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  تورن غالم سخى

 فساد، علل، عوامل و مبارزه  با آن
 

فساد که یکى از پدیده هاى خطرناک و تهدید کننده 
نظام هاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى جوامع 
بشرى بوده که به انواع مختلف در عرصه هاى 

 مختلف پدیدار میگردد. 
ن فساد را انسان ها از بدو پیدایش به روى کره زمی

تجربه نموده و براى جلوگیرى از شیوع این مرض 
مهلک اجتماعى مبارزه نموده است. زمانیکه خداوند 

زمین منحیث خلیفه انتخاب  خواست انسان را در کره  
کند و حاکمیت آنرا به انسان تفویض نمایند، مالئیک 
به خداوند گفتند: آیا به کسى خالفت زمین را میدهید 

احق بریزند و فساد نمایند. خداوند علیم که آنها خون ن
این رابطه  وجود اصرار مالئیک در با علم قدیمش با

فرمانروایى باالى زمین را به انسان ها بخشید. از 
خالل روایات میدانیم که اولین فساد را در تاریخ 

رمانى را در پیشگاه خدا ابلیس قابیل پسر آدم )علیه السالم( در مقابل برادرش هابیل مرتکب شد، و اولین ناف ،بشریت
دارى ورزید، و ابلیس به خداوند خطاب نمود؛ تا  نمود که به اساس فرمان پروردگار از سجده به آدم علیه السالم خود

زمانیکه دنیا وجود دارد بندگان خدا را به عصیان و نافرمانى خواهم کشید. زمانیکه انسان هاى بدوى آرام، آرام با 
گى اجتماعى را تشکیل دادند، نیاز شدید بخاطر بقایاى شان به آب و غذا و مسکن پیدا نمودند از اینکه ازدیاد نفوس زند

در معرض خطر حیوانات وحشى قرار میگرفتند به ساختن اسلحه آغاز نمودند، و بخاطر منافع اقتصادى و طبیعى 
اساس تفاوت اقتصادى قرار میگیرد، و انسان تالش نمودند تا حیات خوبترى داشته باشند. اینجاست که تفاوت زندگى بر

که قدرت را دوست دارد اقتصاد را پایه و اساس آن میداند، تالش نمودند تا اراضى بیشتر و حاصلخیزترى را مالک 
شوند، همین رقابت هاى اقتدارى و اقتصادى و تفاوت هاى زندگى در حیات بشر ابتدائى سبب ایجاد فساد گردیده و فساد 

م تر و ابعاد گسترده ترى پیدا کرد و اولین بار فساد در دستگاه فرعونیان قبل از میالد مسیحى رونما گردید. مفهوم عا
طبقات اشراف که مالکین اراضى وسیع بودند براى به زنجیر کشیدن و استثمار طبقات محکوم و پائین جامعه مالیه 

تجارت پیشه گان وضع مى نمودند. در صورت بروز  هاى گزاف و غیر قابل تحمل را باالى دهقانان و اهل صنعت و
مشکالت و فشار باالى حکومت مالیات سنگین و غرایم طاقت فرسا را باالى افرادیکه اراضى دولتى را به آنها جهت 
زراعت سپرده بودند میگذاشتند، که این فساد سبب شد تا طبقات محروم دست به طغیان بزنند. همچنان در روم قدیم، در 

 ین کلده و آثور به همین منوال فساد طبقاتى و اجتماعى تمام معنویات جامعه را به یغما برده بود.سرزم
علت اصلى پیدایش و تکوین فساد، نبود عدالت اجتماعى و عدم حاکمیت قانون و نظارت بر اعمال مامورین دولتى 

عظمت خود رسیده بود، که شاهان فارس و  میباشد. از آنجائیکه تاریخ گواه است در امپراطورى روم و فارس فساد به
روم بخاطر رسیدگى به مظالم اجتماعى دادگاه ها و محاکم خاص را بوجود آورده بودند و روزى را براى استماع 
شکایات مردم از مامورین دولتى تخصیص داده بودند. در سیر تاریخ تمدن اسالمى اگر نظر اندازیم به وضوع خواهیم 

