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آیندهی بهتر در گیرو
مبارزه با فساد
مهدی مدبر

در گزارش تازه شفافیت بین الملل وضعیت افغانستان از نظر فساد
اداری نسبت به سالهای قبل بهبود یافته است اما گفته شده است
که وضعیت کشور از نظر سالمت اداری و اقتصادی هنوز نامطلوب
است .بهبود اندک در زمینهي کاهش فساد اداری امیدوار کننده
و اما ناکافی است.
فساد اداری یکی از جدی ترین چالش های حکومت وحدت ملی
به شــمار می رود .پیروزی در امر مبارزه با فساد اداری ،نیازمند
اراده جدی رهبران حکومت است .آنها همواره تاکید کرده اند که
در این راستا متعهد هستند و بصورت جدی مبارزه می کنند ،اما
در عمل موفقیت چندانی در این راستا وجود نداشته است.
حکومت افغانستان برای جلب کمک های جامعه جهانی ،پیش از
کنفرانس بروکســل و وارسا ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری را ایجاد کرد و کمک های جامعه جهانی برای پنج سال دیگر
ادامه یافت .هدف از ایجاد این مرکز بررســی پرونده های فساد
مقامات بلند رتبه ی دولتی شــامل وزیران و والیان ،گفته شد؛ اما
این مرکز تا کنون هیچ پرونده ی بزرگ فســاد اداری را بررسی
نکرده اســت و تنها چند پرونده کوچک فســاد مربوط مامورین
پایین رتبه دولتی را بررســی کرده اســت که به باور شهروندان
کشور بیشتر حالت نمایشی دارد.
فساد در افغانســتان بصورت سیستماتیک و شبکه ای گسترش
یافت و بخش های مختلف ادارات دولتی را آلوده ســاخت .شبکه
های فســاد در درون نظام نفوذ کردند و این کار مبارزه با فساد
اداری را دشوار ســاخت .فساد سیستماتیک نه تنها بخش اداری
دولت افغانســتان را فلج کرد ،بلکه امنیت و اقتصاد کشور را نیز
متاثر ساخت.
فســاد در قراردادهای نهادهای امنیتی و قرادادهای پروژه های
بزرگ انکشافی ،از عمده ترین موارد فساد در کشور به شمار می
رود .فساد در قراردادهای نهادهای امنیتی باعث شد که تجهیزات
با کیفیت و امکانات الزم برای نیروهای امنیتی کشور تهیه نگردد
و حتی در بســیاری مواقع معاش آنها در زمان معین آن پرداخت
نگردد .همچنان فساد در قرادادهای پروژه های بزرگ انکشافی،
باعث شده اســت که پروژه ها با کیفیت پایین و غیرمعیاری اجرا
گردد و در زمان معین آن به بهره برداری سپرده نشود و در نتیجه
از موثریت الزم برای توسعه و انکشاف کشور برخوردار نباشند.
شفاف سازی قراردادهای نهادهای امنیتی و پروژه های انکشافی
و بررسی پرونده های بزرگ فساد اداری از ضرورت های حکومت
افغانستان در راستای مبارزه با فساد است .مبارزه با فساد اداری
بدون بررسی پرونده های بزرگ فساد و به دادگاه کشاندن عاملین
آنها ،نمی تواند برای شــهروندان افغانســتان قابل قبول باشد و
رضایت آنها را به دست آورد .پرونده های بزرگ فساد اداری باید
از آرشــیف لوی سارنوالی و نهادهای مبارزه با فساد بیرون آورده
شود و به بررسی گرفته شود تا در نتیجه ی آن شبکه های فساد
نابود گردد و ادارات افغانستان از شر آنها نجات یابد.
از ســوی دیگر اصالحات بنیادی در سیستم اداری کشور نیز یک
نیاز جدی اســت .سیستم اداری کشــور کهنه و فساد زا است و
باعث شده اســت که دور زدن قانون برای مامورین دولتی ساده
گردد .اصالحــات در این زمینه و تالش برای ایجاد حکومت داری
الکترونیکی ،می تواند به کاهش فساد اداری کمک فراوان بکند و
راههای ارتکاب فساد اداری را محدودتر و دشوارتر سازد.
نهادهای بین المللی و کمک کننده به افغانســتان نیز باید نظارت
جدی بر عملکرد حکومت داشــته باشــند و تعهد حکومت در
راستای مبارزه با فساد اداری را مورد ارزیابی قرار دهند .آنها باید
مطمئن شوند که کمک های شان در راستای منافع و شکل دهی
آینده ی بهتر برای مردم افغانستان به مصرف می رسد و به جیب
شبکه های فساد نمی رود.
مردم افغانســتان انتظار دارند که حکومت برای بهبود وضعیت
زندگی آنهــا تالش جدی کند و آینده ی بهتر را برای کشــور و
شــهروندان رقم بزند .اما بدون مبارزه جدی با فساد اداری نمی
توان به آینده ی بهتر دست یافت .زیرا فساد تمام زیرساخت های
را کــه منجر به بهبود زندگی در آینده می گردد ،از بین می برد و
کاروان انکشاف و توسعه ی کشور را از مسیرش منحرف می کند.

