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نمایندگی های سیاسی 
مقیم در کابل به طالبان: 
از انکار موارد نقض 
حقوق بشر دست بکشید

تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان ملکی؛ 
اصالحات یا زمینه سازی 
برای فساد؟

جسد حلق آویز فعال بالروس 
در اوکراین پیدا شد

امریکا و بریتانیا: 
کشتار غیرنظامیان در 
مالستان می تواند جرایم 
جنگی محسوب شود

آلمان در میانه تنش ها 
با پکن، کشـتی جنـگی 
به دریای جنوبی چین 

اعزام می کند

ترکیه برای مهار 
آتش سوزی ها از 
جامـعـه جهـانی 
درخواست کمک کرد
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تاریخچه جنایت های »ناموسی«
درآخرینلحظهزندگیخودبهچهفکرمیکرد؟

بهکوچهشانرسیدم،مردیکهدرحالپرسهزدن وقتی
درهماناطرافبودخیلیزودبخشیازسواالتمراپاسخ
داد.اوباآرامشیعجیبوگوییکهدارددرموردآبو
هواصحبتمیکند،بهمنگفت:»بلیمنمیدانماوچرا

بهقتلرسید...

1994 سال می ماه اواخر تابستانی روزهای از یکی در
بهحومهیشرقیاَّمان،پایتختاردنرفتمتادربارهقتل

دختری16سالهتحقیقکنم.قاتلبرادرشبود.
موردنظر محله به درحالیکه داشتم. محدودی اطالعات
برادر ازخودممیپرسیدمکهچرایک نزدیکمیشدم،
بایدبهزندگیخواهرشنقطهیپایانبگذارد؟آندختر
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خطر ایدئولوژیک شدن جنگ
در رییسجمهورغنی دوشنبه روز سخنرانی مخاطبان
و پارلمان اعضای حکومت، بودند. گروه سه پارلمان،
غنی آقای خطاب حکومت، بخش در جهادی. رهبران
به اندکی اشارههای گرچند بود. خودش به واقع در
قول اما کرد. خودش فرماندهی تحت نهاد کاستیهای

جبرانکردنفرصتهایازدسترفتهراداد...

درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )2(

وزیر خارجه ی کشور گفت که تروریستان منطقوی و بین المللی در زمان حضور نیروهای امریکایی و ناتو پنهان شده بودند، اما همزمان با کاهش حمالت 
هوایی نیروهای خارجی، به صفوف طالبان پیوسته و جنگ این گروه در برابر دولت و مردم افغانستان را تقویت کرده اند. او گفت که جنگ جویان 
خارجی به کمک طالبان می خواهند در افغانستان پناه گاه درست کنند تا از طریق خاک افغانستان کشورهای دور و نزدیک دیگر را تهدید کنند.

هشدار اتمر به جهان: 

تروریستان خارجی به کمک طالبان می خواهند 
در افغانستان پناه گاه امن بسازند

صفحه 2

از رها و مقاومتگر روح پرورش ارادهصواب: و عزم
خشونت

متونمقدسادیانبزرگجهانبر»وحدتبنیادین
خانوادهبشریرویزمین«تأکیدمیکند.اینعبارت
1993 سال در جهان ادیان پارلمان بیانیهی در
که نیست شگفتی جای لذا است. یافته انعکاس
رهبرانشناختهشدهومعروفخشونتپرهیز،ازقبیل
و لوترکینگ عبدالغفارخان، اونگسانسوچی،خان
الهام دینیشان، سنتهای و ایمان از گاندی البته
گرفتهاند.آنهاهمچنین،ازاعمالوعباداتروحانیِ
کهدردینشانهستندبرایقوتبخشیدنبهدیدگاه
وکردارمبتنیبرعدمخشونتدرمواجههباتهدیدها

وبدرفتاریها،بهرهمیبرند.
)و باشیم نداشته یا و باشیم داشته دینی وابستگی

امروزهغالبانداریم(دردسترسیبه...

دیشب رسید. کابل به هرات »اهللاکبر« ندای
در و شدند یکصدا هرات مردم با کابل مردم
بسیج ضرورت و امنیتی نیروهای از حمایت
مردمیعلیهجنگجویانطالبان،فریاداهللاکبر
جریان از حمایت هدف با ندایی سردادند.
طالبان عقلستیز گروه علیه مردمی مقاومت
کهاینروزها،خشونتوجنگرابهشهرهاو
باالترینحدخودرساندهاست.حلقهمحاصره
است. تنگشدن حال در والیات برخی در
برای بلندی خیز اکنون طالبان جنگجویان
تصرفشهرهابرداشتهاند.هرات،هلنمد،قندهار
...درآتشتوحشدیوانهوارطالباندرحال و

سوختناست.
مدیریت ضعف و طالبان پیشروی دنبال به
جنگتوسطدولتونیروهایامنیتی،بسیاری
نیروهای از باهدفحمایت افغانستان مردم از
و ناموس و جان از صیانت دلیل به و امنیتی
عزتشاندرمقابلطالباندستبهاسلحهبردند.
لذاحرکتهایمردمیشکلگرفتواکنوناین
نیروهابخشیازقاعدهجنگراتشکیلمیدهند...

مقاومت و بسیج مردمی علیه طالبان؛  

امـکانی از دل خـون 
و فاجعه
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گفتکهدرروزهایآیندهدوجلسهیمهم
همکارانمنطقویوبینالمللیو»ترویکای
گسترشیافته«دربارهیافغانستاندردوحه،
اتمر آقای برگزارخواهدشد. قطر پایتخت
گفتکهکشورهایاشتراککنندهیایندو
نشستپیامافغانستانراگرفتهاند.بهگفتهی
او،پیامافغانستانایناستکهاعالمیهایکه
درپایانایندونشستمنتشرخواهدشد،
طالبان حمالت و جنگ جلوی نتواند اگر
اعالمیهای همچنین و بگیرد را شهرها بر
نتواندمسئوالنرامسئولوروندصلح که
افغانستان مردم درد به کند، تسریع را

نمیخورد.
اتمرتأکیدکردکهخواستدولتافغانستان
قاطعیت نشست دو این در که است این
به سیاسی راه از جهانی جامعه و منطقه
طالبانتوضیحدادهشود.اوگفتکهطالبان
نهتنهادربرابردولتومردمافغانستان،بلکه
واحدجامعهجهانی برابرموضعوصف در
قرارداردواینگروهبایدجنگرامتوقفو
ازراهگفتوگوهایصلحبهتوافقسیاسیبا
دولتافغانستاندستیابد.اتمرعالوهکرد
بینالمللی و منطقوی همکاران پاسخ که
بوده مثبت نیز خواست این به افغانستان

است.
از که گفت خارجه وزیر این، با همزمان
خواستهاند افغانستان بینالمللی همکاران
کشور این صلح روند تسریع مورد در که
او کنند. عمل نظر وحدت و جدیت با
عدم مسئول علت که کرد خاطرنشان
پیشرفتدرگفتوگوهایصلحطالباناند،
امااگرمنطقهوجامعهجهانیباپیامواحد
وضع این دهند، قرار مخاطب را طالبان

میتواندتغییرکند.

جامعهجهانیاستکهطالبانراوادارکنند
تابهحقوقبشریاحترامبگذارند:»کشتار
و هرات قندهار، در ما مردم بیرحمانهی
لشکرگاه،عالوهبرکشتاربیرحمانهمردمدر
غربکابل،لوگر،ننگرهار،بغالنو...همهی
اینهابایدسببنگرانیجدیجامعهجهانی
باشدودراینراستابایدنظامحقوقبشری
پاسخ تا بیاوریم حرکت به را بینالمللی
مناسبرابهاینوحشیگریهافراهمکند.«
خواستار جلسات این در که گفت اتمر
بشری حقوق دستگاه که است شده این
مشخصا او شود. عمل وارد بینالمللی
سازمان بینالمللی، کیفری دادگاه به
بینالمللیحقوقبشر،بهویژهشورایحقوق
سازمان بشر حقوق عالی کمیشنر و بشر
مللاشارهکرد.اوگفتکهاقداماتیکهتا
کنونانجامشده،کافینیستوتأکیدکرد
کهبایداقداماتیرویدستگرفتهشودکه
بتواندبهعنوانفکتورجلوگیریکنندهعمل
مردم امروز که جنایتکارانی »نباید کند:
باشند، داشته معافیت فردا میکشند، را
پنهانکاریهای روی از یا و راهصلح از یا

سیاسی.«
نظام که گفت افغانستان خارجهی وزیر
جهانیحقوقبشریدرراستایمستندسازی
جنایاتافراد،فرماندهانورهبرانسیاسی
عهده به را طالبان رهبریجنگ عمال که
دارندومسئولکشتارمردماند،اقدامکرده
وعلیهآناناقداماتقانونیبینالمللیصورت

گیرد.

و  منطقوی  قریب الوقوع  نشست های 
بین المللی درباره ی صلح افغانستان

جریانصحبتهایش در اتمر محمدحنیف

دیگرراتهدیدکنند.
جنگجویان حضور که داد هشدار اتمر
خارجیدرکنارطالباننهتنهابرایمردم
جهان و منطقه برای بلکه افغانستان،
خطرناکخواهدبود.اوبرضرورتهمکاری
مشترکدولتافغانستانوجامعهجهانیدر

جلوگیریازجنگدرشهرهاتأکیدکرد.
دولت که گفت اتمر حال، همین در
افغانستانبرنامهیجدیدامنیتیتهیهکرده
استکهنهتنهابرایامنیتافغانستان،بلکه
او است. مهم دنیا و منطقه امنیت برای
تأکیدکردکهاینبرنامهبایدازسویجامعه

جهانیحمایتشود.
حنیفاتمرهمچنینگفتکهدرجلسهبا
نمایندگانکشورهایاروپایی،امریکا،جاپان،
به المللی بین همکاران سایر و استرالیا
شمولسازمانمللمتحدوناتواینمسألهرا
نیزمطرحکردهاستکهبایدمجلسویژهی
شورایامنیتسازمانمللبرگزارواقدامات
در نیز و حقوقی و قانونی سیاسی، خاص
و امنیتی خاص اقدامات ضرورت، صورت
رویدست طالبان برابر در را قانون تنفیذ
بگیرد.بهگفتهیاو،پاسخدوستانبینالمللی
افغانستانبهاینخواستمثبتبودهاست.

وارد  بین المللی  بشری  حقوق  دستگاه 
عمل شود

وزیرخارجهیکشوردرایننشستخبری
گفتکهدردونشستدیروزباکشورهای
و منطقه در نزدیک و دور همسایهی
کشورهایبینالمللی،مسألهیحقوقبشرو
جلوگیریازنقضحقوقبشروقانونبشری
باصراحتمطرحکردهاست. را بینالمللی
بهگفتهیاو،مسئولیتمشترکافغانستانو

وزیر اتمر، محمدحنیف روز: اطالعات
نمایندگان با که میگوید کشور خارجهی
سازمانهای و جهان و منطقه کشور 35
جداگانه جلسهی دو کابل در بینالمللی
این نمایندگان با جلسه است. داشته
نوبت دو در دیروز سازمانها و کشورها
اینجلسات است.در برگزارشده جداگانه
امنیتی وضعیت دربارهی افغانستان جانب
در خارجی کشور،حضورجنگجویان این
غیرقابل و سنگین پیامد و طالبان صفوف
پذیرشحمالتطالبانرویحقوقبشری

صحبتکردهاست.
اقایاتمرپسازاینجلساتدریکنشست
و طالبان که گفت او شد. ظاهر خبری
حامیاناینگروهخالفتعهداتشانجنگ
به کشر سراسر در را بیرحم« و »وحشی
انداختهورویشهرهاومردمیکهدر راه
زندگی وغربکشور جنوب،شرق،شمال
صلحآمیزداشتند،تمرکزکردهاند.اتمرافزود
کهطالباندراینجنگتنهانیستند،بلکهاز
سویجنگجویانمنطقویوبینالمللینیز
حمایتمیشوند.اونسبتبهپیامد»بسیار
برابر در طالبان بالقوهی تهدید بشری« بد

مردمهشدارداد.
تروریستان که گفت کشور خارجهی وزیر
حضور زمان در بینالمللی و منطقوی
نیروهایامریکاییوناتوپنهانشدهبودند،
اماهمزمانباکاهشحمالتهوایینیروهای
خارجی،بهصفوفطالبانپیوستهوجنگ
افغانستان ومردم برابردولت اینگروهدر
راتقویتکردهاند.اوگفتکهجنگجویان
در میخواهند طالبان کمک به خارجی
ازطریق تا پناهگاهدرستکنند افغانستان
نزدیک و دور کشورهای افغانستان خاک

هشدار اتمر به جهان: 

تروریستان خارجی به کمک طالبان می خواهند در افغانستان پناه گاه امن بسازند

نمایندگی های سیاسی مقیم در کابل به طالبان: 
از انکار موارد نقض حقوق بشر دست بکشید

هیأتمعاونیتسازمانمللمتحد
)یوناما(درهراترامحکومکردهاند.
»اسفناک« را حمله این آنها
گونه هر که است گفته و خوانده
غیرنظامی تأسیسات بر حمله
قوانین طبق باید بشردوستانه
بینالمللیبهعنوانجرایماحتمالی

جنگیموردبررسیقرارگیرد.
دفترسازمانمللمتحددرهرات
در گذشته هفتهی جمعهی روز
نظامیان میان درگیری جریان
طالبان گروه جنگجویان و افغان
گلوله شلیک و هاوان مرمی اصابت هدف
کرد اعالم زمان آن در یوناما گرفت. قرار
کهاینحملهتوسطعناصرضددولتانجام
شدهاستکهدرنتیجهیآنیکمحافظ
افغانکشتهوشماریهمزخمیشدهاند.

گروهطالبانگفتهبودکههیچمشکلیاز
ملل سازمان دفتر متوجه گروه این سوی
که بودند افزوده طالبان نیست. هرات در
قرار دفترسازمانمللدرساحهیجنگی
داشتوممکناستدرجریاندرگیریبه

محافظانآنآسیبرسیدهباشد.
پسازآن،یونامادرتاریخ1۰اسدازگروه
طالبانخواستهاستکهدرموردحملهبر
دفتراینسازماندروالیتهراتتحقیقات

کاملانجامدادهوبهآنپاسخبدهد.

