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فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن

ــــــــــسرمقاله

افغانستان در چشم انداز
سیاست آمریکا
حفیظ اهلل زکی

با آن که هنوز سیاست حکومت جدید آمریکا در قبال افغانستان
مشخص نیست ،اما روسیه گفته است که خروج سربازان آمریکایی
از افغانســتان اوضاع این کشور را بدتر می کند و همه تالش ها را
برباد می دهد.
اوباما رییس جمهور قبلی آمریکا اگرچه اراده جدی برای برقراری
امنیت در افغانستان داشت و در این راه تالش زیادی نمود؛ ولی در
عمل نتوانســت بر چالش های سیاسی و امنیتی غلبه کند و صلح
و آرامش را در این کشــور بازگرداند .آمریکا در پیشبرد سیاست
های خود در افغانستان با چند مشکل مواجه شد .اول این که یک
راهبرد مشــترک و هماهنگ در میان اعضای ناتو وجود نداشت.
این کشور ها هر کدام بر مبنای تصمیمات خود در باره افغانستان
تصمیم می گرفتند .به همین دلیل در بســیاری موارد سیاست ها
و خط مشــی های اعضای ناتو در نحوه مقابله با تروریسم و افراط
گرایی در تضاد قرار می گرفت .این نا هماهنگی ها سیاســت های
آمریکا را در افغانستان با چالش مواجه می نمود.
دوم آمریکا میان انتخاب پاکستان و افغانستان نتوانست تصمیم
جدی و روشــن اتخاذ کند .با این که حکومت افغانستان همواره
اعالم می کرد که النه های تروریســتی در آن ســوی مرزهای
افغانستان قرار دارد و باید جلوی حمایت ،آموزش و تجهیز گروه
های تروریستی از ســوی کشورها گرفته شود ،اما آمریکا در این
مورد تصمیم قاطع گرفته نتوانست.
مشکل ســوم فراروی سیاســت های اوباما ،حکومت افغانستان
بود .در حالی که در زمان ریاســت جمهوری جرج بوش حکومت
افغانستان با آمریکا روابط بسیار نزدیک داشت ،اما این روابط در
زمان اوباما با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود.
آمریکا روی حکومت افغانســتان فشار می آورد تا در عرصه های
حکومتداری ،امنیت ،بازســازی و مبارزه با فساد تالش کند ،اما
حکومت افغانســتان از طریق برجسته سازی تلفات افراد ملکی،
آمریکا را در افزایش تلفات ملکی در افغانستان مقصر می دانست.
حکومت با توجه به این اهرم تالش کرد تا عملیات شبانه ،حمالت
هوایی ،بمباران با طیاره های بدون سرنشــین و استفاده از سالح
های ثقیله را در مناطق مسکونی ممنوع سازد .این فشارها و تنش
ها موانع بزرگی را در مســیر اهداف آمریــکا به وجود آورد و در
نهایت آن کشــور را مجبور کرد تا برنامه خروج نیروهای نظامی
خود را از این کشور اعالم کند ،که به نظر اکثر کارشناسان سیاسی
و امنیتی این سیاست اشتباه و یا حد اقل زود هنگام بود.
حاال بیش از دو سال است که نیروهای امنیتی افغانستان روزهای
سختی را در برابر حمالت طالبان و گروه های تروریسی دیگر می
گذرانند .این نیروها با آن که بیش از حد انتظار از خود شــجاعت
نشان داده اند ،ولی مسایل و چالش های متعدد داخلی ،شجاعت و
فداکاری این نیروها را تحت شعاع قرار داده است.
نیروهای امنیتی با آن که از آموزش های مســلکی باال برخوردار
نیستند ،اما شجاعت ،فداکاری و انگیزه ملی و وطن دوستی آنان
ســبب می شــود که تا آخرین مرحله مقاومت کنند و در برابر
حمالت دشمن تسلیم نشوند.
با آنهم در دو ســال اخیر تعدادی از مناطق بــه تصرف طالبان
درامد و مراکز چند والیــت در معرض تهدید جدی قرار گرفت و
جغرافیای جنگ که پیش از آن در مناطق شرقی ،جنوبی و غربی
کشور محدود می شد ،به گونه ســؤال برانگیز در والیات شمالی
کشور گســترش پیدا کرد .در کنار گروه های تروریستی قبلی،
گروه داعش نیز افزوده شد و درد سرهای زیادی را برای نیروهای
امنیتی در کشور به وجود آورد.
سیاست های ضعیف آمریکا در سال های اخیر و احساس خستگی
و بی میلی آن کشــور از جنگ طوالنی مدت افغانســتان ،زمینه
مداخله کشورهای دیگر را در مســایل افغانستان بیشتر کرد و
اکنون این مداخالت منشــأ بسیاری از نگرانی ها و دغدغه ها در
افغانستان گردیده است.
امروز حکومت و مردم افغانســتان منتظر اعالم سیاســت های
آمریکا در منطقه و بخصوص افغانســتان است .چنانچه حکومت
جدید آمریکا با بی میلی به مســایل نگاه کند و در صدد کاهش
حجم کمک هایش به افغانســتان باشــد ،بدون شک این کشور
عرصه جنگ های نیابتی گردیده و به پناهگاه امن و مســتحکم
گروه های تروریستی بدل خواهد شد.

