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حکومت فاسد و جامعه ی رو به فساد

ــــــــــسرمقاله

تروریسم و ناهمسویی

کشورهای منطقه در برابر آن
حفیظ اهلل زکی
بحث تروریسم باردگر به یکی از جنجالی ترین مباحث سیاسی
و امنیتی در منطقه تبدیل شــده است .تغییرات راهبردی که در
سطح بین الملل و منطقه خاورمیانه به وجود آمده و ایتالف هایی
که بر محور تشــدید رقابت های سیاسی و ایدیولوژیکی شکل
گرفته ،ابعاد مبارزه با تروریسم را با پیچیدگی های زیادی مواجه
کرده است.
تا هنوز ایتالف جهانی مبارزه با تروریســم حد اقل توانسته بود
سیاست های مخالف و گاه متضاد کشورها را در راستای مبارزه
با تروریسم هماهنگ بســازد .در پی همین هماهنگی نیروهای
بین المللی در افغانســتان حضور یافت و بیش از یک و نیم دهه
مبارزه با هراس افگنی را رهبری کردند .در این مدت کشورهای
منطقه و جهان با همه اختالفاتی که باهمدیگر داشــتند ،اما به
صورت علنی و آشکار در مسیر مبارزه با تروریسم سنگ اندازی
نمی کردند.
رویکردجهانی مبارزه با تروریســم اختالفات کشورهای مختلف
را در راســتای مبارزه با تروریسم پوشانده بود و همه رویکردها
را به یک ســو جهت داده بود ،ولی خروج نیروهای بین المللی
از افغانســتان از یک ســو و ظهور گروه داعش و ســایر گروه
های تروریستی در افغانستان از ســوی دیگر ،نوعی بی باوری
در سیاســت های جامعه جهانی را در افغانســتان دامن زد .بر
مبنای این بی باوری برخی کشــورها احساس کردند که جامعه
بین المللی مثل گذشته از افغانســتان حمایت نخواهد کرد ،از
اینرو کشورهایی که خود را در معرض آسیب گسترش تروریسم
در منطقه می دانســتند ،راهکارهای ویژه خودشان را در پیش
گرفتند که این امر نوعی گسست ،پراکندگی و ناهمسویی را در
میان اعضای ایتالف جهانی مبارزه با تروریسم به وجود آورد.
مســأله مهم در این رابطه این اســت که رقابت ها و اختالف ها
میان کشورها در حال حاضر با کنش و واکنش کشورهای منطقه
در برابر تروریسم رقم می خورد .هر کشور به گونه ای تالش می
کند تا از پدیده تروریسم برای پیشبرد رقابت و یا نمایش قدرت
خود در منطقه سود ببرد ،بدون شک این گونه موضع گیری ها از
یک طرف به ظهور گروه های بیشتر تروریستی کمک می کند و
از سوی دیگر روند همگرایی امنیتی را در منطقه با دشواری های
زیادتری روبرو می سازد.
روابط پر تنش افغانستان و پاکستان که با اتهام زنی های متقابل
در حمایت از گروه های تروریســتی دنبال می شود ،تماس های
روســیه با طالبان و نقش بالقوه ایران و هند در آینده افغانستان
همه وضعیت امنیتی در افغانســتان را پیچیده کرده اســت .در
حالی که افغانستان کشور پاکســتان را به سیاست های دوگانه
در قبال تروریســم متهم می کند ،اما آن کشور متقابال می گوید
که تروریستان از خاک افغانستان می آیند و حمالت تروریستی
خود را در خاک پاکســتان انجام می دهند .هردو کشور خود را
قربانی تروریسم می دانند و هردو کشور خود را در مبارزه جدی
با تروریســم متعهد می دانند ،اما هردو کشور یکدیگر را در نا
امنی های کشورشــان مقصر می دانند .اکنون پاکستان در پی
حمله تروریستی در آن کشــور مرزهایش را با افغانستان بسته
است.
اکنون عالوه بر رویکرد پاکســتان در قبال تروریســم و امنیت
افغانستان ،سیاست های کشــورهای روسیه ،چین ،ایران ،هند،
امارات و عربســتان نیز در آینده سیاسی افغانستان در معرض
سؤال قرار گرفته است .آیا این کشــورها هماهنگ با حکومت
افغانســتان مبارزه با هراس افگنی در این کشــور را به پیش
خواهند بــرد و یا با تماس با گروه های مســلح مخالف دولت،
هر کدام راه جدا از حکومت افغانســتان را برای تأمین و تضمین
منافع شان در افغانستان در پیش خواهند گرفت؟
حکومت افغانستان با توجه به وضعیت آشفته منطقه و با توجه به
میزان آسیب پذیری این کشور از دخالت های کشورهای بیگانه
بیش از هر زمان دیگر بــه اجماع و همگرایی منطقه ای حد اقل
در مبارزه با تروریســم تأکید می کند .از اینرو ایجاد همگرایی
منطقه ای و مبارزه صادقانه کشورهای منطقه در برابر تروریسم،
از اهداف اســتراتژیک امنیتی و منطقه ای افغانستان به شمار
می رود.