تگاه خالفت به کلى وجود نداشته، عدالت اجتماعى و قانون الهى بواسطه خلفاى عدالت خواه آنقدر دید که فساد در دس
جامعه تطبیق میشد که جاى براى ایجاد فساد باقى نمانده بود. زمانیکه امور خالفت به سلطنت و ملوکیت تحول پذیرفت 

ان اموى و عباسى نسبت به عمال دولت و رقباى فساد در دستگاه حاکم آغاز گردید. رقابت هاى سیاسى و اقتصادى خاند
جهانى شان که آنها با استفاده از تحمیل سیاست هاى اقتصادى با تحمیل جزیه و مالیه هاى گزاف باالى اهل ذمه و 
 مالکین اراضى که تازه به اسالم مشرف گردیده بودند دروازه فساد را باز نموده، والیان و زمامداران آنها با استفاده از
پول بیت المال قصرهاى مجلل و کاخ هاى عظیم که مصارف آن از حوصله نظام هاى سرمایه دارى باالست براى خود 
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 و خاندان خود اعمار نموده بودند.
به همینطور در قرون وسطى اولین بار فساد در دستگاه هاى کلیسا بوجود آمد که اربابان و اساقفه کلیسا با استفاده  

نفوذ مذهبى شان به عناوین مختلف طبقات مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده بودند و از آنها  از مسند روحانیت و
باج و خراج میگرفتند و هرکسى را میخواستند محاکمه مینمودند و هر زنى را مخواستند به اجبار میگرفتند. غیر از 

 فراهم سازند.طبقه روحانى کلیسا طبقات دیگر مجبور بودند تا تمام حوائج کلیسا را 
آنچه گفته آمدیم نگاهى تاریخى بود در ماهیت و شکل گیرى فساد در جوامع انسانى و دولت هاى حاکم که با توطئه و 
استبداد حکومت میکنند، واضح است که در چنین نظام ها دامنه فساد گسترده تر بوده و به اوج خود میرسد، با کشف 

و انقالب در صنعت و تکنالوژى، کشورهاى استعمارگر بخاطر استثمار  قاره هاى جدید و تشکیل دولت هاى مقتدر
کشورهاى فقیر، کشورهاى خورد و کوچک را یکى بعد دیگرى بلعیدند، و قدرت سیاسى و اقتصادى خود را در آن 

در سرزمین ها استحکام بخشیدند. استعمار فرهنگى با استفاده از استعمار کهن در استعمار جدید دامنه فساد را 
کشورهاى مستعمره متوسع ساختند.  تمام ساخت و ساز زندگى آنها را به تاراج بردند. عاملین فساد طبقات حاکمه و 
مامورین عالیرتبه در یک کشور و یا جامعه میباشند، تا آب از باال گل آلود نشود از پائین نمى شود اگر همکارى و 

 ه نظر میرسد که کسى جرئت اقدام به فساد را بکند. مشارکت طبقات حاکم در ایجاد فساد نباشد، مشکل ب
فساد را میتوانیم با درنظرداشت شرایط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى جامعه به چندین شکل تقسیم نمائیم. 
فساد اخالقى، فساد ادارى، فساد اجتماعى، فساد مالى، فساد سیاسى، فساد مذهبى و فساد حکومتى و از نظر عوامل 

 فیایى سیاسى فساد خارجى و فساد منطقوى و از نگاه قانون خانوادگى فساد فامیلى هم گفته میتوانیم.جغرا
فساد اخالقى: خطرناک ترین و ریشه اصلى که فساد را در یک جامعه ببار میآورد و نظام اجتماعى و خانوادگى 

 جامعه را برهم میزند فساد اخالقى است.
تشکیل میکند، پیوند خانوادگى سبب ایجاد روابط اجتماعى میگردد و خانواده در خانواده کانون اصلى اجتماع را 

اجتماع حیثیت قلب را در بدن انسان دارد، هرگاه قلب فاسد شد تمام بدن انسان فاسد میگردد و اجتماعى سالم در گروه 
ید ورزیده است. ما در قرآن خانواده سالم است، به همین ملحوظ است که دین اسالم بر اصالح و اخالق خانواده تأک

کریم به آیات بر مى خوریم که همه متوجه خانواده که عبارت از )اهل آل( بوده و بیشتر از سبب گمراهى و فساد 
اخالى در خانواده ها باالى آنها نازل گردیده است. ما فقط در این مقال اشارات به موضوع فساد داریم در غیر آن 

