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 فساد و اختالس،
 امروز و فردای افغانستانقصه دیروز،  

 
از چهرهنشر تازه یکی از زخمترین لیست  افغانستان در نشریات معتبر بین المللی،  های عمیق این    های آلوده به فساد 

دو مصیبت نکبت و این  جنگ است  همزاد  از کشور را دوباره تازه کرد. فساد  که دست  بار نزدیک به نیم قرن است 
نمی بر  ما  مرگریبان  منافع دارند.  جهت  در  در عرصه عمومی  شده  واگذار  قدرت  از  نادرست  استفاده  فساد  از  اد 

مانند  از کشورها،  در برخی  اما  دارد،  وجود  خفیف،  هرچند  به درجاتی،  در همه کشورها  پدیده  این  است.  شخصی 
به مرز وحشت میافغانستان،  که همه دستگاهناکی  و غیر دولتی را می  رسد   .بلعدهای دولتی 

 

که در سالاین پدیده به هنگامی بر می  آغاز درگیر، و کشورهای همگردد  پیمان  های پایانی جنگ سرد، دو ابرقدرت 
نبرد نیابتیحساب و کتابی را، روانه میدانشان، امکانات بی امکاناتی که نه از مجاری  های  شان در افغانستان کردند، 

قانونی می صالحیتشفاف  مراجع  نه به  و  قانوآمد  داده میدار  تحویل  حسابنی  و  نه نیازی به گزارش  و  دهی  شد، 
در دهه   ترکی الفیصل، رئیس سازمان استخبارات سعودی  که تنها در یک  80داشت.  میالدی، در کتابش نوشته است 

افغانس قلم، در همان آغاز جهاد، مبلغ دو ملیون دالر را به صورت نقد، به دولت پاکستان سپرد تا به مجاهدان  تان  مردان 

زمان نیز کمک شوروی آن  اتحاد  باقی نماند.  بین المللی  مجامع  در نزد  و رد پایی از آن  شود،  به داده  مشابهی  های 
و گروه خود  تحت الحمایه  پدیده پولهای وابسته به آن میدولت  و های اپراتیفی در کنار پولکرد.  های فروش اسلحه 

را شکل می از اقتصاد فاسدی  بخشی  این طرف و ملیشهدامواد مخدر  که میان مجاهدین  آن طرف، در گردش  د  های 
به بخشی   بود. طالبان که با شعار مبارزه با شر و فساد سر برآورده بودند، با تکیه بر قاچاق و مواد مخدر، به سرعت 

این امر رفته رفته به استحاله همه چیز در فساد انجامید تبدیل شدند.   .از آن ساختار فاسد 

 
ای از فساد شکل  پیشینههوریت حجم عظیمی از پول به طرف افغانستان سرازیر شد، و این بار نسخه بیدر دوران جم

و هم چهره داشتند  آن سهم  در  المللی  شرکتها و شخصیتهای بین  که هم  به عالوه نبود   ها و گروهگرفت  های داخلی، 
که از ادارا گسترده  فساد  این  در رهبری دولت.  مبارزه با فساد  در اراده  و بلکه  دولتی  تا سازمانهای غیر  دولتی  ت 

این پدیده در دو دهه   را با خود برد. یکی از عوامل تشدید  جامعه موج میزد تبدیل به سیالبی شد که جمهوریت  سطح 

گروه به شکل   این  و فرماندهان  بودند،  به راه انداخته  که طالبان  بود  جنگی  فرسوده،  به اضافه بیروکراسی  گذشته، 
از این پدیده بودند گیری،باج  .اختطاف و قاچاق مواد مخدر بخشی 

 
روزها شماری از چهره به اختالس و فساد، در تبانی با طالبان، به کابل برگشتهدر این  تا افزون بر های مشهور  اند 

سرمایهباز پس پولگیری  در جلب  خود  مهارت  شان،  اختالس  حاصل از  آنهای  اختالس  و  اپراتیفی  در های  را  ها 

فرهنگ فاسدپرور، خ  ساختاری، بدون برچیدن  بدون تغییر در فساد  ببرند. افغانستان  و سهمی  طالبان قرار دهند  دمت 
چهره محاکمه  امکانو بدون  جهانی  جامعه  که بدون کمک  به فساد،  رسید،  های مشهور  به ثبات نخواهد  نیست،  پذیر 

اقتصاد درون نخواهدشاهد  ملی  دولت  بود، و دارای  نخواهد  و   زا  وضعیت را ندارند،  تغییر این  طالبان ظرفیت  شد. 
بر چشمهچنانهم چنگ انداختن  رهبران شان بر سر قاچاق مواد مخدر،  از هم اکنون  عایداتیکه  های  ، و ازدواجهای 

شد هیوال فرو بلعیده خواهد   .مکرر با هم در رقابتی پرتنش قرار دارند، نظام شان نیز در کام این 
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