فســاد فراگیر در ادارات دولتی مشکل
همیشگی نظام سیاسی و اداری افغانستان
به شمار می رود .افغانستان در سال های
گذشته جزء فاسدترین کشورهای جهان
به حســاب می آمد و این رتبه در حالیکه
این کشــور در حال بازســازی قرار دارد
و نیازمندی هایــش از طریق کمک های
جامعه جهانی برآورده می گردد ،ســبب
بدنامی ،خفت و شرمســاری مقامات این
کشور در انظار جهانی خواهد شد.
حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه جدی با
فساد پا به میدان گذاشت و در همان آغاز
اراده خود را در مبارزه بافساد با اقدامات
چندی نشــان داد ،ولی این اقدامات تنها
امیدواری هایی را برای مبارزه با فساد به
وجود آورد و انتظارات مردم را از حکومت
وحدت ملی باالتر برد.
اقدامات سمبولیک و بدون برنامه حکومت
وحدت ملــی؛ اما در دراز مدت راهی را به
سوی محو و یا کاهش فســاد باز نکرد و
این پدیده همچنان سلطه خود را در روند
کارهــای اداری حفظ کرد و به عنوان یک
عامل مهم و قدرتمنــد ناکارآیی ،قانون
گریزی و بی سروسامانی در کشور همچنان
باقی ماند.
فســاد عالوه بر اینکه حیثیــت و اعتبار
حکومت افغانســتان را در انظار عمومی
جهان و بخصوص کشورهای حمایت کننده
از بین می برد ،نشــانهی سقوط هولناک
جامعه افغانســتان در گردابی اســت که
حکومت ها برای آنها فراهم کرده است.
بر اساس ارزیابی که امسال صورت گرفته
حکومت افغانستان از مقام دوم فاسدترین
کشورها به مقام هشــتم تغییر مقام داد.
این مسأله اگرچه یک پیشرفت در زمینه
مبارزه با فساد محسوب می گردد ،اما نمی
تواند امیدواری جدی را در این عرصه خلق
کند .هنوز حکومت وحدت ملی در لیست
فاســدترین و نامطلــوب ترین حکومت
های جهان قرار دارد و تــا زمانی که نام
افغانســتان در این لیست درج باشد و در
ردیف کشــورهای چون سومالیا ،کوریای

