 
در قوانين آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی 
محاکمه  و حق  بازجویی  مراحل  در  مدافع  به وکيل 

سریع و عادالنه نشده اند.
ادامه بازداشت این افراد با انتقاداتی از سوی نهادهای 
در جریان  اوباما  باراک  و  بوده  مواجه  بشری  حقوق 
را  آنان  وضعيت  که  داد  وعده  انتخاباتی،  مبارزات 
زندانيان  وضعيت  بازنگری  هيات  کند.  مشخص 
تسریع در روند رسيدگی  منظور  به  گوانتانامو ظاهرا 

نهایی ایجاد شده است.

بچه اش را از شير گرفته است و  شير پودری را با  
آب سردی که از به شکل نامصون از نهر می گيرد 

مخلوط می کند.
فقر از فاکتورهای دیگر در افغانستان است. خط 
فقر مشخص می سازد که در آمد عمومی ناکافی 
است و نمی تواند روزانه 2100 کالری برای اعضای 
وزارت  آمار  به  نظر  کند.  تامين   را  خانواده  هر 
صحت عامه در حدود 36 درصد افغان ها  زیر خط 

فقر قرار دارند.
  یونيسف در 2013 تالش هایی را برای تامين غذا 
به منظور غذا درمانی بری سو تغذیه حاد انجام داد و 
از52144 تا 53181 نفر افزایش داد. برنامه غذا درمانی  
برای افرادی که شدیدا دچار بحران گرسنگی است 
ساخته شده بود، کسانی که معده های شان به سختی 

می تواند حتا غذای عادی را هضم کنند.
آن   که  می پذیرد  یونيسف  از  حسين  داکتر  اما 
بود.  همراه  زیادی   مشکالت  سلسه  با  برنامه ها 
یونيسف با وزارت صحت کار کرد تا بهتر بتواند 
بر روند کار این برنامه نظارت وکنترول داشته باشد 

و برنامه سيستم را تنظيم کند.
محموله  مواد غذا درمانی که به طور غالب توسط 
دو شرکت فرانسوی و نروژی  انتقال داده می شد 
به دليل اختالف بين ناتو و پاکستان در باره مسير 
تدارکاتی و تحریم ها بر ایران و دو کشوری که 
است،  نزدیک  افغانستان  با   شان  ساحلی  بندر 

کاهش یافت.
حسين می گوید که برنامه ریزی منظم برای سيستم 
راه  افغانستان  به  تا رسيدن  و  است  تغذیه مشکل 

کشوری  اما  افزود  او  است.  پيش  در  طوالنی 
مانند سریالنکا با بهترین سيستم صحی هنوز هم با 
مدیریت تغذیه مناسب درمانی و تامين مواد مغذی 

درگير است.
شيرزاد؛  درمانی داکتر  بخش  مسوول 

اندیراگاندی  شفاخانه  در  اطفال  غذایی  برنامانه 
می گوید  که در کابل هر ماه بيش از 1000 قضيه 
سوء تغذیه حاد با 5 تا ده قضيه مرگ ثبت می شود 
و موارد ابتال به سو تغذیه و مرگ و ميرکودکان از 

2012 به این سو دو برابر شده است. 
برای هرشفاخانه 17 بستر برای بيماران سوء تغذیه 
شدید اختصاص داده شده و دست کم برای هر 

بستر دو بيمار وجود دارد و برخی هم سه بيمار.
در شفاخانه طفل اندیراگاندی کابل در بخش سوء 
تغذیه  حاد یک ماشين برای نهگداری از کودکان 
زود رس تعبيه شده اما این ماشين کار نمی کند. 
ماسک های  برای  اگسيژن  بوتل  و  مکيدن  پمپ 

تنفسی دسته و اتصاالت مناسب ندارد.
کودک پنج ساله ای که وزنش کم تر از 20 پوند 
است تازه عمليات شده  و روی نيمکت قرار داده 
شده به این دليل که لين مواد تزریقی به بسترش 
نمی رسد و دو پنجره ای که در نزدگی او قرار دارد 

شيشه ندارند.
این وضعيت خدمات صحی در مهم ترین شفاخانه 
کشور است و  کسانی چون پدر فاطمه گفته بود 
که او را از شفاخانه بست به برای عمليات قلب به 
این جا – کابل- انتقال می دهد ولی فاطمه هيچ گاه 

به این شفاخانه نرسيد.



