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در صفحات

امنیتی«  »پیمان  معضل 
بازی! قاعده ی  تغییر  و 

کدخدا؛ 
متحد قربانی

 و هم کاسه ی تروریزم!

وقتی نفس های 
»کابل« بند می آید

دیروز  از  کنر  والیت  محبس  زندانيان 
بدین سو دست به اعتصاب غذایی زده اند.

ریيس  برکناری  خواهان  زندانيان  این 
محبس این والیت شدند و گفته اند والی 
کنر و دیگر مقام های محلی وعده های که 

به آنان دادند، عملی نکرده اند.

شجاع الملک جالله والی کنر در صحبت با 
رادیو آزادی اعتصاب این زندانيان را تایيد 
کرده و گفت که وی تا حد توان به وعده 

هایش به این زندانيان عمل کرده است.
زندانی  هفت  که  گفت  جالله  آقای 
وزارت  دستور  به  را  زندان  این  خطرناک 
انتقال  آباد  جالل  زندان  محبس  به  داخله 

دادند.
وی گفت، این تعداد زندانی بيشتر اعتصاب ها 

را در این زندان رهبری می کردند.
پيش  روز  کنر حدود 15  محبس  زندانيان 
هم چنان به دليل برکناری مدیر این زندان 

اعتصاب کرده بودند.
گفته می شود هم اکنون حدود 200 زندانی 

در زندان کنر به سر می برد.

نمایندگان  مجلس  زمستاني  رخصتي هاي 
درحالی آغاز می شود روز گذشته تعدادی از 
اعضای این مجلس بر ناکامی شان در بخش 

نظارت اعتراف کردند. 

جلسه  در  نمایندگان  مجلس  اعضای 
چهار  گزارش  جدی(   30( دوشنبه  روز 
و  کردند  ارائه  را  خود  ماهه ی  نيم  و 
ماه  نيم  و  یک  برای  افغانستان  پارلمان 

شد. تعطيل 
در جلسه ی روز گذشته شماری از نمایندگان 
بر تاخير در تعطيالت زمستانی پارلمان تاکيد 
کرده و گفتند که وضعيت امنيتی در کشور 
باید  به وخامت است و  در حال حاضر رو 

تعطيالت یک هفته به تاخير انداخته شود.
فاطمه عزیز، عضو مجلس نمایندگان گفت: 
در  ناامنی  جمله  از  کشور  در  »مشکالت 
به  به این زودی  نباید  افزایش است و  حال 

تعطيالت زمستانی برویم.«
به گفته ی او، در صورتی که اعضای مجلس 
حکومت  بروند،  تعطيالت  به  نمایندگان 
خود  شخصی  منافع  مطابق  و  گرفته  جشن 

عمل خواهد کرد.

حوادث  با  مبارزه  آمادگی  ملی  اداره ی 
طبيعی می گوید کمک های جامعه جهانی   
در بخش پاک سازی افغانستان از ماین ها 

کاهش یافته اند.
محمد دایم کاکر؛ ریيس این اداره در نشست 
خبری در کابل گفت که آنان برای تطبيق 
برنامه های ماین پاکی در کشور به همکاری 

بيشتر جامعه جهانی نياز دارند.
سازی  پاک  خاطر  به  گفت  کاکر  آقای 
کشور از وجود ماین ها به 450 ميليون دالر 

ضرورت دارند.
امور  هماهنگی  مرکز  معلومات  اساس  به 
ماین پاکی در افغانستان، ماهانه 32 نفر قربانی 
کشور  این  در  شده  جاسازی  ماین های 

می شوند.

والی غزنی می گوید که درپنج ولسوالی این والیت، انتخابات با مشکالت روبه رو 
خواهد بود؛ اما دریک ولسوالی هيچ انتخابات برگزار نخواهد شد.

موسی خان اکبر زاده؛ والی غزنی، 
به آژانس خبری پژواک گفته است 
که انتخابات در ولسوالی های گيرو، 
زنخان، آب بند، رشيدان و ولسوالی 
خوگيانی، با مشکالت امنيتی روبه 
نخواهند  ومردم  بود  خواهد  رو 
توانست در انتخابات اشتراک کنند.

از  ناوه  غزني،  والي  گفته ي   به 
هفت  از  که  است  ولسوالی های 

سال به این طرف، در دست مخالفان قرار دارد و تمام مراکز رای دهی »ناوه« 
مسدود خواهد بود.

گفتني ست که غزني داراي 18 ولسوالي است که از جمله 5 ولسوالي این والیت با 
تهدیدات امنيتي روبرواست. 

وي ابراز اميد واري کرد که انتخابات در تمام ولسوالي هاي غزني برگزار شود.

اعتصاب زندانیان 
والیت کنر

اعتراف اعضای 
مجلس به ناکامی 
در بخش نظارت

شورای امنيت ملی تشکيل دفتری در وزارت خارجه 
برانگيز  ابهام  پاکستان  و  افغانستان  برای  را  امریکا 
دانست و از واشنگتن خواست در خصوص اهداف 

این دفتر توضيح دهد.
 30( دوشنبه  روز  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
جدی( اعالم کرد که شورای امنيت ملی افغانستان به 
ریاست حامد کرزی تشکيل جلسه داد و راه اندازی 
دفتری برای افغانستان و پاکستان را در وزارت امور 
خواستار  و  دانست  برانگيز  سوال  امریکا  خارجه 

توضيح کاخ سفيد در این خصوص شد.
به گفته ی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان 
خروج  برای  شدن  آماده  از  واشنگتن  حالی که  در 
سخن  افغانستان  از  امریکایی  نظاميان  و  کارمندان 
می گوید، ایجاد دفتری برای افغانستان و پاکستان در 

وزارت خارجه امریکا ابهام برانگيز است.
افغانستان  ملی  امنيت  شورای  گزارش  این  اساس  بر 
دفتر  ایجاد  با  رابطه  در  باید  واشنگتن  کرد  تاکيد 
افغانستان  برای  امریکا  استراتژیک  مشارکت  جدید 

و پاکستان توضيح دهد.
گفته می شود، دفتر مشارکت استراتژیک امریکا در 
ریيس  اوباما،  بارک  دستور  به  پاکستان  و  افغانستان 
ایجاد  امریکا  این کشور در وزارت خارجه  جمهور 

شده است.
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دست 2 خارجی  استخبارات  کابل،  در  اخير  مرگبار  حمله ی  در  می گوید،  حکومت 
داشته است.

استخبارات کدام  نگفته که  به طور مشخص  افغانستان  اعالميه ی حکومت  هر چند 
پاکستان  استخبارات  به  ظاهراً  اتهام  انگشت  ولی  دارد،  دست  حمله  این  در  کشور 

متوجه شده است.

حمایت  از  طالب  شورشيان  که  کنند  می  وارد  اتهام  ها  مدت  از  افغانستان  مقامات 
استخبارات پاکستان برخوردار می باشند.

اعالميه ارگ ریاست جمهوری می گوید، چنين حمالت پيچيده کار طالبان عادی 
نبوده و شکی نيست که استخبارات خارجی آن سوی سرحدات در آن دست دارد.

را  لبنانی  را که  شام روز جمعه گذشته یک رستوران  این حمله  مسووليت  طالبان 
در قلب کابل هدف قرار داد و 21 نفر به شمول 13 خارجی در آن کشته شدند، به 

عهده گرفت.