امیدواری و نگرانی افغان ها از تغییرات ترامپ
در طول هشت سال گذشــته افغان ها
بطور فزاینــده ای از نقــش امریکا در
افغانستان ســرخورده شده اند .بسیاری
افزایش فساد در دولت افغانستان ،کشته
شــدن افراد ملکی در حمــات هوایی،
حضور ســربازان خارجی که نتوانستند
شورشــیان طالبان را متوقف ســازند و
خروج سریع آنها از این کشور را تقصیر
سیاست های اوباما می دانستند .بنابراین
جای تعجب نیست که چرا رای دهندگان
امریکایی اشــتیاق به تغییر داشــتند و
به دونالد ترامپ رای دادند .بســیاری از
افغان ها ریاست جمهوری وی را شانسی
برای شــروع تازه ای می دانند .بیشتر
مردم از ترامپ چیزی نمــی دانند مگر
اینکه او کار قابل توجهی و یا اقدام غیر
منتظــره ای نماید .حاال جالب به نظر می
رسد .داود مرادیان ،مدیر ارشد موسسه
مطالعات اســتراتیژیک افغانستان گفت
اوباما خیلی قابل پیــش بینی بود گاهی
اوقات کمی خشــن بودن بد نیست .او
گفت رویکرد بی مهابــا و مردانه ترامپ
ممکن است مانع پیشرفت شورشیان که
توسعه و ثبات کشــور را خنثی می کند
باشد .او اضافه کرد ما ضرورت داریم که
در هردو جبهه یعنــی ترورهایی که از
داخل دولت حمایت می شود و خشونت
هایی که از بیرون دولت صورت می گیرد
مبارزه کنیم ترامپ ممکن اســت در این
زمینه نظــم و دســیپلینی ایجاد کند.
همچنین در مصاحبه های مختلفی که در
پایتخت صورت گرفت مردم بیان داشتند
که آنها امیدوارند ترامپ اقدامات قاطع
و توجه جدی به مشکالت منطقه داشته
باشــد .بســیاری به این باورند که باید
پاکستان کشــوری که از مزایای کمک
های ایاالت متحده بــه منزله همکار در
جنگ علیه تروریســم مستفیذ می شود
به عنوان کشوری شــناخته شود که در
امور کشور همســایه اش نقش مخربی
دارد و مخصوصــا به طالبــان کمک می
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کند و پناهگاه شورشیان شده است .تاج
محمد احمدزاده 53 ،ساله معاون اتحادیه
ژورنالیســتان افغانســتان می گوید ما از
ترامپ خواهیم خواســت که به پاکستان
فشــار بیاورد تا مراکز آموزش تروریستان
در خــاک خودش را ببندد .مــا از ترامپ
انتظار داریم که بعد ازســال ها سیاست
مبهم  ،با افغانســتان صادقانه تعامل کند
چنانکه وی گفت گمان می کنم واشینگتن
اجندای محرمانه ای را در این منطقه دنبال
می کند .ترامپ در کمپین های انتخاباتی
اش به افغانســتان توجه کمتری داشت و
بعضی از ســخنانش متناقض بود .او قول
داد افراط گرایی اســامی و خشــونت را
ســرکوب خواهد کرد اما برای ملت سازی
چندان اشتیاقی نداشت .او گفت تعدادی
از ســربازان اش را در افغانستان به خاطر
تهدیدات بالقوه پاکســتان هسته ای ،نگه
خواهد داشــت .ترامپ در کنفرانس از راه
دور در واشینگتن با سربازان امریکایی در
پایگاه هوایی بگرام افغانستان صحبت کرد

