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ایجاد اداره موازی و مبارزه با فساد

ــــــــــسرمقاله

امنیت همچنان یک
نگرانی جدی است
مهدی مدبر

درســت چند روز پس از رای اعتماد گرفتن مســئولین دو نهاد
مهم امنیتی کشــور از مجلس نمایندگان ،گزارش اخیر سازمان
ملل متحد نشــان می دهد که وضعیت امنیتی کشور بد تر شده
است .سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته است که
وضعیت امنیتی افغانستان در چهار ماه نخست سال  2016میالدی
نسبت به زمان مشابه آن در سال  2015میالدی ،بدتر شده است.
سازمان ملل در این گزارش خود ،گسترش حمالت طالبان در چهار
ماه نخست سال  2016را بی ســابقه خوانده است و عامل اصلی
خرابی وضعیت امنیتی افغانستان ،طالبان را دانسته است.
نشرگزارش تازه سازمان ملل و پیشرط های جدید حزب اسالمی
برای پیوستن به پروسه ی صلح ،ابعاد تازه ی از پیچیدگی وضعیت
امنیتی کشور را نشــان می دهد .از ســوی حمالت انتحاری و
تروریســتی در روزهای اخیر و همزمان با تایید مسئولین وزارت
دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی ،افزایش یافته است و از سوی
دیگر امیدواری ها به پیوســتن حزب اســامی به پروسه صلح
کمرنگ شده اســت .این همه ،نگرانی های شهروندان کشور را
درباره وضعیت امنیتی ،افزایش می دهد.
اما در چنین وضعیت دشــوار و پیچیده چه باید کرد؟ ما بعنوان
شهروندان افغانستان و کســانی که مجبور هستیم در همین سر
زمین زندگی کنیم ،برای بهبود وضعیت امنیتی کشــور خود چه
کاری باید بکنیم و چه مسئولیتی داریم؟
حکومت بخاطر کسب مشــروعیت از مردم ،در برابر آنها مسئول
است و باید جواب پرســش های آنها را بدهد .مردم می توانند با
نظارت درست و دقیق اعمال حکومت از مسئولین امنیتی خواهان
پاسخگویی شوند.
در کشورهای دیگر ،افکار عامه تاثیر بسزای در عملکرد حکومت
ها و حتی در بقاء و زوال حکومت ها دارد ،بســیاری از مسئولین
حکومتی وقتی در برابر افکار عامه توان پاســخگویی نداشــته
باشند ،استعفا می دهند و ضعف شان را می پذیرند ،اما متاسفانه
مردم افغانستان هنوز نتوانســته اند جایگاه شان را بعنوان یک
ناظر و صاحبان اصلی قدرت ،تثبیت بکنند و این باعث شده است
که حکومت در برابر مردم ،خود را پاســخگو نداند و بسیاری از
نگرانی ها و دیــدگاه های مردمی را جدی نگیرد .یکی از دالیلی
که جایگاه مردم هنوز در تعیین قدرت در افغانستان تثبیت نشده،
دوام جنگ اســت .جنگ و نبود امنیت همواره تهدیدی در مقابل
ملت سازی بوده است و باعث شده است که قدرت مردمی شکل
نگیرد و مردم وابسته به مهره های خاص قدرت گردند و سرنوشت
سیاست و حکومت در دست همان مهره باشد.
امنیــت و آینده ی کشــور از دغدغه های اصلی هر شــهروند
افغانســتان است ،مردم باید در این راســتا بر مسئولین امنیتی
و رهبــران حکومت وحدت ملی فشــار الزم را وارد کنند تا آنها
و همکاران بین المللی شــان ،در تامین امنیت شهروندان کشور
جدی عمل کنند و در برابر نگرانی های مردم پاســخگو باشند و
دیدگاههای آنها را در مورد تامین امینت کشــور شان و آینده،
بشنوند و در برنامه های بگنجانند.
نقش سازنده ی مردم در تامین امنیت در طول یک و نیم دهه ی
گذشته تثبیت گردیده است.
همکاری مردم با نهادهــای امنیتی می تواند در امر تامین امنیت
کشــور ،کمک قابل مالحظه ی بکند و از وقوع بسیاری از حمالت
انتحــاری ،انفجارها و حمالت تروریســتی جلوگیر به عمل آید.
چنانچه بسیارها از حمله ها و پالن های تروریستی توسط گزارش
های مردمی به مراکز امنیتی خنثی گردیده است.
هیچ حکومتی بدون حمایت مردمی نمی تواند تمام اهداف ،برنامه
ها و پالیســی هایش را موفقانه به انجام برساند ،همکاری مردم
باعث می شود که روند پیشــرفت همه ی امور حکومتی تسریع
گردد ،همچنان که مردم بــه عنوان یک ناظر می توانند بر اعمال
حکومت نظارت بکنند و عملکرد نادرست حکومت را نقد بکنند،
همانگونــه می توانند در کنار حکومــت از برنامه ها و طرح های
ســازنده و مفیدش حمایت بکنند و با همــکاری خود در بهبود
وضعیت سهیم شوند .امنیت نیز بدون همکاری و حمایت مردمی
تامین نخواهد شد ،گزارش های مردمی و حمایت های مردمی می
تواند در تامین امنیت به نیروهای امنیتی کشور کمک بکند و کار
تامین امنیت را برای آنها ساده تر بسازد.