در حمله اخیر کابل،
 استخبارات خارجی 
دست داشته است

قرار است تا سه ماه دیگر، افغانستان عضویت سازمان بين المللی تجارت 
را به دست آورد.

 وزارت تجارت و صنایع، پس از امضای تفاهمنامه تجارتی با امریکا 
تجارت  سازمان  عضویت  افغانستان  دیگر  ماه  سه  تا  که  کرد  اعالم 

بين المللی را به دست خواهد آورد.
  مزمل شنواري؛ معين تجارتي این وزارت مي گوید امضاي تفاهمنامه با 
امریکا، شانس افغانستان را برای عضویت در سازمان تجارت بين المللی 

بيش تر می سازد.
تجارت  سازمان  عضویت  افغانستان  این که  برای  وي  گفته ی  به   
بين المللی)WTO (را کسب کند، نياز است که با هشت کشور جهان 

تفاهمنامه هاي تجارتي  امضا کند.
امریکا  و  تایلند  و  تایوان  ناروی،  کانادا،  جاپان،  با  افغانستان  تاکنون 
ماه  از یک  و در جریان کم تر  امضا کرده  را  تجارتی  تفاهمنامه های 

با اتحادیه اروپا و ترکيه نيز چنين تفاهمنامه هایی را امضا خواهد کرد.

کاهش کمك هاي جامعه 
جهاني در بخش ماین پاکي

افغانستان 
عضو سازمان 

تجارت 
جهاني 
می شود

حکومت: 

انتخابات در 5 ولسوالی غزنی

 با تهدید مواجه است

شوراي امنيت ملي خواهان توضيح شد؛

دفتر ابهام بر انگیز در کاخ سفید
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»پیمان  معضل 
تغییر  و  امنیتی« 
بازی! قاعده ی 

سخن اول

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای والیتی و پایان ضرب االجل امریکا برای امضای پيمان 
فعاليت های مخالفان و گروه های  ميان کابل واشنگتن،  امنيتی 

تروریستی روز به روز افزایش می یابند.
 پس از واگذاری مسووليت امنيتی به نيروهای افغان این نگرانی 
بين المللی  نيروهای  خروج  با  است  ممکن  که  داشت  وجود 
طرح های  با  مبارزه  و  مقابله  توان  امنيتی  نيروهای  کشور،  از 
از سوی  نگرانی ها  این  بار  هر  اما  باشند،  نداشته  را  تروریستی 

مقام های بلندپایه امنيتی کشور تکذیب می شد.
به نظر می رسد که تاخير در امضای پيمان امنيتی و تنش ها بين 
نيز در تشدید حمالت مخالفان نقش دارد،  کابل و واشنگتن 
این حمله ها به گونه ای نشان می دهد که عدم تعامل با امریکا 
می تواند پيامدهای خطرناکی را به دنبال داشته باشد، پيامدهایی 
بار  و  می شود  تمام  گران  افغانستان  دولت  برای  جبرانش  که 

سنگين آن بر شانه ی شهروندان کشور سنگين تر می شود.
و  کابل  در  لبنانی ها  رستوارنت  در  انتحاری  حمله  قربانی های 
کشته شدن شماری از شهروندان کشور در جبهه نبرد با تروریزم 
در »سياگرد« والیت پروان، هر دو قضيه به نحوی حکایت از 

پيامدهای شکنندگی روابط کابل واشنگتن دارند.
در هر دو جبهه این شهروندان بی گناه داخلی و بين المللی هستند 
که قربانی زیاده خواهی و فزون طلبی طرف های درگير می شوند 
اما هيچ گاه طرف های درگير و دخيل در کشتار مردم بی دفاع 

درد و رنجی را که بر مردم روا داشته اند احساس نمی کنند.
در چنين وضعيتی که انتخابات در راه است و هشدارهای امریکا 
افزایش  اند،  مانده  بی نتيجه  تقریبا  امنيتی  پيمان  امضای  برای 
حمله های انتحاری به شدت ابهام  آميز و پرسش بر انگيز است.

همان گونه که مقام های امنيتی دولت افغانستان اذعان کرده اند 
این  سازماندهی  در  نيز  بيرونی  دست های  که  می رسد  نظر  به 

حمله ها در چنين شرایطی دخيل اند.
پيمان  موضوع  با  بی ارتباط  تکاندهنده  وضعيت  این  هم  شاید 
امنيتی نباشد؛ امری که ممکن است به استخبارات کشورهای 
دخيل در افغانستان انگيزه داده باشد تا با تمویل و حمایت از 

تروریست ها، وضعيت را در کشور  به آشوب بکشانند.
تحقيقات ارگان های امنيتی افغانستان در پيوند با حمالت اخير 
نشان می دهد که استخبارات خارجی در سازماندهی  حمله های 
ناامنی  افزایش  کارشناسان  از  برخی  و  دارند  دست  انتحاری 
به  غيرمستقيم  طور  به  را  تروریستی  مهره های  شدن  فعال  و 
سياست های امریکا نسبت می دهند که با این شيوه می خواهد، 
فشارها را بر دولت افغانستان بيش تر سازد تا هر چه زودتر پيمان 

امنيتی امضا شود.
قرار  آماج  و  عمومی  مراکز  به  تهاجم  و  انتحاری  حمله های 
خود  نوع  در  داخلی  و  خارجی  بی گناه  شهروندان  گرفتن 
بسيار پيچيده و هوشمندانه خوانده شده؛ امری که بدون داشتن 
تجهيزات کافی و آموزش های پيش رفته تروریستی، زمينه های 

وقوعش تقریبا غير محتمل به نظر می رسند.
با این وصف، دولت افغانستان ناگزیر است که با در نظرداشت 
منافع ملی، سياست های پيش گرانه  و احتياط آميزی را به منظور 
مبارزه با منابع دهشت افکنی و کوتاه کردن دست های بيگانه 
و  انگاری  سهل  صورت  در  که  مساله ای  گيرد،  دست  روی 
پایان فاجعه بار و غم  غفلت، ممکن است برای دولت و ملت 

انگيز داشته باشد.

پيچيده ترین جنگ های جهان  از  افغانستان  جنگ 
که  است  جنگی  طوالنی ترین  حال  عين  در  و 
قدرت های بزرگ غربی و بزرگ ترین پيمان نظامی 
دنيا )ناتو( در آن حضور داشته و نقش اصلی را بر 

عهده  گرفته است. 
این جنگ اکنون دوره ی سخت و دشواری را تجربه 
و  می کند و درحالی که وضعيت همچنان جنگی 
بحرانی است، طرف اصلی آن که سازمان نظامی 
ناتو و ایاالت متحده امریکاست، قصد عقب نشيني 
دارند و تا آخر سال جاری ميالدی، نظاميان خود را 

از افغانستان خارج می سازند. 
پيچيدگی و رازآلود این جنگ اما در این است که از 
یک سو شبه نظاميان مخالف دولت، هراز چندگاهی 
قربانی های مهم، گسترده وحشتناک و دردآوری 
همچون حادثه جمعه شب در رستورانت لبنانی های 
در وزیر محمداکبرخان کابل، از مردم افغانستان و 
خارجی ها می گيرند و از جانب دیگر، امریکا یی ها 
دانسته  داخلی  جنگ  یک  را  افغانستان  جنگ 
کشور  این  در  القاعده  و  تروریزم  که  معتقدند  و 
از  نيستند.  غرب  برای  تهدیدی  و  شده  پاکسازی 
جانب سوم اصرار برآن دارند که افغانستان توانایی 
مقابله با تهدیدهای امنيتی را ندارد و الزاما باید قرارداد 