همهجانبهموافقتکنند.
موارد، این بر افزون که گفتهاند آنها
همهجانبه سیاسی فصل حلو خواستار
بهویژه افغانها؛ بشری حقوق بتواند که
حقوقزنان،کودکانواقلیتهاراحمایتو
حاکمیتقانونراتضمینکندوهمچنین
به هرگز افغانستان که دهد اطمینان
نمیشود، مبدل تروریستان امن پناهگاه

هستند.
هیأتاتحادیهیاروپا،نمایندگیغیرنظامی
ناتودرافغانستانونمایندگیهایسیاسی
دنمارک، کانادا،چک، استرالیا، کشورهای
فنلند،فرانسه،آلمان،ایتالیا،جاپان،کوریا،
هالند،سویدن،انگلستانوامریکاهمچنین
دفتر بر طالبان حملهی اعالمیه، این در

اتحادیهی هیأت روز: اطالعات
ناتو غیرنظامی نمایندگی اروپا،
نمایندگیهای و افغانستان در
سیاسیکشورهایاسترالیا،کانادا،
فرانسه، فنلند، دنمارک، چک،
آلمان،ایتالیا،جاپان،کوریا،هالند،
سویدن،انگلستانوامریکادریک
اعالمیهیمشترکازگروهطالبان
انکارمواردنقض از خواستهاندکه

حقوقبشردستبکشد.
درایناعالمیهیمشترککهدیروز
)سهشنبه،1۲اسد(ازسویسفارت

امریکادرکابلمنتشرشده،همچنینآمده
موارد بررسی جهت باید طالبان که است
دادگاهکشاندن به و بشر حقوق نقض

جنگجویانشازقانونپیرویکنند.
بهنقلازاعالمیه،حمالتطالبانباادعای
آنانمبنیبرحمایتازحلوفصلسیاسی
شهر در صلح روند و مذاکره طریق از

دوحهیقطردرتناقضکاملقراردارد.
که خواستهاند طالبان از همچنین آنها
نیازمند افغان ملیونها دسترسی مانع
نشوند. بشردوستانه کمکهای به
و کشورها این سیاسی نمایندگیهای
طرفهای که کردهاند تأکید سازمانها
جنگدرافغانستانبایدفورابهخشونتهای
و دایمی آتشبس با و داده پایان جاری

هرچندحکومتازگروههایبسیجمردمیعلیه
حمایت طالبان لجامگسیخته جنگ و خشونت
و مدیریت هماهنگی، در هنوز اما است، کرده
بیبرنامه خودجوش، نیروهای این از استفاده

است.
مردمی مقاومت گروههای از بسیاری همچنان
تفنگ اگر روبروهستندکه مهم پرسش این با
خواهد حمایت آنان از حکومت آیا کنند، شانه
کرد؟ظاهراًباپیچیدهشدناوضاعوسختترشدن
شرایط،بسیاریمنتظرچراغسبزحکومتنشدند
ودربرابرطالبقدعلمکردند.آنهابراینباورند
طالب برابر در مقاومت و ایستادگی اکنون که
بلکه نیست. ازدولتاشرفغنی بهمعنایدفاع
ایستادگیبرایبقاء،ارزشهایانسانی،آزادیو

آیندهیکنسلاست.
واقعیتایناستکهطیهفتسالگذشتهشکاف
عمیقیمیانمردمودولتبوجودآمد.عاملاین
همچنین و ارگ غلط سیاستهای نیز شکاف
قدرت و جایگاه از رییسجمهور نادرست فهم
مردم مجلس تریبون از امروز که او بود. مردم
ومسئولینرادعوتبههمبستگیومبارزهعلیه
گروهعقلستیزطالبانمیکند،فراموشکردهکه
دیروز،وزیریراکهازهمینپارلمانرأیاعتماد
گرفتهبود،درنخستینماههایکاریاشبرکنار

کردووزارترابهسرپرستسپرد.
اشرفغنی که نیست پوشیده هیچکسی بر
محصولدوانتخاباتپرازتقلباست.اینراخود
اوبهترازهرکسیمیداند.اومیداندکهاشتراک
چه به انتخابات آخرین در رأیدهندگان پایین
معناست.امامسألهایناستکهوقعینگذاشته
است.بهاینمعنیکهبسیاریازرهبرانجهادی،
سراناحزابوگروههایقومیرادرطولهفت
مردم مشارکت کرد. دور خود از گذشته سال
محدود رأیدادن به سرنوشتشان تعیین در را
کردوخوانشیتازهازحکومتارائهکردکهدر
و فضلی همچون افراد و والیات برخی تنها آن
محب،حکومتداریتازهراتعریفمیکردند.طی
هفتسالگذشتهاشرفغنیبهدالیلمختلف،
سیزدهباربهجاللآبادسفرکردهاست.اینرقم
نیست. مقایسه قابل والیات سایر با مقایسه در
اینکه جز او اطرافیان خودسریهای همچنین
دیگری نتیجه کند، بیشتر مردم با را او فاصله
توزیع سیاستی، چنین پیامد است. نداشته
ناعادالنهعدالتومنابع،افزایشنارضایتیعمومی
دولت و مردم میان افزایششکاف نهایت در و

بودهاست.
نمایندگان با نشست در غنی رییسجمهور
دیدگاههایش بیان ومجلسسناضمن پارلمان
دربارهمذاکراتصلحوحمایتازبسیجمردمی
و سیاسی نیروهای و مردم از طالبان علیه
طالبان مقابل در تا خواست کشور اجتماعی
بسیجشوند.اوگفتاکنونزمان»شکستنزانوی
در اشرفغنی تالشهای است. رسیده طالبان«
از اعتبار و برایکسبمشروعیت اخیر روزهای
با مشورتی مجلس )دایرکردن دسترفتهاش
اعضای با او دیدار و جهادی و سیاسی بزرگان
تعبیر به گرچه پارلمان( و سنا مجلسهای
هم هنوز اینکه کما افتاد؛ اتفاق دیر بسیاری
بسیاریبهآنبهدیدهتردیدمینگرند،نشاناز
تنهاییوروزهایسختودشواراواست.روزهایی
کهبهنظرمیرسدخوداومهمترینعاملایجاد

آنبودهاست.
مقاومتوبسیجمردمیعلیهجنگجویانطالبان
یکفرصتاست.یکامکانکهازدرونفاجعه
و تاریخ تکرار از ترس دلیل به است. برخاسته
آنها آمدهاند. صحنه به مردم اکنون فاجعه،
خواهانحمایتوپشتیبانیازدولتونیروهای
سیاسیخودهستند.لذابایداینفرصتتاریخی
سرمایهای است. سرمایه یک این نداد. هدر را
کهازمیانخونوفاجعهسربرآورده.اشرفغنی
از ازهرکسیمسئولنگهداریوصیانت بیش
اینسرمایهاست.اوبایدتصمیمبگیردکهمیان
اقوامش و اطرافیان نفرهاش، منافعحکومتسه
کند.چرا انتخاب را یکی آیندهیکسرزمین و
دوبارهصف مردم که نخواهدگذشت دیری که
اینکه برای لذا کنند. جدا او دولت از را خود
بازیابد را ازدسترفتهاش اشرفغنیمشروعیت
برای او درخواست به مثبت پاسخ مردم و
است نیاز بدهند، طالبان برابر در همبستگی
کهسیاستهایقومیوتبعیضآلودگذشتهاش
راکناربگذارد.دایرهحکومتداریرامحدودبه
فضلیومحبوتعدادیانگشتشمارنسازد.به
دهد. فضا مخالف سیاسی نیروهای و جریانها
اینکهدرمدیریتجنگونیروهای ودرنهایت

امنیتیقاطعانهعملکند.

ایندرحالیاستکهبهدنبالسقوطولسوالیمالستانبهدستطالبان،خانوادههای
نظامی 43 دستکم که کردند اعالم اسد 3 تاریخ در ولسوالی این جنگ قربانیان
و زنان غیرنظامیانکشتهشده، میان در طالبانکشتهشدهاند. ازسوی غیرنظامی و
کودکانهمشاملند.بهگفتهیآنان،طالبانپسازتصرفاینولسوالی،غیرنظامیانیرا

کهدرجنگدخیلنیستند،بهرگباربستهومرتکب»جنایتجنگی«شدهاند.
حمالتطالبانبرولسوالیمالستانوالیتغزنیدر19سرطانآغازواینگروهدر
۲۲سرطانمرکزاینولسوالیراتصرفکردند.پنجروزپسازآن،نیروهایامنیتی
ودفاعیمرکزولسوالیراازطالبانپسگرفتنداماازطرفشبایننیروهادوبارهاز

مرکزولسوالیعقبنشینیکردند.

اطالعاتروز:سفارتهایایاالتمتحدهیامریکاوبریتانیادرکابلمیگویندکهکشتار
بیشاز4۰غیرنظامیتوسطجنگجویانطالباندرولسوالیمالستانوالیتغزنی»در

صورتیکهتأییدشود«،جرایمجنگیمحسوبمیشود.
دریکاعالمیهیمشترککهدیروز)سهشنبه،1۲اسد(ازسویسفارتهایامریکاو
بریتانیادرکابلمنتشرشده،آمدهاستکهشهروندانهزارهدرافغانستانهموارههدف

قتلهایهدفمندگروههایطالبانوداعشقرارداشتهاند.
آنهاتأکیدکردهاندکهمواردنقضحقوقبشردرافغانستانبایدموردبررسیقرارگیرد.
اینسفارتهاهمچنینخواهانبرقراریآتشبسفوریازسویطرفهایدرگیریدر

افغانستانشدهاند.

امریکا و بریتانیا: کشتار غیرنظامیان در مالستان می تواند جرایم جنگی محسوب شود

سازمان ملل: 
در 24 ساعت گذشته 

40 غیرنظامی در لشکرگاه 
کشته و 118 غیرنظامی 

زخمی شده اند
اطالعاتروز:دفترهیأتمعاونتسازمان
اعالم )یوناما( افغانستان در متحد ملل
ساعت بیستوچهار در که است کرده
گذشتهدستکم4۰غیرنظامیدرشهر

لشکرگاهکشتهشدهاند.
دراعالمیهیوناماکهدیروز)سهشنبه،1۲
اسد(منتشرشده،آمدهاستکهدراین
لشکرگاه در دیگر غیرنظامی مدت118

زخمیشدهاند.
تشدید با همزمان اعالمیه، این طبق
برای نگرانیها لشکرگاه، شهر در جنگ
افزایش نیز غیرنظامیان از حفاظت
اززمانیکه افزودهاست؛ یوناما مییابد.
زمینیشان تهاجمی حمالت به طالبان
افغانستان دولت نظامیان دادهاند، ادامه

نیزدرتالشدفعاینحمالتبودهاند.
که است کرده تأکید ملل سازمان
ساحات در جنگ فوری ختم خواستار

شهریمیباشد.
غیرنظامیان تلفات از دیروز صبح یوناما
بود. کرده گزارش نیز قندهار شهر در
اخیر روز سه در گزارش، این طبق
4۲ و کشه شهر این در غیرنظامی پنج

غیرنظامیدیگرزخمیشدهاند.
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مایکل ان.ناگلر
مترجم: محمدامین احمدی

عزم و اراده صواب: پرورش روح مقاومتگر 
و رها از خشونت

بـر جهـان بـزرگ ادیـان مقـدس متـون
روی بشـری خانـواده بنیادیـن »وحـدت
در عبـارت ایـن میکنـد. تأکیـد زمیـن«
بیانیـهیپارلمانادیانجهاندرسـال1993
شـگفتی جـای لـذا اسـت. یافتـه انعـکاس
نیسـتکـهرهبـرانشناختهشـدهومعـروف
خشـونتپرهیز،ازقبیـلاونگسـانسـوچی،
البتـه و لوترکینـگ عبدالغفارخـان، خـان
دینیشـان، سـنتهای و ایمـان از گانـدی
الهـامگرفتهانـد.آنهـاهمچنیـن،ازاعمـال
وعبـاداتروحانـیِکـهدردینشـانهسـتند
کـردار و دیـدگاه بـه قوتبخشـیدن بـرای
بـا مواجهـه در خشـونت عـدم بـر مبتنـی
میبرنـد. بهـره بدرفتاریهـا، و تهدیدهـا

نداشته یا و باشیم داشته دینی وابستگی
باشیم)وامروزهغالبانداریم(دردسترسیبه
منابععمیقمقاومتعاریازخشونت،نیازمند
لوترکینگ که هستیم چیزی به تمسک
است: کرده اشاره آن به برمینگام زندان از
مشترک.« سرنوشت از آدمیان »برخورداری
مخالفان و ما میان ازوحدتحتا نوعی باید
ماوجودداشتهباشدوآدمیانبتوانندعلیرغم
به دارند، خود ذهن در بالفعل که خصومتی
نوعیاعتمادبرسند.مابایدبدانیمکهمامنابع
و تعداد جنگافزار، بر اتکا که داریم درونیِ
پولراغیرضروریمیسازدواینکهیکالگوی
برحسب که هست عینی واقعیت در معنادار
به اساسی ضرر اینکه بدون مشکل هر آن

کسیزدهشود،میتواندحلشود.

مشکل خود شخص نیست
ازنـگاهنظریـهیمقاومـتعاریازخشـونت،
مـامیتوانیـم»چیـزیراکـهمحـالبهنظـر
میآیـد،ممکـنکنیـم.«مانبایـدتصورماناز
منازعـهبـازیهمـهویـاهیچباشـدکهشـما
بـهکلـیببازیدومـنکامالپیروزشـوم.بلکه
مـنبرضـدشـمانیسـتم،شـماومـنهـردو
باشـیم.راهـیوجـوددارد بـرضـدمشـکل
کـههـردومیتوانیـمازآنمسـتفیدشـدهو
حتارشـدکنیـم.ایـنتوانایی،معطوفاسـت
دوجانبـهی گفتـار یـک بتوانیـم اینکـه بـه
جدالآمیـزرابـهنشسـتحـلمسـألهویـک
نـزاعرابـهکارگاهـیبـرایکسـبتجربـه،و
سـرانجاماحسـاسبیگانگـیرابـهآگاهـیاز
وحـدتمنافـعتمامـیگروههـاوخلـقیـک
شـوقشـدیدبـهسـویراهحـلخـالقبـرای
همـهتبدیـلکنیم.بـههمیندلیـلامرمهم
بـراییـکفعالخشـونتپرهیزایناسـتکه
خصومـتوضدیـترانابـودکنـدنـهمخالف
را.هرگـزنبایـدعلیـهمـردمبـود،بلکـهفقط

علیـهمشـکالتبود.
آسان همیشه اراده و عزم این ایجاد البته
نیست،لیکنبهطورخاصیکراهمفیدوجود
داردکهسببمیشوداینعزمواراده،مؤثر
افتادهونتیجهدهد:جدابکوشیمکهنهتحقیر
کنیمونهتحقیرراقبولکنیم،چونتحقیر
برایهرکسیشدیدا زیانمیرساند. بههمه
دشواراستکهباشرمویاتحقیرزندگیکند
ووقتیکسیمارابهخشونتتهدیدمیکند
از استفاده بهدلیل را خفت و شرم بار وی
ممکن هرچند میکشد، بردوش روش این
وقتی اینرو، از نباشد. آگاه آن از استخود
کهماتغییرموضوعگفتوگورابهسویعدم
خشونتپیشنهادمیدهیم،مابهجانبمقابل
خودیکراهمیانبرراپیشنهادمیکنیم.این
عزمدرقالبیکیازبهتریناصطالحاتبرای
عدمخشونتموردتصدیقوتأییدقرارگرفته
 ALAY DANGAL اصطالح آن و است
جریان در که است کرامت« »پیشنهاد یا و
1986ابداع در فیلیپین مردم قدرت انقالب

شد.
همچنیـنپیامبـر]اسـالمحضـرت[محمدبه
پیـروانخودفرمـودکهآنهابایـدبههرکس
حتـابـهیـکسـتمگرکمککنـد.وقتـیکه
آنهـاپرسـیدندچگونـهمیتـوانبهسـتمگر
کمـککـرد،اوجـوابداد»بـابازداشـتناو
رهنمـود سـخن ایـن سـتمش.« و ظلـم از
میدهـد قـرار مـا اختیـار در مفیـد نهایـت
تـایـکشـاخصروشـنفـرارویذهـنخود
داشـتهباشـیم:بههراندازهکهشـماانسـانیت
مخالفـانخـودرابیشـتراحتـرامکردیـد،بـه
گونـهایمؤثرتـرمیتوانیـدبابیعدالتـیآنان

کنید. مخالفـت

درامدی بر »مقاومت عاری از خشونت« )2(

ذهـن،قضـاوتواحسـاسماتدریجیاسـت(
رسـانههایجمعـیامـروزهبـاخشـونتوبـا
تصـورنازلازلوازمخشـونتانسـانی،آمیخته
شـدهاسـت.مطالعـاتبیشـمارنشـانداده
اسـتکـهایـنانگارههـایخشـندراذهـان
مـا،حتـااگـرآگاهانـهآنهـاراتأییـدنکنیم،
را مـا محسـوس بهطـور و میکنـد رسـوب
خشـنترومتجاوزترمیسـازد.نرمالسـاختن
عمـده کاروزار یـک یـک مسـتلزم رسـانهها
خواهـدبـود.خوشـبختانهامـروزهرسـانههای
میتوانیـم آنهـا از کـه دارد وجـود بدیـل
برنامههـای از و کنیـم دریافـت را خبرهـا
از سـرگرمکنندهاشاسـتفادهکنیـم)برخـی
ایـنرسـانههادرپایـانایـنکتـابفهرسـت
شـدهاسـت.(ازطریـقایـنرسـانههاجهـان
راکمتـرمـکانخشـنمیبینیـموکمتـراز
ناامیـدی دسـتخوش آن در تغییـر آوردن
میشـویم.مـامیتوانیـمبـدونتحمـلخطر،
قرارداشـتنخویـشرادرمعـرضرسـانههای
منافـع مرهـون اینکـه و تجارتـی جمعـی
کاهـش باشـیم، قدرت-سـاختار و شـرکت
دهیـموحتـاممکناسـتبـهصفربرسـانیم.
۲.آموختندربابعدمخشونت.برایپرکردن
جایخالیرسانهها،هیچچیزیبهترازدرک
نیست، خشونت عدم شناخت و اهمیت
تکنیک خشونت عدم دید خواهیم چنانکه
جهاننگری، یک حامل بلکه نیست، محض
آگاهشدن صرفا است. کامل فرهنگ یک
از عاری مقاومتهای مصادیق شناختن و
کامال میدهند رخ ما بر و دور که خشونت
رسمی برآموزش افزون است. امیدوارکننده
و کتاب این قبیل از کتاب مطالعهی چون
کتابشناسی بخش در که دیگر کتابهای
فهرستشدهاست،بعددیگررانیزبیفزایید.
عدم فرهنگ بهدستآوردن از نهایی وهدف
خشونتایناستکهآنرابهطورمعناداربه

