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برنامه ریزی است

فرمانده ارشد ارتش امریکا در افغانستان اعالم کرد، از 
زمانی که اسالم آباد حمالت هوایی به پایگاه های شبه 
نظامیان را آغاز کرده، واشنگتن اقدامات نظارتی خود 
در مرز افغانستان و پاکستان را افزایش داده اما تاکنون 

شاهد فرار هیچ شبه نظامی نبوده است.
امریکا  ارتش  ارشد  فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال 
در افغانستان در مصاحبه  با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گفت: واشنگتن عملیات نظامی خود را با پاکستان در 
مقامات  اما  نمی کند  این کشور هماهنگ  مرز  سراسر 

میزان تبادل اطالعات با افغان ها را افزایش داده اند.
وی افزود: نیروهای افغان و امریکا در این منطقه برای 
مقابله با هرگونه تاثیرات جانبی این حمالت از جمله 

فرار افراطگرایان به افغانستان آماده اند.
امریکا مدت ها پاکستان را برای از بین بردن شبه نظامیان 
در  شمالی  وزیرستان  قبیله نشین  منطقه  در  که  طالبان 

و  کرده اند  پیدا  امنی  پایگاه  افغانستان  مرز  نزدیکی 
از آن منطقه برای حمله به نیروهای ناتو و افغان در 

افغانستان استفاده می کنند، تحت فشار گذاشته است.
مشاهده  پاکستانی  خانواده های  گفت:  دانفورد  جنرال 
شده اند که برای فرار از حمالت هوایی ارتش پاکستان 

در این منطقه از مرز عبور کرده اند.
وی افزود: مقام ها در...                    ادامه صفحه 6
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تقلب!

ارتش امریکا تحقیقاتی را درباره نحوه ناپدید شدن »بو 
کرده  آغاز  افغانستان  در  نظامی اش  پایگاه  از  برگدال« 
است تا معلوم شود آیا او قصد »ترک خدمت« داشته 

است یا نه.
افغانستان  در  نظامی  عملیات  در  که  دال  کنت  جنرال 
شرکت داشته هدایت این تحقیقات را به عهده خواهد 
داشت....                                      ادامه صفحه 6

مورد   ۲۵۵۸ به  رسیده گی  انتخاباتی،  شکایت های  کمیسیون 
شکایت مطرح شده در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 

را آغاز کرد.
شکایت ها  میزان  بیشترین  که  گفته اند  کمیسیون  این  مسووالن 
علیه کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات؛ نهاد اصلی برگزار کننده 
انتخابات ثبت شده است. این شکایت ها در مدت چهل و هشت 

ساعت پس از پایان رای گیری به ثبت رسیده است.
شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
انتخاباتی گفت که میزان نارضایتی از عملکرد کمیسیون مستقل 
انتخابات و کارکنان آن باال بوده و ۹۹۱ شکایت علیه این کمیسیون 
ثبت شده است....                                      ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
که  می گویند  افغانستان  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
ریاست  جمهوری  انتخابات  دوم  دور  در  تقلب  سطح 

)۲4 جوزا( بسیار گسترده و سیستماتیک بوده است.
حکومت  و  انتخاباتی  کمیسیون های  از  نهادها،  این 
کارساختن  روی  تالش  در  که  می خواهند  افغانستان 
یک رییس جمهور غیرمشروع و برآمده از آرای تقلبی 

نباشند.
تنش ها  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
انتخاباتی  کمیسیون های  سازمان یافتۀ  تقلب  خاطر  به 
و  در والیت های جنوبی  احمدزی  اشرف غنی  نفع  به 

شرقی کشور باال گرفته است. 
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 

از  انتخابات  دور  این  در  آرایی که  شمار  می گوید، 
مراتب  به  می شود  گزارش  شرقی  و  جنوبی  والیات 
بیشتر از آرایی  است که در چند دور انتخابات در این 

والیت ها ثبت شده بود. 
معلوم  دقیق  نفوس  احصایۀ  چند  هر  کرد،  تاکید  او 
جنوب  مناطق  در  که  نامی  ثبت  براساس  اما  نیست؛ 
صورت گرفته، شمار آرای به دست آمده در انتخابات 

بیشتر از جمعیت این والیات است.
وسیع  بسیار  پیمانۀ  به  تقلب  پس  کرد،  اضافه  وی 
این  که  شود  مشخص  باید  بنابراین  گرفته؛  صورت 
و  شده  انجام  چه گونه  و  نامزد  کدام  توسط  تقلب 
کمیسیون های انتخاباتی باید در این مورد تحقیق کرده 

و به مردم توضیح دهند.

تقلب  که  دارند  ادعا  نامزد  هردو  کرد،  تصریح  او 
دقیق  بررسی  زمینه  این  در  باید  پس  گرفته؛  صورت 
تقلب  یک  کدام  که  شود  مشخص  و  گیرد  صورت 
کردند، اما اگر چنین نشود،...              ادامه صفحه 6

چگونه برگدال ناپدید 
شــــد؟

شکایت های اشرف غنی

 بیشتر از داکتر عبداهلل است!

جنرال دانفورد: 

افغانستان به سرنوشت عراق مواجه نمی شود

اشرف غنی؛ 
متفکِر 

قبیله ساالر!
نگاهی گذرا 
به پس منظِر 

اکادمیِک دکتر 
اشرف غنی
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چـه گونه
شـعر            

را 
دکلمه 
کنـیم؟

در برگ ها

چرا فروید از 
امریکا متنفر 

بود؟

نهادهای ناظر بر انتخابات:

آرای برخی والیت ها بیشتر از جمعیتش است

صفحه 6



 ،۱3۹3 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
محترم اشرف غنی احمدزی اصرارِ بی حدوحصر 
به دو نقطۀ مهم دربارة شخصیِت خود دارد و بر 
مردم  آرای  ادعا، خواهان کسِب  همین دو  بنیادِ 

می باشد:
پس منظر  مورد  در  مضاعف  فخرفروشی   )۱

اکامیِک خود؛
روشنایی  )در  اولی  نقطۀ  به  مرتبط   )۲
در  کالن  موفقیت های  ادعای  تحصیالتش(، 

تجربۀ مدیریتی ـ سیاسی.
 این نوشتار، صرف در پی سبک و سنگین سازِی 
اگر  می باشد.  احمدزی  اشرف غنی  اولِی  ادعای 
موفق شویم درستی و نادرستِی ادعای نخستین 
نیز  دومی  ادعای  ماهیِت  بگیریم،  بررسی  به  را 

برمال می گردد. 

1. تحصیالت اشرف غنی:
میالدی   ۱۹4۹ سال  متولد  اشرف غنی  دکتر 
)بین  میالدی   ۱۹60 دهۀ  اواخر  در  غنی  است. 
دورة  پایان  از  پس   ،)۱۹67-۱۹66 سال های 
دانشگاه  وارد  کابل،  حبییۀ   لیسۀ  در  دبیرستان 
همان جا  در  و  شد  لبنان  بیروِت  در  امریکایی 
بعدها  )که  سعادة  روال  کنونی اش،  همسر  با 
بورسیۀ  گردید.  آشنا  برگزید(،  را  غنی  تخلص 
افغانستان،  دانشجویان  از  دیگر  تِن   70 و  غنی 
از طرف موسسۀ کمک های امریکا )یو اس آید( 
تأمین شده بود. اشرف غنی تقریبًا حدود یک دهه 
دورة   ۱۹77 سال  در  و  برد  به سر  بیروت  در 
رشتۀ  در  را  خود  )ماستری(  ارشد  کارشناسی 
رساند.  پایان  به  )انتروپولوژی(  انسان شناسی 
خانوادة روال سعادة اگرچه از نگاه تعلقات دینی 
از عیسوی های کشور لبنان می باشند، اما به نظر 
سکوالرمشرب  بیشتر  خانواده  این  که  می رسد 
بوده باشند تا دین دار.  برادر روال، فؤاد سعادة، 
لبنان  مارکسیست  اکادمیسین های جواِن  از  یکی 
پایان نامۀ دکترای خود  بود. در واقع اشرف غنی 
دکتر  آقای  است.  کرده  اهدا  سعادة  فؤاد  به  را 
از  از هم یکی  ایشان  محمد جمیل حنفی ـ که 
دانشگاه  در  غنی  اشرف  هم دورة  دانشجویان 
انسان شناسی در  بیروت بوده و سپس در رشتۀ 
یک  طی  ـ  نموده  اخذ  را  خود  دکترای  امریکا 

همکاری  احتمال  از  اشرف غنی،  مورد  در  مقاله 
فؤاد سعادة با غنی در نوشتن پایان نامۀ کارشناسی 
ارشدش صحبت می کند و همچنان ادعا می کند 
خیلی  هم  با  غنی  دکترای  و  ماستری  پایان  که 

مشابه اند]۱[.
پایان دورة ماستری، در سال  از  آقای غنی پس 
کوتاهی  مدِت  و  برگشت  افغانستان  به   ،۱۹77
دانشگاه  در  ـ  سال  یک  از  کم تر  حدود  در  ـ 
کابل مصروف تدریس شد. غنی در همان سال 
دولت  سوی  از  بورسیه یی  آوردن  به دست  با 
افغانستان، برای ادامۀ تحصیل به امریکا رفت و 
وارد دانشگاه ُکلمبیا شد. از سال ۱۹77 تا سال 
مقطِع  پژوهِش  مصروف  کلمبیا  در  وی   ،۱۹۸4

دکترایش بود.
دانشکدة  وارد  ایشان  دکترا،  دورة  اتمام  از  بعد 
هاپکنز  جانز  دانشگاه  انسان شناسی  نوتأسیس 
تا  دانشگاه  استاد  حیث  به  آن جا  در  و  می شود 
تدریس  مصروف  جهانی  بانِک  در  گماردنش 
پژوهش  انجام  برای   ۱۹۸7 سال  در  می باشد. 
کمپ های  در  و  می رود  پاکستان  به  میدانی 
مهاجرین و مدارس دینی برای یک مدت کوتاه 
همین  به  توجه  با  شاید  می کند.  تحقیق  و  کار 
دوره است که بعدها غنی در مبارزات انتخاباتی 
سال روان ادعا می کند که در پاکستان سیرت النبی 
خوانده است؛ در حالی که سفر او به پاکستان، 
به خاطر فراگیری آموزش های دینی نه، بل برای 

انجام پژوهش های میدانی بوده است.

2. نوشته های اشرف غنی: 
اشرف غنی  از  دکترا،  پایان نامۀ  تکمیل  از  قبل 
به  علمی  ژورنال های  در  تحقیقی  مقالۀ  دو 
و  »اسالم  عنوان  زیر  اولی  است.  رسیده  چاپ 
دولت سازی در یک جامعۀ قبیله یی ـ افغانستان: 
نشر  به  ]۲[ که در سال ۱۹77   »۱۹0۱ –  ۱۸۸0
یک  در  »نزاع  عنوان  تحت  دومی  و  رسیده، 
-۱۸۸۵ افغانستان،  کنر،  درة  شریعت،  دادگاه 
۱۸۹0« ]3[ که در سال ۱۹۸3 چاپ شده است. 
طرف  از  نخست  ایشان  دکترای  پایان نامۀ  البته 
انتشاراِت خود دانشگاه کلمبیا برای نشر پذیرفته 
شد، اما سپس به دالیل نامعلوم و فاش ناشده یی، 
پایان نامۀ  با  به دلیِل هم خوانی و مشابهت   شاید 

این قرارداد از سوی  دورة کارشناسی ارشدش، 
باقی  چاپ نشده  تاهنوز  و  گردید  فسخ  اداره 
مانده است]4[. ناگفته نباید گذاشت که پژوهش 
دکترای ایشان در انترنت قابل دسترس است]۵[. 
بعد از تکمیل دورة دکترا اشرف غنی هیچ تحقیق 
مستقل دیگری را انتشار نداده است. اما از او در 
بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ چهار نقد کتاب و 
انسان شناس  اندیش مند و  با یک  یک گفت وگو 
معروف اتریشی، اریک ولف، انشار یافت است 
که  می توانیم  گفته  اکادمیک  دید  از  بس]6[.  و 
واقعی  معنی  به  وی  پسین  آثار  این  از  هیچ یک 
حساب  به  علمی  پژوهِش  و  تحقیق  یک  کلمه 
یک  همیاری  با  که  او،  کتاب  واپسین  نمی آید. 
خانم انگلیسی به نام کلیر کوکهارت نوشته شده 
است، در واقع یک تحقیِق مشترک است. عنوان 
این کتاب »بازسازی دولت های ناکام: چارچوِپ 

برای ترمیم دوبارة دنیای شکسته« می باشد]7[. 
این  مشترِک  پژوهِش  و  کار  نتیجۀ  کتاب،  این 
پساطالبان  افغانستان  در  که  می باشد  مولف  دو 
اثر  این  که  گفت  می توان  است.  گرفته  صورت 
افغانستان  در  دولت سازی  تجربۀ  بازنویسی 
دیگر  کشورهای  به  نمونه  این  که  می باشد، 
دیگر،  عبارت  به  یا  است.  شده  داده  تعمیم  نیز 
بل  نیست؛  افغانستان  مسایل  ویژة  کتاب  این 
به  پیچیده یی  فرایند  تیوری پرازی کلی در مورد 
نویسنده،  دو  دید  از  می باشد.  دولت سازی  نام 
نظام های  دارای  جهان  کشورِ   60 تا   40 بین 
و  می باشند  دولت داری  ناکام  و  ضعیف  تقریبًا 
این کتاب، به حیث یک کتاب رهنما، طرح هایی 
برای پروسۀ دولت سازی در قرن ۲۱ تجویز  را 
می کند. شاید بتوان گفت مقاله یی که اشرف غنی 
به تاریخ 6 سنبلۀ ۱3۹۲ در روزنامۀ هشت صبح 
این  دیدگاه های  فشردة  بود،  رسانده  نشر  به 
افغانستان  دولت سازی  پروسۀ  مورد  در  کتاب 

می باشد]۸[. 