امنيتی با امریکا و ناتو را به امضا برساند. 
نکته چهارم راز آلود بودن رهایی زندانيان طالب از 
بند حکومت توسط ارگ ریاست جمهوری است. 
این زندانيان که بخشی از آنها خطرناک و تهدید 
جدی پنداشته می شوند که مدارک و شواهد متقن 
کميته  فيصله  براساس  دارد،  وجود  شان  عليه  نيز 
حتا  می شوند.  رها  آنان،  پرونده  های  به  رسيدگی 
تازگی  به  یا  و  شده  آزاد  گذشته ها  در  افرادی که 
و  بازگشته  طالب  به سنگر  مستقيما  اند،  رها شده 

عمليات های انتقام جویانه ای را به راه انداخته اند. 
نکته ی پنجم عدم تضمينات اساسی از سوی متحدان 
بين المللی کابل برای آینده ی افغانستان است. اهميت 

مسأله درآنجاست که امریکا قویا خواهان حضور 
درازمدت با داشتن 9 پایگاه در افغانستان است. 

امنيتی  نيروهای  که  است  آن  بهانه   امر،  ظاهر  در 
براساس  ساالنه  و  می دهند  آموزش  را  افغانستان 
توافقات شيکاگو 4 ميليارد و 200 ميليون دالر نيز به 
نيروهای امنيتی کمک می کنند. پرسش این است که 
اگر نيروها صرفا برای آموزش نيروهای امنيتی کشور 
و کمک به آنان براساس تعهداتی از قبل صورت 
گرفته می باشد، داشتن 9 پایگاه نظامی برای چيست؟ 
و اگر اهدافی مبتنی بر منافع ملی و استراتژیک خود 
دارند – که قطعا چنين است – نفع افغانستان در این 

حضور چيست؟ 
آنچه که واضح است این است که افغانستان برای 
که  آن گونه  و  دارد  جئوپوليتيک  موقيت  امریکا 
چندی پيش، جک اسميت در گلوبل ریسرچ مطرح 
امریکا،  برای  افغانستان  ممتاز  موقعيت  این  نمود، 
علی رغم مخالفت شهروندان این کشور با جنگ 
افغانستان باعث شده که امریکایی ها اشتباهی را در 

عراق مرتکب شدند، در افغانستان نشوند. 
از  هم  امنيتی  پيمان  امضای  بدون  حتی  بنابراین، 
افغانستان بيرون نخواهند شد، حال اگر این برداشت 
امریکا  متحده  ایاالت  چرا  است،  واقع  با  مطابق 
حاضر نيست که در قبال استفاده های کالن سياسی، 
اقتصادی و امنيتی و استخباراتی از قلمرو افغانستان که 
در جهت امنيت و ثبات دایمی افغانستان تضميناتی 

را ارائه دهد؟ 
این تضمين از آن رو باید از امریکا گرفته شود که 
بر اساس شواهد و مدارک استخباراتی از جمله در 
کتاب جنگ اشباح و نيز شواهدی که در افغانستان در 
سال های گذشته کشف و منتشر شده است، همگی 
به وضاحت نشان می دهند که نبض گروه های هراس 
افگن در افغانستان در دست امریکا ست و اگر این 
کشور بخواهد مي تواند به درستی می  تواند دهشت 
افکنی را در افغانستان مهار نموده و ثبات و آرامش را 

سخن جديد

ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

ادامه از ص 1

کم  و  آميز  مسالمت  راه های  از  که  شدند  قانع 
هزینه تر برای برقراری صلح و ثبات در سوریه و 

منطقه اقدام کنند.
مورد  جانبه  یک  تصميم  این  وقتی  واقع،  در 
پذیرش دولت سوریه و بسياری از کشورها قرار 
نگرفت و نتوانست کليد حل بحران چندین ساله 
یا  تا کنفرانس دوم  این کشور شود، تالش شد 

همان جنو ای2 برگزار شود.
در همين حال بسياری از کشورهای منطقه مثل 
عراق، ترکيه، سوریه و قدرت هایی چون روسيه 
ویژه  نماینده  اخضرابراهيمی  حتی  و  چين  و 
نقش  اهميت  بر  سوریه  امور  در  ملل  سازمان 
منطقه ای  قدرت  یک  عنوان  به  ایران  نفوذ  و 
که  اعالم کرد  نيز  ایران  درمقابل،  دارند.  تاکيد 
نخواهد  خصوص  دراین  را  شرطی  پيش  هيچ 
پذیرفت. جمهوری اسالمی ایران معتقد است که 
پذیرش توافق کنفرانسی که نه ایران و نه نماینده 

اند، تصميم  نداشته  دولت سوریه درآن حضور 
غيرعقالنی و غيرمنطقی است.

با گذشت حدود سه  این است که  نکته ی مهم 
پيامدهای  و  سوریه  بحران زای  جنگ  از  سال 
صدهزار  از  بيش  شدن  کشته  چون  ناگواری 
زیادی  بخش  ویرانی  و   آواره  ميليون ها  انسان، 
از سوریه و در یک کالم فاجعه انسانی و مالی، 
طبل  بر  که  کشورهایی  از  زیادی  تعداد  اکنون 
جنگ سوریه می کوبيدند، بر راه حل دپلوماتيک 

و مسالمت آميز این بحران تأکيد دارند. 
و  نقش  نمود که  اذعان  این رهگذر می توان  از 
در  کننده  کمک  عامل  عنوان  به  ایران  جایگاه 
باز کردن گره کور این بحران بسی تعيين کننده 
نيز  ملل  سازمان  دبيرکل  امری که  بود؛  خواهد 
مسأله  براین  ایران  خارجه  وزیر  با  دیدارش  در 

تصریح نمود. 
نشست  در  ایران  موثر  نقش  بر  تأکيدها  این 

جان کری؛  که  شد  این  به  منجر  جنوای 2 
دیدار  در  امریکا  متحده  ایاالت  وزیرخارجه 
جمهوری  از  روسيه  وزیرخارجه  الوورف؛  با 
کنفرانس  این  در  نشست  برای  ایران  اسالمی 
دعوت نماید. این اعالم به تاریخ 23 جنوری ماه 
جاری ميالدی صورت گرفت و جان کری اذعان 
داشت که سخن وی به منزله ی دعوت رسمی از 
ایران برای شرکت در این نشست می باشد. پس 
از آن نيز بان کی مون؛ دبيرکل سازمان ملل در 
با وزیرخارجه جمهوری  پی صحبت های مکرر 
در  شرکت  برای  کشور  این  از  ایران  اسالمی 

نشست جنوای 2 رسما دعوت کرد. 
عربستان  از  دعوت  موضوع،  این  مقابل  نکته ی 
سعودی و چگونگی نقش این کشور در بحران 
سوریه است؛ کشوری که آشکارا در شعله ورتر 
شدن آتش جنگ و خشونت در سوریه، بحرین و 
لبنان نقش ایفا نموده و به این بازی نامطلوب خود 

