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 2022جون  11شنبه          فریده نوری                                                           

 دشمن داخلی 

 تأثیر فساد باالی کمک به قوای امنیتی 

 Dr. A. Giustozziنویسنده: 

 مترجم: فریده نوری 

فساد یک رول بسیار مهم در نتیجۀ ماموریت اخیر یا به عبارۀ دیگر گذشتۀ نزدیک کمک به قوای  

 افغان بازی نموده است.امنیتی 

باعث شرمندگی و   که  است. مشکلی  این معضله الزم و ضروری  بازدید مختلف جهت حل  یک 

امنیتی  قوای  به  ناتو  ماموریت  تمام  تقریباً  درجه های مخت  ،سرافگندگی  به صورت  به  لف گردید، 

مؤسسات و تأسیسات دولت میزبان بود. به این درجه فساد به اندازۀ  گسترده فساد عمومی در تمام  

 د. می شووخیم است که به تمام دستگاه امنیتی به صورت مکمل در وظایف شان اختالل وارد 

یتی  ندر داخل قوای ام   201۴فساد در سال    ءی فساد بزرگ در قوای امنیتی افغان و همچنان افشاافشا

عراق سبب متالشی شدن اردوی عراق در همان سال در مقابل حملۀ دولت اسالمی که به مراتب  

 بود.  هولناک ربۀ بسیار  ضگردید، که یک   تعداد شان کمتر از اردوی عراق بود،

می  وخیم درس نگرفتند تا در مورد قوای امنیتی در افغانستان تجدید نظر  ه رب از این ضن  آبا وجود  

 .کردند 

همان  ن به  اقوای امنیتی افغ  2021گست سال  اهفت سال بعد از فروپاشی اردوی عراق، در نیمۀ  

 تر متالشی شدن را متحمل گردید.  م و حتی بسیار وخی  گونه 

در رسانه ها انعکاس  و    امنیتی گردید از این که فساد سبب مختل شدن ماموریت کمک برای قوای  

 شده نمی تواند که از فساد چشم پوشی شود.  سبب  ،نکرد 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 ( مالی  امنیتی  قوای  داخل  در  فساد  بزرگی  و  در سال  (  Malienneعظمت  موضوع یک راپور 

 گردید.  Transparency internationalدر   201۵

 نیز شناخته شده است.   ا سومالیهمچنان تأثیر فساد باالی کمک به قوای امنیتی 

تشریح نمودند که چرا امریکا نمی تواند    William Renoو   Jahara Matisek  201۹در سال 

به صورت مؤثر کمک های خود را باالی اردو در دنیا برقرار نماید، و به اقتصاد سیاسی محل  

 شان می باشد«.  یکیفیت اردو ۀمنطق سیاسی شان نشان دهند اشاره نمودند: »

برای کمک به دولت    می کنند: »معضلۀ اساسی این دو تحلیل گر از تحلیل شان چنین نتیجه گیری  

،  های ضعیف به دلیلی می باشد که مستفید شدگان اکثراً در فعالیت های غیر قانونی درگیر می باشند«

   غیر عملی است. انتظاریکه از فساد پیشگان دارند 

سیسات دولتی  أدر موجودیت یک اوضاع سیاسی بسیار ضعیف و یا حتی معدوم، و در شرایطی که ت 

بسیار تصنعی    غیر قانونی می باشد، حتی مفهوم فساد توسط بازیگران خارجیبسیار ضعیف و یا  

 . شود می  ه پنداشت

داخل شدن به عملیات در یک چنین محیط به امید اینکه فساد یک عامل حاشیوی یا جانبی خواهد شد،  

شورشیان    خطر آن به همان اندازه می باشد که در داخل شدن و مقابله با شورشیان به این امید باشند که 

 مقررات و قوانین جنگ را مراعات خواهند کرد. 