رضا احسانی

شــمالی ،عراق و ...قرار بگیــرد ،کارآیی و
مطلوبیت اداری و سیاسی خود را به دست
آورده نمی تواند.
برخی از کشورها در حالیکه جزء نظام های
فاسد و خودکامه به شمار می روند ،اما به هر
حال تالش های موفقانه در راســتای رفاه و
اشتغالزایی شهروندان شان نیز صورت می
گیرد .ولی افغانســتان متاسفانه در ردیف
کشورهای قرار دارد که فساد فراگیر و همه
جانبه فرصت هرگونه فعالیت های سودمند و
ترقی خواهانه را گرفته است.
افغانســتان با آنکه از منابع طبیعی سرشار
برخوردار می باشــد ،ولی به دلیل ناکارآیی
و فساد در دستگاههای دولتی ،مردم آن از
جمله فقیرترین و محروم ترین مردم جهان
به شمار می رود و ساالنه ملیون ها شهروند
آن به کمک های عاجل بین المللی نیازمند
اند .در این کشور روند بازسازی متوقف می
شود و اقتصاد آن رشد منفی پیدا می کند و
عقب ماندگی ،تورم و بیکاری زندگی مردم
را با درد و رنج همیشگی همراه می سازد.

فساد نشانه خودکامگی و بی سروسامانی
درونی دولت اســت .زمینه و مجال برای
قانون گریزی ،نبود هراس از نظارت مردم
بر اعمال دولت و تمایل زمامداران به تمرکز
قــدرت و تجمع ثروت ،به فربه تر شــدن
هیوالی فســاد می انجامد و روند کارهای
اداری را به تعویق می اندازد.
حکومت زمانی خــود را مکلف و ملزم به
مبارزه با فساد می داند که از نظارت مردم
بر اعمال خود بیمناک باشد .اگر دولتمردان
تــرس و بیمی از واکنــش و عکس العمل
شهروندان نداشته باشد ،هرگز خود را ملزم
به رعایت قانون و گریز از روندهای فســاد
آلود نمی بیند.
رویــه های عملــی مقامــات دولتی در
افغانســتان نشــان می دهد که علیرغم
این که قانون اساسی تمامی سازوکارهای
نظارتی را از ســوی شهروندان پیش بینی
کرده اســت ،ولی مقامــات دولتی بدون
توجه به سازوکارهای قانونی و بدون توجه
به ارزش ،دانش ،کارآیــی و آگاهی افراد،