ادامه می دهد. جنجال آفرینی و تعلل عربستان در 
خصوص نشست جنوای 2 آشکارا نشان می دهد 

که این کشور سعی بر تأخير این نشست دارد. 
نشست  محور  اگر  که  است  بدیهی  بنابراین، 
نقش  بر  آن  کنندگان  شرکت  باور  و  جنوای 2 
کشورهای جنگ افروز و کمرنگ ساختن نقش 
اصلی  اهداف  شود،  متمرکز  صلح طلب  عوامل 
در  آن  ثمره ی  و  نشده  محقق  جنوای 2  نشست 

نطفه خفه خواهد شد. 
به هرحال، آنچه در خصوص این نشست اهميت 
قابل مالحظه دارد، عزم جدی تصميم گيرندگان 
متحده  ایاالت  بخصوص  نشست  این  اصلی 
سوریه  بحران  مسالمت آميز  حل  برای  امریکا 
است. هرگاه صداقت این کشورها برای رسيدن 
باشد،  جنوای 2  نشست  در  مطلوب  هدف  به 
ضروری است تا واقعيت های تعيين کننده در این 

نشست را مد نظر قرار دهد.

در کشور برقرار سازد. 
با این وجود، علی رغم اصرار ریيس جمهورکرزی 
آغاز  و  صلح  تضمين  دادن  قرار  شرط  پيش  بر 
امریکا هيچ  عملی و علنی گفت وگوهای صلح، 
دارد  اصرار  همچنان  و  ننموده  آن  برای  توجيهی 
که بدون آوردن صلح و امنيت در افغانستان در 9 
پایگاه دلخواه خویش در مناطق مهم کشور حضور 

درازمدت و بدون دردسر داشته باشد!
بنابراین، در جمع بندی شواهد موجود به نتيجه ای 
جمهور  ریيس  بيانيه ی  در  که  می یابيم  دست 
واکنش  در  که  بيانيه ای  بود؛  آمده  حامدکرزی 

وزیر  در  شب  جمعه  تروریستی  حمله ی  به 
محمداکبرخان منتشر شد. 

در این بيانيه آمده است:
سياست تلقی نمودن قربانی و عامل تروریزم، 
سياستی  استراتژیک،  متحد  عنوان  به  هردو 
قربانی های  موجب  گذشته  دهه  در  که  است 
موفقيتی  هيچ  و  شده  افغانستان  در  شمار  بی 

است.  نداشته 
ده،  کدخدای  اگر  که  باورمندیم  بنابراین، 
بخواهد هم متحد قربانی باشد و هم با تروریزم 

هم کاسه باشد، به جایی نخواهيم رسيد. 

علی بنيادی

نقش مهم ایران ...

دفتر ابهام بر انگیز در ...

کدخدا؛ 
متحد قربانی

 و هم کاسه ی تروریزم!

تقویت  امریکایی  مقام های  اساس گزارش ها،  بر 
امریکا،  ميان  استراتژیک  همکاری  و  مشارکت 
ساختن  عملی  همچنين  و  پاکستان  و  افغانستان 
در  ثبات  و  امنيت  تقویت  برای  ویژه  پروژه های 
افغانستان و پاکستان را از اهداف تاسيس این دفتر 

اعالم کرده اند.
مقام های امریکایی در حالی از تالش برای تامين 
افغانستان سخن می گویند که  در  ثبات  و  امنيت 
تجهيزات  با  نظامی  هزار   150 با  قبل  سال   12
افغانستان،  ثبات در  امنيت و  تامين  برای  پيشرفته 
انتحاری  اما همچنان حمالت  وارد کشور شدند 
و اقدامات مسلحانه به عنوان جدی ترین چالش در 

افغانستان مطرح است.
منطقه  به  نفوذ  با  انتحاری  عامل   3 شب  جمعه 
تحت  که  خان  وزیراکبر  نشين  دیپلمات 
 13 از جمله  تن   21 امنيتی است،  تدابير شدید 

را کشتند. خارجی 

سخن اول

مجلس  دیگر  عضو  ناصری،  حسين  غالم 
نمایندگان نيز گفت، در صورتی که مشکالت 
جدی پيشرو باشد، مطابق وظایف داخلی مجلس، 

اعضای پارلمان به تعطيالت رفته نمی توانند.
مجلس  ریيس  ابراهيمی،  عبدالرووف  اما 
قانون  مطابق  که  گفت  کشور  نمایندگان 
حالت  دو  در  فقط  پارلمان  داخلی  وظایف 
امنيتی  و چالش  ملی  بودجه  تصویب  )عدم 
رفته  تعطيالت  به  نمایندگان  بزرگ( 

نمی توانند.
وظایف  مطابق  که  کرد  اعالم  ابراهيمی 
داخلی، تعطيالت زمستانی مجلس نمایندگان 

سر از امروز )سه شنبه/ 1 دلو( آغاز می شود.
مجلس  اعضای  از  شماری  حال  همين  در 
در  مجلس  این  که  گویند  می  نمایندگان، 
بخش قانون گذاری موفق اما در نظارت ناکام 

بوده است.
بخدی  خبرگزاری  به  ناصری،  حسين  غالم 

گفته است: »مجلس نمایندگان در چهار ماه 
اخير در بخش قانون گذاری خوب عمل کرد 
اما متاسفانه به دليل مداخله حکومت و برخی 

احزاب سياسی، در بخش نظارتی ناکام بود.«
مجلس  ساختار  و  ترکيب  که  می گوید  او 
نمایندگان حالت نورمال را ندارد و منافع ملی، 

واقعاً در این مجلس در نظر گرفته نمی شود.
مذهبی  قومی،  حرکت  ناصری،  گفته ی  به 
مجلس  احزاب،  و  حکومت  مداخله ی  و 

نمایندگان را ناکام و زمين گير کرده است.
این مجلس درحالی به تعطيلی رفت که سی 
نماینده پيش از اعالم تعطيالت زمستانی، به 
مجلس  اداری  هيأت  به  مکتوبی  صورت 
نمایندگان پيشنهاد کرده که برای یک هفته 

تعطيالت زمستانی به تاخير انداخته شود.
مجلس  اداری  هيت  سوی  از  پيشنهاد  این 
روز گذشته خوانده  در جلسه ی  نمایندگان 
نشد و پس از آن به تعداد ده نماینده، با تجمع 

در پيش پارلمان از این عملکرد انتقاد کردند.
آنان، تاکيد کردند که هيات اداری مجلس 
کرزی  حامد  سياست  مطابق  نمایندگان 

حرکت می کنند.
نماینده  سی  تعداد  »به  گفت:  کوفی  فوزیه 
مجلس  اداری  هيات  به  مکتوبی  به صورت 
تعطيالت  که  کردیم  پيشنهاد  نمایندگان 
اما  بياندازد  تاخير  با  هفته  یک  را  زمستانی 

متاسفانه مکتوب را به خوانش نگرفت.«
او می گوید که هيات اداری با این حرکت 
خود نشان می دهد که از پاليسی حکومت 

حمایت می کند.
داکتر محی الدین مهدی، که خواهان تاخير 
گفت:  بود  پارلمان  زمستانی  تعطيلالت  در 
»گروه ده نفری نمایندگان پارلمان به منظور 
بحث روی پيمان امينتی با امریکا درخواست 
اما  یک هفته تاخير در تعطيالت را کردیم 

متاسفانه قبول نشد.«

اعتراف اعضای مجلس به ...