دیروز ،در ارگ ریاست جمهوری نشستی
مبنی بر ایجاد مرکز عدلی و قضایی با حضور
رئیس جمهور غنی ،عبداهلل عبداهلل ،رئیس
اجرائیه ،ســرور دانش ،معاون دوم رئیس
جمهور ،حنیف اتمر ،مشــاور امنیت ملی،
فریــد حمیدی ،لوی ثارنــوال ،تاج محمد
جاهد وزیر داخلــه ،عبدالبصیر انور ،وزیر
عدلیه و ســام رحیمی رئیس اداره امور و
رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شــد .این
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد ،بررسی
اتهامات و دوســیههای مربوط به مقامات
دولتی را بررسی خواهد کرد .در این جلسه
رئیس جمهور دســتور داد که این مرکز تا
اواخر هفته آینده افتتاح و کار آن به صورت
عملی آغاز شــود .آیا ایجاد مرکز مبارزه با
فساد و بررسی دوسیه های مقامات دولتی
می تواند منجر به کاهش فســاد در ادارات
دولتی شود؟ آیا رئیس جمهور در امر مبارزه
با فســاد جدی است و یا اینکه ایجاد مرکز
عدلی و قضایی جدید رفتار نمایشــی برای
جلب کمک های جامعه جهانی است.
بعد از گذشت پانزده سال از حضور جامعه
جهانی و کمک میلیاردها دالر به افغانستان
اکنون پرســش جدی این است که آیا در
افغانســتان با توجه به کمک های صورت
گرفته ،تغییرات که باید رونما می شــد ،به
وقوع پیوســته است؟ پاسخ به این پرسش
منفی اســت .در واقع ،نخبگان سیاسی ما
آن طور که باید از کمک های جامعه جهانی
استفاده درســت ننموده است و کمک ها
هدر رفته است .بدون شک ،یکی از عوامل
هدر رفتن کمک ها وجود فســاد گسترده
در جامعه افغانستان است .به دیگر سخن،
فساد عامل هدر رفتن کمک ها در نهاد های
مختلف حکومتی بوده است.
حامــد کــرزی ،رئیس جمهور پیشــین
افغانســتان در مبارزه با فســاد ناکام بود.
بزرگترین فسا د در دوره زمامداری او اتفاق
افتاد .کابل بانک سقوط کرد .پرونده کابل
بانک در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی
دست نخورده باقی ماند .اداره عالی مبارزه
با فساد اداری در سال  2004ایجاد شد .این
اداره نیز در مبارزه با فساد ناکام بوده است.
یک نمونه درخشــان در تاریخ فعالیت این