مناصب دولتی را مطابق ســایق و عالیق
شخصی خودشان تقسیم می کنند و افراد
ناکارآمد ،بی تجربــه و ناالیق را بر مبنای
وابستگی های شــخصی مقرر می کنند،
منافع شــخصی را بر منافع ملی اولویت
می دهند و در همه تصمیم گیریها منفعت
های شخصی معیار و مالک قرار می گیرد.
این مسایل در مجموع بیانگر این است که
هنوز حقوق شهروندی در این کشور تحقق
نیافته و هنوز شــهروندان کشور از دید
مقامات دولتی به شــهروندان درجه یک،
درجه دو و درجه سه تقسیم می شوند.
گرچند نظام سیاســی در کشور مامبتنی
بر دموکراسی اســت ،ولی در زیر پوست
دموکراسی ،هنوز فرهنگ منافی با ارزش
های دموکراسی سیطره دارد .فرهنگی که
به سوی خودکامگی و تمرکز قدرت تمایل
دارد و امورات فساد آلود را برای رسیدن به
این هدف توجیه می کند.
واقعیت این است که در افغانستان انتخابات
برگزار می شود و مقامات بلندپایه حکومتی
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در ظاهر بر اســاس آرای مردم انتخاب می
شــوند ،ولی کار ویژه های انتخابات و سایر
روندهای دموکراتیک در افغانستان به نتایج
مطلوب و قابل پیش بینی نمی انجامد.
فرهنگ های تبعیض گرا و محدود نگر حاکم
بر کشــور ،تمایل به انحصار و تمرکز قدرت
را شــدید تر می ســازد و تمرکز و انحصار
قدرت به خودکامگی کامل می انجامد .این
نوع حکومت ابتداء با تاراج سرمایه های ملی
از راه فســاد ،مردم را به فقر و بدبختی می
کشاند و پس از آن فساد را از دایره حکومت
به الیه های میانی و پایانی جامعه گسترش
می دهد.
در حکومت های فاسد شــهروندان به دو
قطب کالن خودی و غیــر خودی یا بیگانه
تقسیم می شوند و فرصت ها و امکانات به
صورت ویژه در اختیار قطب خودی قرار می
گیرد .این امر بــه صورت ناگزیر به طبقاتی
شدن جامعه می انجامد و شهروندان درجه
دو را به سوی فقر و فالکت سوق می دهد.
اگر ما می خواهیم فساد از افغانستان ریشه
کن شود و مسیر توسعه و آبادانی کشور در
پرتو حکومت عادالنه و تکثرگرا هموار گردد،
باید در بادی امر فرهنگ سیاسی حاکم در
کشور اصالح شود و شهروندان همه به یک
چشم نگریسته شــوند و درجه و رتبه ای
میان شهروندان بر مبنای قوم ،نژاد ،مذهب،
عقاید سیاسی و حتا جنسیت وجود نداشته
باشد .باید تمام تصمیم ها بر اساس قانون و
بنابر اصل شایستگی و لیاقت گرفته شود و
تعهد ،دلسوزی و شایستگی مبنای جلب و
جذب افراد در ادارات دولتی به شمار بیاید.
تا وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سياست
بر محور فساد آلود بچرخد ،نميتوان انتظار
داشت كه حكومت در مبارزه با فساد موفق
می شود و این غده چرکین را از دامن ادارات
ریشه کن می سازد .قانونگرایی و احترام به
قانون و رعایت اصل حقوق شــهروندی به
معنای واقعی کلمه راه حل اساسی مبارزه با
فساد شمرده و توانایی و ناتوانی حکومت در
برابر فساد نیز در گرایش رویکردهای عدالت
محور حکومت محک می خورد.

چهار دلیلی که روسیه بيش از پيش از طالبان
در افغانستان حمایت می کند
مسکو با دشمن دشمن خود همکاری می کند
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بــه تازگی ،روابط بین طالبان و روســیه با
ضمیر کابلوف فرســتاده ویژه روسیه برای
افغانســتان مورد بحث قرار گرفت .روسیه
بطور موثری با دشــمن قدیمی خود یعنی
طالبان متحد شده است و اعالم کرده است
که بــا آنان تماس دارند .تماس مســکو با
طالبان به گذشته بر می گردد ،اولین تماس
مستقیم روســیه با طالبان در سال 1995
اتفاق افتاد ،وقتی یک هلیکوپتر روسی که
در حال انتقال ســاح بود توسط طالبان در
کندهار مجبور به فرود شد و هفت شهروند
روس را دستگیر کردند.
در آن زمان فردی از جانب روسیه به قندهار
ســفر کرد و رهبر پنهانی طالبان مالعمر را
مالقات کرد ،آن فرد کســی نبود جز ضمیر