پارلمان یا مسووالن عالی  رتبه ی اجرایی باشد. 
جدول های  از  بسياری  که  است  این  جالب 
اینکه از جانب شهرداری  ميان جاده ای به جای 
محترم کابل با چمن کای و سبزه زار مزین شده 
و از گرد افشانی آن جلوگيری شود، همه روزه 
تعداد زیادی از نارنجی  پوشان بيچاره مصروف 
اطراف جدول جاده ها می شوند.  برداری  خاک 

چيزی که به جز یک دور باطل فایده ای نداشته و 
با گذشت لحظاتی، بازهم همان مقدار خاک در 
اطراف دیوارهای نه چندان محکم این جدول ها و 

گلدان ها فرو می ریزد. 
با این وجود، کسی نيست که ميزان این آلودگی ها 
را به سنجش گرفته و خطرهای ناشی از آن را به 
که  بپرسد  و  نموده  اعالم  هشدار  یک  منزله ی 
مسوول و مقصر اصلی این وضعيت کی یا کی ها 

هستند؟ 
در  عامل  مهم ترین  هوا  که  است  درحالی  این 
حيات انسان ها است و اگر آلودگي آن از سطح 
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دوستی براین باور بود که وجود کوه های کابل 
برای این شهر مزدحم و غبار آلود غنيمتی است 
که شب ها برای کاهش هوای آلوده فعال شده و 
شهروندان رنج کشيده ی آن را در تحمل گرد و 

غبارهای طاقت فرسا مدد می رسانند. 
اما این روزها که ميزان استفاده از سوخت های 
آلوده کننده ی هوا مثل ذغال سنگ، چوب و... 

بيش تر  خانه ها  کردن  گرم  برای 
نيز  کابل  کوه های  از  است،  شده 
کاری ساخته نيست. هر وقت روز 
یا شبانگاه که به قسمت های عمده ی 
حاشيه ای  مناطق  بخصوص  شهر 
و محروم نشين سر بلند نموده و به 
دید  خواهی  اندازی،  نگاه  آسمان 
که آسمان این شهر چقدر سينه اش 
گرفته و مجال تنفس برایش محدود 
شهر  نفس های  گویا  است.  شده 
در دودهای انبوه بخاری، غبارهای 
کيفيت  بی  سوخت های  از  ناشی 
کثيف  خاک های  و  نقليه  وسایط 

خيابان ها بند آمده باشد. 
در این ميان آسمان زمستانی نيز سخاوت خویشتن 
را از مردم این دیار باز گرفته و کم تر دیده شده 
است که زمين آن در زیر گام های برف سپيدپوش 
شود. باری اگر چنين اتفاقی هم بيفتد، تنها ساعاتی 
را شاهد کم تر شدن گرد و غبار ناشی از خاک و 
خاکروبه ها هستيم، اندکی بعد از بارش برف با 
عبور هر موتر از یک جاده ی خاکی و رسيدن 
آن به سرک اسفالت، گویی گردبادی در شهر به 
راه افتاده و چهره های پياده روها در پرده ی خاک 
و باد ناشی از آن گم می شوند. بخصوص اینکه 
اگر واسطه ی نقليه حامل کدام فرد دولتی، وکيل 

اهمیت فعالیت بدنی 
در پیشگیری از 

بیماری ها

سخن جديد

خاصي تجاوز کند باعث ایجاد خطرات مستقيم 
و غيرمستقيم بر سالمتي انسان خواهد بود. این 
خطرات به ویژه نسبت به افراد حساس)ازجمله 
بيماران مبتالبه آسم(،کودکان و سالخوردگان 

حائز اهميت است.
از سوی دیگر، در اسناد مختلف بين المللی براي 
ایجابي  و  سلبي  تعهدات  زمينه  این  در  دولت  ها 

ایجاد شده که از جمله تعهدات سلبي دولت ها 
سالمتي  بر  حق  و  هوا  آلودگي  با  ارتباط  در 
ساختن  آلوده  از  اجتناب  به  به«تعهد  مي توان 

غيرقانوني هوا« اشاره کرد.
هوا  غيرمجاز  کردن  آلوده  که  گفت  مي توان 
سالمتي  بر  حق  و  شهروندي  حقوق  نقض 
محسوب مي شود و نياز به راهکارهاي حقوقي 
مي شود.  احساس  کامال  نقض  این  با  مقابله 
در  مهم  بسيار  گرایش  های  از  یکی  واقعی  در 
حفظ حقوق  زیست تعيين تکاليف شهرنشينان 
و نهادهای دولتی و عمومی  مرتبط با مدیریت 

شهری است، که کم و بيش در تمامی کشورهای 
جهان به آن توجه می شود. 

نکته ی مهم دیگر اینکه تنفس هوای سالم حق 
نيز  فضا  این  نگهداری  است،  بشر  افراد  تمام 
وظيفه و تکليف همگانی است، که این تکليف 
بين المللی  نهادهای  و  بر عهده ی مردم، دولت 
است و هر کدام در این ميان، دارای تکاليفی 

هستند.
وضع  بنابراین، 
و  داخلی  قوانين 
حسن  بر  نظارت 
آموزش  آن،  انجام 
بخشی،  آگاهی  و 
و  فرهنگ سازی 
عوامل  بر  نظارت 
می  توان  را  آلودگی 
مهم  وظایف  از 
برشمرد.  دولت 
نهادهاي  و  دولت 
ایجاد  در  ذي ربط 
سالم  زیست  محيط 
و متولی مبارزه با آلودگی هوا مسئوليت کلی 
دارند، بنابراین اقدامات سریع و دقيق دولتمردان، 
نهادهای عمومی  و البته شهروندان می تواند نقش 
بسيار مهمی  در حفظ محيط زیست ایفا کند. 
به فراموشی  متأسفانه که این نقش در همگان 
سپرده شده و انتظار احيای آن نيز به زودی قابل 
تصور نيست. پس باید گفت تمامی ما در بند 
ودر چاهی که  داریم  نقش  کابل  نفس  آمدن 
جان  حال  در  هستيم  آن  کندن  درحال  خود 
دادنيم؛ رفتاری که می شود گفت نوعی از انتحار 

تدریجی است. 

       
 جامعه 

علی »سينا«

الف . اميد

تبليغاتی که هر روز در مورد  با وجود همه آموزش ها و 
از  بردن سطح سالمت و پيش گيری  باال  تاثير ورزش در 
بيماری های متعدد می شود، کماکان در کشور ما درصد 
باالیی از مردم فعاليت ورزشی مداومی ندارند و گروهی 
که  نکته  چند  به  نوشته  این  در  هستند.  بی تحرک  کامال 

معموال از طرف بيماران مورد پرسش است، می پردازم.
انجام  توان  مشابه  مشکالت  دليل  به  کسانی که  مورد  در 
بایسکل  یا  روی  پياده  دویدن،  مثل  هوازی  ورزش های 
سواری را ندارند، تاثير ورزش های غير هوازی تا حدودی 

جبران بی تحرکی را می کند.
مقاومتی  و  غيرهوازی  ورزش های  انجام  افراد،  این  برای 
مثل کار با وزنه یا فنر یا رینگ که درمنزل نيز قابل انجام 
است اگر به صورت مرتب و روزانه به مدت حداقل 30 
تا 60 دقيقه انجام شود تاثيرات مثبتی در حد ورزش های 
هوازی روی کنترل وزن بدن و تنظيم قند خون دارد البته 
بردن  باال  و  شادابی  ایجاد  دليل  به  هوازی  ورزش های 
روحيه عالوه بر فواید فوق، تاثيرات مثبت بيش تری دارند.

یعنی چه؟ ورزش  منظم  این است که ورزش  سوال دوم 
اگر هر روز به مدت 45 دقيقه به صورتی باشد که اندکی 
محسوب  منظم  کند،  شدید  را  تنفس  و  قلب  ضربان 
می شود. اگر امکان ورزش هر روزه نيست یک روز در 

ميان می توان همين سطح ورزش را 75 دقيقه انجام داد.
نکته ی مهمی که عموما از آن غفلت می شود این است که 
تاثير خوب فعاليت بدنی فقط برای قند و چربی اضافه و 

کاهش وزن نيست.

سرطان های  به  ابتال  باره  در  که  بزرگی  بررسی های  در 
روده ی بزرگ و پستان انجام شده است، مردان و زنانی که 
نسبت  به  داشتند  ورزشی  فعاليت  دقيقه  تا60   30 روزانه 
کسانی که زندگی ساکن داشته و ورزش نمی کردند تا 40 

درصد کم تر به این دو سرطان مبتال شده اند.
در مورد سرطان ریه نيز چنين نتایجی دیده شده است، ولی 
از آنجا که اصوال سيگرت نکشيدن ضرورتی جدانشدنی 
برای پيشگيری از همه سرطان ها و بویژه سرطان ریه است 
نتيجه گيری در مورد ارتباط این سرطان و تحرک ممکن 

نشده است.
عالوه بر این ورزش در کسانی که دچار سرطان شده اند 
و تحت معالجه هستند نيز در بهبود و زیاد شدن عمر تاثير 

خوبی داشته است.
یا  عقل  زوال  به  ابتال  از  پيشگيری  در  ورزش  مثبت  تاثير 
دمانس نيز ثابت شده است؛ این بيماری که نشانه های آن 
به  اکنون  هم  است،  خلق  تغيير  و  حافظه  رفتن  دست  از 
دليل زیاد شدن سن جامعه درصد قابل مالحظه ای از افراد 

جامعه را مبتال کرده است.
در  متعدد  مطالعات  در  مسن  افراد  در  ورزش  مثبت  تاثير 

جلوگيری از ابتال به این بيماری به اثبات رسيده است.
در مطالعه ی جالبی که در اروپا انجام شده است کسانی که 
در سنين جوانی و ميان سالی ورزش مرتب انجام می دادند 
خيلی  ساکن  افراد  به  نسبت  پيری  سن  در  و  بعد  سال ها 

کم تر به زوال عقل مبتال شدند.
جالب این که تاثير ورزش در پيشگيری از زوال عقل در 
افراد دچار اضافه وزن خيلی قوی تر و واضح تر بوده است.

هوشمند  جهت  آن  از  را  جدید  موبایل های 
ناميده اند که این دست ساخته های بشر روزبه روز 
از یک ابزار صرفا گفت وگو به ابزاری همه کاره 
در  را  چيز  همه  جای  به تدریج  و  شده  تبدیل 

زندگی ما می گيرد.
دانشمندان در تالش هستند حتی این گوشی ها 
با  که  آنجا  تا  کنند  شبيه تر  نيز  انسان ها  به  را 
مانند  تا  می خواهند  آنها  از  جدید،  برنامه های 
یک ربات، دستورهای شفاهی ما را اجرا کرده 

و نقش منشی های مان را برای مان بازی کنند.
به  و  شده  پيشرفته تر  هرچه  گوشی ها  این  اما 
انسان ها نزدیک تر و شبيه تر می شوند، اختالالت 

و بيماری های شان به انسان ها شبيه تر می شود.
که  است  من  گلکسی  گوشی  آن  نمونه ی 
به  بيش تر  اختاللی شده که  مدت هاست دچار 
این  از  انسان های سرطانی شبيه است؛ سرطانی 
جهت که مانند بيماری یک انسان، تومورها از 
و  یافته  گسترش  کرده،  رشد  آن  ميانی  بخش 

اکنون به دیگر بخش ها »متاستاز« زده است.
دیروز  تا  که  من  محبوب  و  هوشمند  گوشی 
بيماری های  به  اکنون  بود،  شارژ  مشکل  دچار 

جدیدتری مبتال شده که امان از او بریده است.
انسان ها از چند دهه قبل برای تامين هزینه های 
درمانی  بيمه های  به  مبادا،  روز  در  درمان خود 
روی آورده اند و اکنون در جوامع توسعه یافته، 
با وجود هزینه های سرسام آور درمان، اما به مدد 
ناچيزی  هزینه های  بيماران  درمانی،  بيمه های 

برای سالمت خود پرداخت می کنند.

گوشی های سرطانی!
اگر گوشی های هوشمند قرار است روزبه روز 
هوشمندتر شده و به انسان ها نزدیک تر شوند، 
باید برای هزینه های درمان آنها نيز فکری کرد. 
خدمات  شده،  واقع  مغفول  ما  کشور  در  آنچه 
پس از فروش است که بسياری از برندها حاضر 
هزینه ای  مشتری،  رضایت  جلب  برای  نيستند 

بابت آن پرداخت کنند.
هزینه ی  هوشمند،  گوشی های  خرید  برای  ما 
باالتری پرداخت می کنيم تا آن را گرنتی کنيم، 
کارت  منزله ی  به  ضمانت  کارت های  این  اما 
بيمه ی نامعتبر است. از جانب دیگره تحقيقات 
انجام شده نشان می دهد که هزار و عيب و علت 
دیگر برای استفاده کنندگان این نوع گوشی ها 
به وجود می آید که باید عطای آن را به لقایش 
بسپاری. برای توضيح مطلب به این موارد بيشتر 

توجه کنيد:
1- تبلت ها و گوشی های هوشمند که با لمس 
انگشتان کار می کنند، محل بسيار مناسب برای 
و  باکتری های مضر  انواع  انتقال  و  تکثير  رشد، 
خطرناک برای انسان هستند که می توانند باعث 

بيماری فرد نيز شوند.
منجر  می تواند  اندازه  از  بيش  کردن  تایپ   -2
گردن  درد  بر  عالوه  شود.  درد  گردن  بروز  به 
ممکن است دردهای مشابهی در شانه ها و حتی 

سر نيز بروز کند.
3-  نتيجه ی مطالعه ای که در سال 2011 انجام 
شده است نشان می دهد که ممنوعيت ناگهانی 
 24 مدت  به  الکترونيکی  ابزارهای  از  استفاده 

ساعت در فردی که به استفاده از آنها عادت 
دارد، می تواند باعث بروز رفتارهایی مانند بی 
قراری، آشفتگی، اضطراب و احساس انزوا در 

او شود.
سال  در  که  دیگر  نظرسنجی  یک  نتيجه   -4
نشان  شد،  انجام  استنفورد  دانشگاه  در   2010
این  دانشجویان  سه چهارم  از  بيش  که  داد 
دانشگاه، موبایل خود را به رختخواب می برند. 
هورمون  را  مالتونين  می دانيد  که  همان طور 
ترشح  بيشتر  تاریکی  در  و  می نامند  خواب 
می شود و باعث خواب آلودگی می شود. نتيجه 
خواب ناکافی در شب هم احساس خستگی و 

بی حالی در طی روز است.

