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مبارزه بافساد و ضرورت
عبور از شعار
حفیظ اهلل زکی
فســاد اداری یکی از چالش های مهم و اساســی در برابر نظام
سیاسی افغانستان به شمار می آید .فساد اداری امروزه با پدیده
تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر گره خورده است و از اینرو
مبارزه با آن را دشــوارتر ساخته اســت .نظام فاسد نمی تواند
کارکردهایش را به درســتی انجام دهد و امور اداری را به شکل
منظم ،مؤثر و سیستماتیک سازمان دهد.فساد اداری چهره نظام
سیاسی افغانستان را خدشه دار کرده و اعتبار آن را در نزد جامعه
بین المللی از بین برده است.
اگرچه فســاد اداری از عوامل گوناگونی ناشــی می شود ،اما در
افغانســتان نبود قوانین جامع و کارآ ،غلبه فرهنگ قانون گریزی
و رفتارها و فرمان های فراقانونی ،ضعف نهادهای عدلی و قضایی،
حاکمیت روابط بر ضوابط و نادیده گرفتن اصل شایســته ساالری
در اســتخدام کارکنان دولتی و فقدان سیستم نظارت و کنترل،
از عوامل اساسی تعمیق و گسترش فساد اداری به شمار می آید.
فساد اداری در افغانستان از پیشینه طوالنی برخوردار می باشد؛
زیرا در این کشــور هیچگاه نظام های مشروع و مبتنی بر قانون
و خواســت واراده واقعی مردم حاکم نبوده است .در این کشور
حکومت ها بدون استثناء به شکل قومی و خاندانی شکل گرفته و
بر همین مبنا سیاست ها و برنامه هایش را تدوین و به مرحله اجرا
گذاشته اند .همخونی و هم تباری با فرمانروایان خودکامه از یک
سو سبب برخورداری از امتیازات فوق العاده در دستگاه دولتی می
گردید و از سوی دیگر چشم پوشی از جرایم و ضعف ها و معافیت
از مجــازات را برای این عده از کارمندان دولتی در پی داشــت.
فرهنگ قبیلــه مانع اجرای قوانین در مورد افرادی می گردید که
از مقام و موقعیت خود به نفع شخصی شان استفاده می کردند.
نظام جدید که بر اساس اصل ضرورت و اجبار و جلوگیری از ادامه
جنگ های داخلی روی کار آمد ،به دالیل ســاختاری و کارکردی
و چالــش های درونی و بیرونی که با آنهــا مواجه بود ،فرصت و
توان مبارزه بافســاد اداری را نداشت .ولی کمک های بی حساب
و کتاب جامعه جهانی و نبود اســتراتژی و سیســتم مؤثر برای
چگونگی مصرف کمک ها و نظارت و حسابرســی از انجام پروژه
ها ،به افراد و مؤسســات داخلی و خارجی فرصت داد تا به شکل
غیر قانونی از کمک های خارجی سود ببرند .میلیاردها دالر کمک
جامعه جهانی به افغانســتان نه تنها به ظرفیت سازی ،بازسازی
و نوســازی زیربناهای اقتصادی کمک زیادی نکرد که با ترویج و
گسترش دامنه فساد ،آن را به یک هنجار و فرهنگ پذیرفته شده
اداری تبدیل کرد.
مشکل این است که امروزه فساد به یک رفتار همگانی و روز مره
در ادارات تبدیل شده است و این پدیده دامن همه کارمندان باال
رتبه و پایین رتبه را آلوده کرده است .از اینرو از یک طرف مبارزه
با فساد در افغانستان امر دشوار و ناممکن دانسته می شود ،ولی
از طرف دیگر برای بهبود کارایی نظام و باالبردن مؤثریت آن چاره
ای جز از بین بردن فساد نداریم؛ تا زمانی که فساد موجود باشد،
انتظار ایجاد نظام کارآمد و پاسخگو اشتباه خواهد بود.