 کارتون روز
کابلوف .بعد از شکســت مذاکرات ،هفت
خلبان روسی دستگیر شده با یک هلیکوپتر
به امارات متحده عربــی فرار کردند آنها با
خود ســه نفر از طالبان را بردند .به اساس
گزارش ساندی تایمز ،اخیرا جلسه ای بین
رهبر پیشین طالبان و والدیمیر پوتین رییس
جمهور روســیه در سپتامبر  2015به هدف
همکاری صورت گرفت .پوتین در یک پایگاه
نظامی که نامش ذکر نشده در تاجیکستان
با مال اختر منصور دیدار داشته است .بنا به
گزارشی در این دیدار حول مباحث همکاری
با مبارزه علیه داعش صحبت صورت گرفته
است .طالبان چنین دیداری را رد کرده بود.
بعد از کشته شدن مال منصور توسط طیاره
بی سرنشین آمریکا در بلوچستان پاکستان
 ،روسیه با رهبر کنونی طالبان مال هیبت اهلل
آخوند زاده به تماس هایش ادامه داد .دولت
مردان روســی به چهار دلیل استراتیژیک
ذیل به کمک به طالبان ادامه می دهند:
اول؛ روســیه با حفظ ارتباط خود با طالبان
به غرب یادآوری مــی کند که نباید منافع
مسکو را در بحث های بین المللی و منطقه
ای راجع به افغانســتان نادیده بگیرد .در
جنوری ســال  2016گروه هماهنگی چهار
جانبه برای پیشــبرد صلح با شرکت ایاالت
متحده ،چین ،پاکستان و افغانستان شکل
گرفــت ،این چهار کشــور برنامه گفتگو با
طالبان را پیش می بردند ،روســیه احساس
کرد که به حاشــیه رانده شده و تالش کرد
فعالیت های این گروه به شکست بیانجامد.
روسیه در عوض نشست سه جانبه ای در باره
افغانستان با حضور روسیه ،چین و پاکستان
تشکیل داد بعد از آن ایران نیز به این جمع
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پیوست .در واقع مســکو با این اقدام که
می تواند نقش مهمی در افغانستان داشته
باشــد و حتی قادر اســت ائتالف منطقه
ای براه اندازد به غرب هشــدار می دهد.
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه
درمالقاتش در کابل هفته گذشــته اعالم
کرد که در اواســط ماه فبروی نشست بین
المللی پیشبرد صلح با شرکت کشورهای
روسیه ،افغانستان ،پاکستان ،چین ،ایران و
هند برگزار خواهد شد ،که مطابق با وعده
روسیه این نشست چند روز قبل در مسکو
برگزار شد.
دوم؛ سیاستمداران روسی با حمایت طالبان
می خواهند مانع رســیدن ایاالت متحده
و ناتو به اهداف شــان شوند .از سال 2001
تاکنون بیشــتر از  2300سرباز آمریکایی
در جنگ با طالبان و القاعده در افغانستان
کشته شده اند .روسیه عالوه بر درگیری
در خاورمیانه قصــد دارد نفوذش را فراتر
از آسیای مرکزی گسترش دهد .به منظور
تقویت ارتباط خود با طالبان ،مســکو در
حال نزدیک شدن به پاکستان نیز است .در
سپتامبر سال  70 ، 2016روس و  130نیروی
ویژه پاکستانی اولین مانور مشترک نظامی
خود را در شمال پاکســتان انجام دادند.
پاکســتان از زمان تاسیس طالبان از آنان
حمایت کرده اســت و حاال هم از همکاری
مسکو در رابطه با طالبان منفعت می برد.
پاکستان همیشه مورد انتقاد بوده بخصوص
توســط دولت افغانستان و هند و به خاطر
حمایت از گروه های شــبه نظامی از سوی
مجامع بین المللی بطور گســترده مورد
انتقاد قرار گرفته اســت .اما حال ارتباط