جا گنجایش آنرا ندارد. گفته اند: شایستگى یک ملت در اخالق رهبران آنست، ترقى و  شرح مبسوطى میخواهد که این
وحدت، همبستگى، اعتال و ایجاد تمدن با شکوه در یک سرزمین محصول عدالت و اخالق رهبران در گسترۀ تاریخ 

اخالق و عدالت  بوده است. طوریکه در حدیث آمده است که مردم بر دین پادشاهان خود میباشند. که منظور از
آنهاست، فساد عالِم فساد عالم است. میگویند هر چه فاسد شد آنرا با نمک اصالح میکنند مگر واى از آنروز که بگندد 
نمک. همینطور اگر اخالق فرد فاسد شد وظیفه حکومت است که آنرا با قوت قاهره اصالح کند و واى از آنروزى که 

 حکومت فاسد شود.
ه مستحکم با فساد اخالقى دارد، مبانى فساد اخالقى در فساد مالى نهفته است. فساد مالى که از اثر فساد مالى هم رابط

عدم تفتیش و کنترول و مدیریت قوى اقتصادى بوجود میآید نه تنها نظام عدل را مختل میکند، در پهلوى آن مصائب 
باآلخره سبب از هم گسیختگى و تخلیه خزانه  اجتماعى دیگرى را از قبیل فقر، تنگدستى، انفالسیون، کساد بازار و

دولت نسبت هزینه هاى طاقت فرساى که به اثر فساد مالى دامنگیر بانک مرکزى میگردد، نظام پولى و بانکى را به 
رکود مواجه نموده و باعث طغیان مردم و سقوط نظام میگردد. ما سال هاى زیادى از انفالسیون ها در دو قرن گذشته 

از اثر انفالسیون در یک سال پنج بار کودتا صورت گرفته است. فساد مالى اثرات ناگوار بر نظام خانوادگى داریم که 
 و اجتماعى دارد که ما اشارات در این رابطه داشتیم. 

بحث کوتاه دیگر ما باالى فساد ادارى است که نه تنها افغانستان بلکه باالى تمام دولت هاى جهان سایه افگنده است، 
از اینکه مظاهر فساد در جوامع فقیر خوبتر لمس مى شود وگرنه ایالت متحده امریکا که از پاه تا سر در فساد غرق 

ى جهان را در دست دارد و کشورهاى فقیر و مستهلک همه است، اما نسبت داشتن اقتصاد قوى که قدرت اقتصاد
وابسته به اقتصاد امریکاست، نمیتوانم فساد را بطوریکه الزم است در آنجا ارزیابى نمائیم در حالیکه در دو سال گذشته 

ار فساد در امریکا به حدى رسید که بانکها ورشکست و قرضه هاى امریکا از ممالک دیگر به حداعظمى رسید که ب
سنگین از نظر اقتصاد جهانى به شانه هاى امریکا گذاشته شد، همچنان مصارف جنگ ایران و عراق که به صدها 

برداشته باعث انفالسیون شدید در امریکا گردیده ولى با داشتن قدرت اقتصادى قوى فساد ادارى مصرف میلیارد دالر 
 را کمتر مشاهده میکنیم. 
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موکراسى فعلى کمتر وجود داشت گرچه یوران دولت اسالمى نسبت به نظام ددر افغانستان فساد ادارى در د
انفالسیون شدید وضع اقتصادى مملکت را فرا گرفته بود و ارزش پول افغانى بى نهایت در برابر دالر و اسعار 

ه است وجود خارجى کاهش یافته بود با وصف آن به این حد فسادیکه ما را در سطح کشورهاى دنیا به مقام اول رساند
نداشت. حداقل مامورین دولت از شکلیات دولت اسالمى و از هیبت جهاد حیا و هراس مینمودند و به تاراج اموال 
شخصى، اختطاف، قاچاق، مواد مخدر، خشونت علیه زنان، رشوه و اختالس وغیره عوامل ادارى فساد مبادرت نمى 

