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اختالفاتدرونیکارایی

حکومت را کاهش داده است
حفیظ اهلل زکی
حکومت وحدت ملی از همان آغاز کار با ناهماهنگی ها و ناسازگاری
های درونی همراه بود .تقســیم پنجاه -پنجاه قدرت میان رییس
جمهور و رییس اجراییــه ،هم بر خالف قانون بــود و هم با روند
حکومتداری ســالم و سازنده در تضاد قرار داشت .حکومت وحدت
ملی در شرایطی قدرت را در اختیار گرفت که از یک سو مسؤلیت
امنیت سراسری کشور به نیروهای داخلی سپرده شده بود و از سوی
دیگر کمبود بودجه و نقدینگی در کشور جریان بازسازی را متوقف
ساخته و میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به حد اقل کاهش
داده بود .از اینرو حکومت وحدت ملی همزمان به سه مشکل بزرگ
و بحران آفرین مواجه بود:
 -1تهدیدات امنیتی :خروج نیروهای بین المللی از افغانســتان در
شرایطی صورت گرفت که ارگان های امنیتی کشور آمادگی پذیرش
مسؤلیت های امنیتی را نداشتند ،زیرا نیروهای امنیتی افغانستان در
این مدت کمتر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته بود و به لحاظ
ظرفیت های مسلکی به سطحی نرسیده بودند که بتوانند در برابر
تهدیدات همه جانبه امنیتی مقابله نمایند.
 -2مشــکالت اقتصادی :کمبود نقدینگی و در پی آن مشــکالت
گسترده اقتصادی در کشور از سه عامل بسیار عمده تأثیر پذیرفت.
اول ،خروج نیروهای بین المللی و بســته شــدن دفاتر انجوها و
مؤسسات خارجی در افغانستان در عین حالی که هزاران نفر را بیکار
ساختند ،روی بازار و میزان قدرت خرید مردم نیز تأثیر گذاشتند.
دو ،نگرانی از تشدید اوضاع امنیتی و عدم اطمینان به توان و قدرت
دفاعی نیروهای امنیتی ســبب شد تا تجار و سرمایه گذاران سعی
کنند پول و دارایی های خود را به بیرون از کشور انتقال دهند.
سه ،بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم فرار سرمایه از کشور به
حساب می آید .انتخابات ریاست جمهوری اخیر بزرگترین آزمونگاه
حفظ ثبات در افغانستان به شمار می آمد ،اما مردم افغانستان معتقد
بودند که این کشور در جریان رقابت های سیاسی و انتخاباتی ممکن
اســت دچار بی نظمی و بی ثباتی گردد و نتوانــد خود را از گردنه
انتخابات مؤفقانه عبور دهد .این برداشت بر تصمیم مردم به مهاجرت
و خروج سرمایه از کشور بی تأثیر نبود.
 -3نا همســویی و ناسازگاری داخلی :همانطوری که گمان برده می
شــد ،انتخابات ریاست جمهوری به بن بست کشیده شد .بن بست
موجود ،افغانستان را بر ســر دو راهی جنگ و آشتی سیاسی قرار
داده بود که در نهایت با میانجیگری همکاران بین المللی ،به توافق
سیاسی میان طرفین انجامید.
این توافقنامه اگرچه افغانستان را از یک بن بست سیاسی نجات داد،
اما آینده این کشــور را با ابهام ها و سردرگمی های بسیاری مواجه
کرد .از همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی اختالفات و چانه زنی
ها میان تیم های شریک در قدرت بر سر چگونگی تقسیم چوکی ها
شروع شد و تا هنوزادامه دارد.
ناسازگاری ،تداخل کاری و شــکل گیری جریانات ناسالم اداری و
سیاسی در کشور ســبب هدر رفتن توان و انرژی حکومت گردیده
و روند سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها را به تعویق انداخته است.
علیرغم همه ادعاهــا ،تضادهای فکری و تناقض های رفتاری میان
حلقات گوناگون درون حکومتی کامال مشهود و برجسته می باشد.
اظهارات اخیر والی بلخ را می توان به عنوان نمونه عینی تضادهای
درونی یاد آور شد .این تضادها در مجموع کلیه ارگان های حکومتی
را تحت تأثیر قرار داده و بر امنیت و ثبات کشور سایه انداخته است.
این اختالفات در سطح کالن کشوری حد اقل با پیامدهای زیر همراه
خواهند بود:
 -1بهره برداری مخالفان سیاســی و در نتیجه تشدید نا امنی در
کشور.
 -2کاهش اقتدار سیاســی و ایجاد چالش های دوامدار در اجرای
قانون ،آوردن اصالحات و مبارزه بافساد.
 -3ضایع شدن امکانات و از دست رفتن فرصت های موجود.
 -4تشدید تضادها و تنش های قومی و سمتی و ایجاد فرصت برای
افراد منفعت طلب و استفاده جوی سیاسی.
 -5کاهش اعتماد مردم به حکومت و نهادهای دولتی.
تشــدید رقابت ها و تضادهای درون حکومتی جز این که به چالش
های فوق بیفزاید ،نتیجه و پیامد دیگری به دنبال نخواهند داشت .از
اینرو امید می رود که سیاستمداران با درک اوضاع شکننده کشور،
تدبیر سیاســی خود را در حل و فصل مشکالت موجود صادقانه به
کار گیرند.