عالقمند هستند، می توان به ایشان اجازه داد تا 
درونيات خویش را افشار و برمال کنند. در این 
و  دیرباز  از  که  هستند  مادرانی  و  پدران  ميان 
این  که  شعر  به  خود  عالقمندی  به دليل  البته 
و  کودکی  دوران  از  نيز  را  اشتياق  و  عالقه 
به همراه داشته اند، کم و بيش اشعار  نوجوانی 
را می خوانند که خود  معاصر  و  شاعران کهن 
عاملی تشویقی برای فرزندان آن ها نيز است. اما 
باید بر این نکته تاکيد کرد که ضرورت دارد 

شعرها را صحيح بخوانيم.
مجریان  به  این جا  در  آن  بيان  که  هم  انتقادی 
و گوینده های برنامه های تلویزیونی و رادیویی 
علی رغم  متاسفانه  ایشان  این که  است  وارد 
داشتن صدای گویا و ورزیده، شعرها را غلط 
می خوانند و این غلط  خوانی عالوه بر گسيخته 
شعری  احساسات  مصرع ها،  و  ابيات  کردن 
با  بيتی  چنان چه  می کند  تغيير  دستمایه  نيز  را 
بيانی کاماًل خنثی و  با  درون مایه تأثر یا شادی 

فارغ از هر احساسی خوانده می شود.
به  را  شبانه روز  از  فرصتی  می شود  پيشنهاد 
اختصاص  خویش  فرزندان  برای  شعرخوانی 
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بودن  دختر  یا  پسر  از  فارغ  فرزندان  زمانی که 
شان شعری را از حفظ می خوانند پدر و مادر 
این که  خاصه  می کنند  ذوق  واقعی  معنای  به 
آشنایان  دوستان،  جمع  در  شعرخوانی  چنين 
موضوع  این  به  والدین  باشد.  مهمانی ها  یا 
را  خود  فرزندان  و  می دهند  زیادی  اهميت 
اما خود چه  بخوانند  شعر  می کنند که  تشویق 
ميزان برای خویش یا برای فرزندان شان شعر 

می خوانند؟
تقویت  راه های  بهترین  از  یکی  شعرخوانی 
کودکان  گفتاری  و  کالمی  ادبيات  و  حافظه 
است و از آن جا که شعرها دارای وزن هستند، 
کمک  وزن خوانی  در  ایشان  به  شعر  خواندن 

می کند.
آنچه  به  باتوجه  فرزندان  شعرخوانی  اوج 
است  اشعاری  شامل  می شود،  مشاهده  امروز 
در  خود  حضور  دوران  در  کودکان  که 
تکرار  و  می آموزند  کودک  کودکستان ها 
به  آن ها  ورود  از  پس  روند  این  اما  می کنند 
اشعار،  بودن حفظ  اجباری  به دليل غير  مکتب 

توقف پيدا می کند.
اگرچه بعضي از کتاب هاي دوره ابتدایی دارای 
اشعاری متنوع است اما از آن جاکه این شعرها 
فقط روخوانی می شوند و کم تر تحليل، دیگر 
مورد  شعر  احساس  بيان  و  آهنگين  بخش  آن 
آموزگاران  حالی که  در  نمی گيرد  قرار  توجه 
آن  خاص  آهنگ  با  را  شعر  ابتدا  در  باید 
بخوانند تا در ذهن و بيان کودکان بنشيند و در 
این صورت است که حفظ کردن شعر هم به 

راحتی امکان پذیر خواهد بود.
سبک های  و  وزن ها  اشعار،  که  است  بدیهی 
متنوعی  حالت های  آن،  بر  عالوه  و  مختلف 
آن،  قالب  از  فارغ  شعرها  برخی  دارند. 
و  هستند   ... و  شادی  حماسه،  غم،  بيان کننده 
شعر، کودکان  هر  خواندن  در  است  ضروری 
بياموزند و بدانند که این شعر چه احساسی را 

بيان می کند.
هر  درون مایه های  از  کودکان  آگاهی  این 
شعر به تقویت احساسات درونی آن ها و بروز 
خواهد  زیادی  کمک  حس ها  آن  ظهور  و 
کرد. بنابراین از این راه که کودکان نيز به آن 

را  دیگران  شاید  اینکه  از  ناراحتی  ابراز  و  خواهی  معذرت 
مهارتی است که کسب  واقع  هنر و در  باشيم؛  ناراحت کرده 

کردنی می باشد و با تمرین می توان آن را تقویت کرد .
موقعيتی را در نظر بگيرید که به دليل یک اشتباه که از جانب 
شما سر زده است، دوست تان یا همسر تان ناراحت شده است .