امنیتی ناممکن است، اکثراً    ی کمک به نیرو ها  ،و حل و فصل فساد   بدون موجودیت استحکام سیاسی

 استفاده می کنند. شان از فساد به حیث طعنه زدن جناح های رقیب یکی برعلیه دیگر 

دیموکراسی های صنعتی برای جبران  طوریکه در عراق و در افغانستان نشان داده شد که تصویب  

حل و فصل سیاسی کافی نیست. یک دولت وقتی با کفایت و با صالحیت می باشد که دارندۀ تأسیسات  

د  های خو  محکم و داشتن یک نظام حقوقی فعال و کار آمد بوده و توانایی متمرکز نمودن مؤثر درآمد 

  ، را داشته باشد، این چنین یک دولت به طور کلی نیازی به کمک نیرو های امنیتی خارجی ندارد 

که منابع اضافی از خارج تزریق    عمل می کند وخیم تر  وقتی  زیرا فساد در این نوع ماموریت ها  

 گردد.

کند که  ماموریت کمک برای قوای امنیتی، داللت بر این نمی    اطراف      قبول نمودن فساد در محیط 

 اقدامات برای از بین بردن آن گرفته نشود. 
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تا اندازۀ فساد باید به عنوان یک واقعیت زندگی توسط ماموریت های کمک رسانی به نیرو های  

حد اقل تا زمانیکه سکتور امنیتی و اصالحات سیاسی به طور مؤثر و بدون    که  پذیرفته شود  امنیتی

 فساد عمل نمایند. 

ات اکثراً موفق نمی شوند. قبول فساد در دورادور محیط ماموریت کمک  متأسفانه این چنین اصالح

 . به قوای امنیتی معنی این را ندارد که اقدامات الزم برای از بین بردن آن گرفته نشود 

اکثراً توسط کسانیکه ادارۀ پول به دست شان می باشد، )به    و   فساد  تمایل به حمایت و تشویق دارد 

یعنی    ، به دست بیاورند   ه صورت عموم سیاستمداران و کارمندان دستگاه اداری(، و کسانیکه باید نتیج

 نگهداشته می شوند. دولت میزبان مبارزه می کنند، بدور   کنار کسانیکه در 

کمک به قوای امنیتی توانست این احساس را تقویت کند که مفسدین توانستند فرار   ت حضور ماموری

 . گردید  رژیم  در نتیجه باعث فروپاشی ،کنند 

 تر می باشد. گبه همان اندازه امکانات فساد بزر ،هر قدر قوای امنیتی متمرکز شده باشد 

اره یا عالج برای از بین  پارچه پارچه شدن قوای امنیتی به قطعات کوچک شاید می توانست یک چ

ست. در  انهاد های مستحکم و قوی ضروری    بردن فساد می بود. برای عملکرد مناسب و اساسی

 . شوند می  اشخاص زورمند به دنبال منابع برای ادامۀ قدرت شان    ، عدم موجودیت تشکیالت مستحکم

ه  ، ک شود ممکن است که یک ماموریت کمک به قوای امنیتی خارجی با موفقیت انجام  فقط آن زمان  

این یکی از شرایط کمک به قوای امنیتی  و  از کنترول کامل تأسیسات امنیتی مانع گردند،    زورمندان 

 باشد. 

اداری کارا و همچنان در جائیکه محیط    تافلهذا الزم است   تأسیسات  در صورت عدم موجودیت 

های نظامی  سیاسی مساعد نیست و منابع بشری کمیاب می باشد، از کوشش برای مستقر ساختن نیرو  

، و زیادتر انکشاف و هم آهنگ ساختن تأسیسات کوچک تر به طرف یک  د بزرگ منصرف گرد 

 هدف مشترک دنبال گردد.

یک انعطاف بزرگ ضروری می باشد، این چنین یک    در آینده برای موفقیت این چنین ماموریت ها

    ست. یک تعداد تحوالت و تغییرات و آزمایشات ا  مند نیاز در آینده   ماموریت 

 

 