فســاد اداری یکی ازبیماریهای مزمن و
کهنه ترین جراحت نظام در جامعه تلقی
شده ،و فســاد اداری تا حد زیادی متأثر
از نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و قضایی در یک جامعه میباشد زیرااین
پدیده نه تنها از نقــض عدالت اداری و
ضایع کردن حقوق همشــهریان بلکه از
نظر توســعه اقتصادی نیــز برای جامعه
بســیار زیانبار بوده که روی این ملحوظ
در این نوشته تالش شده است با استفاده
ازنظر ودید«کار شناسان اموراقتصادی»
ازپاره های نشــریات اطالعات سیاسی
اقتصادی بین المللی در تعریف عمومی از
فساد اداری و همچنین انواع پیامد های
ناشی از فساد جمع بندی شده است.
تعریف عمومی از فساد اداری :
تعاریف متعددی از فســاد ارائه شده و
وجه مشترک همه این تعاریف آن است
که در محیط فاســد ،حقوق اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی شــهروندان نادیده
گرفته می شــود و یا حق مسلم فرد و یا
گروهی به آســانی پایمال یا به نا حق به
دیگری یا دیگران واگذار می شود .
فســاد را می توان به چند نوع تقسیم
نمود که عمده ترین اقســام آن عبارتند
از :
ـــ فساد اقتصادی که نتیجه تعامالت
میان ساســتمداران ،بوروکراتها و شهر
وندان است .
ـــ فسادسیاســی یعنی اســتفاده از
قدرت سیاســی جهت تحقــق اهداف
شخصی و نا مشروع .
ـــ فســاد قانونی یعنی وضع قوانین
تبعیض آمیز بــه نفع سیاســتمداران
قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت .
ـــ فســاد اقتصادی یعنــی اعمال و
رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شــکاف
عمیق طبقاتی و اختالل در نظم اقتصادی
می شود.
ـــ فســاد اداری قانون شــکنی های
متعــددی را در رابطه با فعالیتهای دولت
شامل می باشد و یا بنا به تعریفی دیگر،
فســاد اداری حالتی در نظام اداری است
که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود
می آید و آنرا از کارایی و اثر بخشی مورد
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انتظار می اندازد .
عواملی که فساد اداری را بروز میدهد :
بر رســیهای صورت گرفته بر روی پدیده
فساد اداری حاکی از گسترده بودن عوامل
مؤثر در بروز این پدیده دارد که مهمترین
آنها عبارتند از:
الف ـ تفاوت حقــوق و مزایای کارمندان
دولت در مقایســه با بخــش خصوصی و
سایر شــهر وندان ،تورم فضایی نا مطمئن
در جامعه کــه در آن اعمال خالف اخالقی
و فساد رواج می یابد و در نهایت بر ثبات
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی
جامعه صدمه وارد می کند.
ب ـ مداخله دولت در ارائه سیاست های
قیمت گــذاری ( ایجاد اختالل در مکانیزم
بازار ) و اســتفاده از روشهای اداری است
که باعث افزایش فساد می گردد .
ج ـ روابط خویشــاوندی در جوامع مانند
افغانستان که عالیق و روابط خویشاوندی
بسیارشــدید اســت ،اعضای خانواده و
دوســتان یک کارمند دولتی از او انتظار
دارند که معیــار ها ،دســتورالعمل ها و
قانون را نادیده گرفته و بین دوســتان و
سایر افراد جامعه که عمدتا غریبه هستند
تبعیض قایل شوند.