روسیه با طالبان ممکن است بار محکومیت
بین المللی بر پاکستان را کاهش دهد.
سوم؛ روسیه از حضور داعش در افغانستان
و خاورمیانه احساس خطر می کند .حضور
داعش از سال  2014در افغانستان در حال
گسترش اســت ،بخصوص گسترش آن به
شمال افغانستان و از آنجا به آسیای مرکزی
و روســیه یکی از نگرانی های این کشور
اســت .از روزی که داعش وارد افغانستان
شــده اســت طالبان با آنان می جنگند،
بنابراین روســیه می خواهد از این طریق
کمک هایش به طالبان را گسترش دهد .در
دسامبر گذشته سخنگوی وزارت خارجه
روسیه خانم ماریا زاخارو به رسانه ها گفت
روسیه در جنگ طالبان با داعش همکاری
اطالعاتی می کند .همــکاری منطقه ای
روسیه با ایران و ترکیه بر سر موضع سوریه
که به نظر می رسد موفقیت آمیز بوده است
روسیه را واداشته است که اقدام مشابهی
را در باره افغانستان با آوردن ایران ،چین
و پاکستان به راه اندازد.
چهــارم؛ تریــاک افغانســتان یکی از
دردسرهای روسیه اســت .افغانستان 90
درصد مواد مخدر جهان را تامین می کند،
اکثر جاهای که مواد مخدر کشــت ،تولید
و پروســیس می شود تحت کنترل طالبان
است .روســیه یکی از بزرگترین بازارهای
مورد هدف قاچاقچیان مواد مخدر اســت.
ســاالنه حدود  70000نفر در روسیه بدلیل
مصرف مواد مخدر جان خود را از دســت
می دهند و سیاســتمداران روس به این
باور هستند که برای مبارزه با مواد مخدر،
طالبان در مقایســه به دولت افغانستان

شریک بهتری است .تریاک افغانستان بیش
از یک دهه ،مشکل نه تنها روسیه بلکه کل
منطقه و اروپا بوده است .بنابراین ،روسیه
نمی تواند حضور خود را تنها بدلیل از بین
بردن مواد مخدر توجیه کند .واضح است که
طالبان حمایت از تولید مواد مخدر را متوقف
نخواهد کرد؛ چــرا که تولید تریاک یکی از
منابع مهم مالی این گروه به شمار می رود(
ســاالنه از تولید تریاک حدود  400میلیون
دالر بدســت می آورد) .حداقل گفتگوهای
روســیه با طالبان از سال  2007تا بحال در
کاهش مواد مخدر کمکی نکرده است .فقط
افغانستان با ثبات و دولت مقتدر می تواند از
پس چالش مواد مخدر برآید نه طالبان .حتی
اگر هدف اصلی در پشت روابط گرم روسیه
با طالبان مبارزه با داعش باشــد ،مســکو
دچار اشتباه استراتیژیکی شده است ،چرا
که طالبان به تنهایی نمی تواند داعش را از
بین ببرد .در حقیقت اکثر جنگجویان داعش
در افغانستان قبال طالب بوده است ،حمایت
روسیه از طالبان که ممکن است اعضای آن
بعدتر به داعش بپیوندنــد اوضاع را وخیم
تر خواهد کرد .حمایت روســیه از طالبان
وضعیت امنیتی افغانســتان را تضعیف می
کند.
رویکرد مناســب همکاری با کابل است تا
زمانی که جوامع بین المللی از دولت وحدت
ملی حمایت می کند تنها را موثر برای مقابله
با داعش همین رویکرد است .دولت وحدت
ملی برای از بین بردن داعش از زادگاهشان
در فراه و هلمند و بعــد از آن زابل و غزنی
موفق بوده است .حافظ سعید ،یکی از سران
داعش در افغانســتان و صدها جنگجوی
آنان در یک درگیــری قوی نیروهای افغان
کشته شــدند .جنگجویان داعش یکبار در
شرق کشور پایگاه قوی را ایجاد کردند که
با حمله سریع نیروهای افغان از بین رفتند،
در جوالی  2016بــا حمایت ایاالت متحده،
نیروهای افغان در ننگرهار  300تن از اعضای
داعش را کشتند .حمایت روسیه از طالبان
پیامد های ناگواری برای آینده افغانســتان
خواهد داشــت ،دولت مرکزی در کابل را
تضعیف خواهد کرد ،وضعیت به سمتی پیش
خواهد رفت که از افغانستان سوریه دیگری
بوجود آید ،در سوریه ،روسیه از بشار اسد
رییس جمهور دولت حمایت می کند اما در
افغانســتان با حمایت طالبان ،مسکو مانع
موفقیت دولت مشروع در کابل که حمایت
جوامع جهانی را نیز با خود دارد ،می شود.
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