در این حالت چند انتخاب وجود دارد :
و  بشکنم  را  غرورم  »چرا  بگویيد  خود  با  اینکه  ابتدا   -  1
عذرخواهی کنم ؟ انسان جایز الخطاست...، شده که شده...“ و 
امثال این نوع جمالت که در سر می پرورانيم که کامال غلط و 

مردود است و کاری دور از انسانيت است .
2 - انتخاب دوم شما این است که در همان لحظه عذرخواهی 
نمی کنيد این کار را به بعد و موقعيتی دیگر واگذار می کنيد. 
از او عذرخواهی می کنم » و  با خود می گویيد »تا شب  مثال 
یا اینکه »در ميهمانی بعدی از دلش درخواهم آورد...« که راه 

درستی نيست .
3 - انتخاب سوم این است که تصميم می گيرید که موضوع را 
با یک هدیه در اسرع وقت جبران کنيد که این موضوع شاید 
این هم  از کار گذشته و  به وقتی شود که دیگر کار  موکول 

تصميم مناسبی نيست اما در نوع خود می تواند کارساز باشد .
4 - انتخاب آخر، همانی است که حدس زده اید؛ عذرخواهی 
در همان لحظه. دقيقاً چند ثانيه و یا حداکثر چند دقيقه پس از 
اینکه به اشتباه خود پی بردیم، عذرخواهيم می کنيم و موضوع 

را تمام می کنيم . این روش بسيار کارساز است .
با تامل  یا  باعث می شود که عذرخواهی نکرده و  چه مسایلی 

عذرخواهی کنيم؟
- مسأله اول این است که گاهی اوقات غرور بر ما غلبه کرده 
قفل شده و  را می گيرد. گویی دهان مان  ما  این کار  و جلوی 
نمی توانيم چيزی بگویيم. چاره هم این است که کمی به اشتباه 
خود فکر کرده و سپس با منطق انسانی آن را بپذیریم و در نتيجه 

از فرد مقابل عذرخواهی کنيم .

-  دوم اینکه گاهی اوقات فرد مقابل از نظر ما ارزش عذرخواهی 
ندارد که این مسأله هم از خودبزرگ بينی ما سرچشمه می گيرد 
نمود.  دور  از خود  آن را  باید  و  است  غيرانسانی  اندیشه ی  که 
چاره این است که به حداقل احترامی که فرد برای خودش دارد 
فکر کنيم و ارزش خودمان را باال ببریم. عذرخواهی تخليه نفس 

است از غرور و تکبر .
-  دليل سوم این است که اشتباه خود را کوچک تلقی کرده 
خاطر  به  باید  اما  نمی بينيم.  عذرخواهی  به  نيازی  نتيجه  در  و 
داشت که کوچک ترین اشتباه در نظر دیگران باید بزرگ ترین 
اشتباه در نظرما باشد. در این صورت است که درصد خطاها و 

اشتباهات ما در زندگی به حداقل می رسد .
پشيمانی و عذرخواهی

چرا بعضی افراد اشتباه خود را نمی پذیرند؟
منتظر  پس   . نمی آورند  در  منطق  از  سر  ندارند!  عقل  زیرا 

عذرخواهی آنان نباشيم .
چرا بعضی ها هميشه عذرخواه هستند ؟

این طور  با خود  هميشه  دارند.  و خفيف  زیرا شخصيتی خوار 
می اندیشند که شاید کاری اشتباه انجام داده اند. ضعف اعتماد 
نشانه ی آن عذرخواهی های  به نفس در آنها فوران می کند و 
بی جاست. انسان ارزش باالیی دارد و نباید بی دليل خود را حقير 