او در مراسم تحلیف اش به سربازان گفت
من تا پایان با شما هستم ،به جنگ ادامه
دهید ما پیروز این جنگ هستیم .اما وی
مشخصا در مورد جنگ افغانستان و نقش
امریکا در این کشور چیزی نگفت.
با وجود اشتیاق آنها برای تغییر ،افغان ها
درباره باقی ماندن ســربازان امریکایی بر
ســر دو راهی اند .آنها از حوادث تلفات
افراد ملکی مانند حملــه هوایی بر یک
شفاخانه در ســال  2015که باعث کشته
شــدن  42نفر گردید ناخشنود هستند.
با اتهــام اینکه ســربازان امریکایی به
اســام توهین کردند آنها را رنجاندند.
حضور نیروهای امریکایی برای جلوگیری
از حملــه طالبــان و همچنین یک عامل
بازدارنده است .ســحرگل دریور تکسی
حدودا سی ســاله می گوید « ما به دولت
امریکا اعتماد نداریم .آنها از خاک ما برای
اهداف خودشان اســتفاده کرده اند .من
خیلی امیدوارم که ترامپ سربازانش را از
کشور ما بیرون کند برای اینکه حمله این

کشور به افغانستان بدبختی بیشتر ،مرگ
و خرابی بیشتری به همراه داشته است و
جنگ ســاالران را پولدارتر ساخته است.
از سوی دیگر بسیاری از افغان ها حضور
نیروهای امریکایــی را برای جلوگیری از
دوباره قدرت گرفتن شورشــیان ضروری
می دانند ،آنها گلــه مندند اوباما تصمیم
عجوالنه ای گرفته بود که ســربازان را
تا پایان ســال  2014بیرون بکشد اما بعدا
اجازه داد که به تعــداد  10000باقی بماند
و بعدتر یــک تعداد از تفنگداران دریایی
را برای شکســتن محاصره والیت هلمند
فرستاد.
سید فتاح  25ســاله دانشجوی دانشگاه
گفت شکست افغانستان  ،شکست امریکا
اســت و به نظر می رســد این جنگ به
سمت شکست کامل پیش می رود ترامپ
ضرورت دارد که به سیاست اوباما تجدید
نظر کند که مشکل از کجا ناشی می شود،
ما به خاطر وضعیــت فعلی نمی خواهیم
ســربازان از این کشور خارج شوند اما از
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طرفی نمی خواهیم این وضعیت تا ابد به
همین شکل ادامه یابد .چندین تحلیلگر
مسایل سیاسی در پاســخ به همه این
شــکایت ها می نویسند افغان ها حضور
دراز مدت تفوق قدرت امریکا را پذیرفته
اند ،آنها به قــدرت های منطقه ای مانند
روسیه با آن پیشینه اشغالگری اش کمتر
اعتماد دارند .بســیاری ایاالت متحده را
به خاطر تنها گذاشــتن افغانستان بعد
از خروج شــوروی در سال  1989هرگز
نمی بخشــند و آنها نگران هســتند که
دوباره اتفاق بیافتد .داود مرادیان گفت
ایاالت متحده یکی از بازیگران ضروری
در افغانستان باقی خواهد ماند و بیشتر
افغان هــا علیرغم نارضایتی شــان می
خواهند آنها بیرون نروند .هیچ کســی
نمی تواند این خال را پــر کند .مرادیان
اضافه کرد حضور ایــاالت متحده خطر
کمتری دارد و بزرگترین خطر هرج و مرج
است .چندین ناظر سیاست های ایاالت
متحده در افغانســتان و منطقه نگرانی
های شان را نسبت به گرایش ترامپ در
واکنش احساسی و قول او به اتخاذ موضع
سیاست خارجی امریکا مانند مداخله در
کشــمکش بین هند و پاکستان بر سر
کشمیر اعالم داشته اند .به عبارت دیگر
آنها گفتنــد که امیدوارنــد اگر رییس
جمهور جدید وسوسه شود که اقدامات
شــتابناک مانند برهم زدن توافق هسته
ای با ایران و یا قطع کمک به پاکســتان
نماید و باعث بــی ثباتی منطقه گردد او
توســط کارشناســان خبره و نهاد های
مســئول کنترل خواهد شد .عبدالحکیم
مجاهد یکــی از اعضای شــورای صلح
دولت گفت « ما نمــی دانیم ترامپ چه
خواهد کرد چرا که وی تجربه ای در این
موارد ندارد .اما امریکا کشوری نیست که
به فرد وابسته باشد این کشور نهاد های
قدرتمندی دارد ،موسسات با ثباتی دارد
ما امیدواریم که آنها اجــازه ندهند که
اقدامات او اوضاع را به وخامت بکشاند»

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن
سراج الدین ادیب /قسمت دوم و پایانی