رحیم حمیدی

اداره به چشم نمی خورد که نشان دهد این
اداره در مبارزه با فساد موفق بوده است و یا
کارایی داشته است.
برای مبارزه بیشتر با پدیده فساد کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی ایجاد شد.
در واقــع ،پیش فرض این بــود که آوردن
اصالحات در بخش اداری و خدمات ملکی
می تواند میزان فســاد را کاهش دهد .این
کمیســیون نیز همانند کمیســیون اداره
عالی مبارزه با فســاد ناکام بوده است .نه
تنها کارایی این کمیســیون صفر اســت
بلکه خود این کمیسیون در دام فساد گیر
افتاده اســت .نمونه های زیادی از فساد در
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
صورت گرفته است.
زمانی که اشــرف غنی به قدرت رســید.
مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار
داد .پرونده کابل بانک را بازگشــایی کرد.
تغییرات زیــادی در ادارات محلی به وجود
آورد .رفتار های او خوش بینی زیادی را به
وجود آورد .حتی کشورهای کمک کننده از
اقدامات رئیــس جمهور اظهار خوش حالی

نموده بــود .اقدامات رئیــس جمهور در
روزهای نخستین باعث شد که کشورهای
کمک کننــده بر شــخص رئیس جمهور
اعتمــاد نماید و کار با او را راحت تر از کار
با رئیس جمهور قبلی افغانستان بداند .با
این حال ،رفتار های رئیس جمهور خیلی
زود ســیر نزولی به خــود گرفت و بعد از
مدتی دیگر شــاهد رفتارهای آنی رئیس
جمهــور در امر مبارزه با فســاد نبودیم.
بسیاری ها ،رفتارهای رئیس جمهور غنی
در راســتای مبارزه با فساد بیش از آن که
صادقانه و جدی نمی دانست و آن را رفتار
نمایشــی و به منظور کســب مشروعیت
سیاسی می پنداشت .رفتار رئیس جمهور
را نمایشــی و یا جدی و صادقانه بپنداریم
تأثیری بر کشورهای کمک کننده گذاشت.
کشورهای کمک کننده اعتماد بیشتری به
رئیس جمهور غنی پیدا کرد.
در دوره رئیس جمور غنی ،پرونده فســاد
دیگری باز شد که در اثر آن مشاور حقوقی
رئیس جمهور خانه نشــین شد .یکی از
عامالن قضیه سقوط کابل بانک از زندان

آزاد شــد و در افتتاح یک شهرک شرکت
ورزید .این مســئله موجب فشــار افکار
عمومی بر ارگ ریاست جمهوری و شخص
رئیس جمهور شــد .در نهایت ،مشــاور
حقوقی رئیس جمهور خانه نشین شد و اما،
قضیه فروبسته ماند و تا امروز کسی از نمی
داند که با چه دست های پیدا و پنهان در
پشت قضیه شهرک هوشمند وجود داشت.
اکنون که ارگ ریاست جمهوری به دنبال
ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای پیگیری
و رسیدگی به دوسیه های مقامات دولتی
است ذکر چند نکته ضروری است.
اول؛ ایجاد مرکز عدلی و قضایی در واقع به
معنی ایجاد یک اداره موازی با اداره عالی
مبارزه با فساد اداری است .در واقع ،ایجاد
اداره موازی خود نوعی پیچیده ســازی
مســئله مبارزه با فساد اســت .در واقع،
حکومت با دو اداره و با تخصیص بودجه به
هــر دو اداره در صدد مبارزه با یک پدیده
اســت .اداره موازی در واقــع هدر دادن
بودجه است .حکومت اگر به صورت جدی
به دنبال مبارزه با فساد است چرا آن را از

