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ــــــــــسرمقاله

افغانستان؛ بازهم بیسوادی،
فقر و محرومیت
حفیظ اهلل زکی

مردم افغانستان به دلیل فقر اقتصادی ،توسعه نیافتگی فرهنگی،
حاکمیت تبعیض و بی عدالتی و نبود فرصت ها و امکانات آموزشی
اغلب از نعمت ســواد محروم مانده اند .در نظام جدید سیاسی،
سواد و آموزش های ابتدایی یکی از حقوق انکار ناپذیر شهروندان
کشــور به شــمار می آید .به همین دلیل یکی از عرصه هایی که
بیشــترین توجه و تمرکز روی آن صــورت گرفت ،بخش معارف
افغانستان بود.
در این مدت مکاتب دولتی فعال گردید و بر اســاس نیاز مکاتب
جدید در مناطق مختلف کشــور ساخته شد و به بخش خصوصی
نیز اجازه داده شد تا در زمینه های تعلیمی و تحصیلی کار کنند.
در این ســال ها زمینه تعلیمی و آموزشی برای شهروندان فراهم
گردید و مردم توانســتند فرزندان خود را بــه مکاتب دولتی یا
خصوصی بفرســتند .امروز پس از پانزده سال ما ساالنه هزاران
نفر فارغ التحصیل از دانشگاههای داخلی و خارجی داریم که این
خود گام بزرگ در راستای اعتالی فرهنگی و مبارزه با بی سوادی
شمرده می شود.
ولی مشکل بی سوادی همچنان مردم افغانستان را رنج می دهد.
بر اساس یافته های سازمان یونسکو هنوز هم یازده میلیون نفر در
افغانستان بی سواد و یا کم سواد هستند و تنها  ۳۴در صد مردان
و  ۱۸در صد زنان از ســواد کافی برخودار اند .بر اساس آماری که
یونســکو ارائه می دهد ۹۰ ،در صد زنان و بیشتر از شصت در صد
مردان در روستاها سواد کافی ندارند .این یک آمار تکاندهنده و
یک واقعیت تلخی است که افغانستان از آن رنج می برد.
پرســش این است که چرا با وجود کمک های زیادی که در زمینه
تعلیمی صــورت گرفته ،هنوز آمارهای باال از بی ســوادی و کم
ســوادی در کشــور ارائه می گردد و چرا سیاست های دولت در
راستای سواد آموزی با نتیجه دلخواه فاصله دارد؟
چند عامل در این زمینه وجود دارد و این عوامل ســبب تأخیر و
توقف برنامه های سواد آموزی در کشور گردیده است:
 -1نا امنی .جنگ و ناامنی در پانزده سال گذشته نزدیک به چهل
در صد جغرافیای افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است .در این
مناطق مخالفان مسلح دولت ،اجازه نمی دادند تا برنامه های سواد
آموزی و تعلیمی به مورد اجرا گذاشته شود.
 -2فقر فرهنگی و حاکمیت عنعنات قبیلوی .در بسیاری از مناطق
قبایلی ،دختران حق درس خواندن را ندارند و تعلیم دختران در
این مناطق حرام پنداشته می شود .به این ترتیب نیمی از اعضای
اجتماع از نعمت سواد محروم می مانند.
 -3فقر اقتصادی .یکی از دالیل عمده ای که در افغانســتان نقش
مهم در بی سوادی و کم سوادی مردم ایفا می کند ،فقر اقتصادی
است .مردم در روستاها به دلیل نبود کار و درآمد مطلوب ناچارند،
فرزندان شــان را به جای مکتب به سوی شــهرها و کارخانه ها
بفرســتند ،تا در درامد خانواده کمک شــوند .بسیاری از اطفال
علیرغم میل پدر و مادر و ســایر اعضای خانواده ،به ســوی کار
فرستاده می شوند و امروزه متأســفانه کودکان کار خود به یک
معضل اجتماعی و حقوق بشری در افغانستان تبدیل شده است.
 -4عــدم توجه دولت و نهادهای بین المللی به ســواد حیاتی و
آموزش بزرگساالن .با آن که ســاالنه بودجه هنگفتی به وزارت
معارف اختصاص داده می شــود؛ اما از ایــن بودجه تنها یک در
صد آن در زمینه ســواد حیاتی به مصرف می رسد .هنوز وزارت
معارف برنامه مدون و تعریف شده ای در راستای محو بی سوادی
بزرگســاالن ندارد .در این مدت توجه وزارت معارف بیشــتر به
مکاتب و ساخت مکاتب بوده اســت و برنامه سواد آموزی برای
بزرگساالن تا حدودی به فراموشی سپرده شده است.
بنابراین تأمین امنیت ،مبارزه با خرافات ،مبارزه با فقر و محرومیت
و توجه ویژه به آموزش بزرگســاالن از راهکارهایی اند که باید در
سیاســت های آینده حکومت برای مبارزه با بیســوادی مدنظر
قرار بگیرند .طرح بســیج ملی برای سواد آموزی در صورتی که
با واقعیت های اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی این کشور سازگار
باشد ،می تواند روزنه ای را به سمت کاهش بی سوادی در کشور
باز کند.

فساد سیستماتیک و دشواری های مبارزه با آن
مبارزه با فســاد اداری یکی از تعهدات
اصلــی حکومت وحدت ملــی به جامعه
جهانی برای تداوم کمک ها بود .حکومت
برای اینکه در امر مبارزه با فساد اداری از
خود جدیت نشان دهد ،پیش از کنفرانس
های بروکســل و وارســا ،مرکز عدلی و
قضایــی مبارزه با فســاد اداری را ایجاد
کرد .گفته شده بود که در این مرکز فساد
اداری مقامات بلند رتبه دولتی شــامل
وزیران و والیان بررسی می شود .اما آنچه
که تا کنون از محکمه های علنی این مرکز
مبارزه با فساد بر آمده است ،چیزی نبوده
است که مردم افغانستان انتظار داشتند.
ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری ایــن امیدواری را بوجود آورده بود
که حکومت وحدت ملــی برای مبارزه با
فساد اداری جدی اســت و برای از بین
بردن فساد از سیستم اداری افغانستان،
تالش های سنجیده شده و جدی را روی
دســت دارد ،اما آنچه که از محکمه های
علنی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری بر آمد ،نشان داد که چنان انتظارات
و توقعاتی از این مرکز نادرست بوده است
و این مرکز نیز همانند چندین کمیسیونی
که قبل از آن برای مبارزه با فساد اداری
ساخته شده است ،ناکارآمد است و هنوز
اراده جدی برای مبارزه با فساد اداری در
افغانستان وجود ندارد.
مقامات حکومتی بارها از مبارزه با فساد
اداری سخن گفته اند ،حتی رئیس جمهور
فســاد اداری را « شرم ملی» خوانده بود،
اما چرا هنــوز اراده ی جدی برای مبارزه
با فســاد ادرای در درون حکومت وحدت
ملی بوجود نیامده است؟ چرا راهکارهای
مبارزه با فســاد اداری و کمیسیون ها و
مراکزی که برای این کار ایجاد می شــود
ناکارآمد و غیر موثر است؟
تا کنون دالیل زیادی برای عدم موفقیت
در امر مبارزه با فســاد اداری ذکر شده
اســت ،اما مهمترین مســئله این است
که فســاد اداری در افغانستان بصورت
سیستماتیک و شــبکه ای وجود دارد و
شــبکه های که از موجودیت فساد اداری
نفع می برند ،هنوز در درون حکومت جا
دارند و مانع هرگونــه تالش جدی برای

مهدی مدبر

مبارزه با فساد اداری می شوند.
وقتــی که فســاد بصورت شــبکه ای و
سیســتماتیک انجام شود ،باید تالش شود
که شبکه های فســاد از بین برده شود و
دســت آنها از سیســتم اداری افغانستان
کوتاه گردد ،اما حکومت افغانســتان هنوز
برای از بین بردن شبکه های فساد در درون
ادارات دولتی ،کاری انجام نداده اســت و
آنچه که تا کنون جریان داشته است نمایش
عوام فریبانه ی از مبارزه با فساد بوده است.
موجودیت شــبکه های مبارزه با فساد در
درون نظام و تالش برای فساد سیستماتیک،
مبارزه با فســاد را ســخت و دشوار کرده
است ،این شــبکه ها چنان ریشه ی عمیق
بر بدنه ی نظام اداری افغانستان دوانده اند
که تغییرات مسئولین بلند پایه ی اداره ها،
هیچ تاثیری روی آنها ندارد و آنها در درون
ادارات از چنان قدرتی برخوردار هستند که
می توانند مســئول درجه اول یک اداره را
تحت فشار قرار بدهند و فضا را بر او تنگ
سازند.
همچنان در طول یک و نیم دهه گذشــته
سیاســتمداران و افــراد قدرتمند ،برای
رســیدن به قدرت و اعمال نفوذ در درون
حکومت ،تالش کرده اند قانون را دور بزنند

و بصورت غیرقانونی افراد و وابستگان خود
را در ادارات دولتی جابجا بسازند و پروسه
های اداری را به نفع خود و جریان سیاسی
شــان رقم بزنند .افرادی کــه از آدرس
اینگونه اشخاص در درون نظام جابجا شده
اند ،در تالش بوده اند تا منافع غیرقانونی
آنها را در درون نظــام برآورده کنند و از
حمایــت آنها برخوردار باشــند .اینگونه
تالش ها باعث شده است که فساد اداری
شبکه ای و سیستماتیک گردد و حامیان
قدرتمند سیاسی پیدا بکند.
حامیان سیاسی افراد آلوده به فساد اداری،
با اســتفاده از نفوذ و قدرت سیاسی شان،
همواره بر ســر راه مبارزه با فساد اداری
مانع ایجاد می کننــد و نمی خواهند که
شبکه های آنها در درون نظام از بین برود.
به همین خاطر است که پرونده های بزرگ
فســاد اداری که شامل اختالس های چند
صد میلیون دالری می شــود ،هنوز دست
نخورده در آرشیف لوی ســارنوالی باقی
مانده اســت و بجای آن نمایش تراژیک
مبارزه با فســاد اداری بصورت علنی اجرا
می گردد.
از سوی دیگر سیســتم اداری افغانستان
نیز فســاد زا اســت و مبارزه با فساد را

دشوار کرده است .سیستم اداری موجود
افغانستان بیش از چهل سال قبل ساخته
شده است و گفته می شــود که در زمان
خودش نیــز ناکارآمد و غیــر موثر بوده
است .اکنون این سیستم بدون بروز رسانی
و مدرن ســازی مورد اســتفاده قرار می
گیرد .مسلم است که با استفاده از چنین
سیســتمی مامورین دولتی به راحتی می
توانند قوانین را دور بزنند و فساد کنند.
مدرن سازی سیســتم اداری افغانستان
می تواند بعنــوان یکــی از راهکارهای
اساســی مبارزه با فســاد اداری به شمار
بیاید .حکومــت داری الکترونیک ،عالوه
بر اینکه سهولت های زیادی برای دولت و
شــهروندان ببار می آورد ،می تواند فساد
اداری را کاهش دهد و مجراهای فســاد
اداری را بیشــتر محدود کند .اما حکومت
داری الکترونیــک و مدرن ،نیاز به افرادی
دارد که با تکنولوژی نویــن و دانش روز
آشنا باشند .متاسفانه اکثر مامورین دولتی
افغانستان با دانش و تکنالوژی روز بیگانه
هســتند و این یکی از دالیل مقاومت در
برابر حکومت داری الکترونیک اســت و
باعث شده اســت که سیستم ناکارآمد و
کهنه ی اداری همچنان حفظ گردد و فساد

اداری نیز گسترده تر گردد.
با وجود شبکه های فســاد در درون نظام
و ناکارآمد بودن سیســتم اداری ،فساد به
یک فرهنگ در کشور تبدیل شده است و
اندک اندک همگانی می شــود .بسیاری از
شهروندان وقتی در ادارات دولتی مراجعه
می کنند ،مســئولین اداری به بهانه های
مختلف از انجام کار آنها سرباز می زنند و یا
کار آنها را به تعویق می اندازد .آنها مجبور
می شــوند به مامور دولتی رشوه بدهند تا
کارشان را انجام دهد .در واقع شبکه های
فساد وضعیت را طوری طراحی کرده اند و
مدیریت می کنند ،که شهروندان و مراجعه
کننــدگان مجبور به دادن رشــوه گردد.
اینگونــه وضعیت کم کم فســاد را به یک
فرهنگ تبدیل می کنــد و این پیام را می
رساند که هرگونه کار خالف قانون ،با رشوه
دادن حل می گردد.
فساد اداری به اندازه نا امنی و هراس افگنی
برای حکومت و مردم افغانســتان مشکل
آفرین است .در حقیقت فساد ادرای عامل
اصلی تمامی چالش های موجود در کشــور
می باشــد ،یکی از ریشه های اصلی نا امنی
بر می گردد به مسئله ی فساد در نهادهای
امنیتی کشور ،عدم توسعه و انکشاف و موثر
نبودن پروژه های انکشافی نیز بر می گردد
به موجودیت فساد اداری در ادارات ذی ربط.
مبارزه جدی با فساد اداری و کاهش آن ،می
تواند مقابله با چالش های امنیتی و اقتصادی
را نیز سهل و آســان گرداند ،اما متاسفانه
هنوز اراده و عــزم جدی در درون حکومت
وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و از
بین بردن شبکه های فساد وجود ندارد.
مبارزه با فساد اداری با واکنش های مقطعی
و ایجاد کمیســیون ها و مراکز پوشــالی
مبارزه با فساد ،انجام نمی شود و فساد نیز
با این گونه کارها از بین نخواهد رفت .فساد
سیستماتیک مبارزه جدی ،قاطع ،طوالنی و
سیستماتیک نیاز دارد .مسئولین حکومت
وحدت ملی اگر در امر مبارزه با فساد اداری
قاطع هســتند ،بجای برگزاری نمایش های
خنده دار مبارزه با فساد ،باید تالش ورزند
که شبکه های فســاد را در درون حکومت
شناســایی کنند و دست آنها را از سیستم
اداری دولت افغانستان کوتاه گردانند.

اول اصالحات ،بعد مبارزه با فساد
مطالعات انجام شده از سوی محققان که در
سه دهه اخیر بیش از صدو شصت کشور در
حال توسعه جهان را مورد بررسی قرار داده
اســت ،به رابطه تنگاتنگ و مستقیم میان
حکومتداری خوب و توســعه اقتصادی پی
برده است .بانک جهانی نیز در سال  1989به
بررسی اثرات حکومتداری نامطلوب برتأخیر
رشد و کندی روند پیشرفت در کشورهای
در حال توسعه پرداخت و نتایج این بررسی
و تحقیق را طی گزارشی منتشر کرد .در این
گزارش آمده است که ضعف در به کارگیری
و عملی نمودن اصــول حکومتداری خوب
یکی از مهمترین موانع رشــد و توسعه در
کشورهای آفریقایی می باشد.
در افغانســتان نیز به دلیل همین اهمیت،
جامعــه جهانی از ابتدایی تأســیس نظام
جدید سیاســی ،در موافقتنامه بن موضوع

رضا احسانی

 کارتون روز
حکومتــداری را مورد توجه قــرار داد و
کمیســیون اصالحات اداری را به صورت
مســتقل و اختیارات و صالحیت های ویژه
ایجاد کرد ،تا زمینه راه یافتن افراد متخصص
و با تجربه در ادارات افغانستان فراهم گردد
و کارامدی نظام اداری افغانستان بهبود یابد.
متأسفانه بی برنامگی ها و ریخت و پاش های
بدون حساب و کتاب جامعه جهانی در سال
های بعدی نتوانســت این مأمول را براورده
سازد .کمک هایی که به افغانستان اختصاص
یافت ،اغلب در چنبره فساد گیر افتاد و در
اختیار افراد معدودی از ســران انجوها و
مقامات دولتی افغانســتان قرار گرفت .این
بی برنامگی اعضای کمیســیون اصالحات
اداری را نیز با فساد آلوده کرد و این نهاد را
در انجام مسؤلیت های مهم ملی اش ناتوان
ساخت.
به این دلیل افغانستان در ایجاد یک حکومت
مطلوب و پاسخگو همواره ناکام مانده است.
در سال  2006نهادهای کمک کننده جهانی
فشــارهای مضاعفی را بر دولت افغانستان
وارد کرد و آن را مجبور ساخت تا در زمینه
حکومتــداری خوب تالش کنــد .طی این
ســال ها جامعه جهانی به این درک درست
رسیدند که حکومت افغانستان با توانایی و
کارامدی ضعیفی که از آن برخوردارند ،قادر
نیست تا در پیشبرد روند بازسازی ،تأمین
امنیت ،حفــظ ثبات ،ارایه خدمات رفاهی و
عمومی کارنامه قابل قبولی داشته باشد .این
درک نهادهای جامعه جهانی را وا داشــت
تا این کشــور را تحت فشار قرار دهد که با
آوردن اصالحات و مبارزه با فساد فراگیر در
ادارات ،در زمینه مصرف درست کمک های
جامعه جهانی مسؤلیت خود را ادا کند.
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در اثر فشــارهای بیــن المللی حکومت
افغانســتان مجبور شد که خطوط اساسی
استراتژی توســعه ملی را در سال 2006
در همین راستا تدوین کند .توافقنامه ای
هم میان افغانستان و جامعه جهانی برای
تحکیم پايههاي اساسي حکومتداري خوب
به امضاء رسید .این توافق روی محورهای
امنيت ،حکومتــداري ،حاکميت قانون و
حقوق بشر و توسعه اقتصادي و اجتماعي
اســتوار گردید .از سال  2009به این طرف
فشــارها روی حکومت به منظور مبارزه با
فســاد و ایجاد حکومتداری خوب بیشتر
گردید و این فشارها گاهی روابط دوستانه
میان حکومت افغانستان و کشورهای غربی
را تنش آلود مــی نمود .ولی علیرغم همه
تالش ها و فشارها حکومت و جامعه جهانی
نه در مبارزه با فســاد اداری دستاوردی
قابل قبولی ارائه داده توانســتند و نه در
ایجاد یک حکومت خوب ،مشارکت پذیر
و پاسخگو توفیق یافتند.
به این دلیل امید اصالحــات و مبارزه با
فساد در دوران حکومت قبلی به بن بست
رسیده بود .تمام تالش ها در این زمینه به
ناکامی انجامید و تمام ارگان های دولتی را
ناکارایی ،بی برنامگی و آشــفتگی و فساد
فرا گرفته بود .توقــع و انتظار بهبودی از
اداره فاسد و ناکارای این چنینی یک توقع
بیجا و بیهوده تلقی می شد.
مردم چشــم به حکومت جدیدی بستند
که پس از انتخابــات  1393روی کار می
آمد .ولی این انتخابات هم در چاله فســاد
و تقلب به بدنامی و بحران کشــیده شد.
امضای توافقنامه سیاســی میان دو تیم
پیشتاز افغانستان را از یک بحران عمیق

سیاسی نجات داد و سبب شد که حکومت
وحدت ملی بر مبنای توافقات سیاســی
شکل بگیرد .این مسأله خود سطح توقعات
و انتظــارات را از حکومــت وحدت ملی
کاهش داد .زیرا مردم می دانستند که این
حکومت همواره درگیــر نزاع های درونی
خود خواهد بود و کمتر فرصت پیدا خواهد
کرد تا در باره مسایل و مشکالت اساسی
ملی تصمیم بگیرد.
اما از آنجایی که ســران حکومت وحدت
ملی بیش از اندازه روی موضوع اصالحات
اداری و مبارزه با فســاد اداری تأکید می
ورزید ،پس از دو سال کارنامه این حکومت
در این دو زمینه چنــدان امیدوار کننده
نبوده است.
چندی قبل مسئولین بخش مبارزه با فساد
اداری و حکومتداری خوب برنامه انکشافی
ملل متحد ،برنامه های این ســازمان را در
رابطه به مبارزه با فســاد و حکومتداری با
مقامات بلند پایــه حکومت وحدت ملی
در میان گذاشــت و خواستار توجه بیشتر
حکومت در بخش حکومتداری و مبارزه با
فساد اداری شدند.
برنامه های ملل متحــد در زمینه مبارزه
با فســاد و حکومتداری خوب معطوف به
سه اصل بود -1 :تقویت ظرفیت نهادهای
دولتی  -2مشارکت و سهم گیری مردم در
مبارزه با فســاد  -3ساده سازی نهادهای
دولتی.
در گذشته یکی از مهمترین دالیل ناکامی
مبارزه با فساد و ایجاد حکومتداری خوب،
نبود اراده الزم و جدی از ســوی حکومت
و مقامات بلنــد پایه حکومتــی در این
زمینه بود .کمیســیون اصالحات اداری با

تشکیالت گســترده و هزینه های هنگفت
در افغانستان وجود داشــت؛ ولی این که
کمیســیون گامی در راستای حکومتداری
خوب برداشته نتوانســت ،هیچ؛ که ریشه
های فســاد را تقویت کرد و مبارزه با آن را
دشوارتر و مشکل تر نمود .دهها کمیسیون
و اداره مبارزه بافساد در افغانستان تشکیل
شد و معاشــات دالری برای اعضای آن در
نظر گرفته شــد ،اما چندین ســال که از
تشــکیل این کمیســیون ها می گذرد ،تا
هنوز هیچ دستاوردی را برای عرضه ندارند.
وقتی کارکرد اعضــای این نهادهای مهم را
مورد بررســی قرار دهیم ،به این نتیجه می
رسیم که بسیاری از اعضا هدف شان صرف
برخورداری از معاشــات دالری این نهادها
بوده ،نه کار ،فعالیت و تأثیرگذاری مثبت در
فرایند سیاســتگذاری های اداری .تأسیس
نهادها در افغانستان حیثیت یک آخوری را
پیدا کرده که تعدادی از افراد با واسطه و با
پشتوانه از آن تغذیه می کنند و خود شان
پروار می کنند.
در حکومت وحدت ملی اگرچه اراده و توجه
در سطوح باالی حکومت مشاهده می شود،
اما رقابت ها و اختالفات درونی و پیچیدگی
و درهم تنیدگی حکومتداری خوب با فساد
و مافیای مواد مخدر و تروریســم ،مؤفقیت
های حکومت را در ایــن زمینه کمرنگ تر
کرده است .به نظر می رسد که به هر حال
کار از یک جایی باید شروع شود .مبارزه با
فساد از نهادهایی که خود در گرداب فساد
غرق اند ،امکان پذیر نیســت .اگر حکومت
روی آوردن اصالحات در ادارات تمرکز می
کرد ،بسیار آسان تر و کم هزینه تر از مبارزه
ناقص و فرمالتیک با فساد اداری بود که سال
ها اســت جریان دارد .پروسه استخدام و
مقرری ها یکی از عرصه های بوده که آوردن
اصالحات در ادارات را به چالش کشیده و به
فساد اداری عمق بخشیده است.
مســأله مهم در این زمینه نحوه مشارکت
مردم در آوردن اصالحات اداری و مبارزه با
فساد اداری است .حکومت باید آزادی بیان
را ارج گذاشــته و زمینه دسترسی مردم را
به معلومات دولتی فراهم سازد ،تا مردم با
آگاهی از کارکرد ادارات در راستای اصالح
ادارات ناکارا ،حکومت را یاری رســانند .تا
زمانی که آزادی و مشــارکت شهروندان
در تصمیم گیری ها به رســمیت شناخته
نشود ،زمینه حمایت مردم از سیاست های
حکومت نیز فراهم نمی شود .حکومت باید
با مردم صادقانه برخورد نماید و با شفافیت
تمام آنها را در جریان مســایل مهم ملی
بگذارند ،بعد می تواند از آنها بخواهد که در
اصالح ادارات و مبارزه با فساد حکومت را
یاری رسانند.
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