این دشــواری و ناگزیری ،حکومت افغانستان را در شرایط سخت
قرار داده است .فشــارهای جامعه جهانی و به ستوه آمدن مردم،
حکومت را در تنگناهای بیشتری قرار داده است .از اینرو حکومت
مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرارداده و مبارزه جدی با
این پدیده را تعهد کرده است .بر این مبنا لوى سارنوال افغانستان،
از آغاز کار روى ايجاد مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فســاد خبر
داده است و گفته است که با فساد با قاطعیت و جدیت مبارزه می
کند .پیش از این نیز لوی سارنوالی جهاد با فساد اعالن کرده بود،
اما به مرور زمان این جهاد با شکست انجامید .رییس جمهور نیز
در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی اقدامات جدی را در راستای
مبارزه بافساد روی دســت گرفت که با استقبال گرم شهروندان
مواجه شــد؛ اما در عرصه عمل این اقدامات ،مؤثریت خود را از
دســت داد .امروزه شعار مبارزه با فســاد به تنهایی تأثیری در
افکار عمومی ندارد ،مگر این که درعمل مردم شــاهد پیشرفت و
برداشتن گامهای مفید و مؤثر در این زمینه باشند.

رابطه گروه طالبان با شبکه القاعده و پروسه صلح حکومت افغانستان
جنگ ایاالت متحده آمریکا در افغانستان
طوالنی ترین جنگ در تاریخ این کشــور
به حســاب می آید .طوالنی شدن جنگ
افغانســتان و تردید در مورد پیروزی آن
مقامات واشنگتن را بر آن داشت تا سیاست
حضور خود در افغانســتان را تغییر دهد.
باراک اوباما ،رئیــس جمهور کنونی آمریکا
زمانی که قدرت سیاســی در دست گرفت
نیروهایش را در افغانســتان افزایش داد.
هدف او ســرکوب شورشیان در افغانستان
بود تا بتوانــد برنامه بعدی خود را که همانا
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است
را عملی نماید .برای ایاالت متحده آمریکا به
عنوان یک ابر قدرت جهانی سخت و دشوار
است که شکست جنگ افغانستان را بپذیرد
به همین خاطــر ،اداره اوباما تالش نمود که
گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان را
سرکوب نموده و با سربلندی از افغانستان
خارج شــود .اما ،افزایش نیروهای نظامی
ایاالت متحده آمریکا منتج به آن نتیجهای
نشد که آنها دنبال آن بودند.
اکنون نیز طرح خروج نیروهای بین المللی
روی میز مقامات واشــنگتن اســت .در
وضعیت که ناامنی در افغانســتان گسترش
یافته اســت و طرح صلح با گروه طالبان و
دیگر گروه های مخالف مسلح دولت به بن
بست رسیده است آیا خروج نیروهای بین
المللی باعث بی ثباتی و ســقوط حکومت
مرکزی افغانستان نخواهد شد؟ آیا خروج
نیروهای بین المللی از افغانستان منجر به
وجهه آمریکا در ســطح بین المللی ضربه
نخواهد زد؟
زمانی که باراک اوباما قدرت سیاســی را
دســت گرفت خیلی ها در آمریکا چنین
استدالل می کرد که القاعده در افغانستان
دیگر توانایی انســجام دوبــاره را ندارد.
بنابراین ،افغانســتان دیگــر اهمیت برای
ایاالت متحده آمریکا نــدارد .زیرا ،منافع
و امنیت آمریکا از افغانســتان مورد تهدید
قــرار نمی گیرد .گروه طالبــان اگر دوباره
به قدرت باز گردد خطــری متوجه آمریکا
نیســت .زیرا ،آن ها یاد گرفتهاند که دیگر
از خاک افغانستان اجازه نمی دهد که علیه
کشورهای دیگر استفاده شــود .به دیگر

رویدادهای اخیر کشور؛ پیش از همه چیز
نشان بحران اعتماد اجتماعی در افغانستان
است ،بحرانی که هر روز عمیق تر می شود
و کنترول آن دشوارتر می گردد .ریشه های
بحران اجتماعی در افغانستان هم به تاریخ
کشــور بر می گردد ،جنــگ های داخلی،
نابرابری های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
باعث شده اســت که اعتماد بین اعضای
جامعه کاهش پیدا کند و هنوز هم تاثیرات
خود را به دنبال داشته باشد.
اعتماد یکی از جنبه اساســی و مهم روابط
انسانی در یک جامعه است و فقدان آن ،این
روابط را از بین می برد .اعتماد زمینه ســاز
مشارکت و همکاری در زمینه های مختلف
اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی
می گردد و با ایجاد تمایل اعضای جامعه به
همکاری باهمدیگر ،مشارکت را در همه ی
بخش ها سرعت می بخشد.
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رحیم حمیدی

ســخن ،طالبان یاد گرفتهانــد که چگونه
قدرت سیاســی را بچرخاند و نگذارد که
بیگانگان همانند شبکه های تروریستی در
افغانستان النه نماید.
این استدالل در واقع منجر به تغییر سیاست
آمریکا در قبال گروه طالبان شــد .به طبع
آن حکومت افغانســتان نیز سیاست خود
را نســبت به این گروه تغییر دادند .ریشه
سیاســت صلح با گروه طالبان به همین جا
می رســد .حکومت افغانستان ایده صلح با
گروه طالبان را مطرح نمود و ایاالت متحده
آمریکا نیز از این سیاســت اعالن حمایت
نمود .اما ،هیچ یک از طرفین به رابطه گروه
طالبان و شبکه القاعده توجه ننمودند .گروه
طالبان در این مدت هیچ گاه رابطه خود را با
شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی
قطع ننموده است .زمانی که خبر مرگ مال
عمر به رسانه ها درز کرد و مال اختر محمد
منصور ،به عنوان رهبر جدید گروه طالبان
منصوب شد .ایمن الظواهری ،رهبر شبکه
القاعده به اختر منصور پیام فرســتاد و با
بیعت کرد .اختر منصور بیعت او را پذیرفت.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر نشانههای از

روابط گروه طالبان و با شبکه القاعده دیده
نمی شد .اما ،پیام و بیعت ایمن الظواهری
نشــان داد که این دو گروه با همدیگر در
ارتباط اســت و گروه طالبان حاضر نیست
که با شبکه القاعده قطع ارتباط نماید.
پیام ایمــن الظواهری بــه اختر منصور
نشــان داد که محاســبات کاخ سفید و
حکومت افغانستان در مورد گروه طالبان
اشتباه بوده است .اگر به این گروه فرصت
بازگشت دوباره داده شود این گروه بدون
شک فرصت حضور و فعالیت به گروه های
تروریســتی در خاک افغانستان را فراهم
خواهد کرد .به همین خاطر ،گروه طالبان
همچنان تهدید جدی برای منافع و امنیت
ملی ایــاالت متحده آمریــکا و حکومت
افغانستان محسوب می شــود .بنابراین،
پروسه که از ســوی حکومت افغانستان
دنبال می شود و ایاالت متحده آمریکا از
آن حمایت می کند دچار این مشکل جدی
می باشد.
در زمان اداره جورج بوش ،کاندولیزا رایس،
مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا
گفته بود .این بار اشــتباه گذشته را تکرار

نمی کنیم و افغانستان را تنها نمی گذاریم.
این سخن ناشی از تعریف جدید از منافع
آمریکا و امنیت ملی آمریکا ناشی می شد.
ناامنی و بی ثباتی در افغانســتان تهدید
جــدی برای منافع و امنیــت ملی ایاالت
متحده آمریکا محســوب می شد .اکنون،
این تهدید همچنان پابرجاست .به عبارت
دیگر ،آن طور که ایاالت متحده آمریکا می
گفت که شــبکه القاعده از بین رفته است
و توان انســجام دوباره را ندارد .اکنون،
گزارش های وجود دارد که شبکه القاعده
دوباره در صدد جذب نیرو است .درگیری
گروه طالبان و داعش در افغانستان فرصت
جدید برای شبکه القاعده است تا دوباره
از خالء های این دو گروه اســتفاده نموده
و نیرو جلــب و جذب نماید .بنابراین ،جدا
از روابــط گروه طالبان و شــبکه القاعده
بازگشت دوباره شبکه القاعده نیز مطرح
اســت .از این جهت ،طرح کنونی حکومت
و ایاالت متحده آمریکا مبنی بر مصالحه با
گروه طالبان از بنیاد اشتباه است .زیرا ،هم
بازگشت دوباره شبکه القاعده متصور است
و هم گروه طالبان از یک و نیم دهه حضور

افغانستان و بحران اعتماد اجتماعی
مهدی مدبر

تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایی،
اعتمــاد را عامل ایجاد اتحاد و انســجام
اجتماعی و ثبات و نظم می داند .به عقیده
پارسونز نظام منسجم نظامی است که بتوان
به عامالن آن در انجام وظایف شان اعتماد
کرد و ایــن امر خود به پایــدادری و نظم
سیستم اجتماعی کمک می کند.
در افغانستان متاســفانه حکومت وحدت
ملی نتوانسته است اعتماد اجتماعی را در
بین شهروندان کشور تقویت کند و نسبت
به عملکرد حکومت نیز ،اعتماد مردم را به
دست آورد .بی اعتمادی به حکومت وحدت
ملی ،بر روابط اجتماعی شــهروندان کشور
نیز ســایه افکنده اســت و هر روز شکاف
های اجتماعی در حال افزایش اســت .این
وضعیت در صورت تــداوم ،به یک بحران
بزرگ تبدیل خواهد شــد و انسجام و نظم
اجتماعی را برهم خواهد زد.
عوامل بی اعتمادی اجتماعی در افغانستان
هم فراوان اســت ،اما مهم ترین عوامل و
ریشه های اصلی بی اعتمادی اجتماعی به
چند دو مسئله بزرگ بر می گردد.
نابرابری اقتصادی
نابرابری اقتصادی یکی از مشکالت تاریخی
در افغانســتان بوده اســت .حکومت های
گذشــته ی افغانســتان هیچگاه برابری
اقتصادی را در جامعه افغانستان نتوانسته
اند به وجود بیاورند.
از ســوی دیگر سرمایه های بزرگ ملی نیز
بصورت برابر و عادالنه توزیع نشــده است
و همواره مسایل قومی ،مذهبی و زبانی در
توزیع سرمایه های ملی نقش داشته است و
باعث شده است که توازن در توزیع سرمایه
اقتصادی برهم بخورد .عــدم توزیع برابر
ســرمایه ها و منابع ملی ،باعث شده است
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که به دارازنــای تاریخ این نابرابری ها ،بی
اعتمادی اجتماعی شــکل بگیرد و هنوز
هم مردم احساس کنند که در روند توزیع
منابع و ســرمایه های ملی ،مثل گذشته
عمل می شود و این ســرمایه ها بصورت
عادالنه و برابر توزیع نمی گردد.
معموال کشــورهای کــه دارای باالترین
ســطح اعتماد اجتماعی هستند ،دارای
ســطح باالی برابری اقتصــادی نیز می
باشــند؛ چیزی که متاسفانه در کشور ما
وجود نداشــته اســت و هنوز هم ندارد.
وقتی که توزیــع منابع اقتصادی بصورت
برابر صورت بگیرد مردم فکر می کنند که
دارای سرنوشت و تقدیر مشابه هستند و
بیشتر احســاس پیوستگی با دیگران می
کنند .اما وقتــی منابع اقتصادی بصورت
برابر توزیع نگردد ،این احساس را در بین
افراد جامعه بوجود خواهد آورد که منافع
مشترک کمی با دیگران دارند .در اینگونه
وضعیت مردم بیشــتر تالش می کنند که
به هم طبقه های خود نزدیک شــوند و
این خود باعث دوری از ســایر طبقه های
اجتماعی می شود.
وقتی گروهی از افراد جامعه به این نتیجه
رسیدند که در حق آنها بی عدالتی صورت
می گیرد و منابــع اقتصادی بصورت برابر
توزیع نمی گــردد؛ درک این بی عدالتی
تصورات منفی را در ذهن آنها نســبت به
دیگران افزایش مــی دهد و این امر خود
باعث می شود که اعتماد اجتماعی شکل
نگیرد و گســترش اعتمــاد اجتماعی و
هماهنگی را با مشکل جدی مواجه سازد.
نابرابری در فرصت ها
فرصــت هــای اجتماعی بــرای همه ی
شهروندان افغانستان بصورت برابر وجود

نداشته است .نابرابری در فرصت ها باعث
شده اســت که اکثر شــهروندان کشور،
نتوانند به موقعیت های اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی مناسب دست یابند.
همواره فرصت ها از بخشی از افراد اجتماع
گرفته شده است و در برابر دست یابی آنها
به این فرصت ها مانع ایجاد شده است.
برابری فرصت هــای اجتماعی برای تمام
اعضای جامعه ،باعث می شــود که همه
بتوانند به خواســت ها و تمایالت شــان
دســت یابند و از وضعیت زندگی شــان
احســاس رضایت بکنند .از ســوی دیگر
برابری فرصت تــوازن را در جامعه ایجاد
خواهد کرد و افراد و اعضای جامعه بصورت
یکســان رشــد خواهند کرد و از سطح
آگاهی و زندگی متوازن برخوردار خواهند
بود .اما نابرابری در فرصت های اجتماعی،
عالوه بر اینکه بخشی از اعضای جامعه را
از رشــد و ترقی باز میدارد و تفاوت های
طبقاتــی را افزایش می دهد؛ بی اعتمادی
را نیز افزایش می دهد و به کاهش اعتماد
اجتماعی منجر می شود.
اکثر کشــورهای دنیا کــه در تالش این
هســتند تا اعتماد اجتماعی را در جامعه
شان مســتحکم کنند ،عموما بخشی از
فعالیت های خود را به ایجاد فرصت های
برابر برای مردم اختصاص داده اند ،مانند
اتخاذ سیاســت آمــوزش عمومی ،ایجاد
فرصت های برابر کار و شــغل و همچنان
فرصت های برابر جنسیتی.
اما متاسفانه در افغانستان حکومت وحدت
ملــی و حکومت های پشــین ،به برابری
فرصت ها برای شــهروندان کشور توجه
نکرده اســت و نتوانســته اند بنیادهای
سیاســت افغانســتان را طوری طراحی

ایاالت متحده آمریکا در افغانســتان درس
نگرفته اند و حاضر نیست که رابطه خود را
با این شبکه قطع کند.
مسئله مهم و اساسی این است که حکومت
افغانستان در وضعیت کنونی بدون حضور
نیروهای بین المللی و حمایت مالی جامعه
جهانی قادر به ادامه حیات خود نیســت.
تهدید جدی نیز از ســوی گروه طالبان می
باشد .بنابراین ،تهدید همچنان باقی است.
اکنون نه زمانی خروج نیروهای بین المللی
از افغانســتان است و نه زمان مناصب برای
مصالحــه با گروه طالبــان .صلح و مذاکره
زمانی بــه نتیجه خواهد رســید که گروه
طالبان به این باور برســد که از راه نظامی
قادر نیســت قدرت سیاســی را به دست
گیرد .در عین حال ،رابطه خود را شــبکه
های تروریستی همانند شبکه القاعده قطع
نماید .آنچه اکنون جریان دارد ریشــه در
همان اســتداللی دارد که در اوائل حکومت
باراک اوباما مطرح می شد .اکنون به نظر می
رسد که آن اســتدالل خام و بی بنیاد بوده
است .حکومت افغانستان در شرایط کنونی
تنها بودجه کالن را برای پروســه صلح هدر
می دهد .زیرا ،شــرایط گفتگو و مصالحه با
گروه طالبان فراهم نشــده اســت .اگر این
بودجه روی ظرفیت سازی نیروهای امنیتی
افغانســتان مصرف شود و تجهیزات بیشتر
نظامی خریداری شود بدون شک ،افغانستان
زودتر به صلح دست خواهد یافت.
در پایان باید متذکر شــوم که استدالل که
با آن حکومت افغانســتان به پروسه صلح
روی آورده است و ایاالت متحده آمریکا در
صدد خارج کردن نیروهایش از افغانستان
است سست و بی بنیاد است .گروه طالبان
همچنان تهدید جدی برای امنیت امریکا و
جهان محسوب می شــود .آن را می توان
را رابطه این گروه با شــبکه القاعده درک
نمود .انتظار اینکه گروه طالبان رابطه خود
را با شبکه القاعده قطع کند بی جا است .تا
هنوز آن درک در میان رهبران گروه طالبان
به وجود نیامده اســت .آن ها همچنان به
جهاد جهانی می اندیشد و در پی آن است
تا یک بار دیگر حمله دهشــتناک دیگر را
سازماندهی نماید.

بکنند که زمینه فرصت های برابر اجتماعی،
سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی برای همه
وجود داشــته باشــد و همگان بتوانند به
فرصت های برابر دست یابند.
نبــود فرصت های برابر برای شــهروندان
کشــور ،اعتمــاد و باور را هم نســبت به
حکومت و هم در بین اعضای جامعه کاهش
داده است .کاهش اعتماد اجتماعی می تواند
برای ثبات و نظم اجتماعی کشور ،پیامدهای
ناگواری داشته باشد و بحران های اجتماعی
را عمیق تر سازد.
حکومت برای اینکه بتواند اعتماد اجتماعی
را بوجود بیاورد باید برنامه ها و سیاســت
های جامع و کل نگر را روی دســت گیرد
و ارائه خدمات اجتماعی را باید سراســری
بسازد .در این برنامه ها باید به افرادی که از
نابرابری های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و نابرابری فرصت ها ،رنج برده است توجه
جدی شــود و تالش صورت گیــرد تا آنها
دیگر از نابرابری رنج نبرند و احساس کنند
که زمینه های برابر برای آنها وجود دارد.
تا زمانیکه حکومت سیاســت جامع و کل
نگر را پیشه نســازد و رهبران حکومت و
مســئولین حکومتی در ســطوح مختلف،
باورمند به اجرای سیاست برابری اجتماعی
نگردند ،اعتماد نیز شــکل نخواهد گرفت
و جامعه و مردم مــا همچنان از بحران بی
اعتمادی در رنج خواهند بود.
اعتماد نقش مهم در تعامل روزمره انســان
ها در سطح فردی و اجتماعی دارد .زندگی
اجتماعی انسان ها آنان را وامیدارد تا برای
گذاراندن امور زندگی در ســطوح مختلف
باهم همکاری کننــد .حتی کمترین تعامل
نیز ســطوحی از اعتماد را با خود به همراه
دارد و در صورت نبود اعتماد ،تعامل هرچند
اندک نیز صورت نمی گرفت.
همچنان اعتماد نقش مهمی در همبستگی
اجتماعی دارد و باعث می شــود که افراد
یک جامعه فکر کنند کــه دارای منافع و
سرنوشــت مشترک هســتند و در نتیجه
مشارکت آنها در امور اجتماعی نیز افزایش
خواهد یافت.
وضعیت سیاســی و اقتصادی افغانســتان
ایجاب می کند هرچه بیشــتر در راستای
تقویت اعتماد اجتماعی تالش صورت گیرد
و حکومت مکلف اســت که برای بدســت
آوردن اعتماد عمومی ،سیاســت هایش را
تعدیل بکند و در سیاســت هایش برابری
های اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی را در
نظر بگیــرد .در صورتی که حکومت نتواند
برابــری را در همــه ی زمینه هــا بوجود
بیاورد و فرصت هــای برابر برای همه افراد
و شهروندان کشــور وجود نداشته باشد،
اعتماد اجتماعی نیز شکل نخواهد گرفت و
پیامدهای ناشی از بی اعتمادی نیز افزایش
خواهد یافت.
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