در جوامع چون افغانســتان متاسفانه
انتصاب و اختصاص پست های تشکیالتی
دولت بر مبنای سازمانی ،خویشاوند و قوم
ساالری یا رشوه و یا به صورت امری تبانی
بین افراد متمول ،مخصوصا سیاستمداران
و عوامل بوروکراسی اداری بمیان میایند.
کمتر واقع شــده تا در انتخاب اشخاص
اصل شایسته ساالری معیار قضاوت قرار
گیرد  .بنا بر این نتیجه آن بروز فساد ،در
سطوح مختلف کشور است.
د ـ ضعف ارزشــهای اخالقی و مذهبی از
عوامل گسترش فساد اداری است.
معیار هایــی نظیر تأکید بر وجدان کاری،
رعایت حق و نوبت ،احتــرام به قانون و
اجتناب از تخریب اموال عمومی با اهمیت
هستند.
هـ ـ ازآنجا که گســترش شــهر نشینی
منجر بــه افزایش تقاضا بــرای خدمات
دولتی خواهد شــد ،این امر از سویی به
افزایش بورو کراســی دولتی و همچنین
رشد بخش خصوصی می انجامد و ازسوی
دیگر به دلیــل افزایش حجم تقاضا و کم
بودن عرضه خدمــات عمومی ،فرصتهای
بیشــتری در اختیار کار کنان دولت قرار
داده خواهد شد که در نهایت به افزایش

حجم فساد اداری منجر خواهد شد.
و ـ میزان اجــرای مجازاتهای پیش بینی
شده و نگرش افراد عمومی در این مورد
بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد مؤثر
خواهد بود .
فساد اداری و پیامد های آن
ـــ فســاد اداری از طریق خدشه وارد
کردن بر سیستم های دولت برای تأمین
منافــع و اهداف اکثریــت ،باعث اتالف
منافع محدود و اقتصادی شده و مصارف
هنگفتی بر جامعه تحمیل می کند
ـــ فســاد اداری باعث کند شدن رشد
اقتصادی می شــود ،زیرا انگیزه سرمایه
گذاری را برای ســرمایه گذاران داخلی و
خارجی کاهش می دهد .
ـــ فساد اداری سبب قهقرایی و پسروی
فعالیتهــای خدماتی و تجاری توســط
شــرکتهای کوچک می شود و فعالیتهای
اقتصادی مهــم را به انحصار بخش دولتی
یا خصوصی ( افراد با نفوذ و وابستگان به
قدرت ) در آورده و به طور کلی « ساختار
های انحصارطلبی » را تقویت می کند .
ـــ فســاد اداری از درجه مشروعیت
دولتها میکاهد و ثبــات و امنیت جوامع
را به خطر می اندازد ،همچنین ارزشهای
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دموکراســی و اخالقیــات را مخدوش
میســازد و از این طریق مانع توســعه
سیاسی و اجتماعی میشود .
ـــ فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد
مردم به توانایی و اراده سیاســی دولت
برای جلوگیری از زیــاده طلبی ها و نیز
باعث قطع امید به آینده ای بهتر شده و
« مشروعیت اخالقی دولت » را زیر سوال
میبرد و در نتیجه ســبب کاهش اعتماد
عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می
گردد.
فساد اداری در نظام اقتصادی
یکــی از ویژگی های کــه هر نظام
اقتصادی را مســتعد و آمادهء پرورش یا
عدم پرورش فساد میکند ،میزان دولتی
بودن اقتصاد اســت.دولتی بودن اقتصاد
باعث تمرکز در تصمیم گیری ،تخصیص
بودجه ،اعطــای امتیــازات اقتصادی،
صنعتی ،فرهنگی  ،اجتماعی و گسترش
نظام اداری ویا ناکار آمد شــدن آن می
شود.
یکــی از فعالیتهای دولــت که باعث
تشویق فساد می شود ،محدویت آزادی
اقتصادی است .هر چه محیط بازار کمتر
رقابتی باشــد ،میزان فســاد از طریق
ترغیب کارکنان دولت به اخذ از راه رشوه
بیشتر خواهد شد ،هر قدر میزان مداخله
دولت در امور توزیعی  -تولیدی بیشــتر
باشد تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولــت در فعالیتهای اقتصادی
و صنعتی ،سیاست های قیمت گذاری و
دخالــت در مکانیزم بازار که باعث ایجاد
صف و بازار سیاه میشود ،عامل مهمی در
جرایمی مانند ارتشــا به حساب می آید.
این مداخالت به طور گسترده ای افزایش
فســاد را به دنبال دارد .مطالعات انجام
شده نشــان میدهد که بین فساد اداری
و ضعف در حاکمیت قوانین همبســتگی
قابل مالحظه ای وجود دارد .در کشــور
های که میــزان مالکیت اقتصادی دولت
بــاال ،مالیات و مقررات تجــاری زیاد و
اعمال اختیاری و خود ســرانه قوانین و
محدود یتهای تجــاری فراوان و قوانین
و فراینــد های بودجه ریــزی ناکار آمد
هستند فساد بیشتر است .

عوامل ناامنی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه
قسمت دوم و پایانی

از این منظر ،انباشــت ،حفظ و گسترش
قدرت نظامی عالج همه مشکالت امنیتی
جهان سوم نمیباشد و بسیاری از معضالت
امنیتی کشورهای جهان سوم به الیههایی
چون خانواده ،گروه ،ســاختار ســنی،
جنسی ،نســلی و مشــروعیت حکومت
کنندگان و پاک بــودن نیروهای دولتی
مربوط اســت .از دید اینان کشــورهای
جهان ســوم به قدری پیچیده و در مقابل
تهدیدات آسیب پذیرند که محقق باید به
طیفی از مسائل گوناگون نظر داشته باشد.
دولت هــای پرقدرت جهان ســوم بیش
از هر چیز در صدد جذب ســرباز ،جهت
جنگیدن در بحران ها برآمدند ،نیروهای

 کارتون روز
نظامی – امنیتــی را بر نیروهای اجتماعی
مقدم شــمردند ،هرگونه مخالفت با قدرت
دولت را خیانتی به آرمان اســتقالل تلقی
کردند ،کشور را به ســنگری بزرگ برای
مقاومت در قبال تجــاوز خارجی تبدیل
کردند و توجه خاصی به پایه های اجتماعی
قدرت و دغدغه های جامعه نکردند .همه
این باورها و پنداشتهها باعث شد تا دولت
به عنوان یگانــه و مهمترین بازیگر عرصه
قدرت ،وجه اجتماعی امنیت و به طور کلی
آســیبپذیری داخلی در تولید خطر را،
نادیده بگیرد.
گروه هــای اجتماعی – یعنــی مهمترین
هواداران تغییر یا تثبیــت وضع موجود.
بحران های جاری در کشــورهایی چون
اوکراین ،لبنان ،عراق و افغانســتان و نیز
امریکا ســتیزی پنهان که در آسیا و سایر
قارهها ریشــه دوانده ،نتیجه بیتوجهی
بــه بافت گرو ههــای اجتماعی اســت،
گروههایی کــه ارزش های سیاســی را
تعریف میکنند و نســبت به گذشته نقش
برجســتهای در تعریف و اجرای سیاست
های دولت هــا پیدا کردهاند .بســیاری
از کشــورهای جهان سوم شــاهد حجم
عظیمی از ناامنــی اجتماعی مانند حذف
هویتها ،بیاعتمادی ،اعتیــاد ،ابتالء به
بیماری های خطرناک و کشــنده ،باندهای
تخریب و کشتار و دزدی و مواردی از این
دست میباشــند .آمارها نشان میدهند
که کشورهای جهان سوم با دشواری های
قابل توجهی در شناسایی ،ایجاد و توسعه
امنیت اجتماعی مواجه هســتند .هرچند
بسیاری از این ناامنیها حاصل شکلبندی
جامعه شــناختی و تاریخی ساکنان این
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کشــورها اســت ،اما با این حال به نظر
میرســد ورود به عرصه جدید مناسبات
جهانی و برخــورداری از تکنولوژی های
پیشــرفته ســبب کاهش کنترل های
اجتماعی دولت شــده و نــوع ،میزان و
اثرگذاری آسیبها و ناامنیهای اجتماعی
بیشــتر شده اســت .هرچند بسیاری از
این ناامنیها حاصل شــکلبندی جامعه
شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها
اســت ،اما با این حال به نظر میرســد
ورود به عرصه جدید مناســبات جهانی و
برخورداری از تکنولوژی های پیشــرفته
سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت
شــده و نوع ،میزان و اثرگذاری آسیبها
و ناامنیهای اجتماعی بیشتر شده است.
گســیختگی از کانون های کنترل سنتی
(مانند سســت شــدن کنترل والدین بر
فرزندان) و افزایش چشمگیر رسانههای
آسان ،ارزان و پرسرعت سبب شدهاند تا
کشورهای جهان سوم در کنار مجموعهای
از معضــات ملی ،گرفتــار دغدغههای
اجتماعی هم بشوند .این دغدغهها ،همان
گونه که گفته شــد جامعه و به طور واضح
گروه هــای مختلف اجتماعــی را هدف
گرفته اســت .به عنوان مثال گروه زنان،
گروه جوانان ،گروه های قومی – مذهبی
و یا گروه بازنشســتگان و سالخوردگان
در معــرض آســیبهای خطرناکی چون
فریب ،اســارت ،اعتیاد ،حذف ،تحریف
و محرومیت قــرار دارند .با تغییر نقش و
وزن گروه های مرجع و به طور کلی زوال
رضایت باطنی (امید ،عشــق و تواضع)،
رفتارهای خشن را در جوامع جهان سوم
به مرز غیرقابل مهاری رســانده اســت.

عالوه بر خشــونتها و کشــمکشهای
آشکار ،بیشتر کشورهای در حال توسعه
به مکانی ناامن برای زندگی بدل گشتهاند
و علت کلیدی آن هــم وجود فقر مزمن،
نداشــتن افق روشــن ( )Visionبرای
زندگی ،تبعیضهای گسترده بین ساکنان
جامعه ،آلودگی ،رشــد سریع جمعیت و
کیفیت وخیم زندگی میباشد.
اصلیترین معضل کشورهای جهان سوم
نه پیــری که جوانی جمعیت اســت .در
غالب کشورهای جهان سوم بیش از نیمی
از جمعیت زیر  32ســال سن دارند .این
بافت جوان ،نیازها و سیاستگذاری خاصی
را ایجــاب میکند .نیازهایــی از قبیل
اشتغال ،تحصیل ،تربیت بدنی ،مهاجرت
و مســافرت ،تفریح مناســب ،یادگیری
اجتماعی و نیازهای متعدد دیگر ،تبعات
امنیتی غیرقابل کنترلی برای کشورهای
جهان ســوم دارند .اما سیاســتگذاران
جهان ســومی معموالً از فرصت و قدرت
الزم برای پرداختن به این آسیبپذیری
ها برخوردار نیســتند و به واسطه سلطه
درک رئالیستی و اولویت امنیت (وجودی)
بر آینده نگری ،اغلب دغدغهها به حمالت
نظامی خارجی و براندازی خشــن قدرت
های رقیب معطوف است.
امنیت مطلق قابل تص ّور نیســت و وجود
درصدی از ناامنی و بحران ،عامل بالندگی
و پویایی حیات بشری است .منابع تهدید
به تحــرکات نظامی ،تزلزل سیاســی،
دغدغه اجتماعــی ،بیثباتی اقتصادی و
آلودگی زیست محیطی اطالق میشود که
شیوه عمل آنها از طریق مولفه هایی چون

مشخص بودن هویت ،قریبالوقوع بودن،
شــدت احتمال وقوع ،عواقب احتمالی و
ّ
پیشینه تاریخی آنها بررسی میشود.
تهدید اجتماعی :تهدید اجتماعی به هویت
و ارزشهای مورد احترام مربوط میشود و
طی آن «ما» یی یک هویت توســط هویت
دیگر مورد حمله واقع میگردد .این قبیل
تهدیدات ،در محدوده داخل کشور اتفاق
میافتد ،امــا اخیرا ً با گســترش فرآیند
جهانی شــدن ،تهدیــد اجتماعی معنای
بین کشــوری و فرام ّلی را هم یافته است.
موج فزاینده مهاجرت ،مسافرت ،تجارت،
ارتباطات و هژمونی زبان انگلیســی باعث
تلقــی تهدید اجتماعی ،بــه مثابه تهدید
سیاســی و حتی تهدید امنیت م ّلی ،شده
است .بر این اساس ،هویت در کانون توجه
مطالعات و بازیگران قرار می گیرد .ویور بر
آن است که ایده امنیت ،ماهیت اجتماعی
( )Societalداشــته و در بستر جامعه
ساخته و پرداخته میشــود .تحلیلهای
امنیتی مناطق به شــکل متفاوتی صورت
میپذیرد و یکسان انگاری نظری و عملی
به هیچ وجه روا نیســت .نهایت اینکه هر
مجموعه منطقــه ای ،فرمول ویژه خود را
دارد .یک کشــور را باید در کد منطقهای
خــود قــرار داد و امنیــت -ناامنی آن
را مطالعــه کرد .تجویز رویکــرد امنیتی
یکسان ،برای مناطق مختلف ،نتیجهبخش
نیست.
امنیــت اجتماعی و مولفههــای آن مانند
انســجام گروهی ،نظم عمومی ،ســامت
و مهارت افراد ،امید بــه زندگی و امنیت
هویت ،نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها
دارند.
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