مجرای اداره عالی مبارزه با فســاد به پیش
نمی برد که یــک مرکز جدید برایم مبارزه
به وجود می آورد .اگر اداره عالی مبارزه با
فســاد کارایی ندارد چرا رئیس جمهور آن
را منحل نمی کند؟ اگــر کارایی دارد چرا
دوســیه مقامات دولتی را از طریق همان
اداره بررســی نمی کند .این پرسش های
اســت که ارگ ریاست جمهوری باید به آن
پاسخ دهد.
دوم؛ واقعیت امر این اســت که کمیسیون
ســازیها ،ایجاد نهاد ها بــرای حل یک
مشکل پاسخگو نبوده است .در بسی موارد،
کمیسیون ســازیها و ایجاد نهاد ها منجر
به پیچیده تر شــدن مشکالت شده است.
حکومت در قضیه سقوط کندز کمیسیون به
وجود آورد که نتیجه کار آن در واقع پنهان
کردن قضایا بود .بعد از ماه ها مشخص شد
که کمیسیون بســیاری از موارد را پنهان
کرده است و در گزارش خود نیاورده است.
کمیســیون بررسی مســئله لین برق 500
کیلو ولت نیز شــبیه آن است .کمیسیون
اصالحــات اداری و خدمات ملکی که برای
سال های متمادی فعالیت نموده است نمونه
دیگر آن است .بنابراین ،کمیسیون سازی و
ایجاد نهاد و اداره جدید راه حل نیست.
سوم؛ ارگ ریاست جمهوری به جای ایجاد
اداره جدید بــرای مبارزه با فســاد بهتر
آن است که روی سیســتم ها کار نماید تا
سیستم کارگزاران را وادار به پاسخگویی و
شفافیت نماید .بدون به وجود آوردن یک
سیستم ما قادر به مبارزه با فساد نخواهیم
شد .تشــکیل یک اداره در واقع هدر دادن
و ضایع کردن بودجه اســت .بعد از مدتی،
کمیســیون ها و ادارات خود در دام فساد
گیر خواهد کرد.
ما در ســال های گذشته در مبارزه با فساد
ناکام بوده ایم .شــخص رئیس جمهور اراده
کافی برای مبارزه با فســاد دارد اما ،راهی
که او می رود بدون شــک پاسخ نخواهد
داد .او دقیقــا راهی را می رود که قبل از او
رئیس جمهور کرزی پیموده اســت .رئیس
جمهور اگر خواهان کاهش فساد است باید
روی سیســتم ادارات کار نماید تا سیستم
کارگزاران را پاسخگو بسازد.

انتخابات استرالیا و مسئله پناهجویان
همزمان بــا نزدیک شــدن انتخابات
پارلمانی اســترالیا شــایعات درمورد
برخــورد حکومت بعدی این کشــور با
پناهجویان نیز پر رنگ تر شــده است.
مســئله پناهجویان که در انتخابات دور
قبلی اســترالیا یک مسئله تعیین کننده
و سرنوشت ساز بود در انتخابات پیش رو
نیز کماکان یک مسئله جدی باقی مانده
است .ظاهرا هر دو حزب که برای کسب
قدرت در اســترالیا با هم رقابت میکنند
روی مســئله پناهجویــان بــه صورت
جداگانه تاکیداتی داشــته اند .از سویی
هم قاچاقبران انســان که طی سه سال
گذشته شغل پر در امد انتقال پناهجویان
غیرقانونی به اســترالیا را از دست داده
بودند یکبار دیگر تالش میکنند که توجه
پناهجویان را به سوی استرالیا جلب کنند.

