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افغانستان و فساد مهار
ناپذیر اداری
حفیظ اهلل زکی
فساد اداری در افغانستان به یک هیوالی وحشتناک تبدیل شده
است .این هیوال نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند
عادی آن را با اشکال مواجه ساخته که حیات اقتصادی و اجتماعی
مردم را نیز باخطر جدی مواجه کرده است .اگرچه میزانی از فساد
در کشوری با حاکمیت های قومی و انحصاری مانند افغانستان امر
عادی و اجتناب ناپذیر به حســاب می آید؛ اما مشکل افغانستان
به حدی اســت که فساد به لحاظ گســتردگی و عمق به امر غیر
قابل جلوگیری تبدیل شده که شکل مبارزه با این پدیده را دشوار
کرده است.
فســاد در همه کشــورها وجود دارد؛ اما نوع ،شــکل ،میزان و
گســتردگی آن از یک کشور تا کشــور دیگر متفاوت می باشد،
همچنان که نتایج وپیامدهای آن نیز بسته به نوع سازمان سیاسی،
اقتصادی و سطح توســعه یافتگی فرق می کند .در تمام کشورها
پدیده فساد اداری موجب نقض قوانین و مقررات گردیده ،کارایی
ادارات را کاهش داده ،باورهای اخالقی را به انحطاط می کشاند و
اعتماد میان دستگاه اداری و مردم را کاهش می دهد .از همین رو
در کشــورهای دموکراتیک و توسعه یافته به شدت با این پدیده
نامیمون مبارزه کرده و جلو رشــد و گسترش آن را می گیرند تا
بر کارآمدی و سالمت فعالیت های اداری تأثیر منفی بجا نگذارد.
در افغانســتان از یک طرف نظارت و کنترل بر فعالیت های اداری
وجود ندارد و همه چیز بر مبنای معامله و اصل خویشاوندساالری
به پیش می رود و از سوی دیگر اراده جدی و سازنده برای اصالح
نظام اداری موجود نیست تا در آینده امیدواری های در ارتباط با
کاهش فساد خلق شود و از همه مهمتر این که فساد در افغانستان
با پدیده های مخرب مواد مخدر و تروریســم گره محکم خورده
اســت .اکنون ما در برابر این پرسش که چه کسانی باید با فساد
مبارزه کنند؟ پاسخ قناعت بخشــی نخواهیم داشت .زیرا همان
مقامات و سازمان هایی را که مردم باید انتظار داشته باشند ،تا با
فساد مبارزه کنند ،بیشتر پای شان در باتالق فساد گیر هستند،
پس چگونه می توانند با پدیده ای مبارزه کنند که حیات ،زندگی،
قدرت و درآمد شان به آن وابسته می باشد .به همین خاطر اراده
مبارزه با فساد تاهنوز به صورت مؤثر در افغانستان شکل نگرفته
و تالش های فرمالیستیکی در این زمینه نیز کارساز نبوده است.
فساد در افغانســتان یکی از سه ضلع مثلثی را تشکیل می دهد
که هستی و ماندگاری سازمان سیاسی و ارزش های دموکراتیک
را نشانه گرفته است .این سه ضلع در تعامل با همدیگر بزرگترین
و خطرناکترین تهدید علیه پایایی نظام سیاسی را به وجود آورده
است.
در سال های گذشته ما از یک طرف شاهد گزارش های تکاندهنده
فســاد در ادارات مختلف دولتی بودیم و از طرف دیگر نظاره گر
کارکردهای کمیســیون ها و اداراتی که مبارزه با فساد را هدف و
شعار خود قرار داده بودند .در این میان اما کمتر شاهد مؤفقیت و
یا کارکرد جدی و صادقانه کمیسیون های مبارزه بافساد بوده ایم.
فســاد همچنان رو به گسترش است و نوعیت آن هر روز پیچیده
تر می شــود؛ اما روند مبارزه با آن همچنان در پستوهای مالحظه
کاری و ترس متوقف مانده است.
در تازه ترین مورد گزارش کميتۀ مســتقل و مشــترک نظارت و
ارزيابی مبارزه بافساد اداری ،نشان مى دهد که فساد در سکتور
صحت از جمله اخذ رشــوه ،جعل وتزوير ،اســتخدام براساس
شناخت ،عدم رسيدگى الزم به مريضان ،تبعيض و تعصبات قومى،
مشکالت درقراردادها ،ضعف مديريت و حسابدهى ،سرقت تيل،
غذا و ادويه و ...به شکل گسترده وجود دارد که اين معضل ،باعث
بى اعتمادى مردم نسبت به اين سکتور شده است.
در پانزده سال گذشــته میلیاردها دالر از کمک های بین المللی
در گرداب فساد از بین رفت ،روند بازسازی متوقف شد ،شایسته
ساالری نادیده گرفته شد و تالش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض
به ناکامی کشیده شد .امنیت و ثبات به خطر افتاد و رشد اقتصادی
با چالش مواجه گردید ،اما دامنه فســاد هنوز هم گســترده تر و
ریشه های آن عمیق تر می شود.

ِ
ِ
زيان دولت
استراتژيك داعش و
بزرگ طالبان ،هدف
سهم
ِ
هاي نهاد بين
بر اســاس پژوهش و يافته ِ
المللي «گلوبال ويتنــس» معدن الجورد
واليت بدخشــان ،منبع درآمدِ
خوب براي
ِ
گروه طالبــان ،برخــي فرماندهان محلي
و نمايندگان مجلس شــده اســت .درآمدِ
هنگفت از اين رهگذر ،ســبب شده است
كه اين فرماندهــان و نمايندگان مجلس ،با
ِ
معامالت با هم انجام
طالبان در بدخشــان
بدهند .در سال ( )2014گروه طالبان حدود
يك ميليون دالر و در ســال ( )2015حدود
چهار ميليون دالر در آمد داشــته است .از
سويي ،در معدن الجورد «كران و منجان»
طالبان سهم پنجاه درصدي داشته و عالوه
هاي بازرسي نيز ايجاد
بر اين ،ايســتگاه
ِ
كرده و اخاذي مي كننــد .بنابراين ،بعد از
مسايل مرتبط به زرع و قاچاق مواد مخدر،
تاراج معــادن دومين منبــع درآمد براي
طالبان شده است.
سوي ديگر ،يكي از نمايندگان مجلس
از
ِ
و يكــي از فرماندهان محلــي نيز در اين
زمينه متهم هستند .بر اساس گزارش ،اين
ها ،درآمدِ هنگفت از رهگذ ِر اســتخراج و
راندن يك ديگر
براي
قاچاق معدن داشته و
ِ
ِ
از صحنه ،رقابت شــديد بين هم دارند و از
يك منظر ،رقابت و درگيري ها بين اين دو،
زمينه را براي حضور و فعاليت طالبان فراهم
كرده است .در گزارش گفته شده است كه
داراي روابط و مناســبات
فرمانــده محلي
ِ
پچيدهي سياسي اســت و توسط برخي از
سياســت مداران و نخبگان قدرتمند در
دولت مركزي ،حمايت مي شود.
به هرحال وضعيت منابع واليت بدخشان
بهگونهي اســت كه نماينــدگان مجلس،
زورمنــدان و فرماندهان محلــي درآمدِ
هنگفت دارند؛ براي راندن رقيب از صحنه،
رقابت شــديد را شروع كرده و حتي حاضر
اند به طالبان باج دهند ،درآمد هنگفت براي
طالبان است و اين گروه در تالش از دست
ندادن بدخشان هستند ،و نيز درآمد خوب
تاراج ،باعث شده كه تسلط بر بدخشان به
داراي معدن از جمله
هاي
ِ
ويژه ولســوالي ِ
اهداف اســتراتژيك گــروه داعش تعيين
گردد .اما در اين ميان ،دولت بازنده است.
بر اســاس گزارش ،مشــاهدهي وضعيت،
اميدواري بر اين كه معادن بديل كمك هاي

عبدالرحمن فهيمي

مالي خارجي شده و دولت را سر پا ايستاده
كند را تبديل به نا اميدي مي كند .بنابراين،
در معادن واليت بدخشان (ممكن است در
همهي واليت ها) طالبان سهم بزرگ پنجاه
درصدي و فرماندهــان محلي و نمايندگان
مجلس درآمد هنگفت دارند ،اما دولت زيان
كالن را متحمل شده و مي شود.
عوامــل چون جمعيت
در كنــار ديگر
ِ
توانمند و متخصص كــه توانايي مديريت
فرايند توسعه را داشته باشد ،قدرت نظامي
و اطالعاتي كه در برابر حمله هاي آشــكار
پيداي نظامي و توطئــه هاي زير زميني
و
ِ
اطالعاتي دشــمن به صورت جدي واكنش
نشــان بدهد و ويژگي هــاي جغرافيايي و
ســرزميني ،منابع طبيعي كه در دل زمين
وجود دارند ،در زمرهي منابع قدرت ملي به
داراي منابع
شــمار مي روند .كشورهاي كه
ِ
طبيعي فراوان هســتند ،بدون ترديد كه از
قدرت عمل الزم در جهت گام برداشــتن
به سمت توســعه برخوردار هستند و مي
توانند خدمات آموزشي ،صحي و رفاهي را

به صورت بهتر نســبت به كشورهاي فاقد
منابع طبيعي ارائــه نمايند .با اين وجود،
منابع طبيعي تدابيــر الزم امنيتي را مي
طلبد .گروه هاي قاچاق و مافيايي همواره
در صدد هستند ،تا منابع را مورد دستبرد
قرار داده و اســتفادهي الزم كنند .گروه
هاي مافيايي به صــورت فراوان در داخل
كشور موجود است كه جهت پيش برد كار
دســت به همكاري و تباني با شبكه هاي
مافيايي بين المللي مي زنند .خطرناكتر
اين كه شبكه هاي مافيايي بين المللي به
حدي توانمند و قدرتمند شــده اند كه
در زمرهي تهديدهاي جدي در برابر دولت
ملي و حاكميت ملي به شمار مي آيند .اين
شبكه ها افراد نفوذي خويش را در بدنهي
دولت ها و در موقعيت ها و پست هاي مهم
مي گمارند ،تا اجراي برنامه ها را تسهيل
كنند.
به هرحال ،ذهن هر شــهروند كشور ،به
ســمت ضعف دولت هدايت مي شود .چرا
نخبگان قدرت و حكومت از فساد پيشگان

كه خــود نيز در حكومت محلي ســمت
حكومتي دارند ،حمايــت مي كنند؟ .اگر
اين ســخن درست است ،چرا اين موضوع
پيگيري نشــده اســت؟ .طوري كه در
گزارش آمده است ،طالبان درآمد هنگفت
از اين رهگذر دارند ،با اين وجود چرا طي
يــك عمليات بزرگ نظامي ريشــه هاي
اين گروه از همهي ولســوالي هاي واليت
بدخشان خشكانيده نمي شود؟ .گرچه كه
دولت در جبهه هاي مختلف درگير است؛
جبهههاي مبارزه با فســاد ،تروريست ها،
جرم ها و جنايت هــاي اجتماعي و نا به
ســاماني هاي اقتصادي نياز به پرداختن
دارد و دولــت بايســتي در اين زمينه ها
فعاليت داشته باشد.
به نظر مي رســد كه رويكرد نسبتا قاطع
دولت در برابر ترويست ها و فساد پيشگان
نقطهاي اميدي است كه مي شود بدان دل
خوش كرد .پس از فراز و نشيب ها و خوش
بيني ها و بدبينــي ها ،اكنون پندار دولت
اين شده اســت كه گروه طالبان به مثابه

بزرگ ترين جريان تروريستي و تهديدزا،
سربازان حلقه به گوش نهادهاي اطالعاتي
منطقه است و با ســاز و آهنگ كه پخش
مي شــود ،مي رقصند .اين نكته در همهي
موضع گيري هاي دولت به ويژه رياســت
جمهوري به چشم مي خورد .او هر باري كه
در مورد دوستان و همكاران صميمي كشور
حرف مي زند ،يك گذر به سياســت ها و
رويكرد كشورهاي غير هم مي زند و مداوم
اين ســخن را تكرار مي كند كه اميدوارم
ديگران هم رويكرد دوستان ما را برگزينند.
بنابراين ،با اين وجــود و با اين پندار ،بايد
به ابزارهاي كه دشمنان كار مي گيرد ،نبايد
ترحم شــود و فرصت داده شود .با اين كه
رويكرد دولت در برابر طالبان جدي تر شده
است و ســربازان ارتش ملي آمادهي نبرد
بوده اند و خواهند بــود ،اما ،هنوز عاليم و
نشانه هاي جديت و قاطعيت در جبهه هاي
نبرد ديده نمي شود .طبق گفته ها ،سربازان
هنوز حالت دفاعي در برابر دشــمن داشته
و اجازهي تهاجم داده نمي شــود .حتي در
مورد حادثهي كشــتار و گروگان گيري در
كندز ،يكي از سربازان از حقيقت مهم پرده
برداشت؛ آنان مي دانستند كه طالبان مي
خواهند مسافران را كشته و گروگان گيرند،
اما اجازهي پيشــگيري از اين حادثه داده
نمي شود.
از ســوي ديگــر ،بازپرســي و در نهايت
دولتي دولت
محاكمهي مقامات بلند رتبهي
ِ
كنوني و پيشين ،بحث اســت كه ارادهي
جدي سياســي مي طلبد .فساد پيشگان
يا با مقام هــاي بلند رتبهي دولتي رابطهي
سياسي دارند و يا اين كه مرتبط به احزاب
و جريان هاي سياســي هستند كه قادر به
اعمال فشار سياسي بر دولت هستند .اين
جريان هــا به بهانه هــاي مختلف مثال به
حاشيه راندن و كنار زدن مجاهدان گفتمان
هاي را مطرح مي كنند تا با اعمال فشار بر
دولت خواسته ها را بقبوالنند.
ولي دير يازود بايد اين مبارزه آغاز شود.
بايستي با شبكه يا شبكه هاي فساد كه از
حكومت مركزي و محلي تشــكيل شده و
مثل زنجير با هــم بافت خورده اند ،مبارزه
كرد .در غير اين صورت مبارزه با فســاد به
روي دور باطل خواهد بود.
معناي چرخيدن ِ

سرانجام صلح در افغانستان
سید نجیب اهلل موسوی فراز

صلح کلمه شــیرینی برای بشــر بوده و
هست .صلح برای شــهروند افغانی نیز با
تمام شیرینی اش ،اما دست نیافتنی می
نماید .در جهان امروز ،که جهان در پرتگاه
جنگ و ناامنی قرار گرفته و کشــورهای
زیادی در سراسر جهان درگیر در ناامنی
و جنگ هســتند ،و تروریزم به معضلی
جهانی تبدیل شده اســت ،نیاز به صلح
بیش از هر زمانی احساس می شود.
بشر امروزی در عصر انفجار اطالعات قرار
دارد و تمام حوادث را در کوتاه ترین مدت
زمانی ،از سراســر جهان می تواند بشنود
و ببیند .او قابلیت دسترســی به میزان
باالی اطالعات از طریق رادیو ،تلویزیون،
ماهواره ،انترنت ،روزنامه و ده ها رســانه
اجتماعی دیگر ازحوادث روزانه در جهان

 کارتون روز

از یک سو و گســترش روز افزون حمالت
تکان دهنده از سوی گروه های تروریستی
و شبه نظامیان از سوی دیگر ،باعث شده تا
ذهن بشر امروزی آغشته با مفاهیم خشن و
پر اضطراب شود.
افغانســتان کشوریســت که همیشه و
پیوسته میدان منازعه و قدرت نمایی های
قدرت های بزرگ جهان بوده اســت .روزی
این سرزمین خط فاصل (حائل) میان منافع
درقدرت شــرق و غرب ( برتانیا و روسیه
تــزاری) در منطقه قبول شــده بود و این
سرزمین(افغانســتان) باید تمام فشار های
این دو قدرت را بدوش می کشــید .بعد از
شکســت برتانیای کبیر از سرزمین هند و
تبدیل شدن روسیه به غول قدرت شرق و
هجوم آن به افغانستان باری دیگر این کشور
میدان رقابت و قدرت نمایی دو قدرتی بلوک
شرق (شوروی) و بلوک غرب (آمریکا) قرار
گرفت .که نتیجه ایــن زورآزمایی (رقابت
شــوروی و آمریکا در افغانستان) بیشتر
از یک ملیون افغان شــهید ،چند ملیون
مهاجر ،دها هــزار نفر معیوب ،از بین رفتن
تمام زیربناهای اقتصادی کشور شد .بعد از
شکست روســها و بیرون شدن آنها از این
سرزمین ومسلط شدن مجاهدین ،دخالت
های مستقیم کشورهای همسایه باری دیگر
این کشور را در کام بحران ها فرو برد .این
رقابت های ملت برانداز دمار از جان مردم
برآورد و سرانجام به تسلط گروه طالبان در
این سرزمین انجامید .شماری از افغان های
خسته از جنگ که همه دار و ندارشان را از
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دست داده بودند برای رسیدن به امنیت،
از این گــروه (طالبان) حمایت کردند ولی
وضعیت اولیه طالبان باقی نماند و بشتراز
چند صباحی عمر نکرد .بعد از سپری شدن
چند مدت و تسلط بر مناطق قابل مالحظه
ای در والیات ،چهره خشــن و رعب آور
خودش را رونما کرد و باری دیگر این وطن
شــاهد دوره جدیدی از جنگ های طاقت
فرساتر توسط این رژیم شد.
از آنجایی که هیــچ علتی بدون معلول
نیست .سلسه این همه نا امنی های بزرگ
و مستمر و عدم تأمین صلح در این کشور
(افغانستان) ناشی از دخالت های دوامدار
کشورهای خارجی و یا هم پیمانان منطقه
ای آنها که در حقیقت مجریان سیاســت
خارجی آنها اســت می باشد .و دلیل این
همه پیکار کشورهای قدرتمند برای حضور
دراین کشور ریشه در موقعیت ژئوپلیتیکی
افغانستان دارد .کشور افغانستان از لحاظ
موقعیت جغرافیای حیثیت چهار راهی در
قلب آسیا با وصل نمودن شرق را به غرب
آســیا و شــمال را به جنوب آ سیا دارد.
گذشــته از موقعیت ترانزیتی این کشور،
جایگاه افغانستان در نظریات ژئوپلیتیکی
هارتلند که توسط سر هالفورد مک کیندر
انگلیسی و نظریه ژئوپلیتیکی ریملند که
توسط نیکوالس جی اسپایکمن آمریکایی
ونظریه بیضی اســتراتژیک انرژی مطرح
شده توســط جفری کمپ که این نوشتار
را مجال وحوصله این مباحث نیســت؛ از
جایگاه ویژه برخوردار است .جغرافیادانان

دنیا که تعین کننده خط مشــی سیاست
مداران قدرت های بزرگ جهان هســتند
از ژئوپلیتیک افغانســتان به عنوان نطقه
کلیدی و حساس یاد نموده و برای سیاست
مداران جهت تأمین منافع ملی توصیه های
نموده اند (جهت معلومات بیشــتر رجوع
شــود به کتاب «درآمــدی برقدرت ملی
افغانستان» اثری از :عظیم عظیمی) حتی
با تأمل در یک نکته و آن اینکه افغانستان
دهلیز عبور انرژی از آســیای مرکزی به
جنوب آسیا می باشد ،آن هم در شرایطی
که کشورهای آسیای مرکزی به شدت به
فروش انرژی نیازمند و کشورهای جنوب
آسیا دسترســی به انرژی از مسئله های
حیاتی شان به حساب می آید .حال برای
بدست آوردن امتیاز استخراج و انتقال آن
به جنوب آسیا نیز چانه زنی و زور آزمایی
قدرت های بزرگ جهان در افغانســتان
جریان دارد که باعث ناامنی های شدید و
عدم تأمین صلح شده.
کلمه و محتویــات صلح در مقابل کلمه و
مفهوم جنگ معنی پیــدا می کند .بدون
شــرایط جنگی مزیت صلح محســوس
نیست .این را تجربه بشــری ثابت کرده
اســت که جنگ ها در جهان بر سرمنافع
صورت گرفتــه و گهگاهی به آن(وضعیت
جنگی) ،جنگ افــروزان نیز رنگ و بویی
دینــی و مکتبی را داده انــد که در این
صورت باز هم اگر به الیه ای زیرین قضیه
نگاه شود جز تضاد منافع که عامل جنگ
اســت چیزی دیگری دیده نمی شود .بنأ

جنگ تا زمانی ادامه پیــدا می کند که یا
هر دو طرف براساس بازی برد برد (تقسیم
منافع) به تفاهم برســند و یا هم یک طرف
عامل جنگ به شکســت مواجه شود .که
دراین صورت نیز صلــح به وجود نمی آید
یــک وضعیت امنیت نســبی به وجود می
آید که هر لحظه ممکن اســت آتش رقابت
زبانه بکشد .شــاهد مثال این مدعا را می
توان شکست آلمان در جنگ اول جهانی و
متحمل شدن غرامت سنگین در اثر معاهده
ورسای و پیش آهنگ شدن آلمان در جنگ
دوم جهانی برشــمرد .اما آنچیزی که می
تواند شــرایط به وجود آمدن صلح را مهیا
و واستمرار صلح را تأمین کند شاید بتوان
در وجود سه شرط جست .اول اینکه برای
تأمین صلح طرفین به یک دشمن مشترک
برخورد نمایند که هرکــدام به تنهایی از
میدان داری با آن رقیب عاجز باشــند .این
شــرط در قضیه صلح افغانستان و طالبان
وجود ندارد بلکه خودی همین مسئله بین
دولت افغانســتان و گروه طالبان تبدیل به
مسئله ی کلیدی شده ،مثال طالبان یکی از
علت های مبارزات شان را حضور نیروهای
خارجی در افغانســتان می دانند و دولت
حضور آن ها (نیروی های خارجی را) باعث
تداوم و بقای حکومــت مردمی می داند.
دومین عامل صلــح موجودیت منافع بین
طرفین می باشــد .دولت افغانستان منافع
ملی کشــور را در اجرای شــدن سیاست
خارجی و داخلی بر مبنای نظام دمکراسی و
همسو با نظام بین المللی و ارزشهای حاکم
در محیط بیــن المللی مانند رعایت حقوق
بشر ،اشــتراک فعال زنان و قانون اساسی
منعطف می داند ،ولی طالبان مخالف قانون
اساسی فعلی ،مخالف حضور زنان و طرفدار
یک نظام حکومتی از نوع خلفای اســامی
می باشد .که در این بعد نیز طرفین مذکره
دارای منافع مشترک نه بلکه در تقابل هم
دیگر قرار دارند .سومین عنصر صلح آفرین،
رسیدن طرف های جنگ به هدف مشترک
می باشــد .آیا می توان بیــن دو جریان
سیاســی (حکومت افغانستان و طالب) که
دارای خطوط فکری «،روشــنکفری( تجدد
گرا) » و «ایدئولوژیک (به شــدت سنتی)»
که منجر به دو قاعده متضاد در ســاختار و
نظام سیاسی ( دموکراسی و خلفایی ) هدف
مشترک یافت؟
در یک نگاه با این وصف و بسط از موضوع،
گفتمان صلح (نشســت های چهار جانبه
صلح) برای افغانســتان جــز اتالف وقت
چیزی دیگری نخواهد بــود و تا زمانی که
زمینه های واقعی صلح به وجود نیاید باید
جنگ و ناامنی را تحمل کنیم.
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