کارببریم.
3.آغـازتمریـنوریاضـتروحـیاگـرقبـال
چنیـنتمریـنوریاضـتنداشـتهاید.مراقبه/
خـاص دینـی داشـتن نیازمنـد کـه تفکـر
و خشـونتپرهیزان بـرای بهشـدت نیسـت،
یـابـرایهرکسـیمفیـداسـت.مراقبـهیـک
روشانسانسـازبـزرگاسـت،چونمـارادر
الیههـایعمیقتـرانسـانیتمـامیبـردکـه
همزمـانایـنانسـانیتمیـانمـاودیگـران
نیازمنـدنوعـی مشـترکاسـت.همـهیمـا
تأدیـبنفـسهسـتیمخـواهازچیزهایـیکه
بـرایتأدیـبنفـسخـوداجتنـابمیکنیـم
بعددینیداشـتهباشـدوخواهنداشـتهباشد.
امـروزهاکثـرفعاالنخشـونتپرهیز،بـهمنابع
درونـیوبصیـرتنهفتـهدرخویـشازطریق
مراقبـه،نیایـشویـادیگرتمرینهـایروحی

یافتهانـد. دسترسـی
4.برقراریرابطهشخصیبیشتربادیگران.از
طریقکنشهایمتقابلروزانه،توجهخالصانه
نشاندهید. دیگر افراد به را بیریایخود و
عوارض جمعآوریکننده با دوستانه صحبت
سر پشت موترها از طوالنی صف یک )اگر
متنی پیام جای به سخنگفتن نباشد( شما
فرستادنوبهترازآندعوتبهصرفچایو
گفتوشنود.ازتکنالوژیبرایارتباطبامردم
بهجایاینکهخودراازآناندورنگهداریم،
کوچک، بهظاهر عادات این کنیم. استفاده
ما دهد، تغییر را ما زندگی بافت میتواند
داده توسعه را مهربانی که میکند کمک را
در البته و ببینیم دیگران در را انسانیت و

عینحالآنانرانیزکمککنیم.
نقش و سهم فعالیت. و طرح داشتن .5
جهان کجا، در چیست؟ شما بهفرد منحصر
عملی طرح دارد؟ را نیاز بیشترین شما به
در را اساسی تغییر یک که اصالحگرایانه و
شما نگاه از آورد، بهبار ما کنونی سیستم
چیست؟پارهایازتحقیقاتکامالنشانداده
و خوشبینترند فعالترند، که آنانی که است
در برنامهریزی با آنکه از بیش ما بالعکس.
خصوصاینکهچگونهوچراعملکنیمخود
انجام که آنچه با دهیم قرار تأثیر تحت را
به را خودمان عملکرد[ با ]یعنی میدهیم

میزانزیاد،تحتتأثیرقرارمیدهیم.
اصل بر مبتنی زندگی برای را ما قدمها این
قدم بدون حتا میکند. آماده خشونت عدم
در تفاوت یک میتوانند قدمها سایر پنجم،
چگونه اینکه چون آورد، وجود به جهان
زندگیکنیمجهانپیرامونماراتحتتأثیر
قرارمیدهد،حتااگرکاریدیگرنکنیم.لیکن

ماکارهایدیگررانیزانجامخواهیمداد.
ادامهدارد...

ارتشاشغالگررانادیدهگرفتهوازاطاعتسر
باسربازان درعینحال آنها لیکن زدند. باز
پیش در را برادری و دوستی راه شوروی
بهعنوان آنها به نسبت کوشیدند و گرفتند
مردم،خشمگیننباشند.درنتیجهاینواکنش
غیرمنتظره،سهارتشکاملپیمانورشوکه
میرسید سرباز میلیون نیم به تعدادشان
ماه هشت برای را کشور این که نتوانستند
کنار در چکسلواکیا شهروندان کنند. کنترل
در آنها مهارت غرور، احساس و شجاعت
تفکیکمردمازپالیسیویاشرازشریربود
برابر در آنان توفیق باعث زیاد میزان به که
این ما امروزه گردید. خردکننده احتماالت
راهبردرادفاعاجتماعیمینامیمکهدرکنار
اینکهغیرمسلحانهصلحبانیمیکند،مقاومت
قدرت حیث از را خشونت عدم بر مبتنی
دفاع معادل دفاعی
نظامیقرارمیدهد.

تمامی اینکه بهدلیل
وقتی خشونتها
شروعمیشودکهدر
ختن سمیتشنا بهر
بهعنوان یکدیگر
انسانکامل،شکست
از یا و بخوریم
کنیم، امتناع آن
عمیقتر الیههای
باید خشونت، عدم
بیداری متضمن
در انسانیت مجدد
باشد. مخالفان وجود
میتواند سختی به که شکنجهگر، یک حتا
تصورکندکهاویکشخصاست-شخصی
کهازطریقجهلونداشتناحساساخالقی،
کار دیگر شخصی شکنجهی میکند فکر
درالیههایعمیق لیکنهنوز است، مناسب
جانشاویکشخصاست.بنابراین،حتاکسی
کهاینگونهانسانیتازاوزدودهشدهکهچنین
یک از برخوردار میشود، مرتکب را اعمالی
تمایلنهفتهاستکهمیخواهدمجدداانسان
باشد.ماوقتیکهشخصیتدیگریرادرنظر
میگیریمدرواقعداریمبهاینتمایلتمسک
که است دلیل همین به دقیقا و میجوییم
موردقبولقرارگرفتهاستکهمقاومتمبتنی
شدیدا مخالفان علیه حتا خشونت عدم بر
مسلحوجزمگرا،پیروزمیشود.وحداقلعدم

مجبور ما »ساتیاگراها«، مطابق خوشبختانه
یکی استراتیژیک امور و اصول میان نیستیم
اخالقا ابزارهای به تمسک کنیم؛ انتخاب را
مبتنی مبارزه بهکاربردن قبیل )از درست
به را ما طوالنیمدت در خشونت( عدم بر
میرساند. عدالت، قبیل از درست، اهداف
اینرهنمودچشممارابازمیکندکهویژگی
عدمخشونتراببینیم.برخالفمبارزهنظامی
ازخشونت عاری مقاومت بنیادینیکه منبع
برآنمتکیاست،نامحدوداست.وقتیکهمن
شمارااحتراممیکنممنچیزیراازدست
اما ندادهام. کاهش را خود ذخیره ندادهام،
خشونتمارانیازمنداستفادهازاشیایمادی
تولیدرقابت میکندکهکمیابوزودگذرند،

وترسمیکنند.
از را مردم اینکه بر مبنی ما عزم و اراده
در را دیگران کرامت کنیم، تفکیک مشکل
روش هردو کنیم، حفظ خود کرامت کنار
که همانگونه است. »ساتیاگراها« هدف و
گاندیگفتهاست»عدمهمکاریواقعی،عدم
همکاریباشراست،نهبافردشریر«اوبهاین
تفکیک،حتادرمواجههبادشوارترینآزمون
مبارزهمبتنیبرعدمخشونت،دردفاعازیک
کشوردربرابراشغالکاملتوسطیکدشمن
زمانی 194۲ سال در ماند. متعهد معین،
بر بریتانیا استعمار دستبند هندوستان که
دستانشبود،ترسازاشغالاینکشورتوسط
ارتشجاپانوجودداشت،اوباتحلیلخویش
خشونت، از عاری مقاومت اصل برمبنای
روشنساختکهچگونهاینتهدیدبااستفاده

ازایناصل،قابلدفعمیباشد:
میتوانستیم میبودیم، آزاد کشوری ما اگر
و دهیم انجام خشونت بدون را کارهایی
مانعورودجاپانبهکشورخودمیشدیم.در
صورتوقوعچنینوضعیتی،مقاومتمبتنی
برعدمخشونتازلحظهیورودجاپانیهابه

شروع هند، خاک
میشد.بهاینترتیب
بر مبتنی مقاومت
مانع خشونت عدم
همکاری هرگونه از
دادن حتا آنها، با
آنها به خوردن آب
بخشی چون میشد.
هر وظیفهی از
نیست این هندی
کمک را هرکس که
کشورشان تا کند
اگر لیکن بدزدد. را
را راهشان جاپانیها
داشتند و کردند گم

انسان یک بهعنوان و میمردند تشنگی از
خشونتپرهیز مقاومتگر خواستند، کمک
چشم به موقعیت این در را او است ممکن
دشمنخودنبیند،بلکهبهاوآبخواهدداد.
مجبور را مقاومتگران جاپانیها کنید فرض
تا مقاومتگران دهند، آب آنها به که کنند
امتناع خواست، این قبول از مرگ سرحد

میکنند.
بیباکی و شجاعت از سرشار بصیرت این
را چکسلواکیا شوروی سربازان که زمانی
1968 سال در اصالحات سرکوب بهمنظور
کار به و پیوست واقعیت به کردند، اشغال
به علم با چکسلواکیا شهروندان شد. گرفته
اینکهمقاومتمسلحانهبیهودهاست،شجاعانه
فرامین تمامی و وضعشده محدودیتهای

به تباهکنندهیتوسل اثرات از را ما خشونت
اجازه میکند. محافظت انسانزدایی و خشم
دهید،فراموشنکنیدکهآزادیازخشم،ترس
ومانندآنسودشکمترازعملکردنبهاصل

عدمخشونتنیست.
یک با که ما تصمیم و عزم مهم عنصر یک
رفتار انسانی موجود یک همچون مهاجم
او بر برچسبزدن از که است این کنیم
ما مقابل طرف از برچسبها کنیم. اجتناب
شخصیتزداییمیکندوبههمیندلیلاست
کهچراسربازاننسبتبهدشمنخودانزجار
در انسانی هر که دارند روانشناختی طبیعیِ
موقعکشتندیگریدستخوشآنمیشود.
از باشد، خشونتپرهیز حقیقتا که شخصی
سرسختی و مقاومت که زمانی حتا دیگری،
نکرده انسانزدایی و شخصزدایی میکند،
در کهکینگ نمیکند.چیزی تحقیر را او و
بیعدالتی که - است گفته بیعدالتی مورد
هرکجاکهباشدتهدیدیاستبرایعدالتدر
همهجا-عینادرموردکرامتنیزصادقاست:
تحقیرکردنیکشخصهرکهباشدبهمثابهی
تحقیرهمگاناست.حتامیتوانفراترازاین
گامبرداشتاگرماواقعابرایدوستیوآشتی
کارکنیموایننکتهظریفابراهاملینکلنرا
بهخوبیدرککنیمکهمیگوید:»بهترینراه
را او که است این دشمن یک نابودی برای

دوستخودبسازیم.«

برای  آموزشی  عملی  اصل  پنج 
زندگی کردن براساس اصل عدم خشونت 
جذابیـتخجالـتدادنکسـیکـهبـدرفتـار
بهجـای کـه کاری انجـام )یعنـی میکنـد
اینکـهفـردازکـردارشبشـرمد،ازخـودش
خجالـتبکشـد(میتوانـدبسـیارقویباشـد.
کرامـتقایلشـدنبـرایچنیـناشـخاصی،
واعتـرافبـهاینکـهچنیـناشـخاصینیـز
دیـدگاهخودشـانرادارنـد،طبیعـیبهنظـر
نمیرسـد.لیکـنایننگـرشمیتوانـدترویج
شـود.عناصـرومؤلفههایـیازیـکبرنامـهی
آموزشـیپرهیزازخشـونتوجـودداردکهبه
کمـکآنهـامیتوانیـمخودمـانرابهعنـوان
فـردتقویتکنیـمواتخاذعـزموارادهصواب

کنیم. ترویـج را
خروجـی و دادههـا اغلـب از اجتنـاب .1
شـبکههاورسـانهها.خواهخودمتوجهشـویم
ویـانشـویم)بهخاطـراینکهتأثیررسـانهبر

وابستگی دینی داشته 
باشیم و یا نداشته 
باشیم )و امروزه غالبا 
نداریم( در دسترسی 
به منابع عمیق مقاومت 
عاری از خشونت، 
نیازمند تمسک به چیزی 
هستیم که لوترکینگ 
از زندان برمینگام به 
آن اشاره کرده است: 
»برخورداری آدمیان از 
سرنوشت مشترک.«

نقش  و  سهم  فعالیت.  و  طرح  داشتن   .5
جهان  کجا،  در  چیست؟  شما  به فرد  منحصر 
عملی  طرح  دارد؟  را  نیاز  بیشترین  شما  به 
در  را  اساسی  تغییر  یک  که  اصالح گرایانه  و 
شما  نگاه  از  آورد،  به بار  ما  کنونی  سیستم 
چیست؟ پاره ای از تحقیقات کامال نشان داده 
و  فعالترند، خوشبین ترند  آنانی که  است که 
بالعکس. ما بیش از آن که با برنامه ریزی در 
خصوص این که چگونه و چرا عمل کنیم خود 
انجام  که  آن چه  با  دهیم  قرار  تأثیر  تحت  را 
به  را  خودمان  عملکرد[  با  ]یعنی  می دهیم 

میزان زیاد، تحت تأثیر قرار می دهیم. 



دریکیازروزهایتابستانیاواخرماهمیسال
1994بهحومهیشرقیاَّمان،پایتختاردن
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کنم.قاتلبرادرشبود.
اطالعاتمحدودیداشتم.درحالیکهبهمحله
موردنظرنزدیکمیشدم،ازخودممیپرسیدم
خواهرش زندگی به باید برادر یک چرا که
آخرین در دختر آن بگذارد؟ پایان نقطهی

لحظهزندگیخودبهچهفکرمیکرد؟
وقتیبهکوچهشانرسیدم،مردیکهدرحال
زود خیلی بود اطراف همان در پرسهزدن
باآرامشی او بخشیازسواالتمراپاسخداد.
هوا و آب مورد در دارد که گویی و عجیب
من »بلی گفت: من به میکند، صحبت
میدانماوچرابهقتلرسید.یکیازبرادرش
بهاوتجاوزکردهبودوبرادردیگرشاورابه
قتلرساندتاآبرویخانوادهاشرابازگرداند.«
ازآنمردپرسیدمکهآیاآنچهمیگویدواقعا
حقیقتداردیاطوردیگر.گفت:»بلی،راست
او بود.« دلیلکشتهشدنشهمین میگویم.
که برد خانهای بهسمت مرا و راگفت این
کاکاهایدختر بود. افتاده اتفاق آن قتلدر
نیزدرصحبتبامنعین»توجیه«رااستفاده
میکردند.میگفتندکهنامدختر»کفایه«بود
و»برادرشرافریبدادهبودتابااوبخوابد.و

بهخاطراینکارش،اوبایدمیمرد.«
»بهخاطراینکارش،اوبایدمیمرد.«

حرفهای کاری دوران طول در را جمله این
خودبهعنوانگزارشگرارشدروزنامه»اردن
تایمز«وبهعنوانکنشگردراینزمینه،بارها

شنیدم.
روزنامه گزارشگر بهعنوان بعد ماه چند
مأموریتیافتمتاجلساتدادگاههایمربوط
بهایننوعقتلدراردنراپوششدهم.در
اینجریانبادههاپروندهروبهروشدمکهدر
آنزنانبهدالیلمرتبطبابهاصطالح»آبروی
خود خانواده مرد اعضای توسط خانواده«،
کشتهشدهبودند.منبرخیازاینپروندههااز

جملهپروندهقتلکفایهرابررسیکردم.
قریب اکثریت دریافتم اینکه از آنزمان در
بهاتفاقعامالناینقتلهابامجازاتبسیار
ناچیزآزادمیشوند،تعجبکردم.اکثرعامالن
قتلهای»ناموسی«،فقطبینسهماهتادو

سالزندانیمیشدند.
امادرقضیهقتلکفایه،دادگاه»بهانه«تجاوز
راکهتوسطبرادرشمطرحشدهبود،ردکرد
واورابهدلیلقتلعمدخواهرشبه15سال
زندانمحکومکرد.اینمجازات»سنگین«در
آنزمانبرایقضیهایازایندستغیرمعمول

بود.
امااینحکمماننداکثراحکامدادگاههایاردن
درخصوصجنایات»ناموسی«بعدابهنصف
تقلیلیافت.دلیلآناینبودکهخانوادهکفایه
شکایتخودراعلیهمتهم،کهالبتههمانند
پس بود، خانواده عضو یک قربانی، خود
اخیرمجازات اینکهدرسالهای با گرفتند.
اما است، شده شدیدتر »ناموسی« جنایات
که دارد وجود امکان این اردن در هنوزهم
مجازاتفردمحکومدرصورتیکهخانوادهی
نصف به بگیرد، پس را خود قربانیشکایت

کاهشیابد.