حسین بهمن

 کارتون روز
اخیرا شــایعاتی از سوی قاچاقبران انسان
براه انداخته شــده بود که گویا اگر حزب
کارگر در انتخابات استرالیا پیروز شود بار
دیگر به پناهجویان غیرقانونی به استرالیا
اجازه ورود خواهد داد .قاچاقبران انســان
میخواستند که با استفاده از همین ترفند
از همین حــاال پناهجویان را جذب کنند و
انان را راهی اســترالیا کنند .موضع حزب
لیبرال در قبال پناهجویان روشــن است.
سیاســت های این حزب باعث شد که راه
های استرالیا بروی پناهجویان غیرقانونی
به کلی مسدود شود .در زمان حاکمیت این
حزب چه انکه تونی ابوت نخست وزیر بود
و چه انکه مالکوم ترنبل،هیچ کشتی حامل
پناهجویان غیرقانونی موفق نشده بود که
وارد استرالیا شود .همزمان با نزدیک شدن
انتخابات پارلمانی بســیاری از قاچاقبران
انسان چون از رویکرد حزب لیبرال نا امید
شده اند،نا گزیر دست به دامن حزب کارگر
شده و شایعات رای مبنی بر انعطاف پذیری
این حزب در قبــال پناهجویان غیرقانونی
به راه انداخته اند .هرچند حزب در اخرین
دوری که قدرت را در اســترالیا در اختیار
داشتند اجازه دادند که ده ها هزار پناهجو
به صورت غیرقانونی وارد اســترالیا شوند.
نرمش این حــزب در قبــال پناهجویان
غیرقانونی باعث شــد که حزب لیبرال در
انتخابات پیروز شود .اکنون به نظر میرسد
که حزب کارگر نیز از پالیســی مهاجرتی
حزب لیبرال حمایــت میکند .پس از انکه
شایعات در مورد تصمیم حزب کارگر برای
شکســتن پالیسی ســختگیرانه در قبال
پناهجویان وارد رسانه ها شد ،رهبری این
حزب نیز ناگزیر مهر ســکت را شکست و
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بــا صراحت اعالم کرد که این شــایعات
حقیقت ندارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس،
روزنامــه دیلی تلگراف اخیرا با انتشــار
مقاله ای از سیاســت هــای حزب کارگر
انتقاد کرد ونوشــت ایــن حزب آخرین
باری که بر سر قدرت بود ،به پناهجویان
ویزای دایمی می داد ،اما حزب حاکم این
مقررات را تغییر داد وازسال  2014صدور
ویزای سه ســاله برای پناهندگان را آغاز
کرد.
روزنامه دیلی تلگراف مدعی شــد حزب
کارگر اگر درانتخابات سراسری استرالیا
به پیروزی برسد ،برای پناهندگان فرش
قرمز پهن خواهد کرد.
‹بیل شورتن› رهبر حزب کارگر در واکنش
به این خبر در گفت و گــو با خبرنگاران
ضمن رد این ادعا گفت کــه این ادعاها
یک شایعه بیش نیســت و صریحا اعالم
کرد که حزب کارگر نیز به شــدت مخالف
ورود پناهجویــان غیرقانونــی به خاک
استرالیاست.
وی تاکید کرد حزب لیبرال سیاست توقف
قایق هــای پناهجویان را در پیش خواهد
گرفت و اجازه نخواهــد داد ‹قاچاقچیان
انسان به کسب و کار خود بازگردند›.
ورود انبــوه پناهجویان به اســترالیا در
زمــان حزب کارگر ،یکــی از موضوعات
داغ در انتخابــات ســال  2013بود که
باعث سرنگونی دولت شــد .این حزب،
اکنون می گوید سیاســت سخت گیرانه
دولت کنونــی را علیه مهاجــران ادامه
خواهــد داد و از جمله ،از نیروهای بحری
استرالیا رای جلوگیری از ورود کشتیهای

حامل پناهجویان غیر قانونی به آب های
استرالیا استفاده خواهد کرد.
حزب کارگر قول داده است که در صورت
پیــروزی درانتخابات ،بــا نماینده عالی
سازمان ملل در امور پناهندگان برای جا
به جایی و اســکان مجدد پناهجویان از
این دو کشــور اقیانوسیه ای رایزنی کند.
هرچند نه دولــت و نه حزب کارگر حاضر
نیســتند پناهجویان یادشــده به خاک
استرالیا وارد شوند.
در اســترالیا ،حزب سبز که معموال آرای
کمتری دارد ،وعده داده اســت سیاست
های دوســتانه تری با پناهجویان داشته
باشد.
به نظر میرسد که هردو حزب استرالیا که
در حال حاضر برای بدســت اوردن سمت
نخست وزیر اســترالیا در انتخابات با هم
رقابــت میکنند روی یک مســئله باهم
توافق نظر دارند و انهم اینکه دیگر اجازه
هیــچ پناهجویی به صــورت غیرقانونی
وارد استرالیا شود .بنا گفته میتوانیم که
دروازه های بروی پناهجویان غیرقانونی
همچینان مســدود باقــی خواهد ماند.
ازسویی مســئله باز گرداندن کشتیهای
حامل پناهجویان غیرقانونی به کشورهای
مبدا ازسوی اســتره محکمه استرالیا نیز
تصویب شده است به این معنی که اکنون
جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی
به ابهای اســترالیا به یک قانون تبدیل
شده اســت و حکومات استرالیا بدون در
نظر داشت گرایشهای حزبی شان مکلف
هســتند که قوانین را تطبیق کنند .روی
این اصل نیز گفتــه میتوانیم که حکومت
بعدی اســترالیا نیز قادر نخواهد بود که