چیستی ،چگونگی و چرایی مبارزه با فساد
وظیفهای برای پیشبرد مقاصد شخصی،
 فساد در ارائه خدمات دولتی و کاالهایعمومی،
 فســاد در ثبت ،جمعآوری و مدیریتعواید و مالیات،
 فســاد در بخش تدارکات و خریدهایدولتی،
 فساد در استخدام و تقرریها، فساد در قراردادهای بخش خصوصی بابخش دولتی،
 فساد در شناســایی و مبارزه با فساد وقانون شکنی،
 ترجیح روابط بر ضوابط و قانون، فســاد در صدور و تمدیــد مجوز برایفعالیتهای اقتصادی،
 فســاد در صدور و تمدیــد مجوز برایفعالیتهای اجتماعی و فرهنگی،
 فساد علمی (توزیع بورسیهها برای افرادفاقد شرایط ،استخدام در نهادهای علمی و
اکادمیک بر مبنــای و رویۀ غیر علمی و با
سطح سواد و تحصیالت پایین).
هرچند پاســخ دادن به پرســشهای باال
نیازمند آمار دقیق و شــفاف میباشد اما
باتوجه به مشکالت و چالشهای موجود در
این زمینه ،میتوان پاسخ پرسشهای فوق
را چنین ترسیم نمود.
عوامل دخیل در فساد و گسترش آن
فساد در افغانســتان عوامل و انگیزههای
متعددی میتواند داشــته باشد .مهمترین
عوامل فساد و گسترش آن عبارتاند از:
الف) فساد ناشی از عوامل بیرونی
ب) فساد ناشی از عوامل درونی
منظــور از عوامــل بیرونی مؤسســات
بینالمللــی ،دونرها و کشــورهای کمک
کننــده در طی چند ســال گذشــته به
افغانســتان میباشــند .پس از حادثه 11
ســپتامبر 2001و ســقوط رژیم طالبان و
سپس اســتقرار دولت موقت ،کمکهای
زیادی در ســالهای آغازین دوره جدید
وارد افغانستان شد .دولت موقت و عبوری
و سپس دولت جمهوری اسالمی نو تأسیس
افغانســتان ،ظرفیت مدیریت کمکهای
ســرازیر شده را نداشــت ،از طرف دیگر
کشورهای کمک کننده و دخیل در قضایای
افغانستان آگاهانه یا ناآگانه نتوانستند یا
نخواستند این کمکها را به صورت درست
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میلیبن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان
مراسم کمپین مبارزه با فســاد اداری را
افتتاح نمود .وی در این مراســم گفت اگر
دولت افغانســتان با فســاد مبارزه جدی
نکند ،ایــن دولت که به کمکهای خارجی
وابسته است ،ضعیف باقی خواهد ماند .در
خبرنامۀ اتحادیه اروپا چنین آمده است که
مبارزه و تمرکز اصلی کار و زار بر ضد فساد
بر روی استخراج غیرقانونی از منابع طبیعی
افغانســتان بوده که در حال حاضر دومین
منبع درآمد برای شورشیان میباشد.
حال پرســش که مطرح این است که چه
عواملــی باعث به وجود آمدن فســاد در
ادارات به شــمول ادارات دولتی ،نهادهای
قضایی و امنیتی شده است؟.
با تمام تــاش که حکومت وحدت ملی در
این راه انجام داده است ،چرا نتیجه و برایند
ملموس آن تاکنون برای مردم قابل درک و
فهم نیست؟.
چرا تاهنوز فساد پیشگان کالن و متوسط
که به نحوی از قدرت ،ثروت و پشــتوانۀ
سیاســی برخوردار بوده ،به پنجه قانون
سپرده نشده است و اگر سپرده شده است،
چند درصد را تشکیل میدهند؟.
برای روشن شدن ماهیت و چیستی فساد،
در اینجا به برخی از مصادیق فساد اشاره
میشود .انواع فساد از هر کشور نسبت به
کشــور دیگر و از جامع ه و فرهنگی نسبت
به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت میباشد،
اما ماهیت فساد در همه جا و در همه حال
یک چیز است که ویژگی بارز آن ضد قانون
بودن ،مغایر با مدنیت ،مخالف پیشرفت و
مصالح ملی میباشد.
برخی از مصادیق فســاد را میتوان چنین
برشمرد:
 اســتفاده نادرســت از اموال و وسایلدولتی،
 اختالس و سرقت اموال دولتی، کــمکاری ،اســتنکاف از وظیفه محولهقانونی ،وقت گذرانی و گزارش غیر واقعی،
 فساد در توزیع حقوق ،مزایا و فرصتهایشغلی بین کارمندان،
 تفســیر قانــون بــرای بهرهمنــدیسیاستمداران و کارمندان ارشد دولتی،
 -سوء اســتفاده مقامات از صالحیتهای