حاکمیت اقتصادی دولت سه بعد گسترده
دارد :
1ـ مداخله و مقررات بیش از حد دولت:
ایجاد مقررات بیش از حــد برای بخش
خصوصی و اتخاذ برنامــه های ترجیحی
همچــون محدودیتهای مربوط به نرخ ارز
(پول خارجی /اسعار) و تجارت ،کنترول
قیمتها ،اعطای اعتبــارات و معافیتهای
مالیاتی از جمله این مداخالت اســت که
برای کارکنان دولتی فرصت اخذ رشــوه
از کسانی که از این روشهای ترجیحی یا
تبعیضی منتفع می شوند را می دهد.
 2ـ ضعف در مدیریت و پاسخگو نبودن:
عدم ارتباط تنگاتنگ دولتها با بخشهای
اقتصادی از جمله شــرکتهای خصوصی،
کافی نبودن بودجه ،عدم کنترول هزینه
های دولتی و نبودن نظــام مالیاتی کار
آمد ،سبب فراهم شدن زمینه بروز فساد

 کارتون روز
می گردند.
 3ـ بی ثباتی محیط فعالیتها :ب ٌعد ســوم
حاکمیت اقتصادی دولت مســتلزم ایجاد
محیط رقابتی باثبــات و مبتنی بر قانون
برای دســتیابی به بازارهای کارآمداست.
نبود چنین محیطی باعث افزایش فســاد
و همچنین کاهش سرمایه گذاری از جمله
سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.
روشهای مؤثری مبارزه:
یکی از روشهای موثر و اساسی مبارزه با
فساد ،تشویق بخش خصوصی به مشارکت
در فعالیتها از طریق آزاد سازی اقتصادی
اســت  ،در این خصوص« و یتوتانزی» که
یکــی از صاحبنظران بر جســته در این
زمینه اســت معتقد است که تجارت آزاد
مطلوب در نهایت باید میزان فساد اداری
را کاهش دهد .
آزاد سازی اقتصادی شامل مجموعه ای
از اقدامات به منظور بر داشتن کنترولهای
مالی از بازار های مالــی ،کاال و خدمات،
فعالیتهای بخش تجارت خارجی وواگذاری
آن به مکانیزم بازار می باشد .برخی از آن
اقدامات عبارتند از :آزاد ســازی قیمت و
تعیین قیمت توســط بازار ،تغییر رسمی
پول خارجی ،اســتفاده از سرمایه گذاری
خارجی و داخلی وغیره میباشد.
تأثیر خصوصی سازی بر فساد اداری :بانک
جهانی از جمله نهادهای بین المللی است
که خصوصی سازی را بعنوان یکی از مؤثر
ترین روشها برای کاهش فساد اداری در
کشور های در حال توسعه پیشنهاد نموده
اســت و معتقد است برای مبارزه با فساد
اداری بهتر اســت تعداد کمتری مسؤول
دولتی یا حقوقی و مزایای کافی ،فقط آن
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اموری را مدیریت کنند که واقعا نیازمند
کنترول دولتی است و از قابلیت کنترول
نیز بر خوردار است.
خصوصی سازی عبارتند از :کاهش اندازه
بخش دولتی ،انتقــال مالکیت و کنترول
اقتصــادی ،افزایش کارایــی اقتصادی،
کاهش کســر بودجه و بدهی های ملی،
تعدیل سوبســیدها و اختــاف قیمتها،
تعدیل مقررات ،افزایــش رقابت ،ایجاد
دلبســتگی و عالقه در شاغلین شرکتها،
گسترش بازار ســرمایه ،توزیع مناسب
در آمد ،تأمین منافــع مصرف کنندگان
و غیره .معمــوأل تصمیم گیرندگان اصلی
خصوصی سازی از سیاستمداران هستند
و این افراد از منافع کســانی حمایت می
کنند که برای آنها بیشــترین سهم را در
روی کار آمدن و باقی ماندن شــان در
قدرت داشته اند .
اگــر خصوصی ســازی با توســعه،
مشــارکت و نظارتهــای مردمی و موثر
همراه نباشــد ،دو فاجعه اساسی بار می
آورد  :نخســت تمرکز ثروت و سرمایه
به نفع گروهها ونهــاد های خصوصی و
به زیان توســعه همگانی و دوم گسترش
فساد اداری ،ارتشا و اختالس .بنابر این
در فرایند خصوصی سازی توجه به چند
نکته ضروری است :
1ـ منظور از خصوصی سازی ،اختصاصی
سازی نیست که در آن اموال عمومی به
نفع عده ای خاص به یغما برده شود .
 2ـ منظور از خصوصی ســازی جایگزین
کردن انحصــار خصوصی به جای انحصار
دولتی نیست.
 3ـ هدف از خصوصی ســازی کاســتن