قربانی در جایگاه متهم
پیامد با مرا روزنامهنگار، بهعنوان من کار
ناعادالنهیدیگرجنایات»ناموسی«آشناکرد
کهزناِندرمعرضتهدیداعضایخانوادهباید
زن دهها اردن، در میشدند. متحمل را آن
بدونهیچاتهامیدرزندانبرایمدتنامعلوم
در»بازداشتاداری«بهسرمیبردند.بهعبارت
دیگر،حکومتاردنآنهارازندانیکردهبود
تاازکشتهشدنیاآسیبدیدنشانجلوگیری
شود.منطقسالمحکممیکندکهفردیکه
زندانی باید است وخطرناک تهدیدمیکند

شود.امادرستبرعکسآناتفاقمیافتاد.
مندریافتمکهعینرویهدریمننیزشایع
است)وقتیاواخردهه199۰بهدالیلکاری
بهبازدیداززندانزنانبهاینکشوررفتم(.
خوشبختانهاردندیگرزنانرابهدلیلبودن
زندانی »ناموسی« جنایت خطر معرض در
امنمعروف بهخانههای را آنها و نمیکند
سال۲۰18 تا اما میفرستد. »داراالمن« به
زندانیکردنزناِندرمعرضخطرادامهداشت.
اطالعرسانیوکنشگریمندراینزمینهبا
داستانکفایهآغازشد.وعزممنباهرداستان
جدیدیکهمیشنیدم،جزمترمیشد.منبا

رانا حسینی، الجزیره
مترجم: جلیل پژواک
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عنوان تحت خود کتاب در بلک« دوپیکو
تفتیش و زنا دیگر: زنان کامل، »همسران
عقایددراسپانیایاوایلعصرمدرن«توضیح
میدهدکهدرفرانسهیاوایلقرن18،چهار
حقوقدانپیشنویس»قانونناپلئون«راتهیه
قیمومیت تحت زنان آن براساس که کردند

مردانقرارمیگرفتند.
درقانونناپلئونتصریحشدهبودکهزنانباید
ازشوهرانخوداطاعتکنند.امااینقانونبه
مردانقدرتدادهبودتازنانخودرابهدلیل
زنابهسلولانفرادیبفرستندوطالقدهند.
بلک نبود. چیزی چنین مردان مورد در اما
در را خود همسر مردی اگر که مینویسد
حینزنامیدیدواورامیکشت،طبققانون

ازمجازاتمعافبود.
بهتصویرکشیدنزنانبهعنوانموجودات»بد
بود. معمول نیز هنر دنیای در بیاخالق« و
و رماننویس فیلسوف، بووار«، دو »سیمون
تحت خود کتاب در فرانسوی مقالهنویس
که میکند استدالل دوم« »جنس عنوان
را زنان هجده قرن اروپای عامه فرهنگ
دو میکشید. تصویر به گناهکار موجودات
اپراهای و نمایشنامهها که مینویسد بووار
مردم به اغلب موضوع، این درباره آنزمان
رامجازات زنان»بد« رامیدادکه اینحق
کنندزیرا»رفتارنادرستآنهابرایکلجامعه

توهینآمیزاست.«
همچنین،»جودیمابرو«درکتابخودتحت
عنوان»نیمحقیقتپوشیده:برداشتمسافران

غربیاززنانخاورمیانه«خاطرنشانمیکند
کهدرعصرویکتوریاوبینسالهای1837
تا19۰1،تصویرزناندرفرهنگعامهاغلب
زنانیبودندکه»هیستریک،دیوانهومملواز

بیماریهایدیوانهوار«بودند.
ابو »الما ،1996 سال در معاصر دوران در
به اردنی، فیمینیست و دانشمند عده«،
مسألهبهاصطالح»قتلناموسی«پرداخت.او
مشخصابهمسألهباکرگیپرداختونوشت:
جسمی-اجتماعی نشانه به بکارت »پرده
تبدیلشدهکهدوشیزگیراتضمینمیکندو

بهزنُمهراحتراموفضیلتمیزند.«
ابوعدهکهچندینحکمدادگاهدرخصوص
کرده بررسی اردن در را »ناموسی« جنایات
پشت زن یک اگر که کرد خاطرنشان بود،
مشاهده مردی با صحبت درحال نردهها
دیده مردی موتِر از خروج درحال یا شود
شود،ممکناستموردخشونتقرارگیرد.او
که است این »برداشت موارد، این در گفت
بهعنوان را خود بکارت نهتنها موردنظر زن
به نیز را فضیلتخود و احترام بلکه دختر،
خطرانداختهاست.اوباجسمخودبهمحیطی

رفتهکهنبایدمیرفت.«

»ناموس« به  عنوان کلمه جادویی
کوماراسوامی«، »رادیکا ۲۰۰۲ سال در
برای متحد ملل سازمان ویژه گزارشگر
خشونتعلیهزنان،واژه»ناموس«رابهعنوان
پوشاندن برای میتواند که جادویی »کلمه
شود« استفاده جنایات وحشتناکترین

زناکاردرآلمانشالقزدهمیشدندوزندهبه
گورمیشدند.

بورکهارتمینویسد:»درسراسراروپامعمول
خیانت ظن به را خود زنان مردان که بود
از فرار بهدلیل را ودخترانخود میکشتند
خانهبهقتلمیرساندند.همچنینمعمولبود
کهبرادرانخواهرانخودرابهدلیلامتناعاز

ازدواجبامردموردنظرخانوادهبکشند.«
اینوضعیتدراروپادرطولقرونوسطیبه

همینمنوالادامهیافت.
بریتانیا ملکه بولین«، »ان ،1536 سال در
بهدلیل هشتم« هنری »شاه دوم همسر و
اتهاماتیهمچونزنا،جادوگری،زنایبامحارم
وتوطئهعلیهپادشاهاعدامشد.ایناتهامات،
علیهزنیهمچونبولین،بسیارمشکوکبود.
مقاماتدربارهاتهامزناازمعلمموسیقیوی،
اعتراف شکنجه تحت اسمیتون«، »مارک
گرفتهبودند.امروزهمؤرخانبهطورگسترده
برایننکتهاتفاقنظردارندکهتمامجرمان
بولیندرواقعاینبودکهاوزنیباشخصیت
قویبودونتوانستهبودبرایپادشاهپسربزاید
)انبولینیکدخترزایید،بارهاسقطکردو
دستکمیکیازجنینهایساقط،پسربود(.
بنابراین،خودپادشاهیادستیارانپادشاهبرای
ویپاپوشدوختندتاراهیبرایخالصشدن
از»شر«زنمزاحمپیداکنندوراهرابرای
که سیمور«، »جین با هشتم هنری ازدواج
یکیازکلفتهایانبولینبود،ومیتوانست

پسربزاید،بازکنند.

فیمینیست و کنشگر السعداوی«، »نوال
فقیدمصریدربسیاریازپژوهشهایخود
خاطرنشانمیکندکهکشتنوسوزاندنزنان
درغرببهدلیلزنادرقرنچهاردهمنیزامری

رایجومعمولبود.
قرون توضیحمیدهدکهدر السعداوی نوال
تاریک،»زنانعاقلوباهوش«ازنظرکلیسای
شفاخانههای در و بودند »جادوگر« اروپا
مخصوص»بیمارانروانی«کشته،سوزاندهیا
زندانیمیشدند.اواستداللمیکندکهدلیل
اصلیایناقداماتشنیعاینبودکهکشیشان
مردمیترسیدندقدرتخودراازدستدهند.
درمانی وروشهای گیاهان درباره که زنانی
درمان برای واقع در داشتند، آگاهی دیگر
و مقدس »آب جایگزین گزینهی بیماران

قدرتخداوند«کشیشانبودند.
باعث که داشت وجود نیز دیگری دالیل
میشدیکزندراروپاتوسطاعضایخانواده
خودبهقتلبرسد.درسال1546دراسپانیا،
منطقه بارون ساله دختر۲5 مورا«، »ایزابال
»فاواله«توسطبرادرانشبهقتلرسید.بهاین
دلیلکهایزابالبایکمرداشرافیاسپانیایی
بهنام»دوندیگوسندوالدکاسترو«،فرماندار
بود. کرده بدل و رد شعر »کوزنزا«، منطقه
ایزابالحتاقبلازاینکاردرقلعهخانوادگی
خودمحبوسشدهبودزیراعشقوعالقهی

زنبهشعرامریناپسندتلقیمیشد.
بهدلیل را زنان که جزایی قوانین اروپا، در
مجازات از را مردان اما میکرد مجازات زنا
»جورجینا بود. نافذ قرنها میکرد، معاف

توصیفکرد.بعدادفترمقابلهباموادمخدرو
جرایمسازمانمللمتحدیکمطالعهجهانی
رادرموردقتلوکشتارزنانودختراندر

سال۲۰17انجامداد.
اینگزارشنشانمیدهدکهدرسال۲۰17
حدود87هزارزنعمداکشتهشدهاند.ازاین
بهدستشریکجنسی/ زن هزار میان5۰
همسریااعضایخانوادهخودکشتهشدهاند.
اینیعنیروزانه137زندرجهانتوسطیکی
آمار اعضایخانوادهخودکشتهمیشوند. از
ارقامصندوقجمعیتسازمانمللمتحد و
ازسال۲۰۰۰نشانمیدهدکهساالنهبیش
مرتبط و »ناموسی« بهدالیل از5هزارزن
باخانوادهکشتهمیشوند.هرچندکارشناسان
برآوردمیکنندکهاینرقمبهمراتببیشتر
که دریافتم خودم تحقیقات در من است.
بسیاریازقتلهای»ناموسی«یااصالگزارش
مرگ یا خودکشی بهعنوان یا نمیشوند

تصادفیدستهبندیمیشوند.

نشانه های تغییر
شروع ۲۰۰۰ دهه اواخر در اردن در اوضاع
اندکی تغییرمثبتکرد.درسال1998، به
پسازآنکهمن»جایزهحقوقبشرریبوک«
درباره اطالعرسانی و کنشگری بهدلیل را
جنایات»ناموسی«دریافتکردم،یکداروساز
اردنیبامنتماسگرفتوپیشنهادکردکه
گروهیرابرایمقابلهبااینمشکلدرسطح
مردمیتشکیلدهیم.اینایدهمرابههیجان

آورد.مابهدوستانخودایمیلزدیموازآنها
سال کنند. پخش را خبر این که خواستیم
بعدش،»کمیتهملیاردنبرایریشهکنکردن
جنایاتبهاصطالحناموسی«تأسیسشد.ما
تصمیمگرفتیمجلساتخودرادرخانههای
خودمانبرگزارکنیم.دراولینجلسه،3۰نفر

حضورداشتند.
طیچندهفتهمایککمیسیونمتشکلاز
در که دادیم تشکیل مرد چهار و زن هفت
شیوههای بهترین درباره هفتگی جلسات
آگاهیدهیدربارهمسألهقتلهای»ناموسی«
والبیبرایلغوقوانینیکهعلیهزنانتبعیض
چنین مرتکبین مجازات در و است قائل
جنایاتیعلیهزنانآسانگیریمیکند،بحث
میکردند.مادادخواستیتهیهو15هزارامضا
جمعآوریکردیم.برایاولینبار،اردنیهاهم
نامخودرادردادخواستامضاکردندو زیر
هماطالعاتتماسکاملخودرانوشتند.در
اذیت و آزار و پیگرد ترس از مردم گذشته
نهادهایامنیتیدرامضایدادخواستدودل
میشدند.اینکشورازدهه195۰تا198۰
تحتحاکمیتنظامیبودوطیاینسالها
و شد اعالم ممنوع سیاسی احزاب فعالیت
مردمازنشروپخشرسالهودادخواستمنع
بودند.اینقوانیندراواخردهه198۰لغوشد،
امامردممدتهاپسازلغوآنمحتاطبودند.

فعالیتهایمابرایدانشآموزاندبیرستانو
دانشگاهنیزطراحیشدهبود.ماازابتداامیدوار
بودیمکهآنهابهماکمکمیکنند.وهمین

کارراهمکردند.

خودمعهدکردمتاصدایزنانیشومکهقادر
بهبیانداستانخودنبودند.منعهدکردمتا
ریشههاوعللاصلیایننوعقتلهارابررسی

وافشاکنم.

ندهد،  انجام  را  خود  وظیفه  زنی  اگر 
»خوراک سگ ها می شود«

مستند تاریخ طول در زنان علیه خشونت
ازجمله باستان، اکثرتمدنهای شدهاست.
تمدنآشوری،رومیوسومری،قوانینکیفری
داشتندکه»زنانزناکار«رامحکوممیکرداما
بهمرداناجازهمیدادعلنامعشوقهوروابط
جنسیخارجازازدواجداشتهباشند.دراین
قوانینبرایمردانیامجازاتیدرنظرگرفته
نشدهبودیامجازاتیکهدرنظرگرفتهشدهبود

بسیارناچیزبود.
متخصص که فقید فاکس« »ویویان دکتر
میکرد استدالل بود، زنان و خانواده تاریخ
کهاندیشههایدینِییهودی-مسیحی،فلسفه
یاحقوق قوانینحقوقی»کامنال« یونانو
بردیدگاهجامعهغربیمدرن عرفی،همگی
دربارهزنانورفتاربازنانتأثیرگذاشتهاست.
دکترفاکسدر»جورنالمطالعاتبینالمللی
مردساالری نوشتکه»هرسهسنت زنان«
میدانستند طبیعی امری رفته هم روی را
برتری به اعتقاد از برخاسته مردانه وسلطه
مردانبود.درفرهنگتداومیافتهباتکیهبر
اینایدئولوژیها،خشونتعلیهزنانبهعنوان
ابرازوبیانطبیعیسلطهمردانتلقیمیشد.«
دستور به »زنان مینویسد: فاکس خانم
خدایان،تأکیدکششهابرآندستورواجرای
را مردان از تبعیت قانون، توسط دستور آن
بهعنوانامریضروریپذیرفتهبودندوازنظر
روانیآنرادرونیکردهبودند.خشونتعلیه
زنان،درهمهاشکالخود،درچنینمحیطی

رشدکردهوهمچناندرحالرشداست.«
قتلهای که مؤرخی گلدشتاین«، »متیو
»ناموسی«رادرامپراتوریروممطالعهکرده
 است،توضیحمیدهدکهریشهیاینقتلهاـ
وخودمفهوم»ناموس«ـتمایلمردانبهاین
بودکهمطمئنشوندفرزندانیکههمسرانشان
بهدنیامیآورند،ازخودشانباشد.باقراردادن
بارآبروبردوشزنان،ومؤظفکردنزنانبه
حفظآن،مردانمیتوانستندراحتترآنانرا
به از میتوانستند نتیجه در و کنند کنترل
اصطالحاصالتفرزندانخودمطمئنترباشند.
درواقع،سادهترینراهبرایاطمینانازاینکه
مردانازهمسرانخوددارایفرزندانیازرگ
کنترل و سرکوب باشند، خودشان ریشه و

تمایالتجنسیهمسرشانبود.
دست به دختران، مرگ و زندگی کنترل
پدرانشانبود.ووقتیدختریازدواجمیکرد،
اختیاراوازدستپدربهدستشوهرشواگذار
میشد.بهگزارشگلدشتاین،عملزناتوسط
زنانطبققوانینرومجنایتمحسوبمیشد
ومجازاتآناعدامبودودولتمیتوانستبا
مصادرهاموالخانواده،اعضایخانوادهوسایر
بستگانزنمتهمبهزنارابهدلیلعدماقدام

علیهآنزن،مجازاتکند.
مفهوم که نبودند کسانی اولین رومیها
»ناموس«رادرموردزناندرقانونگنجاندند.
از قبل 187۰ سال در که حمورابی قانون
تدوین بابلی، پادشاه توسطحمورابی، میالد
زناکار زنان نیزدرموردمجازات شدهاست،
179۲ از حمورابی داشت. سنگینی احکام
تا175۰قبلازمیالددربینالنهرین،عراق
کنونی،پادشاهبود.مجازاتزنانزناکارطبق
پای و دست که بود طوری حمورابی قانون
اورابهرودخانه زنموردنظررامیبستندو
پرتمیکردندتاغرقشودوبمیرد.دراین
قانونهیچمجازاتیبرایمردانزناکاروضع

نشدهبود.
»قوانینمانو«درهندباستاندرحدودسال
۲۰۰قبلازمیالدنوشتهشدهاست.دراین
قوانینآمدهاست:»شوهرهرچندفاقدفضیلت
باشدیادرجایدیگریبهدنباللذتجویی
باشدیاازویژگیهایخوببیبهرهباشد،باید
و کامل وفاداری با همسرش توسط همواره
عبارت به شود.« پرستش معبود بهعنوان
برتریخانوادگی بهموجب دیگر:»اگرزنی،
یاغرورشخصیخود،بهوظیفهایکهدرقبال
شوهرخودداردعملنکند،بهدستورحاکم