3. تیوری پردازی ها و نظریات اشرف غنی:
از:  است  عبارت  اشرف غنی  دکترای  تز  عنوان 
 ».۱۹0۱  -۱747 افغانستان،  تسلط:  و  »تولید 
اشرف غنی در پروژة دکترای خود به گونه یی ادعا 
می کند که افغانستان از نگاه ساختاری )ساختار 
دیوان ساالری  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
دورة  دو  او  است.  کرده  بنیادین  تغییر  غیره(  و 
تاریخی را برای اثباِت این ادعای خود انتخاب 
می کند: دورة اول از ۱۵00 تا ۱7۲0؛ و دورة دوم 
غنی  اشرف  دید  از  میالدی.  تا ۱۹0۱  از ۱747 
تا ۱7۲0(  اول )۱۵00  تاریخی  در جریان دورة 
در این سرزمین »ساختار« فرهنگِی زبان فارسی 
»مسلط« بود. اما در دورة تاریخی دوم )۱747 تا 
۱۹0۱( این ساختار »مسلط«، به ساختار »مسلط«  
دیگری جا باز کرد: ساختار قبیله یی پشتون محور. 
از دید او، این روند در سال ۱747، یعنی با به 
قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، آغاز  و در پایان 
دورة حکمروایی عبدالرحمن خان تکمیل کردید. 
که  کسانی  برای  اشرف غنی  دکترای  تز  مقدمۀ 
ظاهراً  دارند،  سیاسی  فلسفۀ  با   کم تر  آشنایی 
خیلی پیچیده به نظر می رسد. اما در واقع چیزی 
را که او می خواهد بیان کند خیلی ساده است، اما 
ایشان از ادبیات ثقیل سود جسته اند. اشرف غنی 
داشته  ساختارگرایی  تفکر  بر  نقدی  می خواهد 
تغییرناپذیری  به  ساختارگراها  زیرا  باشد، 
عرصۀ  در  داشتند.  باور  اجتماعی  ساختارهای 
ساختارگرایی   ،۱۹60 دهۀ  در  شناسی،  مردم 
مهم ترین  از  یکی  و  بود،  شده  افتاده  جا  خیلی 
در  اما  بود.  اشتراوس  لیوی  نحله،  این  متفکران 
دهۀ ۱۹70 و ۱۹۸0 ساختارگرایی دیگر به چالش 
کشیده شده بود، و این امر پذیرفته شده بود که 
میان ساختار و فرد، رابطۀ دیالیکتیکی و دادوستد 
نیز  دیگرش  یکی،  دگرگونی  با  و  داشته  وجود 
دگرگون می شود. اشرف غنی برای توجیه نظرِی 
بحِث تغییر...                       ادامه صفحه 7
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زلمی نشاط ـ نامزد دورة دكترای فلسفة سیاسی در دانشگاه ایسکس بریتانیا

اشرف غنی؛ متفکِر قبیله ساالر!
نگاهی گذرا به پس منظِر اکادمیِک اشرف غنی احمدزی

 

آن  از  داده، حاکی  نشان  تلویزیوِن یک  را که  تصاویری 
کابل، صدها  والیت  سروبِی  ولسوالِی  در  تنها  که  است 
انتخابات،  کمیسیون  کارمنداِن  توسط  رای دهی  برگۀ 
طالباِن محلی و افراد پولیس به نفِع یک نامزدِ مشخص 
نشانی و تاپه و به صندوق ها انداخته می شود. این تصاویر 
نشان می دهد که یک مرد با خیاِل آسوده بر سِر جانماز 
نظرش،  مورد  نامزد  نفِع  به  را  رای  برگه های  و  نشسته 

نشانی و تاپه می کند. 
هرچنـد کمیسیون مستقِل انتخابات گفته است که در روزِ 
انتخابات به دلیل کمبود برگه های رای دهی، مردمِ سروبی 
دست به اعتراض زده بودند؛ اما اسناد نشان می دهد که 
بنیـاد ندارد و همۀ برگه های رای دهی در  چنین ادعایی 
به  کمیسیون،  کارمندان  و  مسلح  فرد  چند  توسط  آن جا 
نفِع یک نامزدِ به کار رفته بوده است. اگرچه در گزارش 
نفِع  به  برگه ها  این  که  است  نشده  گفته  یک  تلویزیوِن 
کدام نامزد خانه پری و استفاده شده اند، اما تصاویر نشان 
نفع  به  صندوق ها،  پُرشدِن  و  تقلب  آن همه  که  می دهد 

دکتر اشرف غنی احمدزی صورت گرفته است. 
که  باشد  می تواند  تقلب هایی  از  نمونه یی  گزارش،  این 
صورت  خاصی  نامزد  نفِع  به  نیز  کشور  نقاِط  سایر  در 
گرفته است. اما چنان پیداست که کمیسیون انتخابات و 
کمیسیون شکایات ، به این مسایل به گونۀ بسیار روشن 

نمی پردازند.
کامیوِن  کابل  پولیِس  انتخابات،  داریم که در روز  یاد  به 
بود  داده  توقف  را  رای دهی  برگۀ  میلیون  یک  حامِل 
بدون  و  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس  توسط  که 
اکنون  می شد.  داده  انتقال  سروبی  به  پولیس،  هماهنگی 
مشخص شده که اگر پولیس آن کامیون را توقف نمی داد، 
برگه های راِی  آن نیز با همین سرنوشت روبه رو می شدند. 
از  یکی  نفِع  به  کالن  تقلب های  انجام  به  توجه  با  حاال 
نامزدان آن هم با همسویی کمیسیوِن انتخابات و حمایِت 
بسیار  بحران  به  افغانستان  روند،  این  از  کرزی  آقای 
پیشنهاد  به  کرزی  آقای  بی توجهِی  است.  شده  نزدیک 
رییس  برکناری  بر  مبنی  پیشتاز،  نامزد  عبداهلل  داکتر 
پولیس  جانب  از  که  ـ  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای 
از  او  موردِ  در  زیادی  ادعاهای  و  شده  تقلب  به  متهم 
ـ سبب  دارد  عبداهلل وجود  داکتر  انتخاباتی  ستاد  جانب 

شده که ذهنیت ها در برابِر آقای کرزی حساس شوند.
کرزی  آقای  آگر  که  رسیده اند  باور  این  به  همه  اکنون   
نخواهد، هیچ کس در کمیسیون نمی تواند یک برگه رای 
تقلبی را به نفع نامزدِ مورد نظرش حساب کند. برداشت ها 
این است که با برکناری آقای امرخیل از سمِت ریاست 
داراالنشای کمیسیون انتخابات، برنامۀ مهندسِی آرا عملی 
پنبه  یک سره  تقلب کاران،  رشته های  همۀ  و  نمی شود 
اما  می نشیند.  کرسی  به  مردم  پاِک  رای  و  شد  خواهد 
مقام  این  از  با حمایت  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
کمیسیون، می خواهد از تحقِق ارادة مردم جلوگیری کند.

جدا از این مسأله، قرار بود که یک کمیسیوِن حقیقت یاب 
داراالنشای  رییس  بر  وارده  اتهام های  تا  شود  تشکیل 
کمیسیوِن انتخابات را بررسی کند. ولی اکنون که چهار 
نیز  کمیسیون  این  می گذرد،  انتخابات  برگزاری  از  روز 
آقای  نشان می دهند که  این ها همه  تشکیل نشده است. 
کرزی تالش دارد انتخابات را به بحران بکشاند تا خود 
دست  دارد،  سر  در  که  اهدافی  به  بتواند  این میان  در 
یابد. در حالی که انتظار از آقای کرزی این است که به  
عنواِن رییس جمهور افغانستان، کوشش کند این کشور 
مردم  انتخابات،  از  پس  فردای  تا  برود  ثبات  سمِت  به 
او را عزیز بدارند و از وی به عنواِن یک رهبِر دل سوز 
اما متأسفانه چنان پیداست که شیرینِی چوکِی  یاد کنند. 
ریاست جمهوری و ذهنیت  قبیله یی، به آقای کرزی اجازه 
نمی دهند که در این برهۀ حساس، عالمانه و دوراندیشانه 

تصمیم بگیرد.
جناِب  برای  عمیق  تفکِر  فرصِت  هم  هنوز  رو،  هر  به 
با خود محاسبه کند و تصمیم  باید  او  باقی ست.  کرزی 
بگیرد که: می خواهد افغانستان را به آرامی و آبادانی گذار 
دهد یا به جنگ و تباهی؛ می خواهد آینده گان او را عزیز 

بدارند یا خاین بخوانند!

کرزی افغانستان را کجا می برد؟
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بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده امریکا به کانگرس گفته است 
 ۲7۵ حدود  عراق،  در  کشورش  های  دیپلومات  از  حفاظت  برای  که 
سرباز به این کشور می فرستد. هدف این ماموریت حفاظت از سفارت 

ایاالت متحده امریکا در بغداد است.
رییس جمهور اوباما روز دو شنبه )۲6 جوزا/ ۱6جون( به کانگرس گفت 
که ۲7۵سرباز به عراق می فرستد تا از کارمندان سفارت این کشور در 

بغداد حفاظت کنند و امنیت آنها را تامین نمایند.
اوباما زمانی این تصمیم را گرفته است که گروه داعش )دولت اسالمی 
عراق و شام( بخش های زیادی از شمال عراق به شمول موصل، دومین 

شهر بزرگ این کشور را هفته گذشته به تصرف خود درآورد.
اوباما در نامه یی به نماینده گان کانگرس گفته است: »این نیرو به هدف 
حمایت از شهروندان و مایملک ایاالت متحده، در صورت ضرورت، 

موظف می شود و برای جنگیدن نیز مجهز است«.
در اواخر هفته گذشته زمانی که جنگ ها به سمت پایتخت نزدیک می 
شد، شماری از شهروندان ایاالت متحده امریکا از یک پایگاه هوایی به 
شمال بغداد منتقل شدند. قباًل ایاالت متحده امریکا نیروی ۱60 نفری به 

عراق فرستاده است که شامل ۵0
است  گفته  کاخ سفید  می شوند.  از ۱00 سرباز  بیش  و  بحری  سرباز 

که این نیروها با موافقت حکومت عراق به این کشور اعزام می شوند.
خروج برخی کارمندان

این سربازان همچنان در جابجایی کارمندان  کاخ سفید گفته است که 
دیپلوماتیک به قونسلگری ها در اربیل و بصره و همچنان در مناطق هم 
مرز با اردن نیز کمک می کنند. با وجود این، کاخ سفید گفته است که 
سفارت باز می ماند و اکثریت کارمندان آن در بغداد به کار خود ادامه 

می دهند.
اوباما گفته است که با این نامه اش براساس »مصوبه قدرت جنگ« به 
متحده  ایاالت  به رییس جمهور  این مصوبه  داده است.  کانگرس خبر 
را  توظیف سربازان  کانگرس  موافقت  بدون  اجازه می دهد که  امریکا 
از 60 روز  نباید بیش  نیروها  این  اما مدت زمان استقرار  دستور دهد، 

باشد.
جنگجویان داعش حاال بخش هایی از شمال عراق را در کنترل خود 
ادامه می دهند.  اند که به پیشروی خود به جانب بغداد  دارند و گفته 
گفته می شود که این گروه به چندین مورد کشتار در شهر تصرف شده 
دست زده است. این گروه تصاویری را نشر کرده است که در آن از قرار 

معلوم سربازان گرفتار شده حکومتی را قتل عام می کند.
گفتگوی واشنگتن و تهران

یی  هسته  گفت وگوهای  حاشیه  در  شنبه  دو  روز  امریکایی  های  مقام 
ایران در ویانا، در مورد بحران عراق نیز با همتاهای ایرانی خود صحبت 
متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون  حرف،  ماری  کردند. 
با تایید  امریکا تایید کرد که »گفتگوی کوتاه« صورت گرفته است. او 
این که واشنگتن و تهران »منافع مشترک« دارند، گفت هنوز معلوم نیست 
که ایاالت متحده امریکا مشتاق ادامه تعامل با ایران در این قضیه باشد.

هرگونه  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  سخنگوی  کیربی،  جان 
گفت:  او  کرد.  رد  را  عراق  در  ایران-امریکا  احتمالی  نظامی  شمولیت 
»به صورت مطلق هیچ تصمیم و برنامه ای برای هماهنگی فعالیت های 

نظامی میان ایران و ایاالت متحده امریکا وجود ندارد«.
دروازه  ظاهراً  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان  پیشتر 
همکاری های نظامی را باز گذاشته و گفته بود: »ما هیچ چیزی را که 

سازنده باشد، رد نمی کنیم«.

دستـاوردهای داعـش در عـراق
 نتیجۀ سال ها برنامه ریزی است

»داعش«  شام  و  عراق  دولت  گروه  مسلح  افراد 
هفته گذشته به موصل عراق یورش بردند و صدها 
میلیون دالر از بانک ها سرقت کرده و در زندان ها را 
باز کردند و خودروهای ارتش را به آتش کشیدند.
فقط دو روز طول کشید که اعضای داعش فتواها 
کنند  صادر  را  خود  شریعت  حکم  اجرای  برای 
کارمندان  و  پلیس  نیروی  صدها  آن  براساس  که 
اعدام  شوند،  محاکمه ای  اینکه  بدون  را  دولت 
کردند. به نظر می رسد که حمله داعش به موصل 
که در آن چند هزار نیروی آن و به سمت جنوب 
اما  گرفت  صورت  سریع  بسیار  داشتند  حضور 
آورده است  به دست  این گروه  که  دستاوردهایی 
نتیجه چندین سال برنامه ریزی و آماده سازی این 

گروه بوده است.
در همین راستا برایان فیشمن، پژوهشگر مبارزه با 
کرد:  اعالم  جدید  امریکای  موسسه  در  تروریسم 
آنچه که ما در عراق امروزه شاهد آن هستیم اوج 
سال  در  آن  تاسیس  زمان  از  داعش  تالش های 

۲006 بوده است.
بررسی تاریخ این گروه نشان می دهد که داعش از 
امریکایی تصور می کنند بسیار  آنچه که مسووالن 

بلندپروازتر و کارآمدتر است.
این گروه که به ناآرامی هایش معروف است اهداف 

مشخصی را برای تشکیل »خالفت اسالمی« ترسیم کرده 
سوریه  و  عراق  در  نشین  سنی  مناطق  شامل  که  است 

می شود.
به  گروه  این  که  می دهد  نشان  نیز  ساالنه  گزارش های 
پیشروی هایی برای تحقق اهداف خود دست یافته است.
داده  نشان  داعش  بر  البغدادی  ابوبکر  رهبری  سایه  در 
شد که این گروه دست به خشونت های بی امان می زند 
و برای اجرای اهداف خود بسیار رادیکالی عمل می کند.
در سال ۲007 داعش کتابچه ای را منتشر ساخت که در 
آن دیدگاه خود را درباره عراق مطرح و تصمیم خود را 
برای مقابله با نظام این کشور به عنوان طرفی که قدرت 

مطلق را عمال در اختیار دارد، اعالم کرد.
براساس این دیدگاه، نگرش های عقیدتی بر ارائه خدمات 

اولویت می یابد.
در این کتابچه عنوان شده است که »بهبود اوضاع مردمی 
که تحت کنترل داعش هستند، اهمیت کمتری از وضعیت 

دینی آنها دارد«.
از مهمترین اقداماتی که داعش براساس این کتابچه باید 

انجام دهد آزادسازی اهل تسنن از زندان هاست.
نشان  شده اند،  چاپ  تازگی  به  که  ساالنه  گزارش های 
و  انتحاری  حمالت  طریق  از  داعش  که  می دهند 
خودروهای بمب گذاری شده و ترورها توانسته است به 

موفقیت هایی دست یابد.
این گروه  که قدرت  در هنگامی  اواسط سال ۲0۱۲  در 
بیشتر می شد بیانیه های سازمان ملل نشان می داد که تعداد 

قربانیان غیرنظامی در عراق در حال افزایش است.
ملی،  امنیت  مشاور  بلینکین  جیه  آنتونی  حال  همان  در 
معاون جو بایدن معاون رییس  جمهور امریکا اعالم کرد 

که خشونت در عراق به پایین ترین سطح در تاریخ رسیده 
است.