از بــار مالی دولت و آزاد ســازی منابع
عمومی است .
 4ـ هــدف از خصوصی ســازی افزایش
کارایی و بهره وری منابع مادی و انسانی
است .
 5ـ هدف از خصوصی ســازی تشــویق
و گســترش مشارکت شــهروندان در
فعالیتهای اقتصادی و سیاســی اســت.
همچنین تــوان و انرژی مالک یا مالکین
جدید شرکت ،تعهد و توانایی آنها برای
گسترش فعالیتهای شــرکت به وسیله
ســرمایه گذاریهای جدید ،استفاده از
تکنولــوژی تازه ،پیداکــردن بازار های
جدید برای محصوالت شرکت و استفاده
از مهارتهای مدیریتی برای اداره شرکت
از جملــه عوامل مهمی هســتند که در
فرایند خصوصی سازی باید به آنها توجه
کافی مبذول داشت .اما باید توجه داشت
که تنها هدف خصوصی ســازی کســب
در آمد برای دولت نیســت و مالحظات
اخالقی و انســانی حکم می کند که به
تقویت و گســترش ســازمانهای تأمین
اجتماعــی و بیمه هــای اجتماعی برای
نیروی کارمازاد بر نیاز شرکتهای دولتی
نیز اهمیت بیشتری داده شود .
البته این نکته نیز حائز اهمیت اســت
که ،هنگامی که خصوصی سازی به شیوه
خریداری توســط مدیریــت و کارکنان
همان شــرکت صورت مــی گیرد زمینه
گسترش فساد و سوء استفاده فراهم می
شود.
نتیجه گیری
فســاد اداری از جملــه پدیده های
سازمانی اســت که روند توسعه کشورها

را بطور چشمگیری با مشکل روبه رو می
سازد .فساد میتواند علل مختلف ( اداری،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و قانونی )
داشته باشــد و به دلیل نقش و تأثیرات
منفی زیادی که بر کارآیی و اثر بخشــی
نظام اداری ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی دارد ،همواره مورد توجه دولتها
و نهاد های بین المللی بوده و هست .
گسترش فســاد اداری در جامعه سبب
کاهــش ســرمایه گذاریهــای داخلی و
خارجی ،کاهــش در آمد هــای دولت،
افزایــش هزینه زندگی و تــورم ،کاهش
رشــد اقتصادی ،توزیع نا عادالنه در آمد
و  ...می گردد .این امر ضرورت اتخاذ راه
حل های مناسب برای مهار و کنترول آنرا
نمایان میســازد .مهمترین عامل موفقیت
در مبارزه با فســاد اداری عــزم ،اراده
سیاســی و حمایت مقامات ارشد دولت از
برنامه مبارزه با فساد است.
روشــهای مختلف برای مبارزه با فساد
اداری ارائــــه شده است که خصوصی
ســازی و کاهش تصدی گــری دولت بر
فعالیت های اقتصادی یکی از این روشها
اســت .زیرا بین آزادی اقتصادی و کاهش
فساد اداری وابستگی نزدیکی وجود دارد
و فساد اداری در شــرایطی که قیمت ها
مغشوش و مداخالت گســترش می یابد
بروز می کند .
خصوصی ســازی از طریق ایجاد رقابت،
کاهش قدرت انحصــاری کارکنان دولت،
افزایش شفافیت و پاسخگویی مسؤولین
و حــذف انحصــارات و محدودیتهــای
گســترده و زائــد حاکم بــر بخش های
بازرگانــی ( تجاری ) ،مالی ،اســعاری و
گمرکی ،باعث رشــد اقتصادی و کاهش
فساد اداری میگردد .اگرچه نکته مهم در
خصوصی سازی این است که استراتیژی
خصوصی ســازی بعنوان راهکاری برای
کاهش فســاد اداری ،افزایش کارآیی و
بهره وری ،کاهش تصدی گری دولت ،آزاد
سازی اقتصادی ،تشــویق شهروندان به
مشارکت بیشــتر در فعالیتهای اقتصادی
و اجتماعی جامعه تلقی می شــود؛ اما اگر
فرایند خصوصی سازی به شیوه صحیح و
منطقی و همراه با نظارتهای دقیق قانونی
انجام نشود ،خود به ابزاری برای گسترش
فساد تبدیل خواهد شد ،ولی در صورتی
که پس از بررسی ها کارشناسانه و انجام
رویه هــای قانونی ،تصمیــم به واگذاری
شــرکت های دولتی گرفته شود ،فرایند
خصوصی ســازی با کمترین ریســک در
جهت توســعه اقتصــادی و تأمین منافع
مالی تولید کننــدگان ومصرف کنندگان
تحقق می یابد.
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