بایدخوراکسگهاشود.«
درقرناولمیالدی،اروپاییهاعفت،بکارتو
»رفتارخوب«زنانرابسیارموردتوجهداشتند.
برایمثال،برطبقکتاب»جیکوببورکهارت«
تحتعنوان»تمدنرنسانسدرایتالیا«،زنان

تـاریخچه جنـایـت هـای »نـامـوسی«
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را غذایی مواد قیمتشدن و بیکاری و فقر که جنگ از ناشی
همکاران قراردادن تنگنا در است، باالبرده سرسامآوری بهطور
تاآقای افغانستان،همهدستبهدستهمداده غربیحکومت
غنیبهرهبرانجهادیرویبیاوردوازآنانمددبخواهد.گرچند
ایشان،درسخنرانیروزدوشنبهخود،بایادآوریاندک،محتاطانه
ازکنارنیروهایمسلحمردمیردشدونامیازسرانآننبرد.
اسماعیلخان و دوستم مارشال از ناگزیر صورت، آن در چون
بایدناممیگرفت.امابهگونهیهوشیارانهمطابقرهنمودنامهی
آنتونیبلینکنوزیرخارجهیامریکاکهسالگذشتهبهاوفرستاده
هیچ بود گفته آنتونیبلینکن کرد. هماهنگ را سخنانش بود،
و کرزی حامد عبداهلل، عبداهلل مشورهی بدون نباید را کاری
عبدالربرسولسیافانجامداد.رییسجمهورغنیدرسخنانش
ازآقایعبداهللتشکرکردونقلقولیراازعبدالربرسولسیاف
آورد.حالآنکهآنجملهدرذاتخودشارزشمعناییچندانی

نداشت،ولینامبردنازگویندهیجملهحایزاهمیتبود.
به آن کنار از که نیست نکتهای جنگ، مفاهیم دگرگونی
و جنگ میدان در شعارها مذهبیشدن شد. رد بشود سادگی
باشد. گمراهکننده میتواند مردم برای جنگ، درگیر شهرهای
در اما باشد. داشته جنگی استفادهی کوتاهمدت در ممکن
خواهد قانونگریز گروههای برای توجیهی ابزار طوالنیمدت،
تحت نیروهای کمک به افغانستان، حکومت که هرزمانی شد.
بدون آنان بدهد، شکست را طالبان جهادی، رهبران حمایت
پاداشبهخانههایشانبرنمیگردند.بلکهبهمحضپایانجنگ،
پاداشطلبندورسیدگیبهخواستهایآنان،چالشبزرگیبرای
حکومتخواهدبود.همچنانبرآوردهکردنکمترینتوقعاتاین
سربازانورهبرانآنان،جابهجاییقابلمالحظهایرادرساختار

حکومتبهوجودخواهدآورد.
باطالباندوامپیداخواهد یافرضرابرآنمیگیریمکهجنگ

کرد.درآنصورت،هرچهزمانبگذرد،مدیریتجنگازدست
بهدست و شد خواهد خارج ایدئولوژیک غیر ارتش و حکومت
خاطرات افغانستان، افتاد. خواهد ایدئولوژیکاندیش ملیشههای
جنگ، ایدئولوژیکشدن دارد. ایدئولوژیک جنگهای از تلخی
پیامدهایناگواریرادرپیخواهدداشت.کمترینآنمیتوانداز
همگسیختگینظامسیاسیباشد.یاتداوموگسترشناامنیهادر
قریهها،قانونگریزیودرنهایتبرگشتبهدههیهفتادوجنگ

داخلیدورازانتظارنخواهدبود.
نجات قدرت انحصاریشدن از را ما جنگ، ایدئولوژیکشدن
خورشیدی، هفتاد و شصت دهههای در که آنگونه نمیدهد.
مردمدرقدرتنقشینداشتند.درعوض،قومندانانوملیشههای
آنان،صاحباناصلیقدرتبودندوحرفاولوآخررامیزدند.
منازعهی ختم به که ولو جنگ، ایدئولوژیکشدن همچنان،
موجودمنجرشودنظامسیاسیبرآمدهازدلآن،غیرانحصاریو
غیرمتمرکزنخواهدبودبلکههمانرهبرانایدئولوژیکاندیشاند
کهقدرترادرمیانسربازانوقومندانانخودشانتقسیمخواهد

کرد.
اکنونطالبانیکگروهتروریستیاست.وقتیجنگایدئولوژیک
شود،طالباندرسطحیکجریانایدئولوژیکتغییرچهرهخواهد
دادودرآنزمان،قباحتزداییمیشود.ایدئولوژیککردنجنگ،
یعنیاستفادهیابزاریازدینومذهبواینآغازیکفاجعهی

بزرگمیتواندباشد.
خطـایاسـتراتژیکحکومـتدرطـیسـالهایگذشـتهایـن
بـودکـهشایستهسـاالریرادرتمـامسـطوححکومـتداریو
بهویـژهدرارتـشرعایـتنکـرد.ارتـشگامبـهگام،قومیـتزده
شـدوفرماندهـانآن،براسـاسروابـطانتخـابشـدندتـالیاقت
ارتـش اقتـدار بایـد فرصتهـا واپسـین در اکنـون کاردانـی. و
در بیسروسـامانی از ارتـش، روی تمرکـز شـود. بازگردانـده
میدانهـایجنـگجلوگیـریمیکنـد.درایـنشـرایطخطیـر
ودشـوار،فقـطتقویـتارتـشاسـتکـهازایدئولوژیکشـدن
جنـگجلوگیـریمیکنـدنـهملیشهسـازی.خیلیازکشـورهابا
ارتشسـیکوالربـهجامعـهیدموکراتیکرسـیدهاند.افغانسـتان
گویـانخسـتینتجربـهرادراینراسـتاپشتسـرمیگـذارد.ولی

تضعیـفارتـش،ایـنتجربـهرادرنطفـهنابـودخواهـدکـرد.

مخاطبـانسـخنرانیروزدوشـنبهرییسجمهورغنـیدرپارلمان،
سـهگـروهبودنـد.حکومت،اعضـایپارلمـانورهبـرانجهادی.
دربخـشحکومـت،خطـابآقـایغنـیدرواقعبهخـودشبود.
گرچنـداشـارههایاندکـیبهکاسـتیهاینهادتحـتفرماندهی
خـودشکـرد.امـاقـولجبرانکـردنفرصتهـایازدسـترفته
از اسـتفاده بـا تـا پارلمـانکمـکخواسـت اعضـای از داد. را
شـبکههایمحلیشـان،علیـهطالبـانبسـیجسراسـریشـکل
از قولـی نقـل بـه رهبـرانجهـادی، از نمایندگـی بـه دهنـد.

عبدالربرسـولسـیافبسـندهکـرد.
حکومتیکهآقایغنیفعالسکاندارآناستمحصولیکفرایند
غیرایدئولوژیکاست.یابهعبارتدیگر،ثمرهایتالشیدرراستای
ایدئولوژیزداییازسیمایحکومت.روندیکهبیستسالپیش
بهسوی نظامحکومتداری تا بود تهدابگذاریشدوهدفآن
سیکوالریزهشدنپیشبرود.ولیدردرونایننهاد،قوهیمقننه
ایدئولوژیکتریننهادبود/هستوارتش،سیکوالرتریننهاد.شاید
ارتشچطورغیرایدئولوژیکاست. بیایدکه بهنظر کمیغریب
مدرن نگرهی با که است غیرایدئولوژیک جهت آن از ارتش
تشکیل کسانی را آن سربازان و است دیده آموزش جنگیدن،
دوران جنگآوران آنان، اتفاق به قریب اکثریت که میدهند
افغانستان،شخص ارتش جهادنیستند.درغیرایدئولوژیککردن
نقش نیز ریاستجمهوریاش اول دور در رییسجمهورغنی
ارتش فرماندهان و ازجنراالن توجهی قابل تعداد داشت.وقتی
وپولیسراازتشکیالتوزارتهایدفاعوداخلهبهبازنشستگی
سوقداد،گفتهمیشداینکاربههدفکنارزدنآنعدهجنراالنی
یاهم و بوده مانده باقی ازدورانحکومتکمونیستی بودهکه
آقای بهرتبهیجنرالیدردوران بودهاندکه قومندانانجهادیِ

کرزیترفیعنمودهبودند.

وقتیمیگوییمارتشنهادغیرایدئولوژیکاستمعنایسخنآن
قومی تناسب آن در و است هم غیرقومی نهاد این که نیست
و است دیگر بحثی آن که گردیده رعایت شایستهساالری و
داستانخودشرادارد.ولیهمینارتشموجود،درطیبیست
خارج جهادی رهبران انحصار از را ماشینجنگ گذشته، سال
در جنگ، سنگرهای از جهادی رهبران دست کوتاهکردن کرد.
جهادی، رهبران چون داشت. مهم نقش آنان، منزویساختن
به آنان صلح. نه جنگند دوران پرورشیافتهی شخصیتهای
گفتهیخودشانخوندادهاندتابهاینمرحلهرسیدهاند.جنگ،
این و است بوده جهادی رهبران عالی و ابتدایی آموزشگاه
افتخار آن به بلکه نمیکنند انکار نهتنها اینرهبران را واقعیت

نیزمیورزند.
درطولاینسالها،ارزشهایقابلدفاعبرایارتشافغانستان
درمقایسهباسربازانرهبرانجهادیتغییرکرد.عمدهترینآن،
دفاعازکشورونظامسیاسیکنونیبود.ارتشافغانستان،برای
دفاعازکدامحزبسیاسیایدئولوژیکمبارزهنمیکردونمیکند.
درعوض،برایهماندومفهومفوقالذکرمیرزمیدودرکنارآن،
شدن، ارتش شامل گرفت. نمیتوان نادیده هم را معاش نقش
نوعیکارمندشدن،نجاتازبیکاریوامرارمعاشخانوادهبود.
احزابجهادیدردهههایشصتوهفتاد حالآنکهسربازان
سیاسِی حزبی برای بلکه نمیجنگیدند پول برای خورشیدی،
مبارزهمیکردندکهآنحزبنهتنهاقبلهیآمالدراینجهانبود
عالوهبرآن،درآنجهاننیز،سعادتاخرویراتضمینمیکرد.

و دفاع قابل ارزشهای نبرد، میدان در اخیر تحوالتهفتههای
رادچاردگردیسیکرد.پیشرویطالباندر تکنیکهایجنگی
روستاها،حکومتراغافلگیرنمودومدیریتجنگراازدست
ارتشنیزگامبهگامخارجساخت.کسانیکهتاچندسالپیش،
میشدند شناخته بشر حقوق ناقضان و جنگساالر بهعنوان
این در بیایند. جنگ میدان به دوباره تا شد احساس ضرورت
میان،بخشقابلمالحظهایازگروههایخودجوشمردمیکه
سالحبرداشتهاند،آخرینبقایاییسربازانورهبرانجهادیاندکه
آخرینبختشانرادرجنگیدنباطالبان،بهآزمایشمیگیرد.

اکنونرییسجمهورغنی،درموقعیتدشواریقرارگرفتهاست.
خطراستیالیطالبانازیکطرف،فشارافکارعمومی،مشکالت

ما بود. ما نفع به وضوح به عمومی روحیه
هرجامیرفتیمدادخواستهاراهممیبردیم.
ماکارکنانعمدتامردرستورانهاوکافههایی
تا میکردیم تشویق میکردیم بازدید که را
آنهاپس اکثر و کنند. امضا را دادخواستها
اگر میکردند. امضا ما استداللها شنیدن از
سرآشپزهارامیدیدیم،ازآنهانیزمیخواستیم
کهامضاکنند.یکباریکنظافتچیخیابانرا
دیدموقلمبهدستبهسمتشنزدیکشدم.
اوسریعقلمراگرفتوبهمنگفت:»البتهکه
میخواهمایندادخواستراامضاکنم.کشتن
یکانسانخالفدینمااست.«روزدیگروارده
مغازهایشدیموخودرامعرفیکردیم.مغازهدار
گفت:»منتظرتانبودیم.«ودادخواستراامضا

کرد.
البتهبرخیازمردمحاضرنمیشدند.یابهاین
دلیلکهعالقهایبهاینموضوعنداشتندکه
کشتارهای بودند معتقد که دلیل این به یا

»ناموسی«موجهاست.
به و شدیم تقسیم تیم چندین به ما
فرمانداریهابرایصحبتبامردماقشارمختلف
سرمیزدیم.بسیاریمردمامضاکردند.درکل
دریافتیمکهاکثرمردممیخواهندبیشتردرباره
روزنامههای زود خیلی بیاموزند. موضوع این
محلیوغیرمحلیشروعبهگزارشدهیدرباره
ناخوشایند واکنش که کردند. ما فعالیتهای
نمایندگانمحافظهکارمجلسوشخصیتهای
مذهبیرابرانگیخت.آنهامارامتهمکردندکه
عواملغربیوصهیونیستیهستیمکههدف
اردنی خانوادههای اخالق تخریب مان نهایی

است.
درستونوسرمقالههایروزنامههابهماحمله
شد.یکعضومحافظهکارمجلسسفلیبهنام
»زنان گفت: من به خرابشه«شخصا »محمد
زناکارتهدیدبزرگیبرایجامعهماهستندزیرا
خودشاندلیلاصلیوقوعچنینعملی]زنا[
با که نکنند پیدا را زنانی مردان اگر هستند.

آنهازناکنندخودبهخودخوبمیشوند.«
اوچندروزقبلازاصالحماده34۰)کهمجازات
مردانیراکهزنانخودیااعضایزنخانواده
میدهد تخفیف بکشند، زنا بهدلیل را خود
قرار بحث مورد 1999 نوامبر در بود قرار و
و مادرمجلسسفلیالبیکرد علیه بگیرد(
دادخواستیراعلیهمادرمیانهمکارانخود
پخشکرد.اوحکومترابهدلیلتصمیمبحث
دربارهاینمادهموردانتقادقراردادوتصمیمرا

»دعوتبهفحاشی«خواند.

ماده 340
روزیکهماده34۰موردبحثقرارگرفتمن
درمجلسحضورداشتم.خرابشهاولینکسی
بودکهصحبتکرد.اوبهمجلسگفت:»این
پیشنویسیکیازخطرناکترینقوانینیاست
کهتوسطمجلسبررسیمیشود.زیرابهزنان
وجامعهمامرتبطاست.«مدافعانپیشنهادلغو
ماده34۰نیزحضورداشتند.»نشاتهمارنه«،
مسیحی عمدتا شهر از چپگرا سیاستمدار
پایتخت از ساعته یک فاصله در »مادابه«
استداللکردکهجامعهاردننمیتواندتوسعه
یابدمگراینکهحقوقکاملبهزناناردنیداده
خشم مجلس نمایندگان که درحالی شود.
شدیدخودرابروزمیدادند،اوگفت:»اینماده
شمشیریبرگردنزنانماشدهاست.برعالوه،
ماهرگزنشنیدهایممردیقربانیقتلناموسی

شدهباشد.«
درپایانجلسهوقتیزمانرأیگیریفرارسید،
ازبالکنداخلیصحنمجلسسعیکردمببینم
کهچهکسانیبهاصالحقانونرأیمیدهند.
منانتظارداشتمنمایندگانیکهبهاصالحقانون
دو انگشتان تعداد به حداقل میدهند، رأی
دستبرسند.امابهرغماینکهچندیننماینده
از یکی بودند، کرده صحبت 34۰ ماده علیه
معاونانمجلسپرسید:»چراداریموقتخود

راهدرمیدهیم؟«
مخالف کسی چه که پرسید مجلس رییس
است. قانون اصالح برای پیشنهادی الیحه
کردند بلند را خود دست نمایندگان اکثریت
وقضیهتمامشد.تصمیمگرفتهشدهوالیحه
بدونحتاتظاهرنمایندگانمجلسبهشمارش
تعدادنماینگانمخالفوموافق،ردشد.ماده

34۰تاامروزجزقانوناست.
البتهکهضربهخوردیم،ولیمادرطولفعالیت
عالیرتبه مقامات حمایت از نشانههایی خود
حکومت،افرادیکهبهاینهدفاعتقادداشتند،
وبرخیروزنامهنگاراننیزدریافتکردیم.»ایاد
وقت اطالعات وزارت دبیرکل فقید، قطان«
اردنمردشجاعیبودکهبهمادردستیابی

بهاسنادیکهکارماراتسهیلمیکردکمک
کرد.اوهمچنیندرمواردیبهآزادسازیبرخی
قید از دادخواست برای امضا گردآورندگان از

پولیسکمککرد.
مادرفبروری۲۰۰۰دریکراهپیماییعمومی
بهرهبری»شاهزادهعلی«،برادرناتنی»ملک
عبداهلل«،و»شاهزادهغازیبنمحمد«درجلوی
مجلسخواستارپایانجنایات»ناموسی«ولغو
قوانینتبعیضآمیزازجملهماده34۰شدیم.
چت گروه یک در علی شاهزاده آن از پس
نوشت:»برخالفبرخینظرات،تظاهراتبدون
هیچگونهکمکدولتییانهادی،سازماندهیو

انجامشد.«
اونوشت:»راستشنخستوزیرمخالفتکرد.او
ازتلویزیوناردنوروزنامههاخواستتظاهرات
راعلنینکنند.وقتیبهحکومتمراجعهکردیم
قراربودبانخستوزیرمالقاتکنیم.امااوقبل
ازرسیدنمامخفیانهبیرونرفتهبود...درواقع
پارلمانهرگزقصد نیروهایدرونحکومتو
نداشتندکهالیحهتصویبشود...دلیلآننه
درخودمادهموردنظربلکهترسازایناستکه
اصالحآنمنجربهاصالحاتشود...اصالحاتی
حرکت و اقدام به مردم قادرساختن با که
خالقانهوآزادانهدرراستایپیشرفتکشورما،
آنهارامجبوربهپاسخگوییمیکندوقدرت

شانراکاهشمیدهد.«
بازی »همان نوشت: ادامه در علی شاهزاده
قدیمیاستکهدرآنپارلمانوحکومتدر
ظاهربایکدیگرمخالفتمیکنندتاتصویریاز
دموکراسیرابهقیمتآزادیوپیشرفتمردم
کشته بیگناه مردم درحالیکه دهند. ارائه ما

میشوندواقتصادراکداست.«
این علیه بیشتر و بیشتر مردم آن، از پس
جنایاتوقوانینناعادالنهکهدوامآنجنایات
راممکنساختهبود،صدایخودرابلندکردند.

را  خود  »خواهران  می گفتند  راحت  آن ها 
می کشیم«

خیلی اردنی مردان از بسیاری گذشته در
معمولیوراحتمیگفتندکهدرصورتیکه
»تصور«کنندبهآبرویخانوادهشانلطمهوارد

شده،خواهرخودرامیکشند.
امادر1۰سالگذشتهمتوجهشدهامکهواکنش
مرداننسبتبهسخنرانیهایمنودرکلاین
حاال است. شده بزرگی تغییر دچار موضوع،
راهحل از بخشی عالقهمندند بسیاری مردان
باشند.همچنین،تغییراتکوچکدیگرینیز
بهمیانآمدهاست.برایمثالدرسال۲۰۰3
یککمیتهسلطنتیتوصیهکردتغییراتیدر
ماده98قانونمجازاتاردنبهمیانآید.این
مادهراهگریزیبودکهوکالیمدافعمرتکبین
قتلهای»ناموسی«ازآناستفادهمیکردند.در
اینمادهآمدهبود:»هرکسدرحالتعصبانیت
غیرقابل عمل نتیجه که شود قتلی مرتکب
توجیهوخطرناکخودقربانیاست،ازتخفیف

درمجازاتبرخوردارمیشود.«
که ماده این که کرد توصیه کمیتهسلطنتی
بهانهایبرایجنایاتعلیهزنانبوده،درصورتی
مجازاستکهشوهرهمسرخودرادرحینزنا
گرفتارکند.همچنیناینکمیتهعینحقرابه
زنانیدادکهشوهرانخودرادرحینعملزنا

گرفتارمیکنند.
»ناموسی« جنایات عامالن مجازات تخفیف
همچنانادامهدارد.درسال۲۰14برایمثال،
دادگاهدراردنحکماعداممردیکهراکهبه
لغو بود، محکومشده قتلدخترش و شلیک
کرد.بهدادگاهگفتهشدهبودکهدخترموردنظر،
کهدراواخردههسومعمرخودبود،چندروز
به و بود کرده ترک را خود شوهر خانه قبل
خانواده »آبروی میخواست پدرش دلیل این
رابازگرداند.«مجازاتآنمردپسازموافقت
اتهاماتعلیهوی، بهکنارگذاشتن خانوادهاش

تخفیفیافت.
تغییراتیکهتاحاالبهمیانآمدهمراامیدوار
و نرسیده راه آخر به ما مبارزهی اما میکند.

ادامهاینراهفداکاری،تعهدوصبرمیطلبد.

راناحسینیفعالحقوقبشر،نویسندهکتاب
روزنامه ارشد گزارشگر ناموس«، بهنام »قتل
ریبوک بشر جایزهحقوق برنده و تایمز اردن
از۲5 بیش خانمحسینی است. سال1998
سالاستکهبهعنواننویسندهوفعالحقوق
و زنان علیه بهخشونت پایاندادن برای بشر
همچنینجنایاتوحشیانهایکهبهنامناموس
وبرایبهاصطالح»بازگرداندنآبرو«ازسوی
انجام اردنی زنان علیه مردم و خانوادهها

میشود،کارمیکند.

خطر ایدئولوژیـک شدن جنـگ

خطای استراتژیک 
حکومت در طی سال های 
گذشته این بود که 
شایسته ساالری را در تمام 
سطوح حکومت داری و 
به ویژه در ارتش رعایت 
نکرد. ارتش گام به گام، 
قومیت زده شد و 
فرماندهان آن، براساس 
روابط انتخاب شدند تا 
لیاقت و کاردانی. اکنون 
در واپسین فرصت ها باید 
اقتدار ارتش بازگردانده 
شود. تمرکز روی ارتش، 
از بی سروسامانی 
در میدان های جنگ 
جلوگیری می کند.
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لطف علی سلطانی 

که میدهد نشان روز اطالعات بررسی
ملکی وخدمات اداری اصالحات کمیسیون
بستهای استخدام طرزاالعمل تعدیل با
الکترونیک امتحان تخصصی، چهارم تا اول
برایبستهای است.درعوض لغوکرده را
13 دوم( و )اول تخصصی عالیرتبهی
ساحهیتخصصیرامشخصکردهاستکه
متقاضیانمیتوانندخلصسوانحخودرادر
دیتابیسیکهدروبسایتکمیسیونساخته
آن از طرزالعمل در کنند. بارگزاری شده،
بهعنوان»بانکمتخصصین«یادشدهاست.
موجود بستی اگر تخصصی ساحهی هر در
تن پنج کمیسیون، تعیینات کمیتهی بود،
برای و انتخاب دیتابیس از را متقاضیان از

امتحانیکمرحلهایتقریریبرمیگزیند.
بستهای الکترونیک امتحان ضمن، در
سوموچهارمتخصصیادارههانیزلغوشده
تحریری بهصورت امتحان درعوض و است
ومصاحبهتوسطاداره/وزارتمربوطهگرفته
منابع نظر از کمیسیون کار این شود. می
و میکند فراهم را سؤاستفاده فرصت آگاه،
زمینهسازفسادگستردهتردررونداستخدام

میشود.

و  اول  بست های  در  استخدام  شیوه ی 
دوم تخصصی پس از تعدیل طرزالعمل

بستهای استخدام طرزالعمل تعدیل با
که شده طوری روند تخصصی، دوم و اول
کمیسیونیکپارتل)دیتابیس(ساختهاست.
کمیسیونفقطساحهیتخصصیرامشخص
کردهاستوبستمشخصنیست.داوطلب
ناممیکند.حاال درساحهیتخصصیثبت
چونبستمشخصنیست،صرفپنجنفراز
میانمجموعبانکمتخصصینشارتلیستو
بعدبرایامتحانیکمرحلهایکهمصاحبه
استتنظیممیشوند.قبالکهبستمشخص
بود،متقاضیمیدانستکهبرایکدامبست
داشت شکایتی اگر و است کرده نام ثبت
چون اما حاال کند، شکایت میتوانست
نام ثبت بستی چه برای نمیداند متقاضی
کدام که نمیداند ماهها برای است، کرده

بستیبودهیاخیر.
و اول تخصصی بستهای برای کمیسیون
دوم،17حوزهیتخصصیرامشخصکرده
انرژی، آب، از: عبارتاند حوزهها این است.
کمپیوتر و تکنالوژی انجنیری، هوانوردی،
ساینس،مالیواداری،انکشافدهات،زراعت
و عدلی آهن، خط ارتباطات، مالداری، و
حقوقی،معادنوپترولیم،ترانسپورت،جندر،
مدریتصحتعامه،تفتیشوبودجهیملی.
افرادمتقاضیبرایپیدانکردنکاردراین
از را خود سوانح خلص میتوانند حوزهها،
طریقوبسایتکمیسیوناصالحاتاداریو

خدماتملکیدرسیستمبارگزاریکند.
نام تخلص، نام، صرف، کافیست متقاضیان
تولد، تاریخ جنسیت، پدرکالن، نام پدر،
شمارهتماس،ایمیل،شمارهتذکره،سکونت
فعلی،سکونتاصلی،درجهتحصیل،رشتهی
تحصیل،مدتتجربهیکاریوخلصسوانح

خودرادرجدیتابیسکند.
در آنان از نامی نمیخواهند که منابعی
به استخدام میگویند شود، ذکر گزارش
از را روند بودن رقابتی خاصیت شیوه این
است این آنان استدالل است. برده بین
حوزهی اطالعات بانک در متقاضیان که
تخصصی،فقطخلصسوانحخودرابارگذاری
در را غلوآمیز اداعای میتوانند و میکنند
خلصسوانحمطرحکنند،زیرادراینمرحله
اسنادحمایتیمثلاسنادتحصیلیوتجربهی
بدون میتواند متقاضی نیست. شرط کاری
تحصیلی سند مثل حمایتی اسناد اینکه
از نظر مورد فرد دهد نشان که مدرکی و

تجربهیباالییبرخورداراست،ارائهکند.
نظر گزینش کمیتهی منابع، گفتهی به
آنان از تن پنج کاندیداها، سوانح خلص به
امتحان که مرحلهای یک ارزیابی برای را

تقریریاست،گزینشمیکنند.
طرزالعمل نزدهم مادهی دوم فقرهی
»کمیته دارد: صراحت چنین تعدیلشده
شامل متخصصان از مصاحبه، و تشخیص
دیتابیس مندرج وظیفه در که دیتابیس
نظرداشت در با کردهاند، ارائه درخواست
سطح باالترین کاری، تجربه بیشترین

تعدیل طـرزالعمل استخدام کارکنـان ملکی؛

اصالحات یا زمینه سازی برای فساد؟

است. نشده انجام نظرسنجی و مثلسروی
نظرسنجیکهکمیسیوناصالحات برعکس
اداریدرآغازسال14۰۰انجامدادهاست،
متقاضیان درصد 85.5 که میدهد نشان
برای مؤثر روش را الکترونیک امتحان
ارزیابینامزداندانستهورضایتشانراابراز

داشتهاند.
ازخوبیهایامتحانالکترونیکایناستکه
درآنمداخلهانسانیوجودنداردوارزیابیو

نمرهدهیتوسطکمپیوترانجاممیشود.
ادارهها/ از شماری میگویند آگاه منابع
به بودهاند، شفافیت دنبال به که وزارتها
تصمیم کردهاند. اکتفا الکترونیک امتحان
که کنند استخدام را افرادی گرفتهاند
الکترونیک امتحان در را امتیاز باالترین

گرفتهاند.
دولت کار از که افغانستان شفافیت دیدبان
الکترونیک امتحان هم میکند نظارت
روند از فسادزدایی برای مؤثری روش را
بستهای تیموری، ناصر میداند. استخدام
و میخوانند مؤثر را عالیرتبه دوم و اول
سبب الکترونیک، امتحان که میگویند
شدهبودکهدیدگاهسیاسیدرامراستخدام
تضعیفشودودرعوضافرادیکهشایسته

هستنداستخدامشوند.
و دادخواهی مسئول تیموری، محمدناصر
ارتباطاتدیدبانشفافیتافغانستانمیگوید
از پس میدهد نشان نهاد این بررسی که
آنکهامتحانالکترونیکراهاندازیشدروند
استخدامبستهایاولودومنسبتبهزمان
او بهگفتهی زیرا ازآنشفافترشد. پیش
اینبستهادیدگاه استخدام درگذشتهدر
سیاسینسبتبهدیدگاهتخنیکیمسلطبود.
دیدگاهدیدبانشفافیتافغانستانایناست
اول بستهای الکترونیک امتحان لغو که
آقای نیست. درستی کار تخصصی دوم و
تیموریمیگوید:»آنچهمادرخدماتملکی
میبینیمایناستکهدراستخدامبستهای
در است. مسلط سیاسی دیدگاه عالیرتبه
افغانستان ملکی خدمات که نگذاشتند کل
از بگیرد. شکل تخنیکی دیدگاه براساس
بهانهای زمان، از برههای هر در رو همین
برایتغییرروشهایکهمیتواندموضوعرا

غیرسیاسیبسازدوجوددارد.«
اعتقادآقایتیموری،سیاسیبودنخود به
روند که است جدی مشکل نیز کمیسیون
استخدامرامتأثرمیکند.باآنکهکمیشنران
بایدافرادتخنیکیباشند،ولیآنانازطریق
یکروندسیاسیانتخابمیشوندکهفرصت

سؤاستفادهرافراهممیکند.
دررابطهبهلغوامتحانالکترونیکبستهای
دیدبان دیدگاه هم تخنیکی چهار و سوم
شفافیتایناستکهاینکاربرایدستگاه
خدماتافغانستانمفیدنیست،زیرابهصورت
بالقوهفرصتاینکهمداخلهیانسانیفراهم
میشود. فساد زمینهساز و دارد وجود شود
برای الکترونیک امتحان تیموری آقای
مناسب روش را چهارم و سوم بستهای

برایارزیابیکاندیداهامیداند.
ملکی مشکلخدمات »بزرگترین گفت: او
الکترونیک امتحان است. فساد افغانستان
فساد از زیاد حد تا که است روشی یک
جلوگیریمیکند.بهلحاظتخنیکیمیدانیم
برای عالی روش الکترونیک امتحان که
که فسادی به توجه با اما نیست. استخدام
درخدماتملکیوجوددارد،روشامتحان
الکترونیکتنهاگزینهاست.درغیرآنهیچ

روشدیگریپاسخنمیدهد.«
بااینحال،اومیگویدکهنهبهکمیسیون
اعتماد ملکی خدمات و اداری اصالحات
هستونهبهادارههایدولتیافغانستانکه
براساس را وجدید خالی بستهای بتوانند
یکرویکردمسلکیوتخصصیاستخدامپر

کنند.

صالحیت استخدام بست ها 
خدمات کمیسیون شکلگیری از پس
ملکیوبهدنبالآنتصویبقانونکارکنان
خدماتملکی،صالحیتاستخدامبستهای
و کمیسیون آن از دوم( و )اول عالیرتبه
پایینرتبه بستهای در استخدام صالحیت
)سوم،چهارم،پنجموششمتخصصی(ازآن

اداره/وزارتمربوطهمیشود...
ادامه در صفحه 7

اکتفابهدیتابیسمتخصصان،زمینهیفساد
خلص نفر یک که طوری میشود؛ فراهم
سوانحخودرادردیتابیسبارگذاریمیکند
وبعددرهماهنگیبااعضایبوردتعیینات،
اینفرصترامییابدکهشارتلیستشود.
بهدنبالآنمیتواندپرسشهارانیزازقبل
مورد کاندیدای نهایت در و کنند هماهنگ
نظر مورد بست در تعیینات کمیته نظر

استخدامشود،بیآنکهشایستهباشد.
پاسخکمیسیونبهایننگرانیایناستکه
متقاضیانبستهایتخصصیباحضورداشت
ادارهی متخصصان مربوطه، ادارهی نماینده
دو کمیسیون، تعیینات بورد عضو مربوطه،

و مربوطه، کاری حوزهی بیرونی متخصص
نمایندگانجامعهیمدنیگزینشمیشوند:
»درروندشارتلیستبهمعیارهایتحصیل
وتجربهکاریارجحیتبیشتردادهمیشود.«
عامه ارتباط و اطالعات رییس رسا، فهیم
کمیسیوندرصحبتباروزنامهاطالعاتروز
تخصصی بستهای مصاحبهی که میگوید
میشود. برگزار متذکره افراد حضور با نیز
همین باحضور نیز سوالها او گفتهی به
و مصون »محیط یک در نمایندگان شمار
مصاحبه، برگزاری از پیشتر قرنطینشده«،
پرسشها میافزاید او میشود. طراحی
بهصورتبازطراحیمیشوندکهپاسخهایش
ازقبلپیشبینیشدهنیستند:»نامزدانبرای
و مقید سوالهای گونه این به پاسخدادن

محدودنیستند.«

لغو امتحان الکترونیک بست های سوم و 
چهارم تخصصی

بستهای الکترونیک امتحان ضمن، در
سوموچهارمتخصصیادارههانیزلغوشده

را کاندیدان جانبی، مهارتهای و تحصیل
انتخابمیکنند.«

پسازگزینشکاندیدموردنظر،دوتاپنج
سوالازاوپرسیدهمیشود.درمادهیبیستم
پرسشها این که است آمده طرزالعمل
تشخیص و ابتکار قوه تثبیت منظور به

مهارتهایمدیریتیطرحمیشود.
میتواند کمیته که است آمده ادامه در
طرحهایخالقانهدربخشهایمربوطرااز

افرادواجدشرایطمطالبهکند.
کلید فاقد شود، می پرسیده که سواالتی
از است،درصورتشکایتهریک جوابات
کاندیدان،بررسیجواباتبهصورتمقایسوی

کاندیداها سایر با
میگیرد. صورت
در کامیابی نمره
اینروند،65است.
جریانمصاحبههم

ثبتمیشود.
میگویند منابع
روند این عیب
که است این
)دیتابیس( پارتل
در متخصصان
حلقهی یک دست
آنان است. خاص
میگیرند تصمیم
کسی چه که

به برنگزینند. یا برگزینند امتحان برای را
گفتهیمنابع،اینامکانوجودداردکهافراد
خاصیبرایاحرازیکبستعالیرتبهیاول
ودومازسویکمیتهیگزینشتشویقشود
واوبافرستادنخلصسوانحخودوادعای
غلوآمیزدرآن،فرصتاینرابیابدکهبرای

امتحانیکمرحلهایگزینششود.
استداللمنابعمبنیبرفسادزابودناینروند
با پیش از پیش که متقاضی که است این
اعضایکمیتهیگزینشیایکیازاعضایآن
تبانیکردهباشد،اینفرصتراداردکهبرای
پاسخدادنبهسواالتنسبتبهکاندیداهای
دیگرآمادهترباشدودرنهایتنمرهیبیشتر

نسبتبهسایرکاندیداهابگیرد.
کلید امتحان اینشیوهی در دیگر ازسوی
تعیینات کمیته بنا ندارد. وجود جوابات
درستتر و درست را پرسشی میتوانند
پنداردوکاندیدموردنظرشرانمرهبیشتر

دهد.
امتحان لغو با که دارد وجود نگرانی این
اولودومتخصصیو الکترونیکبستهای

تحریری بهصورت امتحان درعوض و است
ومصاحبهتوسطاداره/وزارتمربوطهگرفته

میشود.
است؛ گذشته به برگشت واقع در کار، این
برگشتبهزمانیکهنارضایتیازاستخدامبه
شیوهیامتحانکاغذی،باعثشدکهامتحان

الکترونیکراهبیفتد.
منابعمیگویندپیشازاین،دههابارتالش
ادارهها/وزارتها که است گرفته صورت
شخصموردنظرخودرادربستموردنظر
استخدامکنند،ولیچونامتحانالکترونیک
بودهوامکانمداخلهیانسانیدرآننبوده،

تالشهایشانناکامماندهاست.

پاسخ کمیسیون
کمیسیوناصالحات
خدمات و اداری
میگوید ملکی
دلیل دو به که
الکترونیک امتحان
تخصصی بستهای
اول است. لغوشده
ادارهها نظر اینکه
این وزارتها و
امتحان که بوده
شیوهی الکترونیک
ارزیابی درست
نظر مورد نامزد
اینکه دوم نیست. بست یک احراز برای
اینکارانجامشدهاست،زیرامراکزامتحان

الکترونیکمحدوداست.
عامه ارتباط و اطالعات رییس رسا، فهیم
اطالعات روزنامه با صحبت در کمیسیون
اداراتمبنی ارزیابی روزمیگویدکهضمن
برای الکترونیک امتحانات بودن غیرمؤثر بر
بستهایتخصصی،مشکلدیگراینبودهکه
کمیسیونفقط14مرکزامتحانالکترونیک
درسطحکشورداردواینشمارمرکزکافی
نیست.ویمیگوید:»درشماریازوالیتها
کاندیداها نیست، امتحان مرکز چون
نمیتوانستندبهدالیلدوریوناامنیازیک
بنابراین، کنند. سفر دیگر والیت به والیت
آنانخواستندکهامتحاندروالیتهایکه
الکترونیکمحرومهستند، امتحان ازمراکز

بهصورتتحریریبرگزارشود.«
کمیسیوناصالحاتاداریدرحالیازمؤثر
ارزیابی برای الکترونیک امتحان نبودن
سخن تخصصی بستهای برای کاندیداها
روشمند ارزیابی گونه هیچ که میگوید،

پارتل  اول و دوم تخصصی، روند طوری شده که کمیسیون یک  تعدیل طرزالعمل استخدام بست های  با 
نیست.  و بست مشخص  را مشخص کرده است  )دیتابیس( ساخته است. کمیسیون فقط ساحه ی تخصصی 
میان  از  نفر  پنج  صرف  نیست،  مشخص  بست  چون  حاال  می کند.  نام  ثبت  تخصصی  ساحه ی  در  داوطلب 
مجموع بانک متخصصین شارت لیست و بعد برای امتحان یک مرحله ای که مصاحبه است تنظیم می شوند. 
قبال که بست مشخص بود، متقاضی می دانست که برای کدام بست ثبت نام کرده است و اگر شکایتی داشت 
می توانست شکایت کند، حاال اما چون متقاضی نمی داند برای چه بستی ثبت نام کرده است، برای ماه ها 

نمی داند که کدام بستی بوده یا خیر. 
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تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان ...

بارطی نخستین برای دوشنبه روز آلمان روز: اطالعات
حدوددودههیککشتیجنگیراروانهدریایجنوبی
چینکردتابهناوگاندیگرکشورهایغربیکهحضورخود

رادراینمنطقهگسترشمیدهند،بپیوندد.
جنوبی دریای باریکه مدعی پکن فردا، رادیو گزارش به
چینشدهوپایگاههاینظامیمتعددیدرجزایرمصنوعی
اینآبهاکهشاملمیادینگازاست،برپاکرده،امریکه
زنگخطررابرایکشورهایاطرافبهصدادرآوردهاست.
ادعاهای برابر در قدرت نمایش انجام با متحده ایاالت
مالکیتچینبرآنناحیه،بهطورمرتبخودناوهایخود
رادرمجاورتبرخیازاینجزایرحرکتدرمیآوردوآن

رابراساسقوانینبینالمللیآزادیکشتیرانیمیداند.
چیننیزدرمخالفتباعملیاتناوگانایاالتمتحدهتاکید
میکندکهحضورکشتیهایامریکاییبهترویجصلحیا

برقراریثباتکمکینمیکند.
واشینگتنمسئلهچینرادرمرکزسیاستهایامنیتملی
خودقراردادهوتالشمیکندشرکایخودراعلیهآنچه
سیاستهایقلدرمابانهخارجیواقتصادیپکنمینامد،

متحدکند.
مقاماتآلمانمیگویندکهناوآلمانیصرفادرمسیرهای
معمولتجاریحرکتمیکندوقرارنیستازتنگهتایوان
علیرغم امریکایی ناوهای که منطقهای کند، عبور نیز
هشدارهایچینبهطورمعمولازآنعبورمیکنند.بااین
حالبرلینتاکیدکردهکهاعزاماینناوبهمعنایآناست
کهآلمانادعاهایمالکیتچینبرآنمنطقهرانمیپذیرد.
خبرگزاریرویترزاقدامآلمانرابهراهرفتنرویطناب
تشبیهکردهچراکهازیکسوامنیتبینالمللیرادرخطر
میبیندوازسویدیگراقتصادخودرادرنظرداردچرا
کهچینبهمهمترینشریکتجاریآنتبدیلشدهاست.
از دسامبر ماه اواسط آلمانی ناو که میشود پیشبینی
دریایجنوبیچینعبورکند.آخرینحضوریکناوآلمانی

درآنمنطقهبهسال۲۰۰۲بازمیگردد.

استخدامدربستهایدومتاششمحمایویوبستهای
معلمیتوسطامتحانجمعیکهازسویکمیسیونبرگزار

میشود،انجاممیشود.
امتحان حتا مشتاقند که ادارههایی میگوید رسا آقای
بستهایسوموچهارمتخصصیشانبهصورتکمپیوتری
برگزارشود،کمیسیونحاضراستتسهیالتالزمبرایاین
کاررافراهمکند.اواضافهکردکهکمیسیوندرنظردارد
بهمنظوررفعمشکلکمبودمراکزالکترونیک9مرکزجدید

امتحانالکترونیکیرادرسطحکشورایجادکند.

فرق میان بست تخصصی و حمایوی
بستهایتخصصیبهبستهایگفتهمیشودکهرشتهی
بستهای انجنیری بستهای مثال، بهعنوان دارد. خاص

تخصصیاست.
بستهایحوزهیارتباطات،تفتیش،تکنالوژیمعلوماتی،
مالیواداری،تدارکات،ترانسپورتوسایربستهایمشابه

تادئوشگیزان،روزنامهنگاربالروسدیروزدرتوئیترنوشت
دوستانآقایشیشوفگفتهبودندکهاواخیراتحتتعقیب

بودهاست.
پولیسمیگویدتلفنهمراهووسایلشخصیآقایشیشوف
یا میشناسند را او که شهروندانی از و یافته محل در را
و روحی وضعیت او، زندگی مورد در اطالعاتی هرگونه
تهدیدهایاحتمالیدارند،خواستهتماسبگیرند.همکاران
آقایشیشوفدرخانهبالروسمیگوینداوصبحدیروزاز
خانهبیرونرفته،چونلباسورزششدرخانهپیدانشده
تصورمیرودبرایدویدنصبحگاهیبیرونرفتهبودهاست.
بعدچندبارتماسگرفتهاماهرباربهتلفنشجوابدادند

ارتباطقطعشدهاست.
همکارانشبعدبراییافتناوبهجستجودرجنگلیرفتند
کهآقایشیشوفمعموالدرآنجامیدوید.درتحولیدیگر،

سه تجهیز در که گفت یکشنبه روز هم اروپا اتحادیه
هواپیمایاطفایحریقکمککردهاست.اینهواپیماهااز
کرواسیواسپانیابرایکمکآمدهاند.پیشازآنتیمهایی
ازروسیه،ایران،اوکراینوآذربایجانبهاطفایحریقآتش

سوزیترکیهکمکمیکردند.
آتشسوزیهایترکیهازروزچهارشنبه۲8جوالی/پنج
باد دلیلشدت به و شد آغاز کشور این جنوب در اسد،
بهسرعتگسترشیافت،وجنگلها،مزارعوبرخیمناطق
مسکونیراسوزاند.بسیاریازمناطقیکهدرآتشمیسوزند،
منطقههایگردشگریدرمجاورتدریایمدیترانههستند
این از را گردشگر هزاران ترکیه دولت آن نتیجه در که

مناطقتخلیهکردهاست.
وزارتدفاعترکیهتصاویرماهوارهایرامنتشرکردهکهابعاد
وشدتآتشسوزیرانشانمیدهد.جنگلهاسوختهاندو

کاهشیافت.بهدنبالآنطرزالعملهایبستهایمختلف
ترتیبوتدوینشد.

اعالنمیرفت به پیشینبستها براساسطرزالعملهای
آنان از میشدند، شارتلیست کاندیداها آنکه از پس و
امتحانتحریریکاغذیوتقریریگرفتهمیشد.اینروش
اماباعثشدهبودکهبهصورتگستردهزمینهبرایفساد
فراهمشود.زیراادارههاووزارتهامیتوانستندافرادمورد
نظرخودراشارتلیستوبهدنبالآناستخدامکنند.این
روشاستخدامبانارضایتیگستردهیمتقاضیانمواجهشد.
مسئولیت کاریاش تیم و نادری نادر آنکه از پس
روی را جدیدی راهکار گرفتند، عهده به را کمیسیون
دستگرفتند.رهبریکمیسیونتصمیمگرفتکهروند
استخدامبایدباامتحانکمپیوتریطیشودتامداخلهافراد
بهحداقلبرسد.امتحانالکترونیکیبرایاولینباردر18
میزان1397راهاندازیشد.پسازآن،نظرسنجیکهدر
میانمتقاضیانوشهروندانانجامشدهاست،نشانمیدهد
کهمتقاضیانازکمپیوتریشدنامتحانتاحدزیادیراضی

بودهاند.

یکورزشکاربالروسکهدرالمپیکتوکیوشرکتکردهبود،
پسازامتناعازدستوربرایبازگشتزودهنگامبهبالروس،

ازلهستانویزایبشردوستانهدریافتکرد.
کریستیناتیمانوفسکایادونده۲4سالهگفتبهدلیلانتقاد
بالروس به تا بودند برده فرودگاه به بزور را او مربیان، از

برگردانند.
پرواز یک کردن وادار با بالروس دولت نیز امسال اوایل
شرکترایانایربهفروداجباریدرمینسکوبازداشتیک
منتقددولتکهسرنشینهواپیمابود،باعثخشمبینالمللی
شد.کشورهایغربیواتحادیهاروپادرواکنشتحریمهایی

رااعمالکردند.
بالروسازغرببالهستانولیتوانیمرزمشترکدارد،در
شمالبالتونیهممرزاستودرشرقباروسیهودرجنوب

بااوکراین.

دودهمهجارافراگرفتهاست.
جنـوب در مراتـع و جنگلهـا سـوزی آتـش همزمـان
اروپـادرحـالگسـترشاسـت.اسـپانیا،یونـانوایتالیـا
نیـزدرحالیکـهدمـایهـوابـهبـاالی4۰درجـهرسـیده
درگیـرآتشسـوزیهسـتندوصدهـانفـرناگزیـربـهترک

شـدهاند. خانههایشـان
اکنون شده. آتشسوزی تشدید سبب شدید گرمای موج

ماههاستکههوایجنوبترکیهخشکاست.
براساسدادههاییکهمرکزخدماتاطالعرسانیآتشسوزی
آتشسوزیها میزان امسال کرده منتشر اروپا جنگلهای
سهبرابرمعمولبودهوحدود136هزارهکتارازجنگلها

سوختهاند.
آتشسوزیاخیرترکیهضربهدیگریبراقتصادترکیهاست

کههنوزباتبعاتپاندمیکووید-19درگیراست.

الکترونیک امتحان مرکز والیتها تمامی در کمیسیون
کشور درسطح الکترونیک امتحان مرکز تنها14 ندارد.
الکترونیکدرسال1396 امتحان وجوددارد.طرزالعمل
بهگونهایتدوینشدکهدرآندواحتمالدرنظرگرفته
شدهبود.دروالیتهاییکهمرکزوجوددارد،بایدامتحان
امتحان ندارد، وجود مرکز والیتهای در و الکترونیک

کاغذیباشد.
درکابلپسازسال1397تازمانیکهطرزالعملتعدیل
الکترونیک امتحان مرکز دو که این بهدلیل بود، نشده
عالیرتبهوچه تمامیبستهاچه امتحان موجوداست،
پایینرتبهالکترونیکشد.درکلدروالیتهایکهمرکز
ممنوع کاغذی امتحان است، موجود الکترونیک امتحان

اعالمشد.
شد تعدیل 14۰۰ سال اوایل در سرانجام اما روش این
دوم و اول بستهای الکترونیک امتحان آن براساس و
تخصصیوسوموچهارمتخصصیلغوشد.کاریکهبه
گفتهیمنابعآگاه،فرصتسؤاستفادهرافراهممیکندو

زمینهسازفسادگستردهتردررونداستخداممیشود.

بالروس از فرار بهمردمدر روز:جسدکسیکه اطالعات
شده پیدا اوکراین در خانهاش نزدیکی در میکرد کمک
است.ویتالیشیشوفدیروزبرایدویدنازخانهخارجشدو

بعدجسدشحلقآویزشدرپارکیدرکیفپیداشد.
بهنقلازبیبیسیفارسی،پولیسدرحالتحقیقاست
کهآیااوکشتهشدهوقراربودهمرگشخودکشیبهنظر
برسد.آقایشیشوفمدیریت»خانهبالروس«دراوکراینرا
برعهدهداشتوبهکسانیکهازسرکوبخشندربالروس
فرارمیکنند،مهاجرانوپناهجویانتازهواردبراییافتن
میکرد.پس کمک حقوقی مشاوره و شغل اقامت، محل
بالروس در مناقشهبرانگیز جمهوری ریاست انتخابات از
جمله از لیتوانی و لهستان اوکراین، ،۲۰۲۰ تابستان در
کشورهاییبودندکهفعاالنوشهروندانبالروسبرایفراراز

آزاروشکنجهبهآنجافرارمیکردند.

اطالعاتروز:عملیاتاطفایحریقبااستفادهازهواپیماو
ازشروعآتشسوزیدر هلیکوپتردرحالیکهششروز
جنوبترکیهمیگذردادامهداردوازدولتترکیهبهدلیل

نحوهمدیریتاطفایحریقبهشدتانتقادشدهاست.
برای بینالمللی جامعه از ترکیه زمانه، رادیو گزارش به
کشته هشت اخیر روزهای در که آتشی کردن خاموش
برجایگذاشتهدرخواستکمککردهاست.درحالحاضر
ازبدترینموجگرماطیدهههای اروپایکی جنوبشرقی

اخیرراتجربهمیکند.
اردوغان، طیب رجب از انتقادات گرفتن باال بهدنبال
فاجعه این مدیریت نحوه دلیل به ترکیه رییسجمهوری
ونداشتنهواپیمایآبپاشبرایاطفایحریق،مقامهای
ترکیهوعدهدادندکههواپیمایاطفایحریقازاتحادیهاروپا

برایکمکخواهندآمد.

شاملبستهایاستکهدرطرزالعملتعدیلشدهازآن
بهعنوانبستهایحمایوییادشدهاست.صالحیتامتحان
بستهایحمایویازآنکمیسیوناستواستخدامدراین

بستهاتوسطامتحانالکترونیکانجاممیشود.
هم حمایوی از تخصصی بست تفکیک برای میکانیزمی
که دارد وجود امکان این منابع، گفتهی به ندارد. وجود
یکاداره،بستحمایویراهمتحتعنوانبستتخصصی
جابزندوخودامتحانبگیرد،بیآنکهکمیسیونامتحان

الکترونیکبرگزارکند.
منابعمیگویندتفکیکبستتخصصیوغیرتخصصیبه
اینسادگینیست.آنانمیگویندهنوزهیچتحقیقیانجام
نشدهاستکهبراساسآنبستهایتخصصیازحمایوی
جداشود.بهعنوانمثال،بستتدارکاتازیکنظرمیتواند

تخصصیباشد،ولیازنظردیگرمیتواندحمایویباشد.

پیشینه ی امتحان الکترونیک
پسازآنکهدرسال1387قانونکارکنانخدماتملکی
بههشتبست از1۲ تصویبشد،سیستمرتببستها

جسد حلق آویز فعال بالروس در اوکراین پیدا شد

ترکیه برای مهار آتش سوزی ها از جامعه جهانی درخواست کمک کرد

آلمان در میانه تنش ها با پکن، 
کشتی جنگی به دریای جنوبی 

چین اعزام می کند

موضوع: اعالن تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات برای وسایط سال مالی 1400:
مضمون برنده گی ذیل را به تاریخ 13/5/1400 از طریق سایت وزارت نشر و اعالن نماید.

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وترمیمات برای وسایط سال مالی 1400  را به  
مبلغ شش صد و هفده هزار و چهارصد و هفت اعشاریه شش )617,407.06( افغانی شرکت کمال ظفر گروپ واقع جاده شهید مزاری گوالی مهتاب قلعه، مبلغ شش صد وچهل وسه هزار و شصت )643,60( افغانی را به 
شرکت تجارتی نوربالل عیسی زاده واقع در قوای مرکز کابل افغانستان اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت 

روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -18- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه برنده گی
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی در نظر دارد قرارداد 43 قلم قرطاسیه مطبوع را به )شرکت طباعتی صدف، نمبرجواز 

D-39273، آدرس منزل 3 آریا  مارکیت مرکز کابل( را به قیمت مجموعی مبلغ )2657681.8( دومیلیون و شش صد و پنجاه و هفت هزار و شش صد و هشتاد و یک اعشاریه هشت افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست شفاخانه رابعه بلخی واقع 

ناحیه دوم، فروشگاه، مقابل هوتل کابل سرینا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.



شیوعبیماریکروناوبهدنبالآنوضعشدن
فقر با را مردم اغلب سراسری، قرنطینه
شدیدیمواجهکرد.دولتبرایمقابلهبااین
»دسترخوان برنامهی که کرد اعالم بحران
آسیبپذیر اقشار از حمایت برای را ملی«
جامعهکهدرقرنطینهکسبوکارشانتعطیل

شدهاست،رویدستمیگیرد.
بانک توسط که ملی« »دسترخوان برنامهی
۲8 میشود مالی تمویل دولت و جهانی
سرطانسالگذشته)1399(بابودجه۲44
افتتاحشدورییسجمهورآن میلیوندالری
راکمکبهمردمبیبضاعتوفقیرخواند.قرار
مرحله دو در ملی« »دسترخوان برنامه شد

تطبیقشود.
در ریاسـتجمهوری معـاون صالـح، امـراهلل
طریـق از کـه گفـت برنامـه ایـن معرفـی
مؤسسـاتتطبیقکننـدهوشـوراهایمردمـی
تطبیـقخواهدشـد.براسـاسگفتههایآقای
صالـح،مرحلـهاولبرنامـهیدسـترخوانملی
34والیـت،1۲3ولسـوالی،11هـزارو896
قریـهویـکمیلیـونو6۰۰هـزارخانـوادهرا
میلیـون آن86 بودجـه و پوشـشمیدهـد
دالـرگفتـهشـدکهبـاخریـدنوتوزیـعآرد،
روغـن،برنـج،لوبیـاوصابـونبـهایـنتعـداد
مـردمعملـیخواهـدشـد.مرحلـهدومایـن
۲1 ولسـوالی، ۲35 والیـت، 34 در برنامـه،
هـزارو84۲قریـهودومیلیـونو5۰۰هـزار
خانـوادهراپوشـشمیدهـد.بودجـهایکـه
بـرایمرحلـهدومبرنامـهیدسـترخوانملـی
درنظـرگرفتـهشـد،158میلیـوندالـربود.

برای  و  ملی چیست  برنامه ی دسترخوان 
چه طرح شد؟

بیماری خورشیدی 1398 سال اواخر
کووید19درکشورشیوعکردودرمدتکم
دولترامجبورکردقرنطینهاعمالکند.دولت
اندکیبعدازاعمالقرنطینه،برایحمایتاز
برابر در مردم کسبوکار و فقیر خانوادههای
بیماریکروناوقرنطینهکهبازاررابهتعطیلی
را ملی« »دسترخوان برنامهی بود کشانده

اعالنکرد.
برنامهی سایت در که معلوماتی براساس
»دسترخوانملی«درجشدهاست،اینبرنامه
اداره دهات، انکشاف و احیا وزارت توسط
کابل شهرداری و محل ارگانهای مستقل
را خانوادههایی و میشود تطبیق و رهبری
کهدرآمدروزانهشانکمترازدودالرامریکایی
باشدزیرپوششقرارمیدهد.طبقمعلومات
درصد 93 درآمد حاضر حال در سایت این
ازدودالردرروز ازخانوادههایکشورکمتر

است.
و اعالن از دولت که 1399 سرطان ۲8 از
سخن ملی« »دسترخوان برنامهی افتتاح
گفتتاحاال75درصدازمناطقیکهبیماری
برنامه این از کرده، شیوع آن در کووید19
مستفیدشدهو۲5درصداینمناطقتوسط
تحت کشور شهروندی« »میثاق پروژهی

پوششقرارگرفتهاست.
شهرداری سخنگوی دفتر معلومات براساس
کابل،آنهابرایتطبیقبرنامهی»دسترخوان
ملی«جمعیتاینشهررابهچهارزونتقسیم
مؤسسه یک به را زون هر مدیریت و کرده
واگذارکردهاست.ایننهادمیگویدباوجود
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هادی خوش نویس

دسترخوان ملی و کارمندانی بـا جیب های خالی

دریافتدستمزددوماههاشمجبورشدآنرا
بهطلبکارانشبدهد:»کاربعضیهمکارانما
بهجاییرسیدهبودکهکسیحاضربهقرض

دادنبهآنهانبود.«
قراردادی کارمندان از )مستعار( محمدکریم
برنامهیدسترخوانملیدرناحیهپنجمشهر
کابلاست.اوسهماهمیشودهیچدستمزدی
به شکایت وجود با و است نکرده دریافت
مؤسسه»SDO«کهباآنقرارداددارد،هنوز
مشکلشحلنشدهاست:»معاشدوماهقبلی
طلبکارانم به را ماهش یک بود داده که را
فعال مصارفشد. دیگرشهم ماه یک دادم.

چیزینداریمکهمصرفکنیم.«
از دیگر یکی )مستعار( کریمی رحمت
ملی دسترخوان برنامهی قراردادی کارمندان
با پنجماهه قرارداد کریمی است. کابل در
ماهکار، پنج با و مؤسسهی»سنایی«داشت
ماههاش دو دستمزد دریافت به موفق تنها
تطبیق آقایکریمیمیگویدکه است. شده

برنامهدرکابلناتمامماندهاست.
مثلرحمتکریمیخیلیهایدیگریکهدر
برنامهیدسترخوانملیدرکابلمشغولکار
دو دستمزد تنها کارشان، ماه پنج از بودند
روزهای از رحمت کردند. دریافت را آن ماه
مشقتبارزندگیاشواینکهچهزمانیممکن
کنند دریافت را ماهشان سه دستمزد است
حتا تعدادی که میگوید و میزند سخن
دستمزدپنجماهکاملشاندریافتنکردهاند:
داریم قرارداد همراهشان که مؤسسهی »به
بودجه بودکه این مراجعهکردیمسخنشان
نداردودستمزددوماهکارمندانراازبودجه

خودشانپرداختکردند.«
آقایکریمیمیگویدکهآنهابرایاطمینان
اینکه احتمال و پروسه شفافیت از بیشتر
خانوادههایخیالیبرایدریافتکمکلیست
نشدهبارهادرهمراهیباتیمنظارتشهرداری
تمام ما »قرارداد است: رفته ساحه به کابل
شدهامامؤسسهازمادرخواستکردهکهشما
یکباردیگرهمبهساحهبرویدوخانوادههای
بررسی کنند دریافت کمک است قرار که را
و کردیم بررسی چندبار ما درحالیکه کنید.
بیرون لیست از بودند خیالی که را آنهایی
شده خسته هم مردم و رفتیم بارها کردیم.
ورفتندوبارهبرایماخطرسازاست.بچهها
درترساندکهممکنمعاشماراندهندودر
جیبخودبزنند.درناحیهایکههستیمشاید
در کل در و نفر یکصدوشصتوچند باالی
مؤسسهشایدششصدوچندنفرکارمندداشته
باشدواگرمعاشماپرداختنشودمجبوریم
تا دفترشان پیش برویم و کنیم دادخواهی

دولتاقدامکند.«
»ازدوستانپولقرضکردیموتاایندمبا
آنپولروزراشبکردیم،کرایهموترکردیم
وبهساحهرفتیم.معاشدوماهکهگرفتیمبه

حسابقرضداریرفت.«
دلیـل کابـل شـهرداری سـخنگویی دفتـر
ایـن کارمنـدان دسـتمزد پرداختنشـدن
برنامـهدرکابلرا»مشـکالتدرتهیهلیسـت
واقعـیمسـتحقین«ذکـرکـردهومیگویـد
پرداخـتمعـاشآنهـاتـانهاییشـدنایـن
لیسـتاجـرانمیشـود:»متأسـفانهدرتهیـه
از بعـد کردنـد. برخـورد سـلیقهای لیسـت
آنهـا معـاش واقعـی لیسـت نهاییشـدن

میشـود.« پرداخـت

کهازپنجمیلیونو63هزارو7۲1خانوادهای
کهتخمینزدهمیشودازکمکهایبرنامهی
تاکنون شوند مستفید ملی« »دسترخوان
این کمکهای از خانواده ۲99 و هزار 345

برنامهمستفیدشدهاند.

مشکالت تطبیق برنامه
بعدازاعالنوافتتاحبرنامهیدسترخوانملی
مجلس توسط برنامه این مشکل نخستین
سنبله 17 در مجلس شد؛ ایجاد نمایندگان
را ملی دسترخوان برنامهی تطبیق 1399
خالفقانونگفتهوازاحتمالحیفومیلشدن
بودجهآنابرازنگرانیکردند.نهاد»مطالعات
مجلس نشستهای بر که صلح« برای زنان

از گزارشی در میکند نظارت نمایندگان
در که نمایندگان مجلس عمومی نشست
دلیل بود شده دایر گذشته سال سنبله 17
مخالفتاینمجلسرا»فساد«و»اختالس«

تلقیکرد.
برنامهی افتتاح از بعد ماه پنج حدود دولت
پارلمان مخالفت بهرغم ملی دسترخوان
شروع ننگرهار چپرهار ولسوالی از را تطبیق

کرد.
بهعنوان که ریاستجمهوری اول معاونیت
در بود گرفتهشده نظر در اینطرح مجری

اینکار،هنوزمعلوماتدقیقیکهنشاندهد
برنامهدر این تعدادجمعیتزیرپوشش چه
»لیستی ندارد: وجود گرفته قرار کابل شهر
اینمؤسسات،تهیهکرده کههمکارانمادر
مستحق خانوادههای و داشت مشکل بودند
واقعیرانامنویسینکردهبودند.بعدازنظارت
تیمنظارتیما،تصمیمبراینشدکهلیست
دوبارهترتیبشودونیازمندانواقعیازکمک
مستفیدشوند.همکارانمادرحالکارروی

لیستواقعیاست.«
۲44 ملی« »دسترخوان برنامهی بودجه
میلیوندالرتعیینشدهاستوتمویلکنندگان
است. افغانستان دولت و جهانی بانک آن
بودجه کل از که میگوید کابل شهرداری

8۰ برنامه، این
آن دالر میلیون
حمایت برای
شهروندان از
فقیر و نیازمند
این به شهر، این
اختصاص اداره
و است یافته
یک هنوز آنها
آنرا افغانی
نکرده مصرف
»هنوز است:
به مبلغی هیچ

لیست تهیه به مشروط و نرسیده مصرف
واقعیمستحقیناستکهبراثرشیوعکرونا
بیشتر اقتصادیشان مشکالت و دیده صدمه
مصارف شود نهایی لیستها زمان هر شده.

وپرداختهایاینبرنامههمآغازمیشود.«
آنطوریکهشهرداریکابلمیگویدبرنامهی
»دسترخوانملی«متوقفنشدهوروندتطبیق
آنجریاندارد.براساسمعلوماتاینادارهبه
خانوادههایمستحقتاچهارهزارافغانیمواد

غذاییکمکمیشود.
میگوید ملی« »دسترخوان سایت معلومات

پاسخبهنگرانیمجلسگفتکههدفآنها
ازاجراییشدِناینبرنامهکاهشفقر،مبارزه
باشیوعبیماریکروناوسردیهوااست.این
این در شفافیت و تطبیق از حکومت نهاد
مدنی جامعه و مردم از و گفته سخن طرح
نظارت پروسه این بر که کردند درخواست

داشتهباشند.
برنامه کارمند یک )مستعار( اکبری امین
»دسترخوانملی«است.آقایاکبریازتوافق
ملی، دسترخوان برنامهی با ماههاش پنج
امین است. نگرفته را ماهش سه دستمزد
پرداخت عدم موضوع که میگوید اکبری
دستمزدشرابارهابامقاماتشهرداریکابل
ونهادهایکهاینبرنامهراپیشمیبردمطرح
کردهاستامامشکلش
پابرجاست: هنوز
مرکزی دفتر به »ما
تطبیق که مؤسسهی
پیش را برنامه این
از و رفتیم میبرد
برنامهی سایت طریق
که ملی دسترخوان
شهرداری طرف از
میان در است کابل
آنها پاسخ گذاشتیم
طریق از که بود این
پیش خود دفتر

بروید.«
افشار منطقه اکبری امین فعالیت ساحهی
که مشکالتی جمله از است. کابل غرب در
روبهرو آن با کار جریان در اکبری آقای
تیم و او تاحدیکه بوده امنیت نبود شده،
میل به مطابق که کرده تهدید را همراهش
پنج بعد رضا کند. لیست را خانوادهها آنها
ماهکارکهدستمزدسهماهشپرداختنشده
بامشکالِتزیادیروبهروشدهاست.ازجیب
هر گذشت با که قرضهای و گرفته خالی
محض به امین میشود. تلنبار هم روی روز
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برنامه ی »دسترخوان 
ملی« که توسط بانک 
جهانی و دولت تمویل 
مالی می شود 28 سرطان 
سال گذشته )1399( 
با بودجه 244 میلیون 
دالری افتتاح شد و 
رییس جمهور آن را کمک 
به مردم بی بضاعت و فقیر 
خواند. 


