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فرهنگ کتابخوانی و چالش های آن

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و روند پیچیده
مبارزه با فساد

حفیظ اهلل زکی
فساد در افغانستان به روند بسیار پیچیده ای تبدیل شده است .از
یک طرف تارهای عنکبوتی فساد در تمام ادارات ریشه دوانیده و
از طرف دیگر این پدیده با مافیای موادمخدر ،تروریسم و غاصبان
زمین ارتباط مستحکم برقرار کرده است.
پیچیدگی فســاد و درهم تنیدگی آن با جرایم ســازمان یافته و
بزرگ دیگر ،امکان مبارزه مؤثر و کارساز با فساد اداری را دشوار
ساخته است .این دشواری ها ســبب شده که مبارزه با فساد در
افغانستان در حد یک شعار باقی مانده و در عمل دستاورد مهمی
در پی نداشته باشد.
در پانزده ســال گذشــته میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی به
افغانســتان واریز شد؛ اما این کمک ها به دلیل حاکمیت فساد در
ادارات دولتی و مؤسسات خارجی به هدر رفت و به جای مصرف در
پروژه های بازسازی در حساب بانکی افراد واریز گردیده و دوباره
به کشورهای خارج منتقل شده است.
از مجموع کمک های جامعه جهانی در سال های گذشته کمتر از
ده در صد آن در پروژه های بازســازی به مصرف رسیده و بیش از
نود فیصد آن در چرخه فســاد ناپدید شده است .از سال  2009به
این طرف مسأله مبارزه با فساد و نظارت جدی تر از نحوه مصرف
کمک ها در افغانستان مطرح شد و حکومت افغانستان در زمینه
مبارزه جدی با فساد اداری از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار
گرفت.
اراده جدی جامعه جهانی برای مبارزه با فســاد در افغانستان در
کنفرانس توکیو 2تبارز پیدا کرد .در این کنفرانس کشورهای کمک
کننده ضمن اعالم تعهدات مالی خود برای بازســازی افغانستان،
تأکید کردند که این کمک ها به شــرط تعهــد متقابل حکومت
افغانســتان به مبارزه با فساد ،حمایت از ارزش های دموکراسی و
حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان ،داده خواهد شد.
افغانستان تعهدات فوق را پذیرفت .به این خاطر باید برای جلب
و به دســت آوردن کمک های جامعه جهانی تالش هایی را روی
دست می گرفت و به کشــورهای کمک کننده نشان می داد که
حکومت برای محو فساد و حاکمیت قانون و احترام به ارزش های
دموکراسی به گونه جدی تالش می کند.
تشکیل بیشــتر از ده کمیسیون در زمینه فســاد اداری بیانگر
تقالهای بی نتیجه حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد
اداری است.
تاهنوز این کمیســیون ها جز باال بردن هزینــه ها ،کاری قابل
توجهی در عرصه مبارزه با فســاد انجام نداده است .نه از مقامات
بلندپایه متهم به فساد ،بازجویی صورت گرفته و نه پای کدام مقام
به دادگاه کشانده شده است و نه حتا تحت تعقیب بوده است.
اختالس در کابل بانک یکی از بزرگترین و آشکارترین اختالس ها
در تاریخ بانکی کشــور به شمار می آید .ورشکستگی کابل بانک
در عین حالی که اعتبار بانکی افغانســتان را از بین برد ،ســبب
خسارات مستقیم و غیر مستقیم مالی به افغانستان شد .حکومت
پرونده کابل بانک را نیز جدی بررسی نکرد و پول اختالس شده را
به خزانه دولت برگشت داده نتوانست.
یکی از مســایلی که برای کاهش فساد اداری در افغانستان پیش
بینی شده است ،ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی است.
بر اساس این مصوبه باید حدود هزارو هفتصد تن از مقامات دولتی
دارایی های خود را در اداره عالی مبارزه با فساد به ثبت برسانند.
امــا این اداره تا کنون همین روند را نیز با مؤفقیت به ســرانجام
نرسانده است .مشکل این اداره در ثبت دارایی های مقامات ،یکی
این است که نتوانسته مقامات را ملزم سازد که دارایی های خود را
به ثبت برسانند .برخورد ضعیف و محافظه کارانه اداره عالی مبارزه
با فساد ،سبب گردیده تا بسیاری از مقامات این مهم را اصال مورد
توجه قرار ندهند .مشــکل دوم این است که بسیاری از مقامات،
اطالعات غیر واقعی از دارایی های خــود را در اختیار این اداره
قرار داده اند واین اداره تــا هنوز رهیافت های تفکیک معلومات
واقعی و غیر واقعی مقامات را مورد توجه قرار نداده اســت .لذا به
نظر می رســد که پروسه ثبت دارایی ها در افغانستان بیشتر یک
حرکت سمبولیک و نمایشی می باشد ،تا یک اقدام واقعی و جدی
برای کاهش فساد.

دیروز پنجمین دور نمایشگاه کتاب هرات
در این والیت افتتاح گردید .این نمایشگاه
که از سوی ناشران و کتاب فروشان والیت
هرات برگزار گردیده اســت ،برای ده روز
به روی بازدیدگان کنندگان باز می باشد.
نمایشگاه کتاب هرات در حالی برگزار می
گردد که فرهنــگ مطالعه و کتابخوانی و
همچنــان صنعت چاپ و نشــر کتاب در
کشور با مشــکالت و چالش های فراوان
روبرو است.
برگزاری نمایشگاه کتاب ،یکی از راههای
ترویج فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی
اســت ،همچنان این نمایشــگاهها این
فرصت را مهیا می ســازد که به مشکالت
کتابخوانــی ،تولید کتاب و صنعت چاپ و
نشر کتاب پرداخته شود .بعد از سال 2014
و خروج نهادهای بین المللی از افغانستان،
متاسفانه ســرمایه گزاری های فرهنگی
نیز کاهش یافته اســت و ما کمتر شاهد
برگزاری نمایشگاه کتاب و جشنواره های
فرهنگی و هنری در کشور هستیم.
نمایشــگاه های کتاب که از سوی ناشران
خصوصی برگزار می گردد ،تنها روزنه های
امید برای آینده ی فرهنگ کتابخوانی در
کشور است .اما اینگونه نمایشگاه ها نیز
اندک اســت و به چند شهر بزرگ کشور
محدود می گردد .عالوه بر اینکه ناشران و
کتاب فروشان هرات پنج سال است که در
این شهر نمایشگاه کتاب برگزار می کنند
و کتاب و ســایر لوازم فرهنگی در اختیار
بازدیدکنندگان قرار می دهند ،ناشــران
کابلــی فقط در آغاز ســال تحصیلی در
دانشگاه کابل برای چند روزی نمایشگاه
کتاب برگزار می کنند به امید اینکه توجه
خریداران تازه راه یافته به دانشــگاه را
جلب کننــد و بتوانند چنــد جلد کتاب
بفروش برسانند.
تجاوز شــوروی ســابق به افغانستان،
جنگهــای داخلی در کشــور و حضور
طالبــان در رأس قدرت در دهههای اخیر
نقش کتاب و کتابخوانی را در افغانستان
بســیار کمرنگ کرد .اما در يك دهه ي
اخير كه زمينه نســبي براي فعاليت هاي
فرهنگي بوجود آمد ،عالقه مندي به كتاب
و كتابخواني در افغانســتان نیز افزایش
پیدا کرد و مردم نسبت به گذشته بيشتر
به مطالعه و تحقيــق روي آوردند .با آن
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هم ،رشد فرهنگ کتابخوانی تنها محدود
به چند شهر بزرگ کشــور می شود و در
اکثر والیت ها ،حتی یک کتابخانه مجهز که
بتواند کتابهای مورد عالقه مردم را عرضه
کند ،وجود ندارد .رسانه های چاپی نیز در
والیت های افغانستان حضور کمرنگ دارند
و اکثریت مطلق مردم افغانستان به رسانه
های چاپی دسترسی ندارند.
ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه نیازمند
یک سیاست گزاری طوالنی مدت و حمایت
های قوی دولتی است ،اما متاسفانه چنین
رویکردی در افغانستان وجود ندارد و همه
چیز در سایه سیاســت قرار گرفته است و
به فراموشی ســپرده شده است؛ مشکالت
سیاســی و امنیتی سایه ی سنگینی بر سر
مسایل فرهنگی انداخته است .موارد ذیل
از عمده تریــن چالش های فرا راه فرهنگ
کتابخوانی و مطالعه در کشور است.
بي سوادي
ســواد الزمه کتــاب خواندن اســت ،اما
متاسفانه در افغانســتان بيش از هفتاد در
صد مردم بي سواد هســتند و نمي توانند
بخوانند و بنويسند .بي سوادي خود باعث
كندي رشد فرهنگ كتابخواني و مطالعه مي
شود .كودكان و نوجوانان با تشويق والدين
به كتاب و مطالعه روي مي آورند ،ولي پدري
كه ســواد ندارد و از اهميت كتاب و مطالعه

آگاهــي ندارد ،چگونه مــي تواند كودك
خردسال اش را در فراگيري درس و مشق
ياري رساند و مواد مطالعاتي خوب و سالم
را براي او فراهم سازد؟
براي رشــد يکســان فرهنگ كتابخواني
در تمام کشــور ،الزم است تا نخست در
راســتاي محو بي ســوادي تالش شود.
متاســفانه هنوز در بسياري از روستاهاي
افغانســتان مکاتب دولتي با کمبود کتاب
درسي مواجه هســتند ،چه رسد به اينکه
در مکاتب کتابخانه هاي غني براي مطالعه
شــاگردان وجود داشته باشــد و آنها در
اوقات فراغت شــان بــه کتابخانه مکتب
رجوع بکنند و مطالعه بکنند.
بازار نشر كتاب
بازار نشــر کتاب هم در افغانســتان با
مشــکالت جدي رو برو است .نبود مطابع
مجهز و استاندارد ،عدم نظارت بر سيستم
چاپ و نبود مشتري از مشكالت عمده بازار
كتاب افغانستان به شمار مي رود .بر اساس
بعضي آمارها ،ساالنه در افغانستان نزديک
به  300عنوان کتاب به نشــر مي رسد در
حاليکه اين آمار در کشورهاي توسعه يافته
باالي سيصدهزار عنوان است.
عالوه بر اين ،دامنه نشــر و توزيع کتاب
نيز در افغانستان بسيار محدود است ،بجز
شهرهاي کابل ،مزار و هرات ،در بسياري از

واليات ديگر ،کتاب فروشي به ندرت يافت
مي شود و اکثرا قرطاسيه فروشي است تا
کتاب فروشي.
محدودیت دامنه ی نشــر کتاب یکی از
چالش های اصلی عــدم ترویج فرهنگ
کتابخوابــی در بین مــردم در نقاط دور
افتاده ی کشور است .روی آوردن به افراط
گرایی ،خشونت های خانوادگی ،خشونت
های جنســی و خشــونت های اجتماعی
بیشتر ریشــه در عدم آگاهی مردم دارد،
آگاهی نیز بدون خواندن کتاب و داشــتن
سواد به دســت نمی آید ،اما متاسفانه ما
هنوز برای محو بی ســوادی و گســترش
فرهنگ کتابخوانــی ،تالش های جدی را
روی دست نگرفته ایم و حکومت همچنان
در این زمینه بی برنامه است.
رقابت با دنياي مجازي
با رشد سريع تکنالوژي معلوماتي در يک
دهه ي اخير و دسترسي آسان به کتاب از
طريق انترنت ،بازار کتابهاي مکتوب نه تنها
در افغانســتان ،بلکه در سراسر جهان کم
رونق شده اســت .وب سايت هاي همانند
« آمازون» دسترســي آنالين به کتاب را
بسيار ساده کرده است؛ تنها الزم است که
لپ تاپ و يا تلفن هوشمند شما به انترنت
وصل باشد و يک حساب کاربري در سايت
آمازون داشته باشيد؛ به همين سادگي مي
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توانيد کتابهاي مــورد عالقه تان را بخريد
و بخوانيد .کتابهاي که شايد نسخه مکتوب
آن را سالها بعد هم نتوانيد پيدا کنيد.
سرعت دسترســي به کتاب ،رايگان بودن
اکثــر کتابهــا در کتابخانه هــاي مجازي
انترنتي ،باعث شده است که عالقه به کتاب
مکتوب کمتر شــود و اکثر کساني که توان
خريد کتاب مکتــوب را ندارند ،تالش مي
کنند تا نسخه پي دي اف کتاب مورد عالقه
شان را از انترنت با قيمت خيلي ارزان تهيه
بکنند و بخوانند.
در افغانستان هم اکنون اکثر جوانان کتاب
هاي الکترونيکي مي خوانند و کمتر کتاب
چاپي و مکتوب .اين امر باعث مي شود که
بازار کتاب کساد شــود و به صنعت نشر و
چاپ کتاب نيز آسيب جدي وارد شود.
قیمت کتاب
با توجه به فقر اقتصادی و تشــدید آن در
سالهای اخیر به دلیل بیکاری و بحران های
سیاسی ،گران بودن کتاب یکی از چالش های
اصلی کساد شدن بازار کتاب در کشور است.
بسیاری از کتابهای که در داخل افغانستان
ارائه می شود ،در بیرون از افغانستان چاپ
می گردد و ایــن امر باعث می شــود که
قیمت کتاب افزایش پیدا بکند .چنانچه در
نمایشگاه کتاب هرات بیشترین کتابهای که
به نمایش گذاشته شــده است کتاب های
است که از کشور ایران وارد گردیده است و
کتاب های چاپ شده در داخل کشور ،بسیار
اندک است .نبود زمینه چاپ با کیفیت کتاب
در داخل کشــور و عدم حمایت و سرمایه
گزاری در صنعت چاپ و نشر ،باعث می شود
که کتاب های مورد ضرورت بازار افغانستان
از کشورهای همسایه و با قیمت گزاف وارد
گردد و متاسفانه اکثر جوانان و عالقه مندان
به مطالعه توانایی خرید کتاب با قیمت های
بسیار گزاف را ندارند.
تقویت فرهنگ کتابخوانی نیاز به ســرمایه
گزاری دولتی و همچنان حمایت از سرمایه
گــزاری های خصوصــی در زمینه چاپ و
نشــر کتاب دارد ،سیاست گزاری فرهنگی
نیز یکی از ضرورت های رشــد فرهنگ و
ارزشــهای فرهنگی یک جامعه است .اما
متاسفانه حکومت افغانستان کمترین توجه
را به سیاست گزاری فرهنگی کرده است و
همه ســاله کمترین بودجه را به بخش های
فرهنگی اختصاص داده است.

جنگ القاعده در چهره طالبان
رضا احسانی

از ســال  2001تا حال طرف جنگ با دولت
بیشتر گروه طالبان بود .در دو سال گذشته
نیز این گروه بیشترین فشارهای نظامی را
بر نیروهای امنیتی کشور وارد کرده است.
اما این سؤال مطرح می شد که چطور گروه
طالبان با یک نیروی بیست هزار نفری خود
می تواند در برابر سیصدو پنجاه هزار نیروی
امنیتی کشور مقاومت کند؟
پرسش دیگر این بود که این گروه چطور می
تواند بــا این تعداد افراد خود عملیات های
بزرگ را در نقاط مختلف کشــور همزمان
سازمان دهد؟ در ماه سنبله و میزان امسال
ما شاهد بودیم که طالبان چند عملیات مهم
را در شمال ،جنوب و غرب کشور همزمان
ســازماندهی کرده بود و همه این عملیات

 کارتون روز
ها به منظور تصرف شهرها و مراکز والیات
راه اندازی شــده بود .عجیب این است که
این گروه در همه عملیات ها توانســته بود
تا مرکز و یا تا دروازه های شــهر پیشروی
کنــد و حتا والیت کندز را به صورت مؤقت
به اشغال خود درآورد.
تردیدی وجود ندارد که ســازماندهی این
عملیات ها بــه صورت همزمان هم از لحاظ
تأمیــن نیروهای عملیاتــی و هم از لحاظ
تأمین ســاح ،مهمات و امکانات مورد نیاز
جنگ ،کار دشــوار و هزینه بر می باشد که
بدون یک پشتوانه قوی و نیرومند خارجی
پیشروی در این جنگ ها ناممکن می شود.
تشدید عملیات های نظامی هراس افگنان
در دو سال اخیر به سه عامل بستگی دارد:
 -1با اعالم برنامه خروج نیروهای خارجی
و واگذاری تمام مســؤلیت های امنیتی به
نیروهای امنیتی افغانستان ،این امیدواری
برای هراس افگنان و حامیان داخلی شان
به وجود آمد که با خــروج نیروهای بین
المللی ،حکومت افغانســتان قادر نیست
در برابر تهدیدات وسیع و گسترده امنیتی
در شــمال ،جنوب ،غرب و شــرق کشور
ایســتادگی کرده و از قلمــرو جغرافیایی
خود دفاع کند و نظم و امنیت را در جامعه
حفظ نماید .از اینــرو مجموعه گروه های
تروریســتی و شورشی کشور مصمم شده
بودند که از آخرین توانایی های خود برای
ســرنگونی نظام سیاســی در افغانستان،
اســتفاده کرده و تالش نمایند تا باردگر
امکان سلطه گروه طالبان و حاکمیت رژیم
دلبخواهی شــان را در این کشور فراهم
گردانند.
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همزمانی خروج نیروها با برگزاری انتخابات
ریاســت جمهوری که از همان زمان پیش
بینی می شد که این انتخابات با چالش ها
و دشــواری های سخت روبرو خواهد شد،
احتمال سیر نزولی قدرت دولت را افزایش
می داد.
 -2برخی از کشــورهای خارجی به دالیل
اختالفاتی که با دولت افغانســتان دارند،
دوست نداشــتند ،اقتدار نظام سیاسی در
افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی،
حفظ شود و این کشور بتواند توانایی خود
را در عرصه های امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی به منصه ظهور برساند.
بنابراین یکــی از فاکتورهای عمده تداوم
جنگ در افغانستان ،تمایل برخی کشورها
به ادامه ناامنی و بی ثباتی در این کشــور
می باشد .واضح است که این تمایل با بسته
های کمکی تســلیحاتی ،مالی و امکانات
لوجیســتیکی به گروه های شورشــی و
حامیان تروریســتی آنها همراه می باشد.
گروه های شورشــی بدون حمایت های
تخنیکی ،آموزشی و تسلیحاتی از بیرون،
توان جنگ و مقابله بــا نیروهای امنیتی
افغانستان را نداشتند و ندارند.
 -3ظهور گروه دولت اسالمی ( داعش ) در
افغانستان عامل سوم تشدید و گسترش
جنگ در دو ســال اخیر به حســاب می
آید .این گروه عالوه بــر این که خود در
صــدد ایجاد پایگاه در افغانســتان بود و
به این منظــور عملیات هایی را در والیت
ننگرهار به هدف تصرف ولسوالی های آن
والیت شروع کرد؛ یک رقیب بالقوه برای
گروه طالبان نیز به شمار می آمد .طالبان

احساس کردند که اگر در جبهه های جنگ
نتواند رضایت خاطر حمایت گران خارجی
خود را به دســت آورند ،این امکان وجود
دارد که آن کشــورها از حمایت طالبان
صرف نظر کنند و گــروه تازه وارد داعش
را برای پیشــبرد اهداف سیاسی خود در
افغانستان به کار گیرند.
از طرف دیگر گروه داعش خواهی نخواهی
بر سر قلمرو حاکمیت خود با طالبان درگیر
می شد .زیرا داعش باید برای ایجاد پایگاه
نظامی در افغانســتان بــه مناطقی حمله
کنند که گروه طالبان در آن مناطق سلطه
و حضور دارند و این مسأله سبب می شد
که طالبان باید بیش از پیش مواظب حفظ
قلمرو تحت نفوذ خود در افغانستان باشد.
عوامل فوق عزم گروه طالبان را در تشدید
و گسترش جنگ مستحکم تر کرد .اراده
جنگی این گروه و نقش مهم این گروه در
ناامنی ها و بی ثباتی ها ،توجه کشــورها
و حلقات اســتخباراتی منطقه را به سوی
طالبان جلب کرد و این امر به دوام حمایت
ها و کمک های آن کشورها ازگروه طالبان
انجامید .حال این گروه طالبان اســت که
بازهم به عنوان یک ابزار مؤثر و پرقدرت
در راستای تطبیق سیاست های امنیتی و
سیاسی کشورهای خارجی مورد استفاده
قرار می گیرد.
اما چیزی که در این مدت به فراموشــی
سپرده شــده بود ،نقش شبکه تروریستی
القاعده در تقویت موتــور جنگی طالبان
بود .در این دو ســال توجه ما بیشــتر به
گروه طالبان و حقانــی و داعش معطوف
بود و شــبکه القاعده به عنوان یک گروه

تروریســتی فعال و خطرناک در منطقه از
انظار عمومی پنهان مانده بود .فکر می شد
که این شبکه تروریسی پس از کشته شدن
بن الدن دچار نابسامانی داخلی گردیده و
نظم و ســازماندهی خود را از دست داده
است.
شــگفتی اینجااســت که چرا حکومت و
مسؤالن نظامی نیروهای ائتالف در این باره
سکوت کرده بودند و از سهم شبکه القاعده
در ناامنی های کشور نام نمی بردند؟
گزارش اخیر ســازمان ملل متحد در مورد
تعداد جنگجویــان داخلی و خارجی که در
حال حاضر علیه دولت می جنگند ،نشــان
می دهد که بیش از بیســت و پنج در صد
جنگجویان را نیروهای وفادار به شــبکه
القاعده تشــکیل می دهد .بر اساس این
گزارش مجموع جنگجویانــی که در برابر
دولت می جنگند ،چهل و پنج هزار نفر اند
که بیش از یک چهارم آنها را افراد خارجی
و نیروهای مرتبط با شبکه القاعده تشکیل
می دهند .این گزارش روشن می سازد که
در این مدت شــبکه القاعده هم در تأمین
نیروهای جنگی و هم در بخش زمینه سازی
و ایجاد آمادگی و ســاخت بمب های دست
ساز به صورت وسیع با طالبان و گروه داعش
همکاری مداوم داشته است.
واضح اســت که با توجه به نقش پر رنگ
کشــورهای خارجی و حلقات استخباراتی
منطقه در حمایت از گروه طالبان و باتوجه
به همکاری نزدیــک و تنگاتنگ این گروه
با شبکه های تروریستی و از جمله شبکه
القاعده ،نقــش خود طالبــان در جنگ
های ضد دولتی بســیار کمرنگ می شود؛
بنابراین گفته مــی توانیم که گروه طالبان
تنها به عنــوان تأمین کننده نیرو و فراهم
آوری زمینه های داخلی جنگ ،عمل کرده
است و سیاســتگذاری ها و تاکتیک های
پیچیده جنگ به واسطه کشورهای خارجی
و نیروهای وابسته به گروه های تروریستی
طراحی می گردد .پس گفته می توانیم که
جنگ در افغانســتان یک جنگ داخلی و
مربوط به حکومت از یک طرف و طالبان از
طرف دیگر نیســت؛ بلکه این جنگ دارای
ابعاد گسترده و بســیار پیچیده خارجی
است که با گروه های خطرناک تروریستی
نیز پیوند ناگسســتنی پیدا کرده است .از
اینرو نوع تصمیــم گیری و مقابله باعوامل
ایــن جنگ نیز بایســتی از محدوده های
کوچک داخلــی فراتر رفته و راه حل های
منطقه ای و بین المللی برای آن جســتجو
شــود و از حمایت هــای منطقه ای و بین
المللی برای خاموش ســاختن آتش این
جنگ استفاده گردد.
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