در پالیســی مهاجرتی این کشور تغییرات
بیاورد.
ازســویی دیگر هفته گذشته جنرال اندرو
باترل فرمانده عمومی عملیات حفاظت از
مرزهای اســترالیا اعالم کرد که انتخابات
این کشور باالی پالیسی مهاجرتی استرالیا
هیچ تاثیری نخواهد داشت .وی دریک پیام
ویدیویی از مردم خواست که به شایعاتی
که از ســوی قاچاقبران انســان در مورد
پالیسی مهاجرتی اســترالیا پخش شده
هیچ توجه نکند و پول شانرا به قاچاقبران
انســان ندهند .اندرول باترل مســئوول
عملیات حفاظت ازمرزهای استرالیاســت.
وی و نیروهای تحت امــر او وظیفه دارند
که کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی
را قبل از انکه وارد ابهای اســترالیا شوند
متوقف و دوبــاره به همان کشــوری باز
گرداند که از انجا عازم اســترالیا شــده
بودند .این برنامه سه سال قبل و به ابتکار
تونی ابوت نخست وزیر وقت استرالیا راه
اندازی شــده بود .از زمان اغاز این برنامه
که یکی از موفق تریــن پروگرام ها برای
جلوگیــری از ورود پناهجویان غیرقانونی
به استرالیا به شــمار میرود هیچ کشتی
حامل پناهجویان غیرقانونی موفق به ورود
به ابهای اســترالیان نشده اند .ازسویی از
زمان راه اندازی این برنامه هیچ پناهجویی
در مسیر استرالیا جانش را از دست نداده
است .این در حالیست که قبل از سال 2013
دســتکم پانزده صد تن از پناهجویان در
مسیر اســترالیا جانهایشانرا از دست داده
بودند .حکومت استرالیا میگوید که حفظ
جان پناهجویان در اولویت برنامه های انان
قرار دارد و اینکه با اتخاذ این برنامه هیچ
پناهجویی در مسیر استرالیا جانهایشانرا
از دست نداده اند،نشان میدهد که پالیسی
مهاجرتی اســترالیا موفق بوده اســت.
انتخابات پارلمانی اســترالیا به تاریخ دوم
ماه جوالی برگزار میشود .درین انتخابات
مردم اســترالیا میروند تــا نماینده های
شــان را در پارلمان انتخاب کنند .پارلمان
اســترالیا مشتکل از دومجلس سنا و عوام
میباشــد .در این انتخابات مردم استرالیا
 150نماینــده عضو مجلس عــوام و 76
نماینده مجلس ســنا ،و نهایتا رهبر آینده
این کشــور را تعیین خواهند کرد .رقابت
اصلی درین انتخابــات میان حزب لیبرال
و حزب کارگر استرالیاست .مالکوم ترنبل
نخست وزیر کنونی اســترالیا وابسته به
حزب لیبرال ها تالش میکند که ســمت
خود را در دور بعدی نیز حفظ کند اما بیل
شــارتن از حزب کارگر تالش میکند که
درین انتخابات اقــای مالکوم ترنبل را به
چالش کشــیده و در نهایت سمت نخست
وزیری استرالیا را از ان خود کند.
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