توسلی غرجستانی

و دقیق بر بنیاد نیازهای کشــور جنگ زده
افغانستان در زمینههای زیربناها ،شاهراهها،
صنایع ســبگ و سنگین و استخراج معادن
مدیریت و اولویتبنــدی نمایند .آنچه که
در این ســالها اتفاق افتــاد ،بخش اعظم
کمکها در بخشهــای امنیتی و نیروهای
خارجی و اندکــی برای تعلیــم و تربیت
نیروهای امنیتی افغانســتان هزینه شده
است .اولویت تعریف شده برای کشورهای
خارجی دخیــل در افغانســتان از جمله
ایاالت متحــده آمریکا و پیمان ناتو این بود
که کمکها میبایست باعث تأمین امنیت و
امن شدن مناطق ناامن گردد و اینگونه بود
که مناطق که مشــکل امنیتی نداشتند از

جدول کمکهای میلیاردها دالری محروم
گردید و یا بسیار به صورت اندک به آنها
توجه گردید .از ســوی دیگر رویه کار در
استخدام مشــاوران و متخصصان خارجی
در ادارات دولتی و مؤسســات وابسته به
کشــورهای کمک کننده بــه گونهای بود
که بخش قابل توجهــی از مبالغ و اعتبار
تخصیص یافته برای افغانســتان به نحوی
به سمت کشورهای کمک کننده باز گشت
مینمود .براساس برخی گزارشها از سال
 2001تا  2010بیشــترین و باالترین معاش
دالری برای افغانیهای باز گشته از خارج یا
شهروندان کشورهای خارجی تعریف شده
بود .در این زد و بند ممکن است برخی از

باالترین مقامات کشور نیز به نحوی دخیل
باشــند .از این رو اسناد دقیق و مستند که
نشان دهد ،چه مقدار از کمکهای خارجی
در طی این یک و نیم دهه برای کدام ارگان
و نهادی و برای کــدام والیت و منطقهای و
به چه مقدار مصرف شــده است ،در دست
نیست .گسترش دایره و گستره فساد توسط
مؤسســات بینالمللی و کشورهای کمک
کننده غربی با همدســتی برخی از مقامات
داخلی و محلی بسیار واضح و روشن است
و این مسأله در گزارشهای محرمانه و غیر
محرمانه متعدد بینالمللی از جمله گزارش
اداره ســیگار آمریکا و پنتاگون و اتحادیه
اروپــا در طی ســالهای متوالی بهگونهای
منعکس شده است.
در مورد فساد ناشــی از عوامل درونی نیز
میتوان گفت که این مشــکل نیز به نحوی
متأثر از عوامل بیرونی بوده اســت .پس از
روی کار آمــدن اداره جدید پس از طالبان
بخش عمدۀ کارمندان اداری از کشــورهای
همسایه از جمله پاکستان برگشتند ،آنچه
مسلم است این اســت که فسادی که پس
از  2002در بخشهای مختلف افغانســتان
ریشــه دوانید و کم کم به صورت گسترده
در تمام ادارت مرکزی و محلی منتشر شد،
نه در زمان حکومت خلقیها و پرچمیها به
این پیمانه سابقه داشت و نه حتی در دوران
حکومــت مجاهدین و طالبــان .در دوران
جدید قبحیت و زشــتی ارتشا ،اختالس و
ســرقت اموال عمومی و دولتی به تدریج
از بین رفت .از ســوی دیگر مبارزه با فساد
اداری ،رشوهستانی ،اختالس و زد و بند در
قراردادها نیز به فرجام نیک نرسید .اینکه
هرچند مدت یکبار شــاهد آشــکار شدن
و رسانهای شدن فســاد خورد و بزرگ در
ادارات دولتــی میباشــیم ،نتیجۀ چنین
قبحیتزدایی میباشد .طبق گزارشها مردم
افغانستان ساالنه در حدود سه میلیارد دالر
رشوه میپردازند ،این مسأله عمق فاجعه را
در کشوری نشان میدهد که تولید ناخالص
داخلی آن در سال در حدود  19تا  20میلیارد
دالر میباشد .یعنی مردم افغانستان بهطور
تقریبی به میــزان  16درصد تولید ناخالص
داخلی را رشوه میپردازند.
بنابراین برای اینکه مبارزه با فســاد اداری،
رشوه ستانی ،اختالس و پولشویی از مقام
گفتار به میدان عمل تطبیق شود ،نیازمند
راهکارهای مشــخص و تغییر روش گذشته
در زمینۀ مبارزه با فساد اداری میباشیم .در
قسمت بعدی این نوشته به این راهکارها و
روشها تا حدودی اشاره خواهد شد.

موانع مبارزه با فساد اداری در افغانستان
ضیا دانش

آمارهای ارایه شده سازمان ملل نشانگر
سیر صعودی فساد اداری در افغانستان از
ســال  2001به این طرف است؛ علی رغم
تمام تالشها و اقدامات انجام شده ،روند
جاری نشان میدهد که موانع بزرگ و کالنی
فرا راه مبارزه بــا این پدیده وجود دارد.
دقت و تامل در عوامل فساد اداری نشان
میدهد که ریشــه های این پدیده عمیق
تر از آن اