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موانع مبارزه با فساد
در افغانستان

رضا احسانی
پیوند محکم فســاد با تروریســم ،مافیای مواد مخدر ،جنگ و
خشونت ،تعطیل ماندن قانون ،ابعاد گسترده تر و ناشناخته تری را
به مسأله فساد در افغانستان افزوده است.
مشکل اصلی اینجا است که در افغانستان فساد از حالت انفرادی
خارج شــده است .در این کشور تمام بخش های ادارات دولتی به
صورت سیستماتیک فســاد را تقویت می کنند .وقتی نهادهای
اداری و وزارتخانه ها در فســاد دخیل باشــند ،امر مبارزه با آن
تقریبا ناممکن می شود.
در ادارات محلی افغانستان عموما فساد به گونه گسترده دیده می
شود ،اما در مقابل از جانب حکومت و دولت مرکزی هیچ راهکاری
برای کنترل و کاهش فســاد مد نظر گرفته نمی شــود .در نبود
نظارت سیستماتیک و جدی ،خود بخود فساد به یک امر فراگیر و
حتا در برخی مواقع ضروری و ناگزیر پنداشته می شود.تکرار این
روند طی سال های گذشته ،فساد در دستگاه های اداری را به یک
پدیــده معمول و پذیرفتنی بدل کرده و قبحیت آن را از بین برده
است .همین مسأله ســبب شده که امروزه فساد به یک فرهنگ
تبدیل شود و کسانی که در فساد دســت داشته باشند ،نه تنها
محکوم و مجازات نمی شــوند که در بسا حاالت مورد تقدیر نیز
قرار می گیرند .تــا هنوز هیچ مقام بلند پایه دولتی مورد تعقیب،
پیگیری و محاکمه قرار نگرفته است و تا هنوز متهم به فساد های
کالن از مقامش عزل نشده اســت .اگر گاهی از یک اداره بر کنار
شده ،فردا در مقام باالتر در اداره دیگر مقرر شده است.
دولت برای افکار عمومی و اقناع کشورهای خارجی ،گاهی مبارزه
با فساد را در ســطوح پایین به مرحله اجرا می گذارد که این امر
هیچ تأثیری در روند رو به رشد فساد اداری نداشته و کاهش فساد
را نیز در پی نخواهد داشت.
البته حجم پولی که امروز در بخش فســاد کوچک به جیب افراد
می رود نیز کم نیست .روزانه میلیون ها افغانی از طرف شهروندان
کشــور برای انجام کارهای اداری روزمره شان به عنوان رشوه،
شــیرینی ،تحفه و غیره پرداخت می شود .اداراتی که بیشترین
مراجعه کننده را در روز دارند ،بیشترین پول به شکل فساد نیز در
همین ادارات وارد می شود.
فساد اداری عالوه بر ابعاد جرمی آن ،پیامدهای مخرب و ویرانگر
اقتصادی و اجتماعی نیز دارد .ترویج فساد در کشور تمامی زاوایا
و شــبکه های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد .فساد
روند انکشــاف اقتصادی و توسعه نیروی با ظرفیت انسانی با مانع
روبرو کرده و مشــروعیت دولت را به حد اقل ممکن کاهش می
دهد.
فساد اداری یکی ازعوامل بی ثباتی درکشورگردیده و با خشونت
و جنگ تعامل دو ســویه پیدا کرده است .فســاد ،تبعیض و بی
عدالتی را در جامعه گسترش داده و مانع اجرای قوانین و مقررات
دولتی در جامعه گردیده است .فساد سبب افزایش فاصله طبقات
اجتماعی شده و موجب محرومیت بخش عظیمی از شهروندان از
امکانات دولتی و فرصت ها و امتیازات ملی شده است.
امروز افغانســتان در ردیف نخستین کشــورهای جهان از لحاظ
فساد اداری قرار دارد .این کشــور در زمینه حاکمیت قانون نیز
بدترین کشور جهان شــناخته شده است .بیشترین تولید کننده
موادمخدر و پس از سوریه ناامن ترین کشور در جهان نیز شناخته
شده است .در پشت همه این بدنامی های جهانی فساد اداری نقش
مهمی ایفا می کند.
در افغانســتان از یک طرف مبارزه با فساد امری ضروری و ناگزیر
دانسته می شود و از سوی دیگر این مبارزه ،به دلیل دخیل بودن
بسیاری از مقامات دولتی در فساد و پیوند آن با مافیای موادمخدر،
متصل بودن حلقات اقتصادی فاسد با مقامات دولتی با تنگناها و
بن بست های زیادی مواجه خواهد بود.
تاهنوز دولت افغانســتان ده ها کمیسیون را برای مبارزه با فساد
اداری ایجاد کرده اســت ،اما این کمیسیون ها نه تنها تنوانسته
است که سطح فســاد در ادارات را کاهش دهند که به آن عمق
نیز بخشیده است .از اینرو با همه شعارهای احساسی که از سوی
مقامات ســر داده می شود؛ مبارزه با فســاد کار ساده و آسان
نخواهد بود .فســاد اکنون ابعاد پیچیده تری یافته و از محدوده
قدرت حکومت بیرون رفته است.

طالبان از شیوه های جدید در جنگ استفاده می کنند
جنگجویان طالب کمره بدست در حالی سر
و صورت هایشان را می پوشانند از میدان
نبردشــان فیلم می گیرند و پیروزیشان
رادر صفحات شبکه های اجتماعی جشن
می گیرند چنانچه در همین ماه در کندز
در میدان اصلی شــهر کندز تلفن های
هوشمند شــان را در آوردند و از شادی
شــان فیلم گرفتند و به جهانیان نشان
دادند .همین فیلم برداری مســتقیم از
میدان جنگ تناقض گویی های سخنگوی
نظامیان امریکا و افغان را آشکار کرد که
وعده داده بودند دیگر شهر کندز سقوط
نخواهد کرد و امنیت شــهر را بطور کامل
گرفتند و مردم از این بابت نگرانی نداشته
باشند .پس از وارد شدن جنگجویان طالب
در شهر پخش زنده ای را از حضورشان در
مرکز شهر توییت کردند و شبکه اجتماعی
پر از ویدیوهایی شــد که بالفاصله آپلود
می کردند این فیلم ها را خود جنگجویان
در حال جنگ از صحنه نبرد می گیرند تا
صحنه ها واقعی باشــند و تاثیر بیشتری
از پیروزشان را نشــان دهند ،این صحنه
ها برای خودشان احســاس پیروزی می
دهد برای طرف مقابــل ترس و نا امیدی
بیشــتر ایجاد می کنــد .اینها تنها یک
مورد نیســت که از صحنه های نبردشان
فیلم می گیرند .وقتی کــه دولت اعالم
کرد که شورشیان طالب از جنوب والیت
لشــکرگاه خیلی فاصله دارند بالفاصله
یک طالب ویدیویــی را پخش کرد که در
نزدیکی مرکز شــهر سوار بر یک هاموی
جنگی که از دولت به غنیمت گرفته نشان
داد در حالی که با یک دست هاموی را می
راند در دست دیگر کمره فیلم برداری در
دست داشت .طالبان پنهان کاری را برای
حکومت سخت ساخته است.
طالبان بطور فزاینــده ای از این امکانات
و تکنولــوژی بهره می جوینــد طالبانی
کــه در زمان حکومت شــان تلویزیون
را بر مــردم ممنوع کردنــد و دارندگان

نویسنده مجیب مشعل /مترجم:جانعلی شکرعلیزاده

تلویزیون را مجازات و تلویزیون هایشــان
را می شکســتند و مردم را به خاطر عکس
برداری بــه زندان می انداختند حاال از خط
مقدم شان فیلم برداری می کنند ،آنها فقط
جهت اینکه مناطق بیشتری را تحت کنترل
خویش بگیرند یا سربازان را وادار به تسلیم
کنند ایــن کار را نمی کنند بلکه برای ثبت
عملیاتشــان و شریک ساختن آنها با مردم
و ایجاد رعب و وحشــت اینکار را می کنند
و ســپس میدان را با خرابی هایی که به بار
مــی آورند ترک می کننــد .ظاهرا آنها از
این اســتراتیژی برای ایجاد امارت اسالمی
شان استفاده می جویند در گذشته طالبان
ویدیوهایی از عملیات انتحاری شان را می
گرفتند و بعد از دســت کاری ماهرانه آنها
را بعد از گذشــت زمانی پخش می کردند و
کیفیت آنها هم زیــاد خوب نبود ویدیوها
از فاصله زیاد گرفته میشدند .حاال در این
زمینه خیلی اپدیت هستند فیلم هایی که

می گیرند کیفیــت باالیی دارند ،در نحوه
فیلم برداری هایشــان هــم مهارت زیاد
کســب کردند .در همیــن اواخر از حمله
انتحاری با موتــر در منطقه ناوه هلمند با
اســتفاده از هواپیمای بی سرنشین فیلم
گرفتند و در انترنت پخش کردند که همه
را متعجب ساختند.
در کشوری که رســانه ها جز از زندگی
مردم شده ،شورشیان طالبان از این فضای
باز رسانه ای بخصوص شبکه های اجتماعی
به نفع شان استفاده می برند و دولت را در
حالت تدافعی قرار داده است ،در حالی که
دولت هــم در میدان جنگ حالت تدافعی
دارد هم در ســطح سیاســی به مشکل
مشروعیت روبرو است و اختالفات سیاسی
در باالترین سطح خود از گذشته تا بحال
رسیده است .طالبان کوشش می کنند که
مردم را از حکومت نا امید سازند .در جایی
مانند هلمند که جنگها بدلیل نفوذ بیشتر

طالبان بزودی تشدید خواهد شد طالبان
به نیروهای شــان دستور داده تا سیگنال
های پایه های مبایل را در هنگام درگیری
قطع کنند دولت به ســختی می تواند با
این والیت در تماس باشــد و به ادارات و
سربازان دستورات الزم را بدهد.
ذبیح اهلل مجاهد ســخنگوی طالبان می
گوید ما به پایه ها دســت نمی زنیم فقط
به آنها می گوییم ســیگنال هایی که در
نزدیکی میدان جنگ هستند را قطع کنند
در میدان نبرد برای ارتباط بین جنگجویان
از افراد استفاده می کنیم .اگر چه طالبان
نمی توانند محل ثابــت یا پایگاه فیزیکی
مشخصی در افغانستان داشته باشند آنها
محدویت هایی دارند ،آنها گاهی ســرک
های اصلی را می بندند بــه کاروان های
دولتی حمله می کننــد و یا راه مردم را
گرفته و دســت به گروگان گیری می زنند
در واقع آنها می خواهند به دولت نشــان

دهند که چقدر دولت در برابر طالبان آسیب
پذیر هست .در اوایل جنگ شعار سربازان
این بود که حتی در میدان جنگ طوری وارد
شد که به فکر و قلب طرف مقابل نفوذ کنند
و آنها انگیزه ای برای جنگیدن علیه شــما
نداشته باشد اما در این  15سال جنگ کمتر
کســی به فکر قلب و فکر مردم بوده است.
هم نیروهای افغــان و نیروهای خارجی هر
دو طرف مردم را آسیب زده اند .حکومتی
که قرار بود حامی و پشــتیبان مردم باشد،
با فساد و خشــونتی که علیه مردم روا می
دارد مردم را نا امید ساخته است آنها فقط
می کوشند مراکز شــهر را نگه دارند و به
فکر آبادانی و افراد فقیر در دور دســت ها
نیستند.
اما طالبان با این همه کوشــش شان که از
تکنولوژی استفاده کنند تا در میدان نبرد
موفق جلوه کنند چندان موثر نیســت یک
چیــز ناکامی آنها را بدنبــال دارد آن هم
اعتقاد و باور هســت .صدیق صدیقی می
گویــد پروپاگنداهای آنها برای ســربازان
خودشان هســت آنها در پیروزی شان غلو
می کنند تا به سربازان شان روحیه بدهند
تا بیشتر ایجاد ترس و وحشت کنند ،آنها با
این پروپاگنداها بر مردم نمی توانند مسلط
شوند.
هنوز در بیشــتر جاها حضــور دولت پر
طمطراق به نظر می رســد و با وعده هایی
شوکت شان را نشــان میدهند اما در عمل
با واقعیت زندگی مردم افغانســتان خیلی
فاصله دارد .طالبان با داشــتن این ابزارها
و اطالع رســانی لحظه به لحظه می خواهد
این پیام را گســترش بدهــد که دولت در
حالت دفاعی اســت و توان حمله و مقابله
با ما را ندارد مردم را بیشــتر متقاعد کنند
که به ســمت آنها متمایــل گردد.اما دوره
سیاه طالبان ســالیان سال در اذهان مردم
باقی اســت حتی تصور بازگشــت طالبان
وحشتناک هست مردم بین دولت ضعیف و
طالبان گیر کرده اند.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های
پیشگیری از آن
از آنجــا که ممکن اســت در پیدایش هر
رفتاری ،عوامل فوق و یا حتی عوامل دیگری
نیز مؤثر باشد ،از این رو ،نمی توان به یک
باره فرد بزهکار را به عنــوان علت العلل
در جامعه مقصر شــناخت و سایر عوامل را
نادیده گرفت.
اگر فرد ،هر چند برای ســرگرمی و تنوع و
تف ّرج دســت به بزهکاری بزند ،این کار وی
کــم کم زمینه ای خواهد بود تا به ســمت
و سوی بزهکاری ســوق یابد .دلیل عمده
این کار ،چگونگی شــروع بــه انجام عمل
بزهکارانه و کشیده شــدن فرد به این راه
است .افراد بزهکار افرادی هستند که همه
زمینه ها و شرایط الزم برای انحراف در آنان
وجود دارد .مهم ترین عامل در انحراف افراد
و ارتکاب عمل نابهنجار ،فردی اســت که
موجب ســوق یافتن وی به سمت بزهکاری
می شود؛ چرا که فردی که می خواهد اولین
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 کارتون روز
بار دســت به بزهکاری بزند ،نیازمند فردی
است که او را راهنمایی کرده و به این سمت
هدایت نماید.
دومین عامل ،امکانات و شرایطی است که
فــرد در اختیار دارد و زمینه ارتکاب وی را
برای اعمال خالف اجتماع فراهم می آورد.
فقر در خانواده ،عدم تأمین نیازهای اساسی
خانواده ،دوستان ناباب ،محیط آلوده و...نیز
از عوامل روی آوری فرد به بزهکاری است.
در عیــن حال ،به طور مشــخص می توان
عوامــل عمده زیر را به عنوان بســترها و
زمینه های پیدایــش انحرافات اجتماعی و
یا هر رفتار نابهنجار نــام برد؛ عواملی که
نقش بسیار تعیین کننده ای در پیدایی هر
رفتاری ،اعم از بهنجار و یا نابهنجار ،ایفا می
کنند .در عین حال ،مهم ترین عامل یعنی
خود فرد نیز نقشی تعیین کننده ای در این
زمینه بازی می کنند.
اجماالً ،علل و عوامل پیدایش آسیب های
اجتماعــی ،به ویژه در میــان نوجوانان و
جوانان را می توان به ســه دســته عمده
تقسیم نمود .1 :عوامل معطوف به شخصیت؛
 .2عوامل فردی؛  .3عوامل اجتماعی.
 .عوامل شخصیتی
این دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل
روانی ،شــخصیتی و اختالل در سلوک و
رفتار است که به برخی از آن ها اشاره می
شود:
ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و کجرو
معموالً ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار،
بــی قاعدگی رابطه و ارتبــاط میان فرد و
جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خالف
مقررات اجتماعی است ،ولی معموالً از نظر
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مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی
خاص ،این گونه رفتارها ناپســند شمرده
نمی شود .افراد روان رنجور و روان پریش
نســبت به ارزش ها ،هنجارها و مقررات
اجتماعی بی تفاوت بــوده و کمتر آن ها
را رعایت می کنند .اعمال و شــیوه های
رفتاری این گونه افــراد نظام اجتماعی را
متزلزل و گاهی نیز مختل می کند و موجب
می شــود که رعایت ارزش های اخالقی
و هنجارهــا در جامعه و نزد ســایر افراد
زیرسؤال رفته و آن را به پایین ترین سطح
عمل تنزل دهد.
برخی از مشــخصه های بارز و برجســته
شــخصیتی این گونه افراد ،خودمحوری،
پرخاشگری ،هنجارشــکنی ،فریبندگی
ظاهری و عدم احســاس مســئولیت می
باشــد .این گونه افراد به پیامد عمل خود
نمی اندیشــند ،در کارهای خود بی پروا
و بی مالحظه هســتند و در پند گرفتن از
تجربیات ،بسیار ضعیف بوده و در قضاوت
های خود یک ســویه می باشند .این نوع
شــخصیت ها عمدتا از محیــط اجتماع،
خانه و مدرسه فرار کرده ،پای بند قواعد،
مقررات و هنجارهای اجتماعی نیستند و
به دنبال هر چیزی می روند که جلب توجه
کند .حتی در پوشــش و ســبک و شکل
ظاهری خویش ،به ویژه در شــیوه لباس
پوشــیدن ،آرایش مو و صورت به گونه ای
که خالف قاعده و خالف ســبک مرسوم
سایر افراد اجتماع باشد ،عمل می کنند تا
جلب توجه نمایند.
گروهی از افراد بزهکار و کجرو نیز ویژگی
های شــخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور

و پیوســته به تمجید و توجــه دیگران
نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها
و احساســات آنان توجه نمی کنند .این
افراد اغلب بــا رؤیاهایی در مورد موفقیت
نامحدود و درخشــان ،قدرت ،زیبایی و
روابط عاشــقانه آرمانی سرگرم اند .اغلب
این افراد والدینی داشــته اند که از نظر
عاطفی نسبت به آنان بی توجه اند یا سرد
حد به آنان
و طردکننده بوده و یا بیش از ّ
محبت کرده و ارج می نهند.
آنان به علت سرکوب خواسته ها و فقدان
ارضای تمایــات درونی ،از کانون خانواده
بیزار شــده و به رفتارهای نابهنجار نظیر
فرار از خانه ،ترک تحصیل ،سرقت و اعتیاد
گرایش پیدا می کنند.
گروهی نیز افرادی بــرون گرا و به دنبال
لذت جویی آنی هستند ،دَم را غنیمت می
شمارند ،دوست دارد در انواع میهمانی ها
و جشن ها شــرکت کنند ،تشنه هیجان و
ماجراجویی اند ،به همین دلیل برای لذت
جویی دســت به اعمال خالف و بزهکارانه
می زنند.
ســرانجام گروهی از افــراد بزهکار نیز
مشخصه بارزشــان ،پرجوش و خروشی
و بیــان اغــراق آمیز ،هیجانــی ،روابط
طوفانی بین فردی ،نگــرش خودمدارانه
و تأثیرپذیری از دیگران اســت .این گونه
شــخصیت ها برای آنکه «خود»ی نشان
دهند ،هر تجربه ای را حتی اگر برای آنان
گران تمام شــود ،انجام می دهند .هیجان
طلبی ،ماجراجویی ،تنوع طلبی ،کنجکاوی،
اســتقالل طلبی افراطــی ،خودباختگی
احساســی و غلبه کنش های احساسی بر

کنش های عقالنی از جمله مشکالت رفتاری
است که فرد را به سوی موقعیت های خطرزا
و ارتکاب اعمال بزهکارانه رهنمون می کند.
از دیگر مشــکالت روحی روانی که منجر
بــه رفتارهــای ضداجتماعی می شــود،
می تــوان به ضعف عزّت نفس ،احســاس
کهتری ،فقدان اعتماد به نفس ،احســاس
عدم جذابیت ،افســردگی شدید ،شیدایی
و اختالل خلقی اشاره نمود .چنین افرادی
معموالً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و
انحرافی هستند.
ب .عوامل فردی
در حوزه عوامل فــردی ،می توان به موارد
ذیل اشاره نمود:
1آرزوهای بلند؛
 .2خوش گذرانی و لذت طلبی؛
 .3قدرت ،استقالل و عافیت طلبی؛
 .4زیاده خواهی؛
 .5بی بندوباری و الابالی گری؛
 .6بی هویتی و بی هدفی در زندگی.
افراد گاهی اوقات برای رســیدن به آمال و
آرزوهای بلند و دست نیافتنی و مدینه فاضله
ای که رسانه های ملی و یا ماهواره ها تبلیغ
می کنند ،مرتکب جرایم می شــوند .گاهی
اوقات هم ارتکاب جرایــم را فقط یک کار
تفنّنی و به عنوان گذران اوقات فراغت می
دانند با اینکه ممکن است در خانه و محیط
اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند
که آنان را مجبور به ارتکاب رفتار نابهنجار
نماید ،ولی فقط به خاطر اینکه در چند روز
زندگی خوش باشند ،دست به ارتکاب اعمال
خالف عرف و اجتماع می زنند.
گاهی نیز افــراد از نعمت خانواده و والدین
عاطفی برخوردارند ،اما به خاطر شکســت
در تحصیــات و ناتوانی در ادامه تحصیل،
تحقیر معلمان و فشارهای بی مورد والدین
مجبور می شــوند خود را به گونه ای دیگر
نشــان دهند و به اصطالح «خودی» نشان
دهند .و این حکایت از میل به اســتقالل
طلبی ،قدرت طلبــی و یا عافیت طلبی در
نوجوانان و جوانــان دارد که به دلیل عدم
ارضای صحیح آن دســت به ارتکاب اعمال
ناشایست می زنند.
ج .عوامل اجتماعی
در بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی،
به عنــوان یک پدیــده اجتماعی ،به علل
اجتماعی انحرافات می پردازیم .به هر حال،
عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که
در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد:
 .1عدم پای بندی خانواده ها به آموزه های
دینی
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد تا زمانی
که اعضــای جامعه پای بند بــه اعتقادات
مذهبی خود باشند ،خود و فرزندانشان به
فساد و بزهکاری روی نمی آورند.
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