ه بتاریخ نمودیم از غصب و تصرف زمینهاى دولتى آغاز گردید ورزیدند، آغاز فساد ادارى در افغانستان طوریکه نگا
و عدم انکشاف شهرى و پروژه هاى عمرانى و توزیع عادالنه زمین براى مردم بى سرپناه، مافیاهاى غصب زمین را 

قباله  بوجود آورد که مافیاهاى  غصب زمین در تبانى با مامورین ادارات دولتى و دستگاه هاى قضایى با تدویر اسناد و
ها و مدارک جعلى نه تنها اراضى دولتى را غصب نمودند. حتى خانه هاى شخصى را به تصرف درآوردند، عوامل 
اصلى در این رابطه هجوم پول، دالر و تحت شعاع قراردادن پول افغانى بود. دولت نتوانست که تعادل پول افغانى را 

سسات خارجى و استخدام مامورین به دالر و همچنان گرفتن حفظ نماید. بخاطر سرازیر شدن دالر توسط افراد و مؤ
خانه هاى کرایى به پول دالر، حتى تبادله مواد و اجناس داخل بازار به دالر، خرید و فروش موترهاى مودل روز به 

ور دالر علل و عوامل بود که پول افغانى را از رواج انداخت. ضمن آن از همه مهمتر اقتصاد بازار آزاد در یک کش
فقیر و مصرفى و نظارت دولت را بر اعمال اقتصادى تجاران و متشبثین خصوصى ضعیف ساخت، صادرات ما بى 
نهایت کاهش یافت و واردات به حداعظمى آن باال رفت در نتیجه این علل و عوامل فساد ادارى به اوج خود رسید، در 

ونل قواى مسلح تفاوت هاى زندگى بیشترى اقتصادى پهلوى این همه معاش ناچیز مامورین دولتى در برابر معاش پرس
را در حیات اجتماعى کشور بار آورد. سرچشمه اصلى فساد اجتماعى زرع، قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان 

% مواد مخدر را به جهان بطور قاچاق برده مى شود، ساخت پودر هیروئین و  ٥٩است که ساالنه از افغانستان 
اعث فلج اعصاب و معتاد به مواد مخدر مى سازد و افراد معتاد به آنرا سبب درد سر جامعه ساخته انواع کوکائین که ب

جرایم را در اجتماعى بار میآورد. نه تنها سبب شیوع امراض مانند ایدز، زردى سیاه وغیره امراض روحى و روانى 
یه میلیونها دالر به جیب افراد و اشخاص سرازیر مى گردیده، بر اقتصاد مملکت نیز فشار قوى وارد نموده و از این ناح

شود که آنها در تبانى با مامورین داخلى و شرکاى خارجى شان هزاران کیلوگرام مواد مخدر را در سرزمین ما تولید و 
به خارج قاچاق مینمایند. اختطاف، سرقت هاى مسلحانه و تجاوزات جنسى عوامل دیگریست که در گسترش فساد 

 رول اساسى و عمده دارند.  اجتماعى
فساد سیاسى یکى دیگر از جمله عوامل مهم و خطرناک در نظام اقتصادى و سیاسى دولت بوده که با سیاست گذاریها 
و پالیسى سازى هاى نامطلوب و غیر مسؤوالنه به زعم اشخاص و افرادیکه به عنوان پالیسى میکران سیاسى و 

ه اند، بر روابط داخلى و خارجى کشور اثرات ناگوار وارد نموده و نظام اقتصادى از خارج باالى ما تحمیل شد
حکومتى و روابط آنرا با نهادها، مؤسسات و توده ها ضعیف ساخته و آرام، آرام باعث بى اعتمادى مردم نسبت به 

را احساس حکومت شده و سبب بروز فشار حکومت باالى مردم گردیده است مردم زمانیکه به بى برنامه گى حکومت 
مى کنند، در مقابل چالش هاى فراوانى را فرا روى حکومت بوجود میآورند، طوریکه دیده مى شود بى اعتمادى 
حکومت نسبت به پارلمان و از پارلمان نسبت به حکومت در نتیجه همین سیاست گذارى هاى عجوالنه بوده است. فساد 

ات قومى، سمتى و گروهى میگردد، که این پدیده هاى شوم سیاسى شیرازۀ وحدت ملى را از هم دریده و باعث تعصب
تمام هستى و دست آوردهاى یک ملت را به باد فنا مى سپارد، و شرایط تجزیه یک کشور متحد و آرام را بار میآورد. 
فساد حکومتى از فساد سیاسى آغاز میگردد، زمانیکه دولت ها نتوانستند مودل هاى سیاسى و اقتصادى خوبى را در 
جهت دولت دارى با راقام و احصائیه دقیق از وضعیت اجتماعى مردم ارایه نمایند. فساد در دستگاه حکومت رونما 
شده، و حکام وزرا و والیان بدون هراس از حکومتها و عدم نظارت حکومت بر اعمال آنها فساد گستردۀ را بار میآورد 

ر میگیرد، و جامعه را بسوى بى عدالتى، عدم حاکمیت قانون، که ثقل و سنگینى آن بدوش مردم مظلوم و فقیر جامه قرا
ستراتیژى ملى بعد از وقت و نه پالیسى هاى بى امنیتى و باآلخره بى ثباتى سیاسى و اقتصادى مى کشاند. آنگاه نه 

سیاسى موسمى به درد این ملت میخورد و نه آهنگ هاى اقتصادى غیر تخصصى و غیر عملى. زمانى که ما بطرف 
کود اقتصادى و سیاسى میروم، در نتیجه دچار بحران عمیق ملى مى شویم که همۀ این نابسامانیها و ناهنجاریها از ر

 سیاست گذارى ها و پالیسى غلط و غیر عملى و فساد سیاسى در جامعه است.
سیستم سیاسى و  باالى فساد سیاسى فساد منطقوى و فساد بین المللى از اثر معامالت و قراردادهاى بیرونى باالى

اقتصادى ما تاثیر مى افگند که خارجى ها و صاحبان سرمایه هاى بزرگ و دؤل منطقه که همه روى منافع ملى و 
سیاسى ایشان از طریق بازسازى ها و کمک ها به کشور ما همکارى مى نمایند، و آنهم پول تعین شده را از طریق 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سوم مى سپارند از این راه منافع بزرگ را بدست میآورند و  خویش بمصرف رسانیده و قراردادها را دست دوم و
نمیگذارند که پول هاى کمک شده از طریق دولت بمصرف برسد، بخاطر در این داد و ستدها مطالب سیاسى پشت پرده 

را وجود دارد، که اداره مبارزه علیه فساد و کمیسیون کنترول قراردادها چندین بار دول کمک کننده به افغانستان 
 مسؤول گسترش فساد قلمداد نموده اند. 

 حال چطور میتوانیم علیه انواع فسادها مبارزه نموده و غلبه حاصل نمائیم:
 عاملین فساد را شناسایى و به پنجۀ قانون بسپاریم. -1
 مطابق به خواست قانون و اصول شرعى مفسدین را محاکمه کنیم. -۲
 ستگاه هاى حکومتى باشیم.ناظر و مراقب اعمال، عمال حکومت در د -۲
پارلمان کشور قویاً قانون را حمایت، رعایت و آنرا از طریق حکومت با فشار قوۀ پارلمانى که دارند تطبیق  -4

 نمایند.
پول هائیکه جهت بازسازى براى کشور و تقویه قواى مسلح و تعلیم و تربیه افراد مسلکى و تقویه بنیه اقتصادى  -٩

 مى شود بطور جدى تفتیش، محاسبه و از طریق بودیجه ملى بمصرف برسد.کشور از خارج سرازیر 
تمام عوامل فساد را که فساد اخالقى، ادارى، اقتصادى و سیاسى میباشد دولت تحت نظارت و مراقبت شدید  -٦

 خویش قرار داده و آنرا از ریشه خشک نماید.
ات و نصوص قرآنى آنها را متوجه مسؤولیت هاى شعور اجتماعى مردم را بیدار ساخته و بواسطه روایات، آی -٧

 دنیوى و اخروى شان بسازیم.
 تفاوت معاشات مامورین دولتى را تا حد کافى موازى نموده و از بروز رکود اقتصادى جلوگیرى نمائیم. -٨
 .مامورین و حکام دولتى را در مبارزه علیه فساد تشویق نموده و آنها را آگاهى دینى و اسالمى دهیم -٥
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