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چرخش ارابه فساد
در افغانستان

حفیظ اهلل ذکی

قصه فساد اداری و حیف و میل گسترده کمک های جامعه جهانی
در افغانستان مسأله تازه ای نیست .از زمان حضور جامعه جهانی
در افغانستان اشــکاالت زیادی در نحوه مصرف کمک ها وجود
داشته اســت .اما بحث مکاتب خیالی ،معلمان خیالی و شاگردان
خیالی کمتر از یک سال اســت که در تیتر رسانه ها قرار گرفته
است.
سال گذشــته دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان
(ســیگار) از احتمال هدر رفتن  ۷۵۰میلیون دالر کمک آمریکا به
معارف افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد جعل شمار معلمان و
موجودیت «مکاتب خیالی» در این کشور هشدار داد.
وزیر معارف نیز در اوایل سال جاری در نشست مجلس نمایندگان
این کشــور گفته بود که مسئوالن پیشین این وزارتخان ه در زمان
حکومت حامد کرزی ،شمار مکاتب و معلمان را جعل کرده اند .بعدا
بررسی ها در وزارتخانه های مختلف نشان داد که این موجودات
خیالی تنها در وزارت معارف نه؛ بلکه در ســایر وزارتخانه ها نیز
وجود داشــته است .به همین دلیل داکتران خیالی ،کلینیک های
خیالی ،اردوی خیالی ،پولیس خیالی ،شهدا و معلولین خیالی در
لیست اضافه گردید .این پدیده های خیالی میلیاردها دالر از کمک
هــای بین المللی را هدر داده و آنها را به جیب اشــخاص و افراد
ریخته است.
اگرچه ریاست معارف والیت پکتیا میگوید مصارف بیش از پنجاه
مکتب خیالی را در این والیت قطع کرده اند .اما به نظر می رســد
که تعداد مکاتب خیالی به مراتب بیشــتر از آنچیزی است که تا
حال به آن رســیدگی شده است .از طرف دیگر مکاتب خیالی در
بسیاری از والیت های جنوبی کشــور وجود داشته است که این
امر ضرورت بررسی دقیق مکاتب فعال در این والیت ها را آشکار
می سازد.
این واضح اســت که هدف از موجودیت این مکاتب بر روی کاغذ،
تنها حیف و میل پول بوده است .در شرایطی که مردم افغانستان
از فقر و بیکاری شــدید رنج می برند و حکومت شدیدا با کمبود
بودجه مواجه می باشــد و همه روزه به بهانــه های گوناگون بر
کاالهای مصرفی مالیات وضع می کنــد؛ اختالس ملیون ها دالر
پول از کمک های خارجی جفا و خیانت نابخشــودنی در حق این
مردم به حســاب می آید .از اینرو انتظار این است که حکومت با
قاطعیت با این مسأله برخورد کرده و عامالن اختالس های بزرگ
را به محاکمه کشانیده و زمینه برگشت پول های به غارت رفته را
به خزانه دولتی فراهم سازد.
اما همه می دانیم که چنین انتظاری از حکومت و نهادهای عدلی
و قضایی کشــور بیجا بوده و هیچگاه نسبت به این قضایا واکنش
جدی و شدید نشان داده نمی شود .قضیه کابل بانک و وعده هایی
که از ســوی سران حکومت در مورد حل آن قضیه داده شده بود؛
روشن می سازد که حکومت اراده جدی برای مبارزه با فساد ندارد.
بارها نهادها و سازمان های مسؤل اذعان کرده است که مبارزه با
فساد از قدرت حکومت خارج است و حکومت توان ایستادگی در
برابر موج ویرانگر فساد را ندارد .ولی گذشته از بحث ناتوانی ،عزم
و اراده جدی نیز در سطوح باالی حکومتی برای جلوگیری از فساد
وجود ندارد .ســکوت و بی تفاوتی حکومت نسبت به این پدیده
های خیالی که میلیاردها دالر برای کشور خسارت وارد کرده ،خود
بی مباالتی و سهل انگاری حکومت را در برابر فساد اداری آشکار
می سازد.
فساد اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده و بی توجهی در مبارزه با
فساد و گستردگی هیوالی فساد در تمام الیه های اداری ،قبحیت
فساد را به کلی از بین برده و آن را به یک عمل ناگزیر بدل کرده
است .در چهارده سال گذشته نه حکومت توان افشای نام عامالن
فســاد را پیداکرد و نه به رســانه ها و تیم های تحقیقاتی اجازه
داد تا مقامات و افراد فســاد پیشه را شناسایی و سپس به مردم
افغانستان معرفی نمایند .به این خاطر امروزه مردم مجبور اند که
فساد را به عنوان یک واقعیت تلخ گریز ناپذیر در کشور پذیرفته
و به آن تن دهند .پذیرش این امر سبب می گردد که مردم ساالنه
بیش از سه ملیارد دالر را در راه رشوه و فساد به مصرف برسانند.

اهمیت توسعه برای افغانستان و زمینه های گذار به آن
رضاآزادمنش
مفهوم توسعه فرهنگی از اواخیر قرن هفده
هم به بعد از طرف یونســکو به عنوان یک
سازمان فرهنگی ،در مباحث توسعه مطرح
شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر
بخش های توســعه چون توسعه اقتصادی،
توســعه اجتماعی و توسعه سیاسی از ابعاد
و بار ارزشی بیشتری برخوردار بوده و تأکید
بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه
دارد .بنابراین ،توســعه فرهنگی فرایندی
اســت که در طی آن با ایجــاد تغییراتی
در حوزه های اداری ،شــناختی ،ارزشــی
و گرایشی انســان ها ،قابلیت ها و باورها
شــخصیت ویژه ای را در آن ها بوجود می
آورد که حاصل این باورها و قابلیت ها ،رفتار
وکنش های خاصی است که مناسب توسعه
می باشد .به عبارتی حاصل فرآیند توسعه
فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ های
نامناسب توسعه ای است.
در تعریفی نیز گفته شــده که «منظور از
توسعه فرهنگی دگرگونی است که از طریق
تراکم برگشــت ناپذیر عناصــر فرهنگی
(تمدن) در یک جامعــه معین صورت می
گیرد و بر اثــر آن ،جامعه کنترل موثری را
بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند.
در این تراکم برگشت ناپذیر ،معارف ،فنون،
دانش و تکنیک به عناصــری که از پیش
وجود داشــته و از آن مشتق شده افزوده
می شــود ».نکته ای که در بحث از فضای
مفهومی توسعه فرهنگی حایز اهمیت است
این اســت که در مواردی ،توسعه فرهنگی
را با فراموش کردن و بریدن و گسســتن
با سنت های گذشــته یکسان می انگارند.
در حالی که مفهنوم «توســعه فرهنگی»
به معنای گسستن از ســنت های گذشته
نیســت؛ زیرا ســنت ها ،انباشت و ذخیره
تجارب گذشته یک جامعه است.
توسعه بر مبنای گسترش سنت ها و تجارب
گذشــته انجام می پذیرد نه بر اساس نفی
آنها .توسعه فراگردی است که در آن سنت
ها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازهای
تازه ،بازاندیشی و بازسازی می شوند .از این
جهت مفهوم «هویت فرهنگی» نیز از توسعه
جدا نیســت .مهمتر از همه این که گذار به
توسعه فرهنگی و دست رسی به توسعه در
یک جامعه نیاز مند ثبات و ارامش نسبی در
آن می باشد .یعنی در شرایط جنگ و خون

زمینه های گذار به توسعه وجود نداشته و
در شرایط جنگی بحث از توسعه بی معنی
اســت .پس فضای آرام و باثبات به عنوان
شــرایط گذار به توسعه از پیش شرط های
توسعه فرهنگی بحساب می آید.
واقعیت این است که بحث از توسعه فرهنگی
بدلیل ارزشی بودن مفهوم توسعه از جایگاه
باالیی برخوردار می باشــد و مهمترین بعد
توسعه نیز به حساب می آید.
گرچه اکثــر اصطالحاتی کــه در مباحث
توسعه مطرح اســت را نمی توان به حوزه
های مشخص توســعه ربط داد؛ زیرا اکثر
این اصطالحــات بدلیل چند وجهی بودن و

نیز بدلیل رابطه داشــتن میان همدیگر به
مفاهیم بینابینی توســعه تبدیل گردیده
است .اما با آن هم ،شکاف ها و تعارض های
قومی -طبقاتی ،ســطح سواد ،ارزش ها و
هنجارهای فرهنگی از عمده ترین مفاهیم
توسعه فرهنگی بشمار می رود.
از دیدگاه نظریه های تغییر ،شــکاف ها،
تعارضات ،جنگ و خون ریزی ،بی سوادی،
خرده فرهنگ های باز دارنده توســعه و
بعضی ارزش های جزم گرا و مطلق اندیش
شــاخصه های اصلی توســعه نیافتگی و
مانعی برای توسعه یافتگی می باشد.
این در حالی اســت که توسعه فرهنگی

بدلیل داشــتن هویــت فرهنگی قوی در
گذشــته افغانســتان ،وجود ارزش های
عقالنی و هنجارهــای مبتنی بر عقالنیت
تســاهل در این جغرافیا از اهمیت زیادی
برخوردار می باشــد .زیرا اکثر مشکالت
فراروی توسعه یابی فرهنگی در افغانستان
نتیجه شرایط جنگ و سال ها خونریزی در
این جامعه بوده و با توجه به دارا بودن وسایل
برای رســیدن به توسعه فرهنگی و بوجود
آمدن فضای نسبت ًا آرام می توان با مدیریت
دقیق به توسعه فرهنگی دست یافت.
با در نظر داشت واقعیت های عینی جامعه
افغانســتان می توان گفت که :مهمترین
چالش هایی که فراروی توســعه فرهنگی
در افغانســتان قرار دارد عبارت است از
شکاف و تعارضات قومی -مذهبی ،جنگ
و ناامنی های متداوم ،پایین بودن ســطح
سواد و ...می باشــد .از طرف دیگر دست
یابی به توسعه فرهنگی ،زمینه ساز توسعه
اقتصادی و سیاسی نیز می باشد.
 منظــور از شــکاف و تعارضات قومی–مذهبــی که عامــل باز دارنده توســعه
فرهنگی می گردد ،این اســت که شکاف
های قومی -مذهبی عم ً
ال موجب تقســیم
و تجزیــه جمعیت و تکویــن گروه بندی
ها و قومیت های خاص مــی گردد و این
گروه بندی ها ممکن اســت تشکل های
قومی -مذهبی باشــد و یا یک تشــکل
سیاسی .در بررسی شکاف های اجتماعی
باید بــه تنوعات جغرافیایــی و تنوعات
تاریخی توجه داشــت زیرا نوع و شمار و
نحوه صورت بندی شــکاف های اجتماعی
بر حســب عوامل گوناگون از جامعه ی به
جامعــه دیگر و از زمانی به زمانی دیگر در
درون یک کشور نیز متفاوت است .یعنی
شــکاف های قومی -مذهبی فعلی جامعه
افغانستان را با شکاف های قومی -مذهبی
دوران طالبان نمی توان یکسان پنداشت
بلکه شــکاف های امــروزی غیرفعال و
خفیف بوده و شــکاف های دوره طالبان
بشدت فعال و به تعارضات قومی -مذهبی
انجامیده بود .شکاف های قومی -مذهبی
بدلیل بوجودآوردن تعارضات و اکثر رقابت
های خود محور و انحصارگرا به عقب مانده
گی و رکود فکری -فرهنگی منجر گردیده
و زمینه ساز توسعه نیافتگی فرهنگی می

توسعه فرهنگی چیست؟

و هر برنامه توســعه موفقــی در جوامع
روســتائی می بایســت عوامل  ،مؤلفه ها
متغیرها و شاخص های اجتماعی و فرهنگی
را که در جوامع روســتائی عمدت ًا مبتنی بر
سنت ها اســت  ،به درستی بررسی کرده و
ســپس هرگونه طرح یا برنامه ای با درنظر
گرفتن شان  ،تنظیم کند  .فرهنگ توسعه
و توســعه فرهنگی دو مفهوم بسیار مهم
در برنامه ریزی ملــی در دوره های اخیر ،
مفاهیم فرهنگ توســعه و توسعه فرهنگی
اســت  ،مفهوم فرهنگ توسعه ناظر است
به مشــکل اقتصادی توســعه اقتصادی –
اجتماعی جوامع و توســعه فرهنگی یعنی
فراهم آوردن شرایط و امکاناتی برای آحاد
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افراد جامعه تا به شاخص های رشد فرهنگی
جامعه عمل بپوشانند  .توسعه فرهنگی یعنی
ارتقاء و اعتالی زندگی فرهنگی در جامعه ،
یعنی دستیابی به ارزشهای متعالی فرهنگی
 .در مقوله فرهنگ توســعه فرهنگ هدف
نیست آنچه هدف و غایت برنامه و فعالیت
است  ،توسعه و مشخصه های توسعه یعنی
تولید  ،بهره وری  ،باالرفتن درآمد سرانه و
رشد اقتصادی جامعه است  .اما در رویکرد
توسعه فرهنگی توســعه انسانی و داشتن
انســانهای پویا  ،ســرزنده  ،آگاه  ،درست
کردار  ،ارزشــگرا و  ...اهداف اصلی توسعه
قرار می گیرند .مفهوم توســعه فرهنگی
مفهوم تــازه ای از فرهنگ را در بردارد که
اهمیت کمتر از مفهوم تازه توســعه نیست
 .به محض اینکــه فرهنگ را یک عامل و
عامل اساســی در فراگرد توسعه شناختیم
باید همچون خود توسعه آن را موضوعی
مربوط به تمامی جامعه بدانیم  ،وارد کردن
جنبه فرهنگی در توسعه به معنی گسترش
دادن توســعه تا آن اندازه است که تمامی
انســان را در بر می گیرد  .از ســوی دیگر
فرهنگ را جنبه ای از توســعه دانستن به
معنی گشــودن فرهنگ بــه روی همگان
اســت  .اصول توسعه فرهنگی  -1آموزش
نقش بزرگی در سرعت بخشیدن به گردش
چرخه فرهنگی و ایجــاد تعادل فرهنگی
برعهده دارد  -2 .به عنوان مثال توســعه
زمانی تحقق می یابــد که علم به فرهنگ
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تبدیل شــود  .علوم و فنون در درجه اول
دستاورد فرهنگ خاصی هستند  .فرهنگ
سرچشــمه شــناخته های علمی است و
دستاوردهای علمی به نوبه خود بر فرهنگ
تأثیر می گذارند و آن را متحول می کنند
 -3 .هرچه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر
باشــد  ،آن فرهنگ غنی تر می گردد  .در
این راه وسایل ارتباط جمعی باید تقویت
گردند  -4 .با توجه به توســعه همه جانبه
کشــورها باید در اهداف توسعه فرهنگی
مؤسســات و ادارات فرهنگــی تقویت
گرند  .نقش رســانه ها و مطبوعات در
توسعه فرهنگی امروزه جامعه ای توسعه
یافته تلقی می شــود که بتواند در کنان
شــاخصه های اقتصادی بر معیار آموزش
و اطالعات و در حقیقــت عنصر دانایی
اجتماعی تأکید کنــد  .در چنین جامعه
ای رســانه  ،رسانه ها و مطبوعات با تولید
و توزیع مطلوب اطالعات  ،نقش مهمی در
باال بردن سطح اطالعات و فرهنگ دارند و
جامعه را به سوی توسعه کمک می کنند
 .اگر معضالت جامعه را خوب بشناسیم و
اهمیت فناوری را در حل مشکالت در نظر
بگیریم کمبودهای فکــری  ،دیدگاههای
غلط و موانع مفهومی و فرهنگی که وجود
دارد را می توان به جامعه معرفی کرد  .در
این جا رسانه ها در توسعه نقش مهمی به
شمار آیند  .اگر می خواهیم در کشورمان
توسعه و پیشرفتی حاصل شود باید ضعف

های فرهنگی خودمان را بشناســیم  .در
اینجاست که تأثیر رسانه ها به عنوان یکی
از پارامترها ی مهم توسعه فرهنگی آشکار
می شود و در جامعه با کارکردهای اطالع
رسانی  ،آموزشــی  ،تفریحی و سرگرمی
خود به توســعه همــه جانبه کمک می
کند  .جغرافیای فرهنگی در برنامه ریزی
های توسعه اصطالح جغرافیای فرهنگی از
یک ســوی به محیط زیست معطوف است
و از ســویی دیگر به فرهنگ های انسانی
مربوط می شــود  ،که هــر دوی آنها در
توسعه روستایی جایگاهی برجسته دارند
 .جغرافیای فرهنگــی  ،مطالعه تغییرات
فضایی گروه ها و اقشار فرهنگی و عملکرد
فضایی جامعه را پوشــش می دهد  .بدین
ترتیــب  ،جغرافیای فرهنگی بر توصیف و
تجزیه و تحلیل نحوه تفاوت ها و یکسانی
در زبــان  ،دین  ،اقتصاد  ،حکومت و دیگر
پدیده های فرهنگی از مکانی به مکان دیگر
تکیه دارد که در مناطق مختلف روستایی
تفاوت های چشمگیری بین شان دیده می
شود  .نظر به این که فرهنگ ها توسط گروه
های انسانی تشکیل می شوند  ،از این روی
جغرافیای فرهنگی نیز الزام ًا انســان ها را
به صورت گروهی و تجمعی مدنظر قرار می
دهــد  .در جغرافیای فرهنگی به موضوع
عای مهم ناحیه فرهنگی  ،پخش فرهنگی ،
اکولوژی فرهنگی  ،در هم تنیدگی و چشم
انداز فرهنگی پرداخته می شود  .در برنامه

باشد .همچنان بعضی ارزش های جزم گرا و
افراطی و نیز خرده هنجارهای ضد توسعه
نیز کــه از چالش های توســعه فرهنگی
قلمــداد می گردد ،در جامعه افغانســتان
وجود داشته و نمونه های آن را می توان در
تفکر طالبا نیزم و ...مشاهده نمود که قابل
حل می باشد.
 جنگ اصلی ترین عامل بازدارنده توسعهفرهنگی در افغانســتان بــوده و ناامنی و
بــی ثباتی در این جامعه همواره تشــدید
تعارضات ،بی ســوادی ،خرافه پرستی و...
را به دنبال داشــته که هر کدام ان به نوبه
خود گذار به توسعه فرهنگی در افغانستان
را با چالش مواجه ساخته است .در یک جمع
بندی می توان گفت کــه فضاهای ناآرام،
جنگ های چندین ساله و نیز برخورد های
داخلی و مســایل چون تروریسم و افراط
گرایی اصلی ترین عامل بازدارنده توســعه
فرهنگی می باشد.
از دیدگاه جامعه شناسی توسعه دیدگاهای
وابستگی ،دیدگاه نوسازی و دیدگاه نظام
جهانــی از جمله مهمتریــن راهبردهای
توســعه مطرح بوده ولــی نباید فراموش
کرد که هریک از راهکارهای فوق به نوعی
برگرفته از کشــورهای غربــی و غافل از
زمینه ها و ســاختارهای درونی افغانستان
می باشد.
با توجه به خالء تیوریک در حوزه توسعه در
افغانستان و نیز با توجه به اهمیت نداشتن
مفهوم توسعه در این کشور می توان گفت
که ارایه مطالب در رابطه به توســعه و ابعاد
آن ،صرفا به بوجودآمدن ادبیات توســعه
کمک می کند .یعنی اولین گام برای گذار به
توسعه در هریک از ابعاد آن در افغانستان،
بوجود آوردن ادبیات توســعه و در محور
قــرار دادن آن در کانــون توجه نخبگان
علمی – فرهنگی افغانستان است .تازمانکه
توسعه در این کشور به عنوان یک خواست
همگانی و ارزش اجتماعی تلقی نگردد ارایه
الگو های توسعه تالش بیهوده خواهد بود.
افغانســتان در شــرایط کنونی با یک خال
گفتمانی در حوزه توسعه روبرو بوده و اولین
قدم برای رفتن به توسعه پر کردن این خال
می باشــد .بحث و گفتگو و ارایه مطالب در
رابطه با مفاهیم توســعه گام های در این
راستا است.

ریزی ها  ،ناحیه فرهنگــی به تفاوت ها و
تشابهات فرهنگی مناطق مختلف نظر دارد
 .پخش فرهنگی به ما کمک می کند جنبه
های پویا و در تغییر فرهنگی و گســترش
آن را بشناسیم  .اکولوژی فرهنگی به روابط
پیچیده انسان با زیست بوم می پردازد  .با
در هم تنیدگی فرهنگی می توانیم دریابیم
که بسیاری از وجوه فرهنگی را که به گونه
ای مجزا مطالعه می کنیم  ،در دنیای واقعی
کامــ ً
ا متمایز از هم نیســتند و از در هم
تنیدگی برخوردارنــد  ،با وجود آن که می
توان به شکل یک کل به آن درهم تنیدگی
ها نگریست و خالصه چشم انداز فرهنگی
به آن ها ابعاد نمادین فرهنگی می بخشــد
و امــکان تفسیرشــان را در برنامه ریزی
فراهم می آورد  .این ها در برنامه ریزی های
توسعه روستایی ما مورد غفلت واقع شده
که باید در نظر گرفته شوند  ( .آئینه پژوهش
 ) 87 : 1380 ،جایگاه توسعه فرهنگی در
سند چشم انداز وسیاست گذاریها درک دو
مفهوم اساســی در حوزه توسعه فرهنگی،
یعنی «سیاســت فرهنگی» و «استراتژی
فرهنگی» ،بســیار ضروری است .به طور
خالصه میتوان گفت سیاستهای فرهنگی،
مجموعه تصمیمــات کالن و چارچوبهای
قانونی خاصی هستند که حکومتها برای
حفظ و استقرار شرایط فرهنگی  -اجتماعی
مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ میکنند.
به عبارت دیگر ،سیاستهای فرهنگی مایل
به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه
تغییر و پویایی) هســتند .شایان ذکر است
سیاستهای فرهنگی نوین و پیشرفته ،ناظر
به پویایی نظاممند و در نتیجه کند هستند.
در مقابل استراتژی فرهنگی ،ناظر به نحوه
توسعه فرهنگی کشور (در راستای اهداف
استراتژی کالن توسعه ملی) است و در واقع
نحوه تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور به
وضعیت مطلوب آینــده را تعیین میکند.
پس اســتراتژی فرهنگی ،صریحا بر ایجاد
«تغییر و بهبــود» تاکید میورزد و در یک
کالم ،حالت انفعالی(همچون سیاســتهای
فرهنگی) ندارد بلکــه حالت تهاجمیتر و
پیشدســتانه (و یا به تعبیری آیندهنگرانه)
به خود میگیرد .نقش و جایگاه توســعه
فرهنگی در ســند چشــمانداز فرهنگ و
هنر بنیــان جامعه را پیریزی میکند و هر
جامعهای هر قدر هم که نوپا باشــد ،دوام و
بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی اســت
که هویت جامعه و افراد آن را میســازد.
بنابراین مهمترین رکن هویت بخش در هر
جامعه پیشــینه و غنای فرهنگی آن است.
((گرد آورنده :موسی رامشک ))
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