آینده  به  نسبت  پیش بینی ها  که  نشان می دهد  مساله  این 
بوده  محدود  امریکا  اشغالگری  دوره  پایان  در  داعش 

است.
شد  آغاز   ۲006 سال  در  که  طایفه ای  جنگ  هنگام  در 
با  مردم  که  باعث شدند  با وحشی گری هایشان  تندروها 
آنها دشمن شوند و آنها از شکست ها بدست قبایلی که 
به کمپین مبارزه با تروریسم پیوسته بودند، رنج می بردند.
اما با تشدید جنگ داخلی فرامرزی در سوریه داعش به 
این نتیجه رسید که فرصت های جدیدی برای پیشرفت 
دارد و بسیار قبل تر از اینکه بخواهد از سوریه به موصل 

حمله کند از موصل به سوریه حمله کرد.

داعش در سوریه براساس یک استراتژی خاص به قدرت 
دست یافت، نخست اینکه دست به حمالت استراتژیک 
انبارهای  همچون  منابع  درآوردن  کنترل  تحت  برای 

سالح، چاه های نفت و انبارهای حبوبات بزند
و در عین حال از درگیری های طوالنی با نیروهای نظامی 

سوریه اجتناب ورزد.
کننده  غافلگیر  بسیار  موصل  در  رخدادها  که  حالی  در 
بود داعش از بیش از یکسال قبل حضور خود بر الرقه 
در سوریه و حضور خود در فلوجه در غرب عراق را از 

شش ماه قبل تشدید می کرد.
جنرال مایکل تی.ولین یک مسئول عالی رتبه در سازمان 
امریکا  کنگره  مقابل  در  فوریه  ماه  در  نظامی  اطالعات 
اعالم کرد که داعش ممکن است تالش کند تا اراضی را 
در عراق و سوریه تحت تصرف خود درآورد تا قدرت 

خود را در سال ۲0۱4 نشان دهد.

عراق  در  اوضاع  آنکه  بدلیل  و  حاضر  حال  در 
باراک  دولت  تصمیم  این  است  شده  نابسامان 
اوباما رییس جمهوری امریکا مبنی بر مسلح نکردن 
انتقادات مخالفان  مخالفان میانه رو در سوریه آماج 
این  می گویند  مخالفان  که  چرا  است  گرفته  قرار 
اقدام به تندروها اجازه داد تا به قدرت دست یابند.
از  که  امریکا  سابق  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
هفته  می کند  دفاع  سوری  مخالفان  کردن  مسلح 
حاضر  حال  در  کرد  اعالم  نیویورک  در  گذشته 
بر  من  نیست  سوریه  به  محدود  مشکل  این  فقط 
اما  است  منطقه ای شده  مشکل  یک  که  باورم  این 
عراق  در  را  شهرها  داعش  که  زمانی  نمی توانیم 
تحت تصرف خود در می آورد و تالش می کند تا 

یک کشور اسالمی تشکیل دهد، پیش بینی کنیم.
با  مبارزه  زمینه  در  امریکایی  مسئول  همچنین یک 
نظر  به  کرد:  اعالم  گذشته  جمعه  روز  تروریسم 
منطقه ای  استراتژی  یک  از  گروه  این  که  می رسد 
استفاده می کند که به سوریه و عراق به عنوان میدان 
جنگی قابل مبادله نگاه می کند که اجازه انتقال منابع 
نظامی  اهداف  تحقق  را جهت  انسانی  نیروهای  و 

می دهد.
به  مستقیم  صورت  به  داعش  گرفتن  قدرت 
گذاشته  جای  بر  عراق  در  امریکایی ها  که  میراثی 
عرصه  یک  امریکا  زندان های  که  چرا  برمی گردد  بودند 
دیگر  کردن  آماده  تندرو جهت  رهبران  برای  حاصلخیز 

افراد بوده است.
داعش  به  القاعده  رهبر  الظواهری  ایمن  اینکه  از  پس 
در  عملیات  و  کند  عقب نشینی  عراق  به  تا  داد  دستور 
سوریه را برای جبهه النصره بگذارد داعش رسما از سوی 

القاعده در اوایل سال جاری میالدی طرد شد.
این  میان  شدیدی  خصومت  که  شد  باعث  جدایی  این 

دوگروه صورت بگیرد.
از  شده  خارج  مناطق  بر  تصرف  در  سوریه  در  داعش 
کنترل نظامیان سوریه متمرکز بوده است اما در عراق این 
گروه از ناامیدی اهل تسنن نسبت به دولت نوری مالکی 
گروه های  با  ائتالف هایی  به  تا  است  کرده  استفاده  سوء 
مسلح اهل تسنن دست یابد که از جمله این گروه های 
مسلح همان گروهی است که مسئوالن سابق در حزب 

بعث آن را راهبری می کنند.
بعثی ها  از جمله  این گروه ها  از  بسیاری  اینکه  با وجود 
و دیگر شبه نظامیان برخی قبایل با داعش به دلیل وجود 
یک دشمن مشترک همکاری می کنند اما منابعی که داعش 
ائتالفی  به  آنها  باعث می شود که  از آن برخوردار است 
مناطق  کنترل  امر  این  که  یابند  دست  مدت تر  طوالنی 

مجدد برای دولت نوری مالکی را دشوارتر می سازد.
گروه های  امور  در  اردنی  کارشناس  یک  ابوهنیه  حسن 
این  تمام  که  است  این  مهمتر  مساله  می گوید:  تندرو 
داعش  اما  دارند  هدف  یک  حاضر  حال  در  گروه ها 
توانسته است از گسترش نارضایتی ها و خشم برخی از 
مردم سوء استفاده کند و هویت خود را براساس مبارزه 

با تروریسم پابرجاتر کند.

اوباما به عراق سرباز می فرستد

امریکایی ها: 

کلینتون بهتر از اوباما است

ترکیه، چین و جمهوری چک، صادرکنندگان ارشد تسلیحات کوچک جهان
چین،  که  می دهد  نشان  ملل  سازمان  آمار  جدیدترین 
ترکیه و جمهوری چک به فهرست صادرکنندگان ارشد 
تسلیحات کوچک جهان که امریکا در راس آن قرار دارد، 

پیوستند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بنا بر ارقام داده های 
آماری تجارت کاالی سازمان ملل در سال ۲0۱۱، ایتالیا 
نیز به این فهرست پیوسته و یکی از واردکنندگان ارشد 
تسلیحات کوچک است که امریکا در راس آن قرار دارد.
کوچک  تسلیحات  ساالنه  تحقیق  توسط  که  ارقام  این 
جهانی  تجارت  ارزش  که  می دهد  نشان  شده،  منتشر 
تسلیحات سبک و کوچک بین سال های ۲00۱ و ۲0۱۱ 
دو برابر شده و از ۲.3۸ میلیارد دالر به 4.63 میلیارد دالر 

رسیده است.
 ۱00 دست کم  که  کشورهایی  تعداد   ۲0۱۸ سال  در 
از  می کردند،  سال صادر  در  کوچک  دالر سالح  میلیون 
۱۲ کشور در سال ۲0۱0 به ۱4 مورد افزایش یافت. در 
صدر این فهرست امریکا قرار دارد و مابقی ایتالیا، آلمان، 
بلژیک،  جنوبی،  کره  روسیه،  سویس،  اتریش،  برزیل، 
چین، ترکیه، اسپانیا، جمهوری چک و رژیم صهیونیستی 
درآمد صادرات سالح  کاهش  به خاطر  هستند. سویس 

کوچک از ۱3۲ میلیون در سال ۲0۱0 به 44 میلیون در 
سال ۲0۱۱ از جایگاه قبلی خود پایین آمد.

هشت کشوری که در سال ۲0۱۱ دست کم ۱00 میلیون 
درآمد حاصل از صادرات سالح کوچک داشتند امریکا، 
ایتالیا  و  فرانسه  انگلیس،  تایلند،  استرالیا،  آلمان،  کانادا، 
هستند. کره جنوبی نیز به خاطر کاهش صادرات از رقم 
۱30 میلیون دالر در سال ۲0۱0 به رقم 40 میلیون دالر در 

سال ۲0۱۱ از جایگاه قبلی اش پایین آمد.

از ۱40 هزار سالح کوچک،  بیش  تحقیق همچنین  این 
سبک و مهمات را که توسط پلیس در هشت شهر امریکا 
است.  داده  قرار  بررسی  مورد  شده،  ضبط  آن  توابع  و 
سبک  تفنگ  که  شد  مشخص  همچنین  بررسی  این  در 
موادمخدر،  قاچاقچیان  از  شده  ضبط  سالح  درصد   77
اعضای گروه های تبهکار و جنایتکاران را تشکیل می دهد 
و دست کم 70 درصد این تفنگ ها نیمه خودکار هستند. 
تفنگ های سنگین تر کمتر از ۱۲ درصد سالح ضبط شده 
را تشکیل می دهد و تنها نیمی از تفنگ های تهاجمی نیمه 

خودکار جزو تسلیحات ضبط شده اند.
کنفرانس  یک  به  گزارش  این  کنندگان  تدوین  از  یکی 
و  کلی  تصویر  امریکا  به  مربوط  ارقام  گفت:  خبری 
کلیشه ای در این باره را در رسانه های امریکا برهم زده 
مکزیک  است.  مکزیک  برخالف  حتی  ارقام  این  است. 
تقریبا 7۲ درصد از تسلیحات مکشوفه یا ضبط شده را 

تفنگ یا سایر تسلیحات سنگین اعالم کرده است.
یک  ملل  سازمان  نظر  تحت  کوچک  تسلیحات  بررسی 
پروژه مستقل تحقیقاتی است که در ژنو قرار دارد و از 
جانب وزارت خارجه سوئیس و ۱0 کشور شامل اتحادیه 

اروپا و امریکا حمایت می شود.

معتقدند  امریکایی ها  که  است  آن  از  حاکی  جدید  نظرسنجی های 
هیالری کلینتون به عنوان رییس جمهور عمال در مسائل مختلف بهتر 

از رییس جمهوری کنونی این کشور عمل می کند.
گرفته  صورت  نظرسنجی  براساس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
توسط شبکه خبری سی.ان.ان و مرکز بین المللی آمار »او.آر.سی«، 63 
درصد از امریکایی ها می گویند، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه 
در  می کند  عمل  بهتر  سیاست خارجه  به  رسیدگی  در  امریکا  سابق 
حالی که تنها 40 درصد در این زمینه از باراک اوباما، رییس جمهوری 

امریکا حمایت کردند.
مساله  به  رسیدگی  در  کلینتون  معتقدند  امریکایی ها  از  درصد   6۱
این  در  درصد   4۹ تنها  که  حالی  در  می کند  عمل  بهتر  تروریسم 

خصوص اوباما را تایید کردند.
نظرسنجی  این  در  کنندگان  شرکت  از  درصد   63 حال  همین  در 
می گویند: کلینتون به خوبی می تواند به مسائل اقتصادی رسیدگی کند 
در حالی که تنها 3۸ درصد سیاست های اقتصادی اوباما را می پذیرند.

اول جون سال جاری میالدی صورت  تا  از ۲۹ می  این نظرسنجی 
گرفته یعنی پیش از آنکه کلینتون مراسم امضای کتاب خاطرات خود 

تحت عنوان »انتخاب های دشوار« را آغاز آغاز کند.
تمامی  در  کلینتون  گفتند؛  نظرسنجی  این  در  دهندگان  پاسخ  اکثر 
مسائل مطرح شده در این نظرسنجی بهتر از اوباما عمل خواهد کرد.

بر این اساس در خصوص بیمه خدمات درمانی ۵7 درصد از کلینتون 
سیاست های  زمینه  در  و  کردند  اوباما حمایت  از  درصد   36 تنها  و 
به  درصد  و 4۹  کلینتون  به  درصد  نیز 6۵  زیست  محیط  به  مربوط 

اوباما رای دادند.
۵۲ درصد از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی معتقدند که کلینتون در 
خصوص رسیدگی به سیاست سالح به خوبی عمل می کند در حالی 

که تنها 33 درصد در این زمینه از اوباما حمایت کرده اند.
کلینتون  برای  بسیار خوبی  نشانه  نظرسنجی  این  در  باال  درصدهای 
است و شاید وی با دیدن این آمار باید تصمیم به نامزدی در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۲0۱6 میالدی بگیرد.

                                                                                                                           نیویورک تایمز
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بخش چهــارم و پایانی

خشـم خود را خفه کنیـد!

کاماًل طبیعی است که وقتی شما اعتراض کنید، طرف مقابل حالت دفاعی 
به خود بگیرد. اما با او نجنگید. در عوض، به مفهوم کلماتی که بیان می کند 
دیگر  شما  می کند  احساس  شما  مقابِل  طرف  یا  همسر  شاید  کنید.  فکر 
دوستش ندارید و به همین دلیل اعتراض می کند. حتا بر فرض این که لحن 
بدی هم داشته باشد، باید با حوصله و بدون عصبانیت با او حرف بزنید 
و اجازه ندهید خشم بر شما چیره شود و کنترل همه چیز را از دست تان 

بگیرد.
تغییر محیط

گاهی خشم، یک مسالۀ درونی و ذاتی است و مسایل جانبی و مشکالت 
زنده گی آن را تشدید می کنند و در دامی می افتید که بیرون آمدن از آن به 
راننده گی  هنگام  اگر  ترافیک:  مثال، جنون  به طور  نیست.  آسان  هیچ وجه 
دچار جنون و خشم بشوید، خود و دیگران را در خطر می اندازید. رانندة 
عصبانی بسیار پرخاشگر است و کنترولی روی کارهای خود ندارد و امکان 
و  صبح  راه بندی های  اگر  است.  باال  بسیار  آن ها  در  خطرناک  تصادم های 
عصر شما را بسیار عصبی و دچار جنون می کند، باید مسیر دیگری برای 
نقلیۀ  از وسایل  امکان  یا در صورت  پیدا کنید.  به محل کار خود  رسیدن 

عمومی و مسیرهای کم تردد استفاده کنید.
شاید راهکارهای زیر موجب فروکش کردن مشکالت شما بشوند:

ـ به خود استراحت بدهید: در طول روز چند دقیقه یی را به خود و استراحت 
خود اختصاص دهید. به طور مثال، ۱۵ دقیقه پس از ورود به خانه پس از 
کار، در سکوت و آرامش استراحت کنید. با همین استراحت کوتاه مدت، 
انرژی دوباره پیدا می کنید و می توانید روی عصبانیت های خود کنترول 

بیشتری داشته باشید.
با همسرتان شب هنگام  دعوای شما  و  بحث  بیشتر  اگر  زمان:  به  توجه  ـ 
و  هستید  بی حوصله  و  خسته  دو  هر  که  باشد  این  آن  دلیل  شاید  است، 
یا شاید حتا عادت کرده اید شب ها با هم دعوا کنید. به همین دلیل، زمان 
صحبت کردن در مورد مسایل مهم زنده گی را به ساعت دیگری از روز 

اختصاص دهید تا کمتر بحث و ناراحتی پیش بیاید.
ـ تا حد ممکن چشم خود را روی مسایل آزاردهنده ببندید: مثاًل اگر دیدن 
ببندید.  را  در  می شود،  باعث عصبانیت شما  فرزندتان  ریختۀ  به هم  اتاق 
مجبور نیستید به مسایلی نگاه کنید که باعث خشم شما می شوند. یا نباید 
اجبار ی داشته باشید که فرزندتان باید اتاقش را تمیز کند تا شما عصبانی 
نشوید! این طرز فکر چیزی را حل نمی کند. شما خودتان باید خون سرد 

باشید و روی خشم خود کنترول داشته باشید.

از روان شناس کمک بگیرید
بهتر  کنید،  کنترول  را  آن  نمی توانید  و  هستید  عصبانی  مواقع  بیشتر  اگر 
می تواند  بهتر  متخصص  یک  بروید.  روان پزشک  یا  روان شناس  نزد  است 
به شما کمک کند تا بر عصبانیِت خود کنترول داشته باشید. روان شناس به 
شما کمک می کند تا ریشۀ عصبانیت های خود را بیابید و با برنامه ریزی و 

جلسه های متعدد، کمک می کند تا آن ها را از میان بردارید.
مطرح  شما  که  است  استوار  مسایلی  و  مشاهدات  بر  روان شناسان  درمان 
می کنید. پزشک و مشاوری را انتخاب کنید که شناخته شده است و مدرک 

باالیی دارد. این افراد تجربه و مهارِت بیشتری دارند.

منــبع: برترین ها

هاوارد ال. كی 
برگردان: نازنین اصـغری 

دسمبر  در  فروید  زیگموند  که  زمانی 
هال،  استانلی  از  نامه یی   ۱۹0۸ سال 
روان شناس برجسته و ر ییس دانشگاه 
کالرک، دریافت کرد که از او خواسته 
در  معارفه یی  سخنرانی  چند  بود 
باشد،  داشته  روان کاوی  خصوص 
مشهور  خیلی  اما  بود  شده  شناخته 
نبود. این دکتر ۵۲ ساله یکی از چندین 
بیستمین  مراسم  در  برجسته  سخنراناِن 
Worces- ووستر  موسسۀ  )سالگرد 
ter( ماساچوست بود. این یک فرصت 
هیجان انگیز برای فروید بود، اما او هم 
تحصیل کردة  اروپایی های  اغلب  مانند 
آن زمان بدگمان شده بود. او این دیدگاه 
و  ابتذال  شهر  امریکا،  که  داشت  را 
عفت فروشی است و به دیدة تحقیر به 

آن می نگریست.
که  می اندیشید  نکته  این  به  بیشتر  او 
ملت  یک  توسط  جنسی اش  نظریۀ 
کوته فکِر بی فرهنگ مورد استقبال قرار 
بدگمانی ها،  چنین  وجود  با  نگیرد. 
جاه طلبی ها و غرورِ فروید در خصوص 

از  پس  و  کرد  غلبه  او  بر  روان کاوی 
مکاتبات بسیار با استانلی هان، دعوت 
او را پذیرفت. بعدها برای کارل یونگ، 
که  کرد  اعتراف  مریدش،  نزدیکترین 
»این موضوع بیشتر از هر چیز دیگری 
که در این چند سال اخیر در زنده گی ام 
اتفاق افتاده، مرا هیجان زده کرده است... 

و به چیز دیگری فکر نکرده ام.«
برای فروید این دعوت شواهد ملموسی 
بود که شهرتش افزایش و روان تحلیلی 
او  آرامی،  به  می یابد.  دست  احترام  به 
سال های طوالنی را که خودش »انزوای 
سر  پشت  را  می نامید  برق«  و  پرزرق 
درست   ۱۹0۸ سال  در  می گذاشت. 
از هجرت عصب شناسی  بعد  سال   ۲0
روان تحلیلی  انجمن  روان تحلیلی،  به 
کرد،  تأسیس  رسمی  به طور  را  وین 

گمنام،  گروه  چهارشنبه  شب های 
به  ناشناس  پزشکان  تمام  و  یهودیان 
آپارتمان او در وین می آمدند تا سگرت 
بکشند و دربارة عقایدشان بحث کنند. 
هم چنین او مریدان جدیدی را به خود 
که  خارجی  چندین  شامل  کرد،  جلب 
کردند.  جنبش  روز   40 او  احترام  به 
برلین،  از  آبرهام  کارل  مانند  افرادی 
ارنست  بوداپست،  از  فرنتزی  شاندور 
جونز از لندن و یونگ از زوریخ، برخی 
گروه  این  در  مؤثر  غیریهودِی  افراد  از 
کتاب  چندین  فروید  هرچند  بودند. 
نوشته بود شامل »تعبیر رویا« )۱۸۹۹(، 
داشت.  خاصی  و  کم  مخاطبان  اما 
دانشگاه  در  هال  استانلی  سخنرانی 
مرکز  یک  به  که  شد  موجب  کالرک 
روان شناسی  زمینۀ  در  مهم  امریکایی 
اولین  که می توانست  تبدیل شود،  نوپا 
باشد.  روان کاوی  عمومی  معرفی 
برجسته یی  روشن فکران  این که  ضمن 
فرانتس  جیمز،  ویلیام  پروفیسور  چون 
بوآس )Franz Boas( انسان شناس و 
 )James J. Putnam( پوتنام  جیمز 
رییس  اولین  بعدها  )که  عصب شناس 

در  هم  شد(  امریکا  روان کاوی  انجمن 
فروید  عقاید  داشتند.  حضور  آن جا 
نشست های  در  می توانست  شاید 
پیدا  دلسوز  شنوایی  متخصصان  علمی 
کند ولو این که امریکایی باشند. اما این 
هیجان فروید دلیل دیگری هم داشت. 
داد،  توضیح  یونگ  برای  که  همان طور 
دعوت هال برای امریکا »شور و شوق 
جوانی« را در او دوباره بیدار کرد. طبق 
تعریف خواهرش آنا، این اشتیاق زمانی 
ایجاد شد که ۱7ساله بود و  در فروید 
در نمایشگاه بین المللی سال ۱۸73 که 
نامه هایی  با  بود،  تشکیل شده  وین  در 
گتیسبورگ  نطق  و  لینکن  آبراهام  از 
)Gettysbury Address( ]سخنرانی 
مشهور لینکلن[ مواجه شد. او بعدها به 
آن قدر  فروید جوان  که  خاطر می آورد 

لینکن  سخنرانی  که  بود  شده  شیفته 
برای  حفظ  از  را  آن  و  کرده  حفظ  را 

خواهرش می خوانده است.
در  که  یهودی  جوان  فروید  برای 
امپراتوری اتریشی ـ مجارستانی خواب 
آزادی و یک حرفۀ سیاسی را می دید، 
لینکن  ایده آل گرایانۀ  فراخوانی های 
بسیار  برابری  و  آزادی  خصوص  در 
 ۱۸33 بحران  از  بعد  بود.  برانگیزاننده 
که مخالفت با یهودیان اتریشی افزایش 
یافت، حتا فروید به فکر مهاجرت افتاده 
بود. در سال ۱۸۸۲، او برای مارتا برنیز 
تازه گی  به  )Martha Bernays( که 
با او نامزد شده بود، نوشت: »من برای 
استقالل و دنبال کردن آرزوهایم بی تابم 
ایاالت  انگلستان،  به  آن  برای  گفت  و 
متحده یا حتا استرالیا مهاجرت خواهد 

کرد.«
او  بلکه  بود،  فرصت  یک  تنها  نه  این 
وقف  عاقالنه،  سعی  و  تالش  دلیل  به 
عمومی،  سعادت  برای  سخاوت مندانه 
سرسختی در احساسات عدالت خواهانۀ 
دنیای  به  که  بود  شده  ترغیب  مردم، 
وین  مقابل  در  برود.  انگلیسی زبان 
بر  دینی  تعصب  و  اشراف ساالری  که 
انگلیسی زبانان  دنیای  بود،  حاکم  آن 
»در  که  می کرد  پیشنهاد  را  »خانه یی« 
گذاشته  احترام  انسانی  ارزش  به  آن 
آموزش  کار  دورة  طول  در  می شود«. 
در بیمارستان عمومی وین، کپی اعالمیۀ 
کرده  آویزان  تختش  باالی  را  استقالل 
سال  در  ازدواجش  از  بعد  حتا  بود. 
خصوصی  شیوة  پایه گذاری  و   ۱۸۸6
روان کاوی اش هنوز هم انتظار می رفت 
که به ایالت متحده مهاجرت کند. چون 
در  کارآموزی اش  دوماهۀ  دورة  یک 
به یک سال می کشید. خواهرزنش  وین 
اتریش  در  »او  به شوخی می گفت  مینا 
امریکا  به  که شهرتش  وقتی  تا  می ماند 
بسیاری  امریکایی  بیماران  و  برسد 
صورت  آن  در  و  بشتابند  سویش  به 
شد.«  خواهد  حل  او  مهاجرت  مشکل 
فرنتزی  و  یونگ  با  فروید همراه  وقتی 
نیویارک  به   ۱۹0۹ اگست  پایان  در 
برداشت های  از  مملو  فضایی  با  رسید، 
این  شد.  روبه رو  حرفه یی  و  شخصی 
دیدار هم موفقیت جنبش روان کاوی و 
هم تکمیل رویاهای جوانی فروید برای 
دیدن دنیایی جدید را در بر داشت. او 
سمت  به  این که  از  قبل  همراهانش  و 
سرگرم  را  هفته  یک  بروند،  ووستر 
نیویارک،  دیدنی  مکان های  دیدن 
 Cony( محلۀ چینی ها و جزیرة کونی
هنر  موزیم  از  و  شدند   )Island
Metropolitan Mu- )متروپولیتن 

فروید  کردند.  دیدن   )seum of Art
با  جنسیش  نظریۀ  شد،  متعجب  بسیار 
خالف  بر  شد.  روبه رو  کمی  مقاومت 
استقبال  با  او  سخنرانی  پنج  تصورش، 
روبه رو رشد و در روزنامه های ووستر 
گزارش های  بستون،  عصر  نسخۀ  و 
کردند.  ارایه  این خصوص  در  مفصلی 
او بعدها گفت که »در امریکا حداقل در 
آزادانه  توانسته  دانشگاهی  نشست های 
در  که  آن چه  مورد  در  عملی  به طور  و 
است،  اعتراض  قابل  معمولی  زنده گی 

بحث کند.«

چرا فروید از امریکا متنفر بود؟



نویسنده: محمود جعفری

مقدمه
یک شعر به دو گونه خوانده می شود؛ خوب و بد. 

ترتیب می بینیم که خوانش شعر روی شنونده  این  به 
اثرگذار است. چه این که شعر یک متن است در دست 
دکلماتور. این دکلماتور است که چه گونه آن را عرضه 
می کند. خوانش یک شعر در حقیقت ایجاد دوبارة شعر 
هم هست. تولید معناهای تازه نیز می باشد؛ این هر دو 

باهم شعر را کامل می سازد. 
این نوشته در صدد است تا به حد وسع، این موضوع 
را پی بگیرد و نکاتی را که فکر می شود با اِعمال آن ها 
می توان شعر را خوب و درست دکلمه کرد، تذکر دهد.

دکلمه چیست؟
دکلمه واژه یی فرانسوی است که از deklama گرفته 
شده است. منظور از آن “خواندن  شعر یا نثر ادبی با 
خاص  حالت های  با  و  مناسب  آهنگ  و  بلند  صدای 
القا کردن محتوا و مضمون کالم به شنونده  به منظور 
مطابق کالم”  است. )انوری دکتر حسن، فرهنگ بزرگ 

سخن(
دکلمه تنها خواندن نیست، بلکه خواندن + آوای رسا + 
آهنگ مناسب + ژست مناسب + حالت های خاص + 

داشتن حرارت و احساس مناسب می باشد.
اهداف دکلمه:

چنان چه اشاره شد، دکلمه بیان خاص به هدف خاص 
می توان  را  دکلمه  اهداف  چیست؟  هدف  این  است. 

این گونه برشمرد:
۱.  ایجاد ارتباط شاعر و شنونده

۲.  تأثیرگذاری: شعر تأثیرگذاری خود را از چند جا 
بازیافت می دارد: الف. زبان/ ب. محتوا/ ج. آهنگ/ د. 

تصویرآفرینی
3. انتقال درست معنا

4. لذت بخشی
شرایط دکلماتور خوب

متن  یک  یا  شعر  که  می شود  گفته  کسی  به  دکلماتور 
ادبی را به خوبی قرائت یا دکلمه کند. یک دکلمۀ خوب 
زیر  اوصاف  از  دکلماتور  که  می گیرد  صورت  زمانی 

بهره مند باشد:
۱.  داشتن صدای آرامش بخش.

۲. شناخت آوازها.
3.  قدرت برقراری ارتباط. برای قدرت ارتباط  می توان 
عامل زیادی را برشمرد از قبیل: الف. استعداد ذاتی. ب. 
پشتوانۀ اندیشه یی. ج. انتخاب زبان مناسب. د. حرکات 

بدنی.
ابتدا  انتقال حس: یک دکلماتور خوب در  4.  قدرت 

باید حس شاعر را  - که در شعرش انعکاس یافته - در 
خود بازتولید کند، بعد آن حس را به صورت صحیح 
شعر  هر  در  احساس ها  سطح  دهد.  انتقال  شنونده  به 

متفاوت است.
شاعر  یک  فکِر  درست  انتقال  فکر:  انتقال  قدرت   .۵
درک  را  آن  نخست  خواننده  که  است  این  به  وابسته 
کند، سپس آن را در احساس جدید بهم آمیخته، تحویل 

شنونده دهد. 
6.  ادای درست کلمات: از شرایط مهم دکلمۀ خوب 
ادای درست واژه گان است. اساس دکلمه را همین امر 

تشکیل می دهد. 
7. داشتن صدای شفاف و رسا.

۸. سالمتی دستگاه  صوتی و اندام گفتاری.
۹. توانایی خواندن درست جمله ها و متن.

۱0. تناسب لحن و محتوا.

۱۱. داشتن دانش ارتباطی.
شعر رکن اساسی دکلمه است. شعر نه تنها ابزار دکلمه 
است، بلکه هدف دکلمه نیز هست. دکلمه بر آن استوار 
باید  شود،  انجام  خوبی  به  دکلمه  این که  برای  است. 

دکلماتور شعر را بشناسد.
ارکان دکلمه:

دکلمۀ شعر بر چند رکن استوار است:
1( شعر: 

شعر رکن اساسی دکلمه است. شعر نه تنها ابزار دکلمه 
است، بلکه هدف دکلمه نیز هست. دکلمه بر آن استوار 
باید  شود،  انجام  خوبی  به  دکلمه  این که  برای  است. 
از هم  دکلماتور شعر را بشناسد. قالب های شعری را 
داشته  آشنایی  نیز  شعری  تکنیک های  با  کند.  تفکیک 
را  بیان  و  بدیع  علم  باشد.  بلد  را  شاعری  فن  باشد. 
که  چرا  بفهمد؛  را  کنایه  و  مجاز  بداند.  لزوم  حد  تا 
بدون درک مجاز، تشبیه، کنایه، استعاره و سایر صنایع 
ادبی، فهم یک شعر دشوار می باشد. بنابراین الزم است 

دکلماتور با شعر آشنا باشد.

یک شعر دو شکل دارد:
الف. شکل ظاهری. ب. شکل باطنی: شکل باطنی از 

معنا، عاطفه و احساس ترکیب می شود.
با توجه به این دو شکل، دکلماتور باید به این نکته ها 

توجه نماید:
۱.  تلفظ درست واژه  ها.

۲. تشخیص انواع ترکیب ها از همدیگر: ترکیب انواع 
مختلف دارد. این شعر را توجه کنید:

درخت بزرگی از اندوه
روییده از میان سینه ام

شاخه هایش خشک،
“دست برآورده به مهتاب”

ریشه هایش سرد
تلخابه نوش حسرت

پرنده یی
هزارۀ غربت مرا

از سر شاخۀ بلندش
می زند کو کو!

اول،  چاپ  گرفته،  مه  را  زنده گی  عزیزاهلل،  )نهفته 
انتشارات عرفان، تهران، ۱3۸3، ص ۱4(

با ترکیب “درخت بزرگ” ، دو  ترکیب “تلخابه نوش”  
می گردند؛  تلفظ  دو صورت  به  که  است  ترکیبی  نوع 
اولی به شکل توصیفی و دومی به شکل ترکیب اضافی.
یا بیت: اگر شعر شعر  ادای مکمل جمله، مصراع،   .3
سپید است و در وسط جمله، قطع نفس الزم نمی افتد، 
ضروری است که آن جمله به شکل مکمل ادا شود و 
یا  از تکمیل آن، دم گرفته شود. هم چنان مصراع  بعد 

بیت:
سکوت آواز می خواند پِس لب های لرزانت

نگه رقصیده برمی خیزد، از آغوش چشمانت
دوبیتی های سرگردان تنهایی شوم پیشت

و تو آرام آن ها را بخوانی از دل و جانت
انتشارات  اول،  چاپ  باد،  از  آشفته تر  وهاب،  )مجیر 
کابل،۱3۸6،  بابر،  محمد  ظهیرالدین  ادبی  ـ  فرهنگی 

ص 30(
ادا  مستقل  صورت  به  مصراع  هر  نخست،  بیت  در 
معنایی  پیوسته گی  چون  دوم،  بیت  در  اما  می شود 
از توقف  میان دو مصراع موجود است، پس  بیشتری 

بسیار کوتاه باهم خوانده می شوند.
4. درک معنا.

به  از لحاظ عاطفی  تناسب صورت و محتوا: شعر   .۵
شکل های گوناگون خوانده می شود. بعضی شعرها را 

باید شاد خواند و برخی دیگر را غمگین. 
6. آشنایی با وزن و قافیه. 
7. رعایت عالیم نگارشی.

باعث  خط  به  خط  خواندن  دوم:  نگاه  با  خواندن   .۸
می شود دکلماتور تمام توجه خود را به خطوط شعر 
و  حرکات  نمی تواند  صورت  این  در  بدارد.  معطوف 
را  شنونده گان  توجه  و  چشمی  و  بدنی  فعالیت های 
تحت نظر داشته باشد. او وقتی متوجه خطوط باشد، 
دیگر با مخاطبان خود ارتباط مستقیم برقرار نمی تواند و 
این موجب کاهش تأثیرگذاری شعر می گردد. بنابراین 
یک دکلماتور خوب باید در عین حالی که نیم نگاهی به 
خطوط روی کاغذ می اندازد، نگاهی دیگر به مخاطبین 
را  آن ها  فعالیت های  و  باشد. حرکات  داشته  نیز  خود 

زیر نظر بگیرد.
است  الزم  شعر  جاهای  از  برخی  برجسته خوانی:   .۹
تأکید  و  گردد  بلندتر  صدا  شود.  خوانده  برجسته 

بیشتری روی آن صورت گیرد. مثل این این ابیات:

جمعه درست ساعِت یادم نمی رود
در تنگ پنج متری قلبم شدی رصد

من التماس و خواهش این که بمان! بمان!
اما تو برصداقت این سینه دسِت رد

گفتم کجا؟ چرا؟ چمدان تو بسته بود
گفتی که هیچ غم مخور این نیز بگذرد

اول،  چاپ  پیاده رو،  در  هبوط  غالم رضا،  )ابراهیمی 
انتشارات عرفان، تهران، ۱3۸6، ص43(

بمان!/  بمان،  ساعت/  “درست  کلمات  و  ترکیبات  در 
گفتم کجا؟/ چرا؟/ گفتی/ هیچ غم مخور”  باید تُن صدا 

بلندترگردد و با تأکید تلفظ شوند.
2( دکلماتور:

دکلماتور تنها شعر نمی خواند بلکه خود حرف می زند. 
او تنها یک خوانندة متن نیست، بلکه راوِی شخص اول 
است که با مخاطب گپ می زند. بنابراین جدا از بیان 

زیبا، باید ظاهر مناسب و آراسته نیز داشته باشد. 
3( شنونده:

یک  شنونده گان  است.  دکلمه  دیگر  رکن  شنونده 
تعلیمی و  لحاظ سنی، جنسیتی،  به  شعر ممکن است 
دکلماتور خوب کسی است  باشند.  متفاوت  تحصیلی 
که قباًل از نوعیت مخاطبین خود آشنایی داشته باشد و 
شعر را مطابق ذوق و سلیقۀ آن ها انتخاب نماید. او باید 
بتواند روان آدم ها را دریابد. سالیق و گرایش های آن ها 

را تشخیص دهد.
4( صدا:

صدا جزو اساسی دکلمه است. اما صدا چیست؟ صدا 
“محصول حرکات هماهنگ و منظم اندام ها و عضالت 
صوتی  اندام  باید  دکلماتور  یک  می باشد.  صوتی”  
مناسب و سالم داشته باشد تا بتواند کلمات را درست 

و به جا تلفظ و ادا کند. اندام های صوتی این هاست:
۱ـ دستگاه تنفسی: شامل شش ها، نای، نایژه )مسیر هوا 

از ریه ها به طرف حنجره(
)تشکیل دهندة  حنجره  صوتی  تارهای  و  عضالت  ۲ـ 

صدای ابتدایی(
3ـ حفره ها و دیوارهای گلو )محل تولید حروف تند 

و کند کنندة صدا(
4ـ دهان: شامل زبان، فک، لب ها، لهات )زبان کوچک(، 

سقف کام
لطافت  ـ  حروف  تولید  )محل  لثه ها  و  دندان ها  ۵ـ 

بخشیدن به صدا(
6ـ مجرا و حفره های بینی )تقویت کنندة صداـ تولید 

کنندة حروف خیشومی(
صدا  تا  باشند  سالم  صوتی  اندام های  باید  دکلمه  در 

یک دست باشد.
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ابزار دکلمه است، بلکه هدف دکلمه  شعر رکن اساسی دکلمه است. شعر نه تنها 
نیز هست. دکلمه بر آن استوار است. برای این که دکلمه به خوبی انجام شود، باید 
با تکنیک های  دکلماتور شعر را بشناسد. قالب های شعری را از هم تفکیک کند. 

فن  باشد.  داشته  آشنایی  نیز  بیان را شعری  باشد. علم بدیع و  بلد  را  شاعری 
تا حد لزوم بداند. مجاز و کنایه را بفهمد؛ چرا که بدون درک مجاز، تشبیه، کنایه، 
است  الزم  بنابراین  می باشد.  دشوار  شعر  یک  فهم  ادبی،  صنایع  سایر  و  استعاره 

دکلماتور با شعر آشنا باشد

چــــهگــــونه
را           شــــعر                                                                                                                                                                                

دکلـــمه                                                                                                                                                                                                                                                                                 
کنـــــیم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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چگونه برگدال ناپدید...
گروهبان برگدال روز جمعه پس از پنج سال اسارت 
به کشورش بازگشت. پس از آزادی اخیر او توسط 
از  طالبان  ارشد  عضو  پنج  رهایی  ازای  در  طالبان 
سربازان  و  ناظران  از  شماری  گوانتانامو،  بازداشتگاه 
تنبیه  و خواستار  کردند  متهم  ترک خدمت  به  را  او 

او شدند.

به گزارش بی.بی.سی پنتاگون قباًل نتیجه گیری کرده 
بود که برگدال بدون مجوز مقام های مافوقش پایگاه 
خود در پکتیکا را ترک کرده بود، اما مقام ها مطمین 

نبودند که قصد او ترک خدمت بوده باشد.
برگدال که ۲۸ سال دارد روز جمعه از یک بیمارستان 
در  بروک  نظامی  پزشکی  مرکز  به  آلمان  در  نظامی 
معاینات  نهایی  مراحل  تا  شد  منتقل  تگزاس  ایالت 

جسمی و روحی را کامل کند.

انتقاد بعضی  با زندانیان ارشد طالبان مورد  او  مبادله 
قانونگذاران در امریکا قرار گرفته است. وزارت دفاع 
جمع  شواهد  به  دال  جنرال  که  گفت  بیانیه یی  در 
آوری شده در سال ۲00۹ که بالفاصله پس از اسارت 

برگدال جمع آوری شد دسترسی خواهد داشت.
اما مقام ها قادر نخواهند بود تا زمان صدور مجوز از 

سوی تیم پزشکان نظامی با او مصاحبه کنند.

احمـد عمران
انتظار  خالف  ریاست جمهوری،  انتخاباِت  دومِ  دور 
که  انجام شده  تقلب های گسترده  از  با چنان موجی 
حاال نمی توان به نتایِج آن امیدوار بود. نتایج انتخابات 
زمانی ارزش دارد که بر اساِس رای پاِک شهروندان 
اعالم شود. بحث تقلب های گسترده در انتخاباِت ۲4 
جوزا، حاال تنها محدود به تیم اصالحات و همگرایی 
به عنوان معترض اصلِی این روند باقی نمانده، بلکه 
اکثر نهادهای ناظر بر انتخابات طی روزهای اخیر، در 

رابطه با این مسأله موضع گیری هایی داشته اند. 
از  پیش  انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای  اکثر  باور  به 
برگزاری و در جریان انتخابات، در بخش های وسیعی 
مهندسی  هدِف  به  سازمان یافته  تقلب های  کشور  از 
هلمند  والیت  مقام های  است.  پذیرفته  صورت  آرا 
گفته اند که میزان مشارکت در انتخاباِت دور دوم، به 
نصف میزاِن دور اول بوده است. بر اساس گفته های 
این مقام ها، در دور اوِل انتخاباِت ریاست جمهوری و 
شوراهای والیتی، ۱۲3هزار واجد شرایط رای دهی، در 

انتخابات شرکت کرده بودند که در دور دوم، این رقم 
به نصف کاهش یافته است. دلیِل این امر را مقام های 
تهدیدهای  سطِح  رفتِن  بلند  از  ناشی  هلمند،  والیت 

امنیتی و گرمای هوا عنوان کرده اند. 
در  مشارکت  میزان  هلمند  والیت  در  صرفاً  اگر 
انتخابات این قدر کاهش داشته، بدون شک در دیگر 
اول  دورِ  اندازة  به  اشتراک  میزان  هم  کشور  والیاِت 
در  افراد مسوول  برخی  در همین حال،  است.  نبوده 
نامزد  نفع  به  انتخابات  در  که  کشور  کنارِ  و  گوشه 
مشخصی دخالت کرده اند، از وظایِف خود سبک دوش 
شده اند. روز دوشنبه والی هرات در غرِب کشور اعالم 
به دلیِل  را  والیت  این  ولسوال های  از  یکی  که  کرد 
است.  کرده  وظیفه  خلِع  انتخابات،  جریان  در  تقلب 
او در هرات،  عینی، ولسواِل  برخی شاهدان  گفتۀ  به 
کارمندان انتخابات را پیش از برگزاری روند انتخابات، 
به زور وادار به ترک موقعیت های شان کرده و سپس 

صندوق ها را به نفع نامزد مشخصی پُر کرده است. 
اتفاق هایی از این دست، آن قدر زیاد استند که بررسی 
همین  در  نمی تواند.  شده  میسر  به ساده گی  نیز  آن ها 
در  نیز  انتخابات  کمیسیوِن  موضع گیری های  حال، 
رنِگ  به شدت  دوم،  دور  برگزاری  از  پس  روزهای 
جانب دارانه به خود گرفته است. رییِس این کمیسیون 
به جای تشخیص سره از ناسره و متقلب از غیر آن، به 
دفاع از کسانی اقدام کرده که در روز انتخابات عماًل 

به تقلب در انتخابات متهم شده اند. 
موضع گیری رییس کمیسیون در دفاع از ضیا امرخیل 
مظنون  فرد  عنوان  به  این کمیسیون،  دبیرخانۀ  رییس 
و  تقلب  از  حمایت  جز  چیزی  آرا،  در  مهندسی  به 
آقای  مسالۀ  که  حالی  در  نمی تواند.  بوده  جعل کاری 
مجارِی  از  باید  و  است  حقوقی  مسالۀ  یک  امرخیل 
حقوقی مورد پی گیری قرار گیرد. اما خالف آن، آقای 
قرار  بازپرس  مورد  نه تنها  راحت  خیاِل  با  امرخیل 
از ارگ  بر اساس برخی شنیده ها، گاهی  نگرفته؛ بل 

ریاست جمهوری سر بیرون می آورد. 
دوم  دور  در  که  برد  یاد  از  نباید  هم  را  نکته  این 
انتخابات، دخالت رییس جمهوری در مسایل انتخاباتی 
نه تنها کاهش پیدا نکرده، بل به صورِت تصاعدی میزان 
جانب دارِی او باال رفته است. حاال با قاطعیت می توان 
اذعان کرد که آن چه در دور اول و دومِ اننخابات اتفاق 
این  در  است.  نبوده  تصادفی  هیچ صورت  به  افتاده، 
موضوع دست های زیاد و قدرت مندی دخیل اند و از 
مدیریت  خود  نفِع  به  را  انتخابات  حال  به  تا  آغاز  
چیز  یک  تمامیت خواه،  گروه  اصلِی  هدف  می کنند. 

است و آن مصادرة آرای شهروندان به نفِع یک تیم 
خاص که می تواند منافع آن را در پنج سال آینده نیز 

ضمانت کند. 
تا  داده اند  هم  دسِت  در  دست  تزویر،  و  زر  و  زور 
سرنوشِت مردم را به نفِع خود رقم بزنند. در این میان 
و  جناح  هر  از  پُررنگ تر  کرزی  آقای  نقش  البته 
که  آن چه  خالف  است.  متبارز  دیگری  شخصیِت 
کرزی  آقای  موضع گیری های  مورد  در  برخی ها 
می گفتند، این قلم از آغاز نسبت به عمل کرد و نیاِت 
رییس جمهوری در مورد انتخابات مظنون بود و حاال 
هم این شک بیشتر از گذشته به جای خود باقی است. 
آقای کرزی در بیشتر از یک سال گذشته، تالش های 
بحران  خلِق  برای  را  مدیریت شده یی  و  سازمان یافته 
در کشور با استفاده از فضای انتخابات به راه انداخته 
است. آن چه که تا به حال شاهد آن هستیم، مو به مو 
برای  آن  متحداِن  و  کرزی  آقای  که  است  سناریویی 
کرزی  آقای  می کنند.  دنبال  و  نوشته اند  افغانستان 
انتخابات  نامزد  دو  از  هیچ یک  پیروزِی  به  عمدتاً 
ریاست جمهوری فکر نمی کند و نه هم خواهاِن چنین 
اتفاقی در کشور است. بر اساس سناریوی آقای کرزی، 
انتخابات به جای ایجاد ثبات و آرامش در کشور، باید 
بحران زا شود تا او با استفاده از فرصِت به دست آمده، 

بتواند هم چنان بر اریکۀ قدرت استوار بماند. 
تحلیف  مراسِم  برای  آماده گی  نظیر  حرکت هایی  به 
و یا تحول دهی قدرت، باید به دیدة شک نگریست. 
این حرکت ها از دِل یک سناریوی توطیه گرانه بیرون 
شده و هدفی جز انحراِف اذهاِن عمومی ندارد. هگل 
»به  می گوید  او  دارد.  زیبایی  گفتۀ  معروف  فیلسوِف 
لب ها نگاه نکنید، به دست ها ببینید«. حاال هم در مورد 
آقای کرزی، نباید فریِب سخنان و ظاهرسازی هایش 
را خورد؛ بل در پس این ظاهرسازی ها، چهرة واقعِی 
اما  داد.  تشخیص  باید  را  تمام عیار  قدرت طلِب  یک 
به  مبر  »گمان  شاعر  گفتۀ  به  نیست،  کار  پایان  این 
پایان رسید کار مغان / هزار بادة ناخورده در رِگ تاک 

است«.  
اتفاِق  نمی خواهند  صورت  هیچ  به  افغانستان  مردم 
سال ۱3۸۸ تکرار شود. تکرار تاریخ، این بار به مرِگ 
دموکراسی و ارزش های شهروندی منجر می شود و به 
همین دلیل خواسِت مردم در یک جمله خالصه شده 
است و آن جمله که می تواند بنیاد تمامیت خواهی را 
در کشور براندازد این است: »این بار از رای خود با 

جاِن خود حراست می کنیـم!«
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افغانستان به سرنوشت...
تالش اند تا مشخص کنند چه تعداد خانواده پاکستانی 
برای فرار از ناآرامی ها به افغانستان فرار کرده اند اما 
این کار بسیار دشواری است چرا که بسیاری از این 

خانواده ها به شمال شرق یا جنوب شرق کشور نقل 
مکان کرده اند.

جنرال دانفورد با اشاره به افزایش اعتماد به نفس در 
که  نمی کنم  گمان  گفت:  افغان  امنیتی  نیروهای  بین 
پس  عراق  در  داده  رخ  تحوالت  و  ارتش  فروپاشی 

نیز  افغانستان  امریکا، در  نیروهای ضربت  از خروج 
و  امریکا  آن  وقوع  از  جلوگیری  برای  اما  دهد.  رخ 
ناتو باید یک توافق نامه امنیتی دو جانبه با افغانستان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش  به  و  کرده  امضا 

ادامه دهند.

رأی برخی والیت ها بیشتر...
افغانستان به سمت بحران سوق داده خواهد شد.

نظام  در درون  مدنی، حلقاتی  رییس جامعه  باور  به 
افغانستان وجود دارند که در صدد بد نام کردن روند 
انتخابات اند و می خواهند یک رییس جمهور نامشروع 

را از طریق تقلب و تخلف به قدرت برسانند.
رفیعی افزود، پس باید هر دو کمیسیون کار خود را 
بسیار دقیق انجام دهند تا اعتماد مردم نسبت به این 
روند و کمیسیون های انتخاباتی خدشه دار نشود، زیرا 

مشروعیت سیاسی نظام آینده بسیار مهم است.
نتایج شفاف  به گفتۀ رییس جامعه مدنی، اگر اعالم 
کند،  جلب  را  مردم  اعتماد  نتواند  و  نباشد  سالم  و 
در این صورت بازهم ما یک رییس جمهور زخمی و 
غیر مشروع خواهیم داشت که این مساله برای آیندة 

افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود.
دیده بان  رییس  بارکزی  ذکریا  حال،  همین  در 
در  افغانستان  مردم  می گوید،  افغانستان  دموکراسی 
۱6 حمل و ۲4 جوزا با حضور در پای صندوق های 
کمیسیون های  بنابراین  کردند؛  رد  را  خشونت  رای، 

صورت  به  را  شده  انجام  تقلب های  باید  انتخاباتی 
جدی پی گیری کنند.

بسیار  انتخابات  اول  در دور  مردم  افزود، حضور  او 
گسترده بود؛ بنابراین تقلب های صورت گرفته بسیار 
تاثیر گذار نبود؛ اما این بار ممکن است که تقلب روی 

نتایج انتخابات اثر گذار باشد.
به گفتۀ بارکزی، در شرایط شکنندة فعلی افغانستان، 
نظرداشت  در  با  زیربط  جوانب  تمام  که  است  الزم 
یک  آوردن   وجود  به  برای  سالم  و  شفاف  نتایج 

حکومت مشروع تالش کنند.
کرد،  تأکید  افغانستان  دموکراسی  دیده بان  رییس 
آمد  خواهد  کار  روی  در صورتی  مشروع  حکومت 
نه  باشد،  شده  تعیین  مردم  واقعی  رأی  براساس  که 
قبل  از  که  تخطی هایی  و  تخلف  تقلب،  براساس 

سازمان دهی شده بود.
وی اضافه کرد، برای این که نتیجۀ انتخابات قابل قبول 
برای دو نامزد و مردم افغانستان گردد، باید در تمامی 
شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  جلسات 
انتخاباتی  تیم  دو  هر  از  نماینده  یک  یک  انتخاباتی 
حضور داشته باشند و روند را از نزدیک تعقیب کنند.

به گفتۀ نهادهای انتخاباتی ملی و بین المللی، تخلفات 
و تقلبات انجام شده در دور دوم انتخابات به مراتب 
گسترده تر و وسیع از دور قبل بوده و ممکن است که 

افغانستان را به سمت بحران بکشاند.
انتخابات  پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
که  خواسته  حکومت  از  نیز  ریاست جمهوری 
کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس  امرخیل  وظیفۀ ضیاءالحق 
در  معتبر  شواهد  و  اسناد  بنیاد  بر  که  را  انتخابات 
نفع اشرف غنی احمدزی  به  تقلب های سازمان یافته 

دست داشته، به حالت تعلیق در آورد.
درخواست  این  به  اکنون  تا  افغانستان  حکومت  اما 
آقای عبداهلل پاسخ مثبت نداده است. رییس کمیسیون 
بی بنیاد  را  امرخیل  آقای  بر  وارده  اتهامات  انتخابات 

خوانده است.
کامیون  دو  انتخابات  برگزاری  روز  در  کابل  پولیس 
حاوی مواد حساس انتخاباتی را درحالی که به سوی 
نامعلومی در حرکت بود، متوقف کرد. این کامیون  ها 
بود  شده  کشیده  بیرون  امرخیل  ضیاءالحق  سوی  از 
تا به سود نامزد مشخصی صندوق های رأی دهی پُر 

شود.

مجلس سنا از ورود تروریست...
تامین امنیت مناطق جنوبی کشور انجام دهد.

وزیرستان  به  حمالت  که  کرده  اعالم  پاکستان  ارتش 
کرده  آغاز  شبه نظامیان  پاکسازی  به منظور  را  شمالی 

است.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها تاکنون در 
نتیجه این حمالت ۱0 هزار پاکستانی به مناطق شرقی 

افغانستان مهاجرت کرده اند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از دولت افغانستان 
خواسته تا در همکاری برای پاکسازی وزیرستان شمالی 

از وجود تروریسم به این کشور کمک کند.

ِت...

مثِل  

تقلب!

را... مــرزهـای تان 
او افزود: » این پیام قباًل از طریق منابع نظامی و مقام های 
درخواست  همچنان  و  است  شده  فرستاده  نیز  افغانستان 
شده  افغانستان  در  جنگجویان  پناهگاه های  علیه  اقدامات 
است که برای حمله بر پاکستان مورد استفاده قرار می گیرند«. 
او گفت: »من از پاسخ آقای کرزی به این تقاضاها آگاهی 

ندارم«.
مبارز محمد زدران، سخنگوی والی خوست گفته است که 
هزاران نفر قباًل از طریق مرز، به ولسوالی گربز این والیت 
شده  فراهم  کمک  و  خوراکه  مواد  برای شان  و  کرده  فرار 

است.
در حالی که اردوی پاکستان در این منطقه تانک ها، نیروهای 
زمینی و جت های جنگی را به کار گماشته است و اکثریت 
تلفات ادعا شده در بین جنگجویان ناشی از حمالت هوایی 
می باشد، با این هم این تهاجم تاحال در منطقه با مقاومت 

نسبتًا کوچکی مواجه شده است.

شکایت های اشرف غنی بیشتر...
دفاتر کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، از امروز 
شکایت های  به  والیت ها  در  و  مرکز  در  سرطان،  دهم  تا 
مطرح شده رسیده گی خواهند کرد. قرار است نتایج ابتدایی 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بالفاصله پس از پایان 
بررسی شکایت ها اعالم شود که برنده احتمالی را مشخص 

می کند.
۵07 مورد شکایت دیگر نیز علیه برخی از مقام های دولتی 
از جمله فرماندهان پولیس والیت ها، ولسوالی ها و قریه ها 
و مقام های بلندپایه محلی از جمله والی های والیات مطرح 

شده است.
شکایت هایی هم علیه ستادهای انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و 
هم  با  دوم  دور  در  که  نامزدی  دو  احمدزی،  غنی  اشرف 

رقابت کردند، مطرح شده است.
آقای محسنی گفت که 664 مورد شکایت علیه تیم انتخاباتی 
انتخاباتی  تیم  علیه  شکایت  مورد   ۵73 و  عبداهلل  عبداهلل 
اشرف غنی احمدزی به کمیسیون رسیدگی به شکایت های 

انتخاباتی رسیده است.
به گفته آقای نادری، کمیسیون مستقل انتخابات نیز ۲4 مورد 
شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  دفتر  در  را  شکایت 

انتخاباتی به ثبت رسانده است.
او گفت که امیدوار است روند رسیده گی به این شکایت ها 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  یابد  پایان  دیگر  روز  ده  تا 
بتواند نتایج ابتدایی این انتخابات را که در تاریخ پیش بینی 

شده )۱۱ سرطان( اعالم کند.
 شکایت های مطرح شده در والیات

قرار است به ۱00۸ مورد از ۲۵۵۸ شکایت در کابل و به 
رسیده گی  افغانستان  والیت های  در  دیگر  شکایت   ۱۵۵0

شود.
جریان  که  می گویند  انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن 
رسیده گی به شکایت ها در والیت های دیگر هم شروع شده 
از  دسته  آن  به  رسیده گی  جریان  باید  انتخابات  نامزدان  و 
شکایت های شان را که مربوط به روند انتخابات در والیت ها 

می شود، در همان والیت پیگیری کنند.
بر اساس آمار کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، 
والیت های قندهار در جنوب با ۵۱4 مورد شکایت، قندوز 
در شمال با ۱۱3 مورد شکایت و والیت غربی هرات با ۱04 
مورد شکایت، به ترتیب بیشترین آمار شکایت های مطرح 

شده در رابطه با روز رای دهی را دارند.
انتخاباتی  به شکایت های  دفتر والیتی کمیسیون رسیده گی 
در پنجشیر در شمال کابل، هیچ شکایتی دریافت نکرده و 
 7 هلمند  شکایت،  مورد   6 با  کنر  در  کمیسیون  این  دفاتر 
مورد و پکتیکا و لوگر با ۸ و ۹ مورد شکایت، کمترین میزان 

شکایت ها را دارد.
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اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان:

چرا نتایج انتخابات به مردم 

ارایه نمی شود

اشرف غنی؛ متفکِر قبیله ساالر...
تیوری پردازی  این  به  نیاز  افغانستان،  در  ساختارها 

داشت. 
نگاه  از  افغانستان،  غنی  اشرف  دید  از  بنابراین، 
ساختار تسلط قدرت و اقتصاد باالخره به یک کشور 
قبیله یی تبدیل شده است. یعنی تقسیم قدرت، نظام 
دیوان ساالری، مالیات و غیره بر اساس روابط قبیله 
تنظیم می شود. می توان گفت که منظور اشرف غنی 
از نگاشتن این اثر، تبلیغ این طرز تفکر به جهانیان 
)تداوم(  حفظ  برای  البی گری  و  افغانستان  مردم  و 
سیستم قبیله ساالری بود. این طرز تفکر در دو مقالۀ 

پیش از دکترایش نیز مشهود است. 

4. دگردیسی بنیادین در نظریات اشرف غنی
کلیر  با   ۲00۹ سال  در  که  کتابی  در  اشرف غنی  اما 
لوکهارت نوشته است، پروسۀ دولت سازی را کاماًل 
یک روند استوار به »روش شهروندمحور« می داند. 
یعنی در قرن ۲۱ دیگر نمی توان از مدل دولت سازِی 
کشورهای اروپایی قرن ۱6 تا قرن ۲0 استفاده کرد. 
 ۲۱ قرن  در  لوکهارت،  بانو  و  اشرف غنی  باور  به 
تطبیق پروسۀ دولت سازی با ارایۀ خدمات اجتماعی 
ـ اقتصادی به شهروندان گزینۀ بهتر می باشد؛ چه این 
روش، »رضایت« شهروندان را اساس قرار می دهد، 

نه اجبار را. 
به ساده گی می توان متوجه شد که میان آرای متأخر 
وجود  ژرف  تفاوت های  اشرف غنی  دکتر  پیشیِن  و 
این  به  میالدی   ۱۹۸0 و   ۱۹70 دهۀ  در  او  دارد. 
کامال  افغانستان  در  سیاست  و  جامعه  که  بود  نظر 
قیبله یی است، که در این نوع اجتماع و سیاست هیچ 
جایگاهی برای »شهروند« و حتا فردیِت فرد تعیین 
نشده است، چون فرد در قبیله بخشی از کل قبیله 
لوکهارت،  بانو  و  او  کتاب  در  برخالف،  اما  است. 
دولت سازی اساسًا یک رونِد »شهروندمحور« است. 
اما پرسش اصلی در این جاست که تقریبًا در حدود 
۲6 سال بعد از نوشتن تز دکترایش، آیا در تفکر دکتر 
است،  گردیده  رونما  بنیادین  تغییر  یک  اشرف غنی 
اروپایی  دولت سازی  مدل  به  کماکان  او  آیا  نه؟  یا 
بین قرن های ۱6 تا ۲0 معتقد است، و یا به »روش 

شهروندمحور« قرن ۲۱، و یا امروز؟ 
روزنامۀ  در  که  مقاله یی  در  ایشان  کالمِ  فحوای  از 
تاریخ  در  ناتمام  »فصلی  عنوان  زیر  صبح  هشت 
می شود  معلوم  رسانیده،  چاپ  به  افغانستان« 
دولت سازِی  ناتمام«  »فصل  آن  می خواهد  او  که 
و  امان اهلل  خان،  حبیب اهلل  خان،  عبدالرحمن  مدل 
را  طرزی  محمود  ناسیونالیستِی  تیوری پردازی های 
به صورت  این واقعیت  برساند، که  اکمال  به  کاماًل 
مفهوم »تداوم« در شعار و سرلوحۀ تکت انتخاباتِی 
او تبلور یافته است. در واقع، این نقطه نمایان گر این 
واقعیت است که تفکر اشرف غنی در حدود ۲6 سال 
نکرده  تغییری  دکترایش، چندان  دورة  اتمام  از  بعد 

است. 
باید خیلی گذرا در این جا یادآوری کرد که این مدل 
دولت سازی، محدویت های خود را به اثبات رسانده 
است. زیرا آن مدل دولت سازی نه همه شمول بود و 
افغانستان  که  است  در حالی  این  کثرت گرا.  هم  نه 
کشوری است متشکل از اقوام، زبان ها و فرهنگ های 

گوناگون.
چنان که دیده می شود، مفهوم »تداوم« در روشنایی 
در  »تحول«  واژة  بلکه  نیست،  معما  یک  او  آثار 
از  اما  است.  مبهم  بیان  یک  او  انتخاباتِی  شعار 
چاپ  به  تازه  منشور  و  او  تیم  حرف های  مجموع 
رسیده شدةشان، این طور می نماید که »تحول« برای 
جامعۀ  کمک های  ابزاری  استفادة  معنی  به  تیم  این 

جهانی برای تکمیل  کردِن آن »فصل ناتمام« است.
یگانه  اشرف غنی  شد،  یادآور  که  است  مهم 
احیای  پی  در  که  نیست  افغانستان  سیاست مدار 
در  کرزی  حامد  آقای  می باشد.  افغانستان  در  قبیله 
سال ۱۹۸۸ در یک مقاله که در یکی از ژورنال های 
وانمود  چنان  رسید،  چاپ  به  دنیا  معتبر  علمی 
ناکامی رژیم داوود خان،  از دالیل  می کند که یکی 
بود.  مرکزی  دولِت  و  قبایل  میان  رابطه  هم زدن  به 
او هم چنان ادعا می کند که در نبود احزاب سیاسی 
انتخابات پارلمانی، رهبران واقعی  در کشور، از راه 
مردم،  نماینده گان  حیث  به  ملی،  شورای  به  قبایل 
سیاسی  احزاب  از  نباید  بنابراین،  می کنند.  پیدا  راه 
در  بارها  طور  همین  شود.  حمایت  افغانستان  در 
مصاحبه های وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان، 

داکتر محمد اکرم خپلواک، شنیده شده است که آن 
وزارت در پی احیای دوبارة ارزش ها و ساختارهای 

قبیله یی است. 

جریان  در  اشرف غنی،  که  نیست  بی جهت  پس 
»شهروند«  مفهوم  از  وی  که  است  گفته  انتخابات، 
تا  می دهد  ترجیح  عوض  در  و  نمی آید  خوشش 
یعنی  این  و  برد؛  کار  به  را   »وطن دار«  اصطالح 

»تداوم«. 

5. اشرف غنی، متفکر دوم جهان؟ 
و  مقاله  دو  فقط  اشرف غنی  که  دیده شد  به وضوح 
تحقیِق مستقل را در ژورنال های عملی به نشر سپرده 
است و بس. تز دکترای او به چاپ نرسیده، و یگانه 
مشترکی  کتاب  است،  یافته  انتشار  او  از  که  کتابی 
است با خانم لوکهارت. به عبارت دیگر، اشرف غنی، 
تا جایی که معلوم می شود، هیچ کتاِب مستقلی را تا 
نه چندان  مقالۀ  با دو  نداده است. پس  انتشار  حال 
مشکل و پیچیده چه طور می شود متفکر دوم جهان 
شد؟ این ادعا آن قدر مضحک و خنده دار است که 
ذکاوِت  و  هوش  به  توهین  واقع  در  آن  بر  اصرار 
در  بزرگان  چنان  حالی  در  زیرا  می باشد.  مخاطب 
فکر و فلسفه وجود دارند که ده ها کتاب و صدها 
چنین  نتوانسته اند  هنوز  اما  نگاشته اند  علمی  مقالۀ 
القابی کسب کنند. اساسًا آن ها اتصاف به چنین القاب 
خریدن  داستان  می دانند.  ننگ  خود  به  را  دروغین 
لقب دروغین و کذایی در میان مردمان جهان سوم، 
باورتان  اگر  است.  شناخته شده  و  معروف  امر  یک 
جهان«  »فیلسوف  لقب  خریدن  داستان  نمی شود، 
توسط صدیق افغان را در مقالۀ عزیز حکیمی، زیر 
در  که  خریده اید؟«  چند  را  جهان  »فیلسوف  عنوان 
مرور  دوباره  است،  نشر شده  روزنامۀ هشت صبح 

کنید]۱0[. 

6. نتیجه گیری:
یک  از  اشرف غنی  دکتر  واقع  در  که  می شود  دیده 
پس منظر سالِم اکادمیک برخوردار نیست. حتا محمد 
نوشتن  در  اشرف غنی  که  دارد  ادعا  حنیفی  جمیل 
پایان نامۀ ماستری خود از برادرزنش کمک گرفته و 
در واقع تز دکترای او هم روگرفِت پایان نامۀ دورة 
ماستری اش می باشد. به عبارت دیگر، اگر ما بحث 
دارای  نه  اشرف غنی  پس  بگیریم،  را جدی  حنیفی 

درجۀ تحصیلی ماستری است و نه دکترا.
هم چنان گذشته از ادعای حنیفی، این نوشتار نشان 
داد که از اشرف غنی تا کنون فقط دو مقالۀ مستقل 
به نشر رسیده است و بس. یعنی از اشرف غنی هیچ 
کتاب مستقلی تا حال چاپ نشده است. یگانه کتابی 
با  او نشر شده است، تحقیقی است مشترک  از  که 
تا هنوز  خانم کلیر لوکهارت، و نظریاتی را هم که 
احیای  و  »تداوم«  حفظ  به  معطوف  کرده،  مطرح 

ارزش های قبیله ساالری می باشد. 

پی نوشت ها:
در  مقالۀ محمد جمیل حنیفی  به  کنید  مراجعه   ]۱[

این جا:
h t t p : / / z e r o a n t h r o p o l o g y .
a s h r a f - g h a n i - /0 ۵ /0 ۹ /۲ 0 ۱ 3 /n e t
ahmadzai-or-the-top-thinker-in-
the-world-scouting-for-the-empire-

  /in-afghanistan

]۲[ نگاه کنید به:
 Islam and“  )۱۹77(  Ashraf Ghani
 State-Building in a Tribal Society
 Modern  ”.۱۹0۱-۱۸۸0  :Afghanistan
-۲6۹ .pp .۲ .No .۱۲ .Asian Studies. Vol

.۲۸4

]3[ نگاه کنید به: 
 Disputes in“  )۱۹۸3(  Ashraf Ghani
 a Court of Sharia. Kunar Valley.
 International ”.۱۸۹0-۱۸۸۵ .Afghanistan
 .۱۵ .Journal of Middle East Studies. Vol

.367-3۵3 .pp .3 .No

]4[ رجوع کنید به مقالۀ محمد جمیل حنیفی، باال

]۵[ نگاه کنید به:

 Production“ )۱۹۸4 ?۱۹۸۲( Ashraf Ghani
 - ۱747 :and Domination: Afghanistan
 A PhD Dissertation Submitted  ”.۱۹0۱

.to the Columbia University

تز دکترای اشرف غنی در این پیوند موجود است:

h t t p : / / e a s t e r n c a m p a i g n . f i l e s .
 pdf.ghani۱۹۸۲/0۸/۲00۹/wordpress.com

]6[ نگاه کنید به چهار نقد کتاب و یک مصاحبه از 
طرف اشرف غنی که همه بعد از دورة دکترا انتشار 

یافته اند:

 a[ Buzkashi. Game and Power in[
 Afghanistan by G. Whitney Azoy.
 Review by Ashraf Ghani Journal of the
 .۱0۵  .American Oriental Society. Vol

۱6۹-۱67 .pp .)۱۹۸۵ ..Jan. - Mar( ۱ .No

 b[ Revolutions &Rebellions in[
 Afghanistan: Anthropological
 Perspectives by M. Nazif Shahrani.
 Robert L. Canfield. Review by Ashraf
 .۱۲  .Ghani American Ethnologist. Vol

۵7۸-۵77 .pp .)۱۹۸۵ ..Aug( 3 .No

 c[ The Three Worlds: Culture And[
 World Development. by Peter
 Worsley Review by Ashraf Ghani.
 .No  .۱6  .Contemporary Sociology. Vol

446-44۵ .p p .)۱۹۸7 .May( 3

 d[ The State. Religion. and Ethnic[
 Politics Afghanistan. Iran. and
 Pakistan. by Ali Banuazizi. Myron
 Weiner. Review by Ashraf Ghani.
 Soviet .۲/۱ .No .۲۱ .Iranian Studies. Vol
 and North American Studies on

۱۵6-۱۵4 .pp.)۱۹۸۸( Central Asia

 e[ Libyan Politics: Tribe and[
 Revolution. An Account of Zuwaya
 and Their Government by John Davis
 Review by Ashraf Ghani. American
 .)۱۹۸۹ ..Nov( 4 .No .۱6 .Ethnologist. Vol

۸۱۲-۸۱۱ .pp

 f[ A Conversation with Eric Wolf[
 Author)s(: Ashraf Ghani and Eric
 .۱4  .Wolf. American Ethnologist. Vol

366-346 .pp .)۱۹۸7 .May( ۲ .No

]7[ رجوع کنید به:
 )۲00۹( Ashraf Ghani and Clare Lockhart
 Fixing Failed States: A Framework for
 Rebuilding a Fractured World. Oxford:

.Oxford University Press

]۸[ نگاه کنید به اشرف غنی، »فصل ناتمام در تاریخ 
افغانستان«، روزنامۀ هشت صبح، 6 سنبلۀ ۱3۹۲. این 

مقاله در این جا قابل دسترس است:
afghanistan-/06/06/۱3۹۲/۸am.af//:http

 /history-law-ahmadzai

]۹[ برای مقالۀ حامد کرزی نگاه کنید:
 Attitude of the“  )۱۹۸۸(  Hamed Karzai
 leadership of afghan tribes towards
 Central ”.۱۹7۸ to ۱۹۵3 the regime from
.3۹-33 .pp .3-۲ .No .7 .Asian Survey. Vol

]۱0[ مقالۀ عزیز حکیمی در این جا موجود است:
۸ a m . a f / o l d s i t e . / / :h t t p
p h p ? o p t i o n = c o m _
l- :۲۹30۸=content&view=article&id
-۵۵-04-۱۸-۱۱-۱۱0:۱3۸۹=r----&catid

 ۵6۲=Itemid&07
 

ادارۀ مرکزی احصاییه:

رشدی اقتصادی افغانستان در سال ۱3۹2 چهار درصد کاهش داشته است

اتحادیه حقوق دانان افغانستان می گوید کمیسیون انتخابات و نامزدان از 
نتایج اولیۀ انتخابات با خبر اند؛ اما ملت افغانستان از شمارش اولیه آرا با 

گذشت 3 روز بی خبر هستند.
 اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان  هم چنان می گوید که کمیسیون 
انتخابات، پس از شمارش آرا باید بالفاصله نتایج را اعالم می کرد؛ اما این 

نهاد، در این زمینه هیچ گونه اقدامی نکرده است.
یک  در  دیروز  افغانستان  حقوق دانان  اتحادیه  رییس  غیور،  عبدالغیور 
کنفرانس خبری گفت: مسووالن تدویر انتخابات بار دیگر عدم کارآیی 
مدیریتی خود را در برگزاری آن به نمایش گذاشته و نه تنها کاستی های 

قبل را تکرار کرده؛ بلکه درصدد ایجاد ابعاد جدید به آن نیز هستند.
انتخابات،  اولیه  نتایج  اعالم  عدم  در  برانگیز  سوال  افزود:خاموشی  او 
مردم  آرای  نتایج  کردن  مهندسی  به  ارتباط  در  را  زیادی  سوءظن های 

ایجاد کرده است.
آقای غیور اظهار داشت: کمیسیون انتخابات، مرتکب نقض قانون اساسی 
انتخابات و الیحه یی که توسط خود این کمیسیون ایجاد  کشور، قانون 

گردیده، شده است.
از جمله  قوانین  اعمال  در  ناکامی  به  را  انتخابات  کمیسیون  غیور  آقای 
قانون انتخابات متهم کرده و گفت: مسووالن کمیسیون انتخابات، نه تنها 
با اهمال ورزی در تطبیق به موقع حکم ماده )6۱( قانون اساسی، زمینه 
ساختن  طوالنی تر  با  بلکه  آورده؛  به وجود  را  سیاسی  مشروعیت  عدم 
مسوولیت شان، بحران بزرگ و غیرقابل کنترول را به وجود خواهد آورد 
اعمال تخریب کارانه مخالفان  از  تر  به مراتب خطرناک  که عواقب آن 

دولت افغانستان است.
آقای غیور از هر دو نامزد دور دوم انتخابات خواست که پس از برکناری 
اعضای رهبری کمیسیون انتخابات، تعهد کنند که نتایج انتخابات را می 

پذیرند.
این در حالی است که یکی از نامزدان دور دوم انتخابات تاکید می کند؛ 
در صورتی که آرای ناپاک از آرای سالم مشخص نشود؛ نتایج انتخابات 

را نمی پذیرد.

اداره مرکزی احصاییه در گزارش تازه خود اعالم کرده که رشد اقتصادی 
کشور در سال ۱3۹۲ چهار درصد کاهش داشته است.

شیرمحمد جامی زاده رییس این اداره به خبرنگاران گفت که دلیل نزول 
رشد اقتصادی در سال گذشته کاهش تولیدات داخلی بوده است.

اقتصادی در سال ۱3۹۱ خورشیدی ۱0.۹  آقای جامی زاده گفت: رشد 
درصد بود، ولی این آمار امسال به 6.3 درصد کاهش یافته است. دلیلش 
این است که ما در تولید بعضی از بخشها، مخصوصًا در بخش صنایع 
کاهش داشتیم. به همین ترتیب در ارزش تولید ناخالص ملی و مصارف 

مرتبط با واردات هم کاهش داشتیم.
او افزود که خود واردات کاال هم در سال ۱3۹۲ بیش از 3 درصد کاهش 

داشته، ولی صادرات کشور به میزان ۲4.۱ درصد افزایش داشته است.
گزارشی  در  آسیایی  توسعه  بانک  پیش  ماه  دو  که  است  حالی  در  این 
نوشت که رشد اقتصادی افغانستان با ۸ درصد کاهش، از ۱۱.۹ درصد در 

سال ۲0۱۲ به 3.3 درصد در سال ۲0۱3 رسید.
جوجی تاکاشی رییس این بانک در افغانستان گفت که دلیل اصلی نزول 
در  تولید  و  سرمایه گذاری  کشاورزی،  تولیدات  کاهش  اقتصادی،  رشد 

بخش صنعت و خدمات بوده است.
مواد  الکترونیکی،  وسایل  ماشین،  افغانستان  وارداتی  اقالم  مهمترین 
خوراکی، پارچه و لوازم خانگی است در حالی که صادرات این کشور 

عمدتًا محصوالت کشاورزی و حیوانی است.
گزارش اداره مرکزی احصائیه افغانستان حاکی است که این کشور در 
نیم  با تولید دو و  یافته و  به پیشرفت هایی دست  بخش کشاورزی هم 
تجربه  را  این محصول  تولید  در  افزایش  درصد   4.۲ گندم،  تن  میلیون 

کرده است.
این گزارش شاخص های توسعه انسانی را هم بررسی کرده و پیشرفت 

افغانستان در عرصه آموزش را چشمگیر توصیف کرده است.
براساس این گزارش، در سال ۱3۹۲ مجموع دانش آموزان به حدود ۹ 
میلیون نفر رسید که نسبت به سال ۱3۹۱ خورشیدی، 3.۱۱ درصد شاگرد 

بیشتر در مدارس آموزش می دیده اند.
با وجود این، موفقیت افغانستان در کاهش فاصله بین آمار دانش آموزان 
پسر و دختر در مکتب ها چندان قابل توجه نبوده، چرا که دختران تنها 3۹ 
درصد )3.۵ میلیون( و پسران 6۱ درصد )۵.۵ میلیون( کل دانش آموزان 

را تشکیل می دادند.
گزارش همچنین حاکی است که شمار دانشجویان دانشگاه های دولتی 
و خصوصی در سال ۱3۹۲ خورشیدی ۲4 درصد افزایش داشته است. 
فارغ التحصیل  دانشجو  هزار   ۵0 حدود  ساالنه  گزارش،  این  براساس 

می شوند، اما زمینه کاریابی بسیار محدود است.
اداره مرکزی آمار افغانستان افزوده که هرچند افغانستان در سال گذشته 
هنوز  کلی  طور  به  اما  داشته،  پیشرفت  درصد  پنج  بهداشت  عرصه  در 

استانداردهای بهداشت پایین است.
براساس گزارش این اداره، میانگین دسترسی مردم به پزشک و بستر در 

بیمارستانها محدود است: برای هر ده هزار نفر سه پزشک و پنج بستر.
اداره مرکزی آمار افغانستان دلیل کاهش تولیدات داخلی را توضیح نداده، 
ولی برخی از ناظران معتقدند که نگرانی های امنیتی و به ویژه انگرانی از 
باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده  بین المللی  نیروهای  خروج 

بوده است.
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د وليس جرګې یوشمېر غړي وايي، چې په ټاکنو کې پراخې 

درغلۍ شوي او په یوشمېر والیتونو کې د ټول نفوس نه هم 

دېرې رایې صندقونو ته اچول شوي دي. هغوی له کمېسیونونو 

او پاکې  غواړي چې خپل مسوولیت په ښه ډول تررسه کړي 

رایې له ناپاکو هغو جال کړي.

تېره ورځ د ټاکنو څارونکي بنسټونو هم ویيل ول، چې په ټاکنو 

کې په ځینو سیمو کې پراخې درغلۍ شوي دي.

د وليس جرګې غړي حمیدالله توخي ماندګار ورځپاڼې ته په 

مرکه کې وویل، چې په اکرثیتو نا امنه والیتونو کې له تصور 

ډېرې رایې په درغلیو صندقونو ته اچول شوي دي.

کيل  چې  ويش،  پام  ته  ټاکنو  پارملاين  چېرې  که  وايي،  هغه 

په کيل په کې رقابتونه او سیالۍ روانې وې، په دې والیتونو 

په  کارول شوي؛ خو  پرې  رایو  زرو  دېرش  تر  نه  له شلو  کې 

ولسمرشیزو ټاکنو کې یې د رایو شمېره څلور لکو ته رسېدلې 

ده.

د ده په وینا، چې دا د ملت رایه نه ده؛ بلکې څلور پنځو تنو 

په نا امنه والیتونو کې د ملت پر ځای پرېکړه کړې، له رایو یې 

صندوقونه کړي او درغلۍ يې کړي دی.

له  او  وهل  ملنډې  ملت  په  دا  کړه،  زیاته  توخي  ښاغيل 

ځانه  له  هغوی  چې  دي،  اخیستل  ګټه  ناوړه  نه  دېموکراسۍ 

هم نه دي خرب خو ځینو کسانو یې په نوم د رایو صندوقونه 

کړي وي. 

افغان ملت، ميل شورا،  یاد غړی وايي، ټول  د وليس جرګې 

ولسمرش او ټاکنیز کمېسیونونه په دې برخه کې مسوولیت لري 

چې ووايي دا رایې ورته د منلو نه دي او پاکې رایې له ناپاکو 

جال کړي.

دا رایې  په توګه ورته  یوه استازي  په خربه، د خلکو د  د هغه 

د منلو نه دي: )) ولسمرش، امنیت شورا، ټول افغان ملت او 

کمېسیونونه پرې ښه خرب دي. چې دا رایې د ملت نه دي. باید 

غم یې وخوړل يش. دا په ملت ملنډې او مسخرې وهل دي. 

باید په ملت مسخرې ونيش.((

ظهیر  ډاکټر  غړی  بل  جرګې  وليس  د  کې  حال  همدې  په 

ناامنه  او  سعادت ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې په سوېيل 

والیتونو کې له پاکو رایو نه د ناپاکو رایو د جال کولو لپاره یو 

لړ معیارونه شته چې باید په پام کې ونیول يش.

ده وویل، لومړی باید د هر والیت د نفوسو نسبي ثبت شویو 

ارقامو او بیا په دې ارقامو کې د رایه ورکولو په رشایطو د برابرو 

کسانو شمېر معلوم يش او له دې وروسته دې په دې والیت 

کې کارول شوې رایې وررسه مقایسه يش.

د نوموړي په وینا، دغه راز په افغانستان کې څلور ځله ټاکنې 

تېرې شوي، په کار ده چې د ټولو ټاکنو د رایه ورکوونکیو او 

واجدینو شمېر له اوسنیو رایه ورکوونکیو رسه پرتله يش، چې 

دا په خپله کره او ناکره رایې معلوموالی يش.

امنه  نا  په  اوس  مرغه چې  بده  له  کړه،  زیاته  ښاغيل سعادت 

والیتونو کې د والیت له نفوس رسه برابر او یا هم ترې زیاته 

رایه کارول شوې ده، چې دا رایې خلکو کارويل نه دي، بلکې 

صندوقونو ته اچول شوي دي.

د وليس جرګې د دغه غړي په خربه، چې دا کار د یوه سازمان 

یافته درغلۍ ښودنه کوي، چې د کمېسیون چارواکي، سیمه 

ییز کارکوونکي، پولیس او نور ارګانونه هم په کې ښکېل دي.

دی وايي، که پولیس په کې په مستقیم ډول ښکېل نه وي؛ نو د 

درغلیو مخه یې هم نه ده نیولې.

ټاکنیزو  د  کول  لرې  هغو  ناپاکو  د  رایو  پاکو  له  نوموړي 

ټاکنیز  چې  کړه،  یې  زیاته  او  وباله  مسوولیت  کمېسیونونو 

کمېسیونونه باید په دې برخه کې خپله دنده په ښه ډول تررسه 

کړي.

خلکو  د  کړي،  ونه  کار  دا  کمېسیونونه  چېرې  که  وویل،  ده 

په  رایې  دا  چې  پوهېږي  او  شوی  لوړ  خورا  شعور  سیايس 

درغلیو صندقونو ته اچول شوي دي: )) که چېرې کمېسیونونه 

د خلکو دې غوښتنې ته توجه ونه کړي هغو خلکو چې رایې 

کمېسیونونو  به  پړه  ستونزو  ډول  هر   د  نو  دي.  کارويل  یې 

یا یې  او  ته ور ګرځي، چې درغلۍ یې کړي  او هغو کسانو 

درغلیو ته زمینه برابره کړې ده.((

په ناامنه والیتونو کې د ملت پر ځای څلور 

تنو پرېکړه کړې

نوازشریف به کرزی:

ببنـدید را  مــرزهـای تان 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور 
فرار  از  جلوگیری  در  که  است  خواسته  کرزی 
کند.  کمک  افغانستان  به  پاکستان  از  شورشیان 
در  نظامی  عملیات  شروع  از  بعد  می شود  گفته 
فرار  افغانستان  به  شورشیان  شمالی،  وزیرستان 

می کنند.
نظامیان پاکستان یک عملیات زمینی و هوایی را 
راه اندازی  شمالی  وزیرستان  در  شورشیان  علیه 
طوالنی  مدت های  از  که  عملیاتی  است،  کرده 
عملیات،  این  دنبال  به  می شد.  برده  آن  انتظار 
را  خود  خانه های  محل  باشنده گان  از  شماری 

ترک کرده و به شرق افغانستان آواره شده اند.
اعالم  افغانستان  که حکومت  است  درحالی  این 
به  مرز  آنسوی  از  که  را  افرادی  است  کرده 

افغانستان فرار می کنند، با آغوش باز می پذیرد.
اما نواز شریف از حامد کرزی خواسته است تا 
در جریان عملیات سربازان و تانک های پاکستانی 
پذیر  نفوذ  مرز  شورشیان،  سرکوب  جهت 

کشورش را در ناحیه کوهستانی قبایلی ببندد.
سه منبع امنیتی گفتند که روز سه شنبه حمالت 
در  را  طالب  جنگجویان  پایگاه  سه  تازه،  هوایی 
در وزیرستان شمالی هدف  واقع  میرعلی  منطقه 
قتل  به  را  مظنون  جنگجوی   ۱3 و  داده  قرار 
رسانده اند. به این ترتیب شمار مجموعی تلفات 

شورشیان به ۱۹0 تن رسیده است.
یک هفته پس از حمله شورشیان بر میدان هوایی 
شد  تن  ها  ده  شدن  کشته  موجب  که  کراچی 
این  بود،  صلح  جنجالی  پروسه  پایان  بیانگر  و 

عملیات را پاکستان روز یک شنبه راه  اندازی کرد 
متحده  ایاالت  مدت  طوالنی  از خواسته   های  که 

امریکا بود.
حاال فرار جنگجویان از این منطقه به خارج در 
جریان این عملیات مایه نگرانی است، زیرا هم 
باشنده گان محل و هم مقام های پاکستانی گزارش 
بیشترین تعداد طالبان و جنگجویان  اند که  داده 

خارجی به شرق افغانستان فرار کرده اند.
پاکستان  اسلم، سخنگوی وزارت خارجه  تسنیم 

خواهش  کرزی  از  شریف  نواز  که  است  گفته 
نموده است تا به متوقف ساختن فرار این افراد 

کمک کند.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: »نخست وزیر نواز 
شریف، شب گذشته با حامد کرزی صحبت نمود 
و برای جلوگیری از فرار جنگجویان از پاکستان 
به افغانستان، در جریان این تهاجم نظامی، از وی 
تقاضا کرده است تا مرز افغانستان را مسدود گر
داند«....                               ادامه صفحه 6

برخی اعضای مجلس سنا با اشاره به عملیات 
کشور  دو  مرزی  مناطق  در  پاکستان  ارتش 
خاک  به  پاکستانی  تروریست های  ورود  از 

افغانستان ابراز نگرانی کردند.
بازمحمد زرمتی عضو  مجلس سنا در نشست 
ورود  از  مجلس  این  شنبه  سه  روز  عمومی 
افغانستان  خاک  به  پاکستانی  تروریست های 

ابراز نگرانی کرد.
آغاز  با  پاکستانی  تروریست های  افزود:  زرمتی 
حمالت ارتش به وزیرستان شمالی این کشور، 
مشکالت  که  شده اند  افغانستان  خاک  وارد 

امنیتی بسیاری را در پی خواهد داشت.
افغانستان  امنیتی  سازمان های  و  دولت  از  وی 
تامین  درستی  به  را  مرزها  امنیت  تا  خواست 

کنند.
با این حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس 

سنا نیز در این نشست از ورود تروریست های 
و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  خاک  به  پاکستانی 
گفت که امکان ایجاد مراکز تروریستی در خاک 

افغانستان افزایش می یابد.
توجه  تا  خواست  افغانستان  دولت  از  وی 
بیشتری برای...                   ادامه صفحه 6

مجلس سنا از ورود تروریست های پاکستانی ابراز نگرانی کرد