5- مطالعه در سال 2012 نشان 
درصد   90 از  بيش  که  داد 
دبيرستان  یک  دانش آموزان 
خيالی  ویبره  عارضه  دچار 
 Phantom vibration(

syndrome( هستند.
تلفن  موزیک های  اگر   -6
هدفون  با  را  خود  هوشمند 
گوش  کم  صدای  و  مناسب 
می دهيد، جای نگرانی نيست. 
موزیک  بلند  صدای  اما 
و  داخلی  گوش  به  می تواند 
جدی  صدمات  شما  شنوایی 

وارد کند.
در  دردی  حال  به  تا  آیا   -7
خود  دست  مچ  یا  انگشتان 
انجام  است  دليلش ممکن  احساس کرده اید؟ 
بيش از حد فعاليت هایی مانند تایپ پيامک و 

انجام برخی بازی های موبایلی باشد.
8- طبق نتایج مطالعه ای که در سال 2012 انجام 
شده، 66 درصد افراد اعتراف کرده اند که گم 
شدن یا در دسترس نبودن گوشی هوشمندشان 

آن ها را به شدت نگران و آشفته می کند. 
9- هر چند که خطرناک بودن امواج موبایل 
اما  است،  نشده  تایيد  قطعی  به طور  هم  هنوز 
سازمان بهداشت جهانی، امواج این دستگاه ها 
را از امواج احتماال پرخطر برای انسان و عامل 

احتمالی سرطان برشمرده است. 

وقتینفسهای»کابل«بندمیآید
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وزارت دفاع هند در حال 
بررسی مردی است که گفته می شد از 
70 سال قبل تا کنون بدون خوردن و نوشيدن 

به زندگی خود ادامه داده است.
شفاخانه  محققان  بررسی ها  این  راستای  در 
احمدآباد هند شرایط جسمی »پراالد جانی” را 
تحت کنترل گرفتند و تائيد کردند که این مرد 
هندی که از 6 روز قبل در این شفاخانه به سر می 

برد تاکنون به آب و غذا دست نزده است
به اعتقاد وزارت دفاع هند، کشف راز این مرد 
هندی می تواند به زندگی سربازانی که ناچارند 
در شرایط بحرانی بدون آب و غذا زندگی کنند 
این مرد را  به گفته ی داکترانی که  کمک کند. 
عالمت  هيچ  باال  سن  وجود  با  کرده اند  معاینه 
سوء تغذیه و کم شدن آب در بدن وی مشاهده 

نمی شود.
 

مدیر موسسه فيزیولوژی وزارت دفاع هند در این 
خصوص توضيح داد: شاید اگر این مرد به طور 
علمی مورد آزمایش قرار بگيرد بتواند منجر به یک 
کشف بزرگ علمی شود. در حقيقت این مرد می 
تواند به ما بياموزد که چگونه در شرایط دشوار به 

زندگی خود ادامه دهيم.
پراالد جانی داستان زندگی خود را این طور تعریف 
کرده است که در 7 سالگی برای ماجراجویی به 
تنهایی همانند یک قدیس سرگردان در دنيا خانه 
پدری را ترک می کند. برخی اعتقاد بر این دارند 
که یک نيروی حيات بخش در کالبد این قدیسين 
وجود دارد که آنها را قادر می سازد تنها با نيروی 

روح به حيات خود ادامه دهند.
جانی معتقد است که تحت حمایت یک رب النوع 
قرار دارد که وی را از طریق سوراخی در سقف 
دهان با اکسير ویژه غذا می دهد. بررسی های یک 
ماوراء  مطالعات  عرصه ی  در  متخصص  داکتر 
الطبيعه، توانایی این مرد را در زندگی بدون غذا 
تائيد می کند. این در حالی است که سایر داکتران 
این  علل  برای  مناسب  پاسخی  ارائه ی  به  قادر 

توانایی نيستند.
موسسه  مدیر  تلگراف،  گزارش  براساس 
خصوص  این  در  هند  دفاع  وزارت  فيزیولوژی 
توضيح داد: شاید اگر این مرد به طور علمی مورد 
آزمایش قرار بگيرد بتواند منجر به یک کشف 
بزرگ علمی شود. در حقيقت این مرد می تواند به 
ما بياموزد که چگونه در شرایط دشوار به زندگی 

خود ادامه دهيم.
 به این ترتيب قادر خواهيم بود زندگی انسان ها را 
در مدت وقوع بالیای طبيعی، در شرایط دشوار، 
زیر آب و در تمام موقعيت هایی که انسان را با 

مشکل مواجه می کنند نجات دهيم.
داکتران این شفاخانه قصد دارند این مرد عجيب 
را به مدت دو هفته تحت کنترل قرار دهند. در این 
مدت زمان در یک انسان طبيعی بدون آب و غذا، 
ماهيچه ها تحليل می روند و بدن با کاهش شدید 

وزن و بی آبی مواجه می شود.

چیزی نخورده!مردی که 70 سال 

مولوی

ي
د

ي شهرون
الفبا

تحقق  راه  تنها  انقالب  ادامه  این که  بيان  با  بحرین«  »تمرد  جنبش 
خواسته های مردم بحرین است، رژیم آل خليفه را به سياسی بازی و 

قبضه ی قدرت در این کشور متهم کرد.
جنبش تمرد بحرین در به نقل از سایت اینترنتی النشره، 

ادامه ی انقالب تنها راه ما بيانيه ای تاکيد کرد: 
خواسته های مان است.برای رسيدن به 

همچنين جنبش  بحرین  تمرد 
اعالم کرد: تظاهرات 
تنها  مسالمت آميز 
و  مهم  گزینه ی 
و  استراتژیک 
مت  و مقا

نی  سالح مد تنها 
و موثر مردم بحرین است.کارآمد 

شکست در این بيانيه  تالش های  است:  آمده 
ه ی  د ر از خو فرار  برای  خليفه  آل  رژیم  نيروهای 

عدم  و  احترام به حق مردم و عدم قصاص عادالنه ناقضان انقالب 
حقوق بشر بر کسی پوشيده نيست. رژیم آل خليفه به رغم فشارهای 
بين المللی همچنان در لبه ی پرتگاه مرگ، به بازی سياسی خود ادامه 
می دهد و جنگ رسانه ای و امنيتی عليه مخالفان را رها نمی کند، این 
نشان دهنده ی آن است که نظام حاکم قصد دارد قدرت را قبضه کرده و 

انقالب ملت بحرین را سرکوب کند.
جنبش تمرد بحرین با تاکيد بر همبستگی و همکاری احزاب بحرینی 
اعالم کرد: پایان حکومت دیکتاتوری در بحرین و تحقق حقوق مردم 

بدون جنبش انقالبی مداوم محقق نخواهد شد.

جنبش تمرد بحرین:

ادامه انقالب،
 تنها راه پایان دیکتاتوری 

است

نتيجه ی گفتارهای گذشته این می شود که 
یکی  عنوان  به  سازمانی  شهروندی  رفتار 
سازمانی  رفتار  مدیریت  جدید  مفاهيم  از 
می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان 
و مدیران تاکيد دارد و بروز چنين رفتاری 
در سازمان نيازمند داشتن یک راهبرد رفتار 
بين  در  ان  تقویت  و  سازمانی  شهروندی 
کارکنان می باشد تا بتوان یک محيط هم 
به اهداف  راه و همگرا در جهت رسيدن 
سازمان را ایجاد نمود و با گسترش رفتار 

که  آن  مولفه های  و  سازمانی  شهروندی 
سرمایه ی  تعالی  دارند  اخالقی  بار  بيش تر 
را  سازمان  تعالی  آن  پشتيانی  به  و  انسانی 

رقم زد.
در نظام بوروکراتيک تمام تالش مدیران 
حفظ  با  بيش تر  کارایی  کسب  جهت  در 
است.  بوده  سازمان  هرمی  مراتب  سلسله 
به همين جهت مناسبات سطحی و غيرقابل 
اطمينان بين افراد وجود دارد. اما در نظام 
مناسباتی  دمکراتيک  و  انسانی  ارزشی 

به  مردم  ميان  در  اطمينان  قابل  و  درست 
وجود می آید. در چنين محيطی به سازمان 
تا  داده می  شود که  اعضای آن فرصت  و 
توجه  اساس  این  بر  روند.  پيش  توان  حد 
ارزشی دمکراتيک  نظام  به شهروندان در 
اهميت  که  اکنون  است.  افزایش  به  رو 
بسيار  منابع  از  یکی  عنوان  به  شهروندان 
مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها 
هم می  تواند بسيار با اهميت تلقی شود و از 
این روست که محققان زیادی به تجزیه و 

تحليل رفتار شهروندی پرداخته اند.
نوع  یک  شهروندی  رفتار  کلی  طور  به 
افراد آن  مفيد است که  ارزشمند و  رفتار 
از خود  داوطلبانه  و  دلخواه  به صورت  را 

بروز می  دهند.
تطبيق  و  رفتار  این  درک  صورت  در 
رفتاری  اصول  براساس  سازمانی  نظام 
در  بهره وری  و  کارایی  ميزان  شهروندان، 
انگيزه ی  و  یافت  خواهد  افزایش  سازمان 

کار نيز باال خواهد رفت. 

اي داده به نان گوهر ايماني را
داده به جوي قلب يکي کاني را

                              نمرود چو دل را به  خليلي نسپرد
                             بسپرد به پشه، الجرم جاني را

ادامه در

القاعده صدها شهروند انگليسی و اروپایی را 
در سوریه آموزش داده و از آن ها می خواهد 
به  تروریستی  اقدامات  اجرای  برای  تا 

کشورهای شان بازگردند.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، یک فراری 
کردند  عنوان  غربی  امنيتی  منابع  و  القاعده 
شهروندان  برخی  تروریستی  گروه  این  که 

در  را  انگليسی 
داده  آموزش  سوریه 
را  آن ها  سپس  و 
تا  می کند  ترغيب 
برای اجرای حمالت 
در خاک انگليس، به 
کشورشان بازگردند.

القاعده  فراری  یک 
که پيش تر در دولت 
اسالمی عراق و شام 
مرز  در  است،  بوده 
ترکيه و سوریه گفت 
جدید  نيروهای  که 
و  اروپا  انگليس،  از 
چگونگی  امریکا 
موتر  یک  انفجار 

را  انفجاری  جليقه  یا  و  شده  گذاری  بمب 
آموخته و به کشورهای شان بازمی گردند تا 

دست به ترور بزنند.
شورشی  یک  که  است  باری  اولين  این 
ضد  افراطی  ایدئولوژی  آموزش  سوریه، 

غربی به جوانان غربی را تایيد می کند.

که  شد  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
خصوص  در  انگليس  امنيتی  سرویس های 
این  شهروند   500 از  بيش  تالش  احتمال 
القاعده  برای  و  سوریه  در  که  کشور 
این کشور و  به  بازگشت  برای  می جنگند، 

انجام حمالت گسترده تروریستی نگرانند.
این عضو فراری القاعده به نام مراد گفت: 

مبارزان انگليسی، فرانسوی و امریکایی اغلب 
در خصوص اهداف خود در کشورهای شان 
کنند  منفجر  می خواهند  که  مکان هایی  و 
صحبت می کردند، برای مثال آرزوی یک 
امریکایی افراطی، منفجر کردن خود در کاخ 

سفيد بود.

وی گفت: برخی از خارجی ها تنها با هدف 
کشور  این  به  سوریه  دولت  عليه  مبارزه 
شوی  و  شست  القاعده  توسط  اما  می آیند 
مغزی شده و برای اجرای حمالت به کشور 

خود بازمی گردند.
هفته گذشته دو جوان انگليسی و دو نوجوان 
را  سوریه  به  عزیمت  قصد  که  فرانسوی 

داشتند، دستگير شدند.
مانوئل والس، وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه 
گفت که احتماال حدود 700 فرانسوی یا به 
و  می برند  سر  به  آنجا  در  یا  رفته،  سوریه 
 21 تاکنون  بازگشته اند.  فرانسه  به  اینکه  یا 

فرانسوی نيز در سوریه کشته شده اند.

رفتار شهروندی سازمانی)7(

 آموزشگاه القاعده برای غرب

نقش مهم ایران 
در جنوای 2   

زمان زیادی به برگزاری کنفرانس جنوا پيرامون حل بحران سوریه، موسوم به 
جنوای 2 باقی نمانده است. این نشست که پس از چندبار تعلل و تأخير از ماه 
سپتامبر و اکتوبر 2013 به 22 جنوری 2014 موکول شد، مقدمه ی طوالنی تر 

از متن و حاشيه های برتر از مرکز داشت. 
این  برگزاری  چگونگی  پيرامون  اگرها  و  اما  یا  تردید  و  شک  بيش ترین 
کنفرانس مرتبط با نحوه ی حضور و اعضای شرکت کننده ی این نشست و 
اختالف ميان مخالفان سوریه در چگونگی حضور اعضا و اجندای این نشست 

بود. 
نقش و جایگاه جمهوری اسالمی ایران درحالی به حاشيه ی جنجالی تر از متن 
برای تصميم گيرندگان برگزاری نشست مبدل شده بود که این کشور با طرح 
نظارت از سالح شيميایی سوریه نقش برجسته ای در جلوگيری از شعله ورتر 
شدن جنگ در این کشور بازی نموده و در واقع در هيأت یک بازیگر فعال 

و جدی در این عرصه ظاهر شده بود. 
دعوت از ایران برای حضور در این کنفرانس زمانی به موضوع داغ و جدی 
مبدل شد که جی کارنی؛ سخنگوی کاخ سفيد با اشاره به نقش برجسته ی 
ایران در این نشست، پای بندی این کشور به فيصله ی جنوای 1 را شرط حضور 

در این نشست دانست. 
این درحالی است که در نشست جنوای 1 توافق یک جانبه  برای کناره گيری 
بشاراسد از قدرت گرفته شد اما کورشدن گره بحران سوریه باعث شد تا 
به تدریج این راه حل کمرنگ و کمرنگ تر شود. در نهایت، قدرت های غربی 

محمد قره باغی

سوریه،