کند .
یا  فرد  ناراحتی  باعث  و  شده  مرتکب  را  اشتباهی  وقتی  نهایتا 

افرادی می شویم، چه کنيم؟
سریعا عذرخواهی کرده و بدون دليل و منطق آوردن های بی 

اساس، اشتباه خود را بپذیریم. بدون غرور، بدون تکبر

هنر عذرخواهی

سخن جديد

مادران  و  پدران  اغلب  معمول  به طور  دهيد. 
چند  کودکان  برای  ازخواب  قبل  شب ها 
یک  می توان  می خوانند.  داستان  صفحه ای 
باید  اما  برای آن ها شعر خواند  ميان  شب در 
و  خود  آهنگ  با  را  شعرها  که  کنيد  دقت 
باتوجه به احساسات نهفته در آن شعر بخوانيد.

همه انسان ها چه کوچک و چه بزرگ به طور 
ذاتی دارای انواع احساسات هستند که شدت 
و قلت آن بسته به هر شخص متفاوت است. 
پس نمی توان کسی را بدون احساس دانست 
اما مهم چگونگی بيان و بروز آن احساس است 
که در پرورش و سپس تقویت آن، پدران و 
مربيان، جامعه، دوستان، محصوالت  مادران، 
فرهنگی و هنری، سياستگذاری های دولت و 

نظام آموزشی نقش فوق العاده بسزایی دارد.
انسان ها باید بياموزند و بتوانند در فرصت های 
رویدادهای  با  برخورد  در  و  مختلف  زمانی 
گوناگون، احساس واقعی خود را بيان کنند. 
رشد  بر  مانعی  خود  برون ریزی  چنين  عدم 

جسمی و روانی افراد خواهد شد.
مشرق  ساکنان  به عنوان  ما  این که  به  باتوجه 

دارای  و  کهن  ادبياتی  صاحب  زمين، 
فارسی  ادب  و  شعر  باارزش  گنجينه های 
هستيم، بنابراین باید کوشيد تا ضمن استفاده 
نيز  شان  حفظ  در  آن ها  از  به جا  و  صحيح 

کوشيد.
این چه ظلمی است که فرزندان این مرز و بوم 
از داشته های ادبی خویش بی اطالع و بی بهره 
باشند و ندانند و نتوانند با بهره گيری از آن ها، 
زبان حال  با  را  خویش  احساسات  پاک ترین 

خویش بيان کنند.
بهترین شاعران و زیباترین و بامعناترین اشعار 
متعلق به این مرز و بوم است. این توقع را در 
لذت  بخوانند،  کنيم که  ایجاد  فرزندان خود 
را  خویش  احساسات  واالی  ارزش  و  ببرند 
درک کنند. آن ها باید بياموزند که می توانند 
بخشی از دغدغه های درونی خود را در اشعار 

بيابند و بازگو کنند.
شاید این شعر هشداری بر داشته های ساکنان 
سرزمين ما باشد که: » آب در کوزه و ما تشنه 
لبان می گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان 

می گردیم.«

       
 جامعه 

شعرخوانی برای کودکان

ز سال 1940 به بعد پژوهشگران به ارتباط نقاشی 
نقاشی پی  انگيزه های کودک در  و  با عواطف 
برده اند. استفاده از نقاشی در سنجش شخصيت 
و سازگاری کودک قسمتی از کاربرد گسترده تر 
و  بالينی  شناسی  روان  در  فرافکنی  روش های 
ترسيم  نحوه ی  انسان،  نماد  است.  روان پزشکی 
بازوها، اندازه ی هر عضو بدن در مقایسه با سایر 
اعضا و حتی تعداد دکمه های روی پيراهن و یا 
لباس می تواند وسيله ای برای شناخت و کشف 
مشکالت درونی و تجربيات ناگواری باشد که در 

فرایند رشد کودک تأثير گزارند.
فعاليت های هنری مبنای هنر درمانی نيز هستند زیرا 
کودک می تواند به راحتی تجربيات تلخی را که 
موجب ایجاد تعارض در شخصيت وی شده اند 
منعکس سازد و این خود نوعی تخليه ی هيجانی و 

پاالیش نگرانی هاست.
لزوم درس هنر در برنامه ی درسی کودکان

فعاليت های هنری:
1- به شناخت کودک از دیگران کمک می کنند.

2- غالباً با مشارکت و تبادل نظر و تبيين عقيده همراه 
هستند و بنابر این کودک از طریق آن ها به ارزش 

و لزوم تشریک مساعی و همکاری نيز پی می برد.

به  نسبت  کودک  آگاهی  افزایش  موجب   -3
محيط اطرافش می شوند.

4- می توانند به بيان آزادانه ی افکار و مکنونات 
قلبی کودک کمک کنند.

5- باعث تقویت قوه ی خالقه و ابتکار و حس 
استقالل در کودک می شوند.

6- باعث درک بهتر مطالب و مفاهيم و ایجاد 

حس اعتماد به نفس و ارزش نهادن به وجود خود 
می گردند.

 نحوه ی آموزش نقاشی در صنف
از زمانی که کودک اولين عالیم را روی کاغذ 
می آورد و شروع به خط نگاری می کند خالقيت 
وی نيز آغاز می شود. کودک با خلق شکل ها و 

خط های متفاوت با روش خاص خود جزئی از 
وجودش را به شيوه ای کامالً شخصی روی کاغذ 
هنری  فعاليت های  ابتدایی  مکاتب  در  می آورد. 
هميشه اساس فعاليت های خالقه هستند و خالقيت 
هر فردبه نگرش ها، عواطف و احساسات درونی 

او بستگی دارد.
متأسفانه به علت ناآگاهی پدر و مادر و یا معلم  

هنگام  که  نمی شود  داده  فرصت  کودک  به 
بيان  آزادانه  را  خود  افکار  هنری،  فعاليت های 
کند. گاه نيز با قواعد و قوانين مربوط به آموزش 

بزرگ ساالن به تعليم کودکان می پردازند.
به این ترتيب با تجدید آزادی عمل کودکان، در 
حقيقت کودکان را مجبور می کنيم تا از خالقيت 

بهترین  در  که  نسخه برداری  به  و  بکشند  دست 
می شود،  ختم  مهارت  کسب  به  تنها  صورت 

بپردازند.
فعاليت های هنری را نمی توان به کودکان تحميل 
کرد، بلکه با دادن آزادی عمل در این فعاليت ها 
تشویق کودکان، می توان روح خالقانه را در آنان 

پرورش داد.
صنف های  در  می کنند  سعی  مربيان  از  برخی 
هنر، روش های آموزشی مستقيم را به کار گيرند 
و نحوه ی رنگ آميزی، انتخاب رنگ صحيح، 
نحوه ی سایه زدن و کشيدن اشيا را به کودکان 
آموزش می دهند. حتی گاه در انتخاب موضوع 

کودکان را آزاد نمی گزارند.
در حالی که دخالت و اعمال نظر بزرگ ساالن 
عامل  می تواند  هنری،  فعاليت های  انجام  در 

بازدارنده باشد.
است  این  زنگ  در  معلم  برای  روش  بهترین 
که از آموزش مستقيم خود داری کند، برای 
افکار و احساسات کودک ارزش قائل شود، 
تا آزادانه و بدون دخالت  اجازه دهد  او  به  و 
روی  را  خود  احساسات  و  افکار  دیگران، 

کاغذ بياورد.

اهمیت هنر در زندگی کودک
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ت
گلگش

توسط  که  متعددی  فهرست های  ميان  در 
رسانه ها و مراکز مختلف در مورد سالم ترین 
شهرها و کشورهای جهان منتشر شده، پنج شهر 
که سابقه سرمایه گذاری در بخش های تضمين 
کننده سالمت شهروندان را در دستور کار خود 
قرار داده اند تقریبا در تمام این فهرست ها به 

چشم می خورند.
این پنج شهر که به عنوان سالم ترین شهرهای 

جهان شناخته شده اند عبارتند از:
سنگاپور

آمار نشان می دهد که مردم سنگاپور پایين ترین 
نرخ مرگ و مير در نوزادان و باالترین نرخ اميد 
به زندگی یعنی 84.07 سال را تجربه کرده اند. 
در این شهر که جزو دارنده های کارآمدترین 
سيستم های خدمات درمانی در سراسر جهان 
است، بيش از 80 درصد ساکنان آن از خدمات 
بهداشت عمومی استفاده می کنند. در مجموع 
سنگاپور یکی از پاک ترین شهرهای جهان به 
حساب می آید و مقامات داخلی آن اقدامات 
موثری را برای کاهش تردد موترها از باالترین 
نرخ آن در دهه 1970 ميالدی در نظر گرفته اند.

همچنين سيستم حمل و نقل عمومی جامع 
در این شهر روزانه بيش از دو ميليون مسافر را 
جابه جا می کند. این شهر که به »شهر باغ« نيز 
شهرت دارد، دارای تعداد زیادی پارک، باغ و 

فضای سبز است.
توکیو

این شهر که یکی از کارآمدترین سيستم های 
داراست،  را  جهان  در  عمومی  نقل  و  حمل 
جابه جا  را  مسافر  ميليون  سه  حدود  روزانه 
می کند و ميزان انتشار گازهای گلخانه ای در 
توکيو نسبت به دیگر شهرهای آسيایی کمتر 
است. طبق گزارش بانک جهانی سرانه توليد 
گاز CO2 در توکيو 4.89 تُن است در حالی 
که این آمار در پکن 10.8 تُن و در سنگاپور 

7.86 تُن اعالم شده  است. 
عالوه بر این، بيمه سالمت جهانی که از سال 
1961 ميالدی در این شهر اعمال شده، نرخ 
مرگ و مير کودکان و مبتالیان به بيماری های 

عفونی را پایين آورده  است.
پرت

این شهر یکی از سالم ترین شهرهای استراليا 
طبق  همچنين  می آید.  به حساب  زنان  برای 
 ،)EIU( اقتصادی  اطالعات  واحد  گزارش 
شهر پرت جزء 10 شهر اولی است که بهترین 
شرایط برای زندگی کردن را داراست زیرا از 
پنج معيار اصلی شامل ثبات، خدمات درمانی، 
تحصيل، زیرساخت مناسب و باالخره فرهنگ 
در  است.  بهره مند  مطلوب  زیست  محيط  و 
فاصله سال های 1998 و 2009 ميالدی، تعداد 
بایسکل سواران در این شهر حدود 45 درصد 

افزایش یافت. 
کپنهاگ

فرهنگ  توسعه  دليل  به  دنمارک  پایتخت 
گاز  انتشار  ميزان  کاهش  و  بایسکل سواری 
سالم ترین  از  یکی  گذشته  دهه  طی    CO2
شهرهای جهان نام گرفته است. از سال 2005 
ميالدی ميزان انتشار گازهای گلخانه ای در این 
شهر 20 درصد کاهش یافته  است. همچنين 50 
درصد از ساکنان این شهر برای رفتن به مدرسه 

و محل کار از بایسکل استفاده می کنند.
شاهزاده نشین موناکو

شاهزاده نشين موناکو کشور کوچکی است اما 
عنوان متراکم ترین کشور جهان از نظر ميزان 
پراکندگی جمعيت را به خود اختصاص داده 
است. موناکو نيز جزو سالم ترین مناطق جهان 
این  در  عمر  طول  نرخ  و  می شود  محسوب 
 89.6 یعنی  ميزان  باالترین  در  شاهزاده نشين 
سال است. مقامات داخلی موناکو در جهت 
از  را  متعددی  اقدامات  آن  هوای  پاکسازی 
جمله اختصاص موترهای برقی کوچک برای 
مقامات محلی به منظور باال بردن کيفيت هوای 

آن در نظر گرفته اند.

سالم ترین 
شهرهای جهان 

حافظ

ي
د

رون
شه

ي 
الفبا

برای  را  خود  درحالی  چين  مردم 
آماده  چينی  نو  سال  تعطيالت 
می کنند که پيش بينی می شود بيش از 
100ميليون چينی در سال 2014 خارج 

از کشورشان گردشگری کنند.
پایگاه اینترنتی اداره گردشگری چين 
کشور  این  مردم  که  می دهد  نشان 
کشورهای  ميان  در  را  سفر  بيش تر 

دیگر انجام می  دهند.
 2013 سال  در  موجود  آمار  براساس 
ميالدی 97ميليون نفر چينی در خارج 
از کشورشان به گردشگری پرداختند.

نيز  گردشگری  جهانی  سازمان 
شمار  کرد  بينی  پيش  به تازگی 
 2014 سال  در  چينی  گردشگران 
کشورشان  از  خارج  به  که  ميالدی 
سفر خواهند کرد از مرز 100 ميليون 

نفر فراتر خواهد رفت.
رابطه  این  در  دیلی«  »چاینا  روزنامه 

می نویسد 75 درصد از گردشگران چينی عمدتا 
به کشورهای آسيایی و اروپایی سفر می کنند.

با  ميالدی   2012 سال  از  چينی  گردشگران 
هزینه سنگين 102 ميليارد دالری در کشورهای 
که  را  امریکایی  و  آلمانی ها  توانستند  دیگر 

گردشگران قهار دنيا محسوب می شوند، پشت 
سر بگذارند.

خارجی  سفرهای  هزینه ی  اینکه  جالب تر 
چينی ها در سال 2012 ميالدی درمقایسه با یک 

سال قبل از آن 40 درصد افزایش یافته است.
سایت های چينی درگزارش های خود آورده اند 

در  چينی  گردشگران  باالی  هزینه های  که 
از  بسياری  شده  موجب  دیگر  کشورهای 
خارجی ها آنها را »پول های گردشگر« توصيف 

کنند.
به طور ميانگين هر چينی در هر سفر خارجی 

بيش از پنج هزار دالر هزینه می کند.

100میلیون چینی بار سفر می بندند

تصویب تحریم های بیش ترعلیه ایران وتو می شود

رفتار شهروندی سازمانی که یک موضوع 
واقع  در  می باشد  سازمانی  رفتار  در  جدید 
می باشد  فرانقشی  و  داوطلبانه  رفتار   بروز 
سازمان  سوی  از  که  حال  عين  در  که 
طراحی نشده است اما بروز آن باعث ارتقاء 

اثربخشی و کارایی می گردد.
به  می توان  شهروندی  رفتارهای  جمله  از 
مشارکت  و  وفاداری  سازمانی،  اطاعت 
سازمانی اشاره کرد که مولفه های ان عبارتند 
وجدان  دوستی،  نوع  اجتماعی،  آداب  از 
جمله  از  نزاکت.  و  جوانمردی  کاری، 
راه های تقویت رفتار شهروندی سازمانی و 
طریق  از  می توان  را  سازمان  در  آن  ارتقاء 
و  اموزش  استخدام،  و  گزینش  مباحث 

توسعه، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و 
نهایتا نقش های غير رسمی دنبال کرد. رفتار 
و  دینی  آموزهای  در  سازمانی  شهروندی 
اسالمی نيز مطرح شده است که در ادبيات 
می توان  را  آن  مصداق  اسالمی  مدیریت 
بخشش،  و  احسان  موضوعاتی همچون  در 
رفتارهای  برادری،  مهرورزی،  جوانمردی، 

کمک کننده و یاری رسان مشاهده نمود
عنوان  به  آن  از  امروزه  که  انسانی  نيروی 
از  یکی  می کنند  یاد  انسانی   سرمایه 
مهم ترین سرمایه های هر سازمانی است  که 
کيفيت آن می  تواند در رشد وتعالی سازمان 
به  توجه  با  و  باشد  داشته  به سزایی  نقش 
پيچيدگی های آن مبا حث مختلف در ابعاد 

یکی  که  می باشد  ظهور  حال  در  رفتاری 
رفتار  موضوع  اخير  سال های  در  آنها  از 

شهروندی سازمانی می باشد.
نوع  یک  شهروندی  رفتار  کلی  طور  به 
افراد  که  است  مفيد  و  ارزشمند  رفتار 
از  طلبانه  داو  و  دلخواه  صورت  به  را  آن 
خود بروز می دهند به این ترتيب مطالعه و 
بررسی این گونه رفتار افراد در سازمان که 
یافته  شهرت  سازمانی  شهروندی  رفتار  به 
است بسيار مهم و ضروری به نظر می رسد. 
تحقيق  این مبحث که موضوع  ادامه ی  در 
این  چگونگی  به  است،  بوده  کارشناسی 
خواهيم  آن  اجرای  راهکار  و  مفهوم 

پرداخت.

از  ناشی  شده  ایجاد  وضعيت  دليل  به  شيلی  دولت 
آتش سوزی های مراتع جنگلی در مرکز و جنوب، 
در چهار منطقه کشور »هشدار بهداشتی« اعالم کرد.

به دليل آتش سوزی  پایيس،  ال  از روزنامه  نقل  به 
مراتع  از  هکتار  هزار   40 از  بيش  که  گسترده ای 
به کام خود کشيد، صدها حيوان  را  جنگلی شيلی 
جونده حامل ویروس کشنده »هانتا« به سوی شهرها 

سرازیر شدند.
ویروس »هانتا« موجب تب خونی و خونریزی ریوی 

و گرده می شود.

تن   11 تاکنون  شيلی  دولت  مسووالن  گفته ی  به 
این ویروس جان خود را از دست  به دليل شيوع 

داده اند.
اعالم  با  شيلی  جمهور  ریيس  پينييرا«  »سباستين 
هشدار در چهار منطقه کشور، از سانتياگو )مرکز(، 
والپارایيسو )غرب(، مائوله و ال آرائوکانيا )جنوب( 

به عنوان مناطق یاد شده نام برد.
مذکور،  سوزی های  آتش  گزارش،  این  بر  بنا 
یکشنبه گذشته در چندین نقطه کشور آغاز شد و 

بالفاصله گسترش یافت.
که  بود  حدی  به  سوزی ها  آتش  این  وخامت 
ریيس جمهور شيلی سه شنبه شب گذشته به وقت 
کابينه  وزیر  چند  با  العاده  فوق  جلسه ای  محلی، 

خود برگزار کرد.

حالت اضطرار 
در شیلي

رفتار شهروندی)1(

کاخ سفيد هشدار داد، اگر طرح تحریم های بيش تر عليه جمهوری اسالمی 
ایران تصویب شود آن را وتو خواهد کرد.

به نقل از برخی رسانه ها، شش سناتور دیگر امریکایی از طرح تحریم های 
با این حال هنوز  بيش تر عليه جمهوری اسالمی ایران حمایت کردند. 

نشانه هایی از مطرح شدن این طرح در صحن سنای امریکا دیده نمی شود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحليلی به قلم تيموتی گاردنر و پاتریشيا 
زنگلر به روند تصویب الیحه ای برای تحریم های جدید عليه ایران توسط 

سنای امریکا و موافقان و مخالفان این الیحه پرداخت.
این گزارش در ابتدا به نقل از برخی مقامات می نویسد: بيش از نيمی از 
سناتورهای امریکایی از الیحه ی اعمال تحریم های جدید بر روی ایران 
پشتيبانی می کنند که در صورت عمل نکردن به توافق صورت گرفته برای 
محدود کردن فعاليت های هسته ای این کشور قابل اعمال خواهد بود اما 

هنوز برنامه ای برای گفت وگو بر روی این امر در دستور کار نيست.
در همين حال، کاخ سفيد نيز پيش تر تهدید کرده است که این الیحه را وتو 
خواهد کرد و ایران نيز می گوید که در صورت اعمال تحریم های جدید 

توسط کنگره امریکا، توافق هسته ای ژنو از بين خواهد رفت.
بر اساس آمارهای کنگره امریکا، با پيوستن شش سناتور جدید در روز 
چهارشنبه، در حال حاضر دست کم 54 سناتور از 100 سناتور موجود از 
»قانون ایران بدون سالح هسته ای« حمایت می کنند. همچنين یک مشاور 
سنا می گوید که روز پنجشنبه دو سناتور دیگر به گروه حاميان این الیحه 

پيوستند که این تعداد به 56 تن می رسد.
هنوز مشخص نيست که آیا این الیحه در سنا مطرح خواهد شد و آیا 
حاميان آن خواهند توانست دو سوم اکثریت را از آن خود کنند که به این 
صورت بر وتوی باراک اوباما فایق بيایند. با این حال، یک مشاور سنا گفت 
که علی رغم افزایش ليست حاميان این الیحه، هنوز برنامه  ای برای مطرح 

کردن آن در سنا نيست.

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

                   خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
                   حقا که به چشم در نیامد ما را

هشدار کاخ سفيد:


