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ناامیدی در مبارزه
با فساد

ائتالف غیررسمی دو گروه شورشی در مبارزه
با حکومت مرکزی
رحیم حمیدی

حفیظ اهلل زکی
دیروز ســخنان یکی از مسؤالن دفتر ســازمان ملل متحد در
افغانستان به شــدت تکانم داد .سخنان این مقام سازمان ملل از
یک طرف خشم و نفرت انسان را نســبت به دولتمردان خاین و
فاسد افغانســتان بر می انگیزد و از سوی دیگر سبب شرمندگی
شهروندان با وجدان افغانی می گردد.
این مقام سازمان ملل از فساد گســترده و بی رویه در نهادهای
دولتی افغانستان بهشدت انتقاد کرد و برای ریشه کن کردن فساد
از ادارات دولتی اعالم آمادگی کرد.
او که درهنگام سخنرانی از شدت خشم قلمش را شکست ،گفت
که در مدت چندین سال متأســفانه هیچ وزیر و حتا معاون وزیر
فعلی یا پیشین به دلیل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانده
نشده است.
او افزود تا حال شــش هزار مقام دولتی داراییهای خود را ثبت
کردهاند ،اما هیچ کسی صحت و سقم آن را بررسی نکرده است.
حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطالعات را تصویب کرده،
ولی در عمل اگر فردی برای گرفتن اطالعات به یک اداره حکومتی
برود ،ماموران او را مسخره و از اداره بیرون خواهد کرد.
وی اعالم کرد که جامعه بینالمللی و سازمان ملل حاضر است که
پولهای سیاهی را که برخی از مقامهای حکومتی و افراد پرنفوذ
در بانکهای خارجی ذخیره کردهاند ،به کشــور بازگرداند و در
محاکمه کشاندن خود آنها نیز با دولت افغانستان همکاری کند.
فساد به لحاظ پیامد و نتایج زیانبارش ،امروزه در ردیف تروریسم
و مافیای موادمخدر در افغانستان قرار گرفته و در عمل نیز با این
دو پدیده پیوند ناگسستنی پیدا کرده است.
تروریسم ،مافیای مواد مخدر و فساد سه محور تباهی و عقب مانی
افغانستان به شمار می رود که در تعامل با یکدیگر بنیاد یک نظم
عقالنی و کارآ در کشور را ناممکن می سازد .فساد اداری تنها به
رشوه دهی و رشوه ستانی محدود نمی شود ،مصادق فساد اداری
دامنه وســیعی از روابط و مناسبات غیر قانونی را در بر می گیرد
که به عنوان یک نورم در ادارات افغانستان پذیرفته شده و تقریبا
رسمیت پیداکرده است.
حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار
داده بود و از ســه فرمان اول رییس جمهور یکش مربوط به فساد
اداری بود که به بازگشایی پرونده کابل بانک انجامید.
تشــکیل کمیته تدارکات ملی و ایجاد کمیسیون مشترک نظارت
و ارزیابی از مبارزه فســاد اداری و تشــکیل دادگاه ویژه مبارزه
فساد از مهمترین کارهای حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه
با فساد اداری به شــمار می رود .اما متأسفانه چنین اقداماتی در
عمل نه تنها در جهت کاهش فســاد مؤثر واقع نشــده که به آن
عمق و گســتره بیشتری بخشیده اســت .بخش عمده فساد در
روند اســتخدام کارمندان دولتی؛ عقــد قراردادها،غصب زمین
و جایدادهای دولتی ،مواد مخدر ،قاچــاق ،معادن ،بانکها قابل
مشاهده است که حکومت تا هنوز در هیچ یک از این بخش ها کار
در خور توجهی انجام داده نتوانســته است .مهم این است که در
فســاد های کالن پای بسیاری از مقامات عالی رتبه دولتی دخیل
اند که حکومت توان تحقیق و به محکمه کشاندن آنها را ندارد.
امروزه افغانستان در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان قرار گرفته
و نام افغانستان با تروریسم ،مواد مخدر و فساد در دنیا گره خورده
است .افغانستان به همین خاطر یکی از بدنام ترین حکومت های
جهان را دارا می باشد .در حالی که اغلب مردم افغانستان گرسنه
هســتند ،دولتمردان آن ساالنه چندین بار در بهترین کشورهای
دنیا ســفر تفریحی می روند و از گران قیمت ترین فروشــگاهها
خرید می کنند و در بهترین هوتل ها اقامت می گزینند .حکومت
وحدت ملی که در آغاز ،مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار
داده بود ،اکنون خود به عامل گســترش فساد تبدیل شده است.
دوام این امر می تواند افغانستان را به سوی نابودی و سقوط سوق
دهد .اگر کشــورهای کمککننده به این نتیجه برسند که دولت
گامهای عملی و منظم در مبارزه با فساد بر نمی دارد ،آنگاه ادامه
کمک برای افغانستان توجیه نخواهد داشت .اکنون افغانستان از
وضعیت استثنایی حمایت جامعه جهانی برخوردار است ،ولی اگر
این کشور به تعهداتش در برابر جهان عمل نکنند ،ممکن است در
آینده از میزان کمک های بین المللی کاسته شود.

بجنگد .براســاس گزارشها ،افراد داعش
به دیدار اعضای گــروه طالبان در والیت
کنر رفتهانــد تا اعتماد گــروه طالبان را
جلب نموده و در مبارزه با نیروهای امنیتی
افغانســتان و نیروهای بین المللی متحد
شــود .به نظر می رسد که دو طرف به یک
سری توافقات دست یافتهاند .زیرا ،در دو
ماه گذشته ،این دو گروه با همدیگر درگیر
نشده اند.
چند روز پیش ،گروه داعش به تســلیحات
آمریکایی در والیت ننگرهار دســت یافته
بود .در میان وســایل و تجهیزات جنگی
شناسنامه یک ســرباز آمریکایی نیز دیده
می شد .این نشــان می دهد که این گروه
قدرتمند شــده اند و ظرفیــت به چالش
کشیدن نیروهای امنیتی و حتی بین المللی
را دارد .اکنون که گروه طالبان و داعش وارد
یک ائتالف غیررسمی و شکننده شده است
مبارزه با این دو گروه در والیت ننگرهار و
در آینده در والیت کنر سخت و دشوار می
شــود .درگیری میان این دو گروه در دو
سال گذشــته بدون شک ،تأثیری بسزایی
در تضعیف شان داشــته است .جنگ دو
گروه هم هزینه انســانی و هم هزینه مالی
و تسلیحاتی بر این دو گروه وارد می کرد.
اکنون که دو طرف آتش بس نموده اســت
فرصت تجدید قوا و مقاومت بیشتر در برابر

گروه موســوم به دولت اسالمی(داعش)
در ســال  2014به افغانستان آمد .از همان
بدو حضور این گروه با دشــمنی حکومت
مرکزی افغانستان و گروه شورشی طالبان
مواجه شــد .این گروه در دو جبهه جنگید
اما در پای در نیامد .تا هنوز توانسته است
پایگاه خود را در والیت ننگرهار حفظ کند
و حتی در والیات دیگــر همانند کنر نیز
نفوذ نموده است و برای خود پایگاه ساخته
اســت .تقریبا در دو ســال گذشته ،گروه
طالبان تالش نموده است تا رقیب کوچک
یعنی داعــش را از میان بر دارد .طالبان از
ابزارهای مختلف بــرای برچیدن این گروه
اســتفاده کرد .برای ابوبکر البغدادی نامه
نوشــت و در آن نامه متذکر شــد که از
گســترش داعش در افغانستان جلوگیری
نماید .به دنبال آن بارهــا با گروه داعش
رویا روی شد تا این گروه را از سر راه خود
بردارد و به عنوان تنها گروه شورشی باشد
که چالشهای جدی در برابر نیروهای بین
المللی و نیروهای امنیتی افغانستان خلق
کند.
از دو ماه به این ســو امــا ،دو طرف وارد
یک ائتالف شکننده شده است .به عبارت
دیگر ،گروه طالبان و داعش وارد یک اتحاد
شکننده شده اســت تا در برابر نیروهای
امنیتی افغانســتان و نیروهای بین المللی

نیروهای امنیتی افغانستان از خود نشان
خواهد داد.
یکــی از دالیل ائتالف غیر رســمی این
دو گروه حضور اعضــای تحریک طالبان
پاکســتانی در صفوف گروه داعش است.
برای ســالهای متمادی تحریک طالبان
پاکســتانی خود را تابع گــروه طالبان
افغانســتان به رهبری مــا محمد عمر
می دانســت .در واقــع ،تحریک طالبان
پاکســتانی پیوند دیرینه با گروه طالبان
افغانســتان دارد .در بسی موارد ،تحریک
طالبان پاکســتانی میزان اعضای ارشد
گروه طالبان افغانستان بوده اند و برعکس
در مواقع حمالت ارتش پاکستان بر مواضع
تحریک طالبان پاکســتان اعضای گروه
طالبان افغانســتان از آنها میزانی نموده
است .بنابراین ،آشــنایی دیرینه تحریک
طالبان پاکســتانی که اکنون در صفوف
گروه داعش قــرار گرفتهاند بــا طالبان
افغانســتان باعث ائتالف غیررسمی میان
این دو گروه شده است.
عامل دیگر واگذاری صالحیت بیشــتر در
امر مبارزه با گروه طالبان و داعش از سوی
باراک اوباما ،رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریکا به نیروهای این کشور در افغانستان
است .با افزایش حمالت گروه طالبان و به
خطر ســقوط برخی والیات افغانستان و

همچنین گســترش فعالیت گروه داعش
سبب شــد که باراک اوباما برنامه خروج
نیروهــای آمریکایی از افغانســتان را به
حالت تعلیــق در آورد بــه نیروهایش
صالحیت بیشتر در سرکوب گروه طالبان
و داعش دهد .این مســئله باعث شد که
برای گروه طالبان و داعش درک مشترک
از دشمن مشترک شــکل گیرد .در واقع،
آغاز مجدد حمــات نیروهای بین المللی
بر گروه طالبــان و داعش به این دو گروه
کمک نمود تا وارد یک ائتالف غیر رسمی
شود و از جنگ و درگیری جلوگیری نماید
و به صورت مشترک علیه نیروهای امنیتی
افغانستان و نیروهای بین المللی بجنگد.
ائتالف غیر رســمی میان گروه طالبان و
داعش در حالی شــکل گرفته اســت که
حکومت افغانستان از سال  1389و حتی
قبل از آن از گروه طالبان خواهان پیوستن
به پروســه صلح شــده بود .با این حال،
گروه طالبان همواره از گفتگو با حکومت
افغانستان سرباز زده اســت .این نشان
می دهد که گــروه طالبان به لحاظ فکری
با گروه داعش نزدیکتر است و به همین
خاطر ،به سادگی می تواند با همدیگر کنار
بیاید .این ائتالف باید این باور را در شورای
عالی صلح و در اذهــان مردم و نخبگان
سیاسی ما به وجود آورد که گروه طالبان
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تفاوت با داعش ندارد .اگر گروه داعش یک
گروه تروریست و دهشتافکن است گروه
طالبان دست کمی از آنها ندارد .در عمل
و رفتار نیز ،دو گروه شباهتهای بسیاری
با همدیگر دارد .اگر چه در رسانههای بین
المللی گــروه داعش افراطگرا تر به تصویر
کشیده شده است اما واقعیت امر این است
که گروه طالبان دست کمی از گروه داعش
ندارد .بنابراین ،گفتگــو و مصالحه با این
گروه نتیجه بخش نخواهد بود .حتی ائتالف
غیر رسمی این گروه با داعش خود بیانگر
آن اســت که گروه طالبان نزدیک شدن با
داعش را از حکومت افغانستان ترجیح می
دهد.
این ائتــاف تأثیری به ســزای در میدان
جنــگ دارد .هر دو گروه فرصت بیشــتر
برای تجدید قــوا خواهد یافت .انرژی خود
را تنها صرف مبارزه و جنگیدن با نیروهای
امنیتی افغانستان خواهد نمود .با این حال،
حکومت ابزارهای مهــم در اختیار دارد تا
هر دو گروه را ســرکوب نماید .بدون شک
حضور نیروهای بین المللی در افغانســتان
یک ابزار مهم در اختیار حکومت افغانستان
است که حکومت می تواند از ظرفیت ها و
توانایی رزمــی این نیروها در ســرکوب
این گروه اســتفاده نمایــد .در عین حال،
کمک های بیشــتری برای توانمند ساختن
نیروهای امنیتی افغانســتان جذب نماید.
اینکه حکومت افغانســتان از این ظرفیت
ها چگونه اســتفاده خواهد کرد بستگی به
دستگاه دیپلماسی و ظرفیتهای نخبگان
سیاسی کشــور دارد .اگر نخبگان سیاسی
از ظرفیت های موجود به صورت درســت
اســتفاده ننماید بدون شــک ،نیروهای
امنیتی کشور قربانی بیشتری خواهد داد.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شــوم
که گــروه طالبان داعــش را بر حکومت
افغانستان و مردم افغانستان ترجیح داده
اســت/می دهد .این باید پیام روشن برای
حکومت و نخبگان سیاسی ما باشد که گروه
طالبان جنگ را بر گفتگو و مصالحه ترجیح
دادهاند .بنابراین ،به جای صرف بودجه در
شورای عالی صلح بهتر آن است که آن را
روی تأمین و تجهیز نیروهای امنیتی کشور
صرف نمــوده و این دو گروه را ســرکوب
نمایم .مــا راه طوالنی را در پیش رو داریم.
موفقیــت ما در درس گرفتن از گذشــته
و رفتارهای دشمن اســت .بی توجهی به
گذشــته و رفتارهای کنونی دشمن باعث
شکست ما و قربانی نیروهای امنیتی کشور
خواهد شد.

به تعلیم و تربیه بیشتر اهمیت بدهیم
رضا رها/قسمت دوم و پایانی

ولي بايد توجه داشــت كه تعليم و تربيه
در همه كشــورها يكسان و برابر نيست،
بين شاگردان مشغول به تحصيل و ثروت
و درآمد كشــورها رابطه اي ناگسستني
برقرار مي باشد.
در آسيا نسبت كودكان بين  5تا  15سال

 کارتون روز

كــه درس مي خوانند ،بــه كل جمعيت از
رقمي در حد ده درصد تجاوز نمي كند .در
حالي كه در كشــورهاي شمال و غرب اين
نسبت در حد صد درصد مي رسد.
نه تنها تعداد شاگرداني كه به مدرسه مي
روند ،به ميزان امكانات هر كشور بستگي
دارد ،كه نوع آمــوزش و پرورش آنها نيز
به ميزان ثروت و پيشرفت هاي اقتصادي
كشورها ارتباط مي گيرد.
در افغانستان و ساير كشورهاي فقير جهان
تعداد زيادي از شاگردان در زير خيمه ها
و حتا در فضاي باز و در زير آفتاب سوزان
با امكانات بسيار اندك درس مي خوانند و
بسياري از شاگردان از كمبود مواد غذايي
رنج مــي برند و از رفــاه و نيازهاي اوليه
زندگي بي بهره هستند.
در هندوستان بخاطر طبقاتي بودن جامعه،
در تعدادي از شهرها و روستاها شاگردان در
زير كلبه هاي ساخته شده از ني به تحصيل
اشتغال دارند .در چنين كشورها از نوآوري
هاي عصــري آموزشــي و تربيتي خبري
نيست و تعليم به همان شيوه هاي فرسوده
ســنتي و كهنه انجام مي شود .معلمان از
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آگاهي و تخصص الزم برخوردار نيستند
و بيــن برنامه هاي آموزشــي و نيازهاي
اقتصادي و بازار كار رابطه نزديكي وجود
ندارد .در نتيجه افرادي كه از اين مكاتب
فارغ مي شــوند ،بازهم از مهارتهاي الزم
فني برخوردار نيستند و براي پيدا كردن
كار در كارخانه ها و مؤسســات خصوصي
و دولتي با مشــكل مواجه مي باشند .در
كشــوري مثل افغانستان شاگردان با پاي
برهنه ،شكم گرسنه ،در محيط نامناسب
و روي زمين بدون فرش مي نشينند و در
يك بي برنامه گي مطلــق به چيزي بنام
درس گوش فرا مــي دهند؛ بدون اين كه
رابطه آن را با زندگي و نيازهاي آن درك
كنند.
گرچه سابقه تعليم و تربيه در افغانستان
به پيش از اســام بر مي گردد؛ اما اولين
تغيير و تحول در سيســتم تعليم و تربيه
را در دوره امير شــيرعلي خان شــاهد
هســتيم كه بعدا ً در زمان پادشاهي امير
حبيب اهلل خان شــكل رســمي به خود
گرفت و نخســتين مكتب دوازده صنفي
با ساختار ( +4+4+4چهار صنف ابتدايي،

چهار صنف رشديه و چهار صنف اعداديه)
ساخته شــد و نصاب تعليمي آن توسط
متخصصيني از كشور هند تدوين گرديد.
در زمان سلطنت امان اهلل خان و سالطين
پس از او مكاتب پســرانه ودخترانه در
مركز بعضي از واليات كشور تأسيس شد
و از سال  1357به بعد خسارات و زيانهاي
زياد و جبران ناپذيري به سيستم تعليم و
تربيه افغانســتان وارد گرديد و اين وضع
در زمان حاكميت طالبان به دردآورترين
و اســف بارترين حالت ممكن تنزل پيدا
كرد.
پــس از كنفرانس بن و تشــكيل اداره
موقت ،تالشهاي گســترده اي در جهت
بهبود وضع معارف كشــور بــا كمك و
حمايــت جامعه جهاني صــورت گرفت
كه در اثر همان كوششــها ،انكشــافات
جديدي را در سيســتم تعليــم و تربيه
شاهد هســتيم .مطابق ســروي كه در
سال  1381صورت گرفته از مجموع 4.5
ميليون كودكي كه بايد شامل مكتب مي
گرديد ،تنها ســه ميليون آن در شرايط
بسيار نامناســب تحت تعليم قرار گرفت.

و از حدود هشت هزار مكتب مورد نياز به
تعداد ( )5435بــاب مكتب اكثرا ً تخريب
شــده فعال گرديد .و از  93466نفر معلم،
فقط  64849معلــم ،آنهم اغلب افراد غير
مسلكي به كار آموزش اشتغال داشتند .در
حالي آمار ارائه داده شــده در سال 1385
نشــان مي دهد كه به تعداد  5.4ميليون
شاگرد كه  1.9ميليون آنرا دختران تشكيل
مي دهند در  8400مكتب توسط 137000
معلم كه  28فيصد آنان را زنان تشكيل مي
دهند ،تعليمات عمومي خود را فرا گرفتند.
اين تفاوت خود گويايي انكشــافات نسبت ًا
مطلوبي اســت كه در عرصه معارف كشور
به وجود آمده اســت .از آن زمان تا امروز
معارف از لحاظ کمی و کیفی با رشد مداوم
همراه بوده است.
چگونگي وضع معارف در كشــور رابطه اي
تنگاتنگ با اوضاع امنيتي دارد ،به هر اندازه
كه وضع معارف بهبــود پيدا كند ،به همان
اندازه از ميزان خشــونت ،بي بند و باري،
جنگ وعملياتهاي انتحاري كاسته مي شود.
زيرا در همه كشورها امنيت جامعه در گرو
ظرفيت اقتصادي و امكانات مادي آن جامعه
است و از اين جهت رفاه اقتصادي به عنوان
غايت و هدف تــاش هاي جمعي و ملي به
شــمار مي رود؛ اما رشد و رفاه اقتصادي به
دو عامل ديگر بستگي دارد كه يكي از آنها
تربيت نيروهاي ماهر و متخصص مي باشد
و ديگري به كارگيــري مهارتها و تكنيك
هاي جديد و مدرن است و تعليم و تربيه در
جهت ارتقاي ظرفيت افراد جامعه و تجهيز
آنان با فنــون و مهارتهاي مدرن ،مي تواند
نقش بســيار بزرگي را در زندگي اجتماعي
ايفا نمايد .در يك جملــه مي توان نتيجه
گرفت كه تعليم و تربيه ،اســاس و زيربناي
توسعه همه جانبه كشور و زمينه ساز رشد
و تكامل مادي و معنوي افراد آن به شــمار
مي رود و بدون آن نه رفاه اقتصادي ميسر
مي گردد و نه امنيت فزيكي و رواني .اما به
شرطي كه سيستم تعليمي و تربيتي كشور
با تغييرات ،دگرگوني ها و انكشافات جديد
دنياي امروز ،هماهنگ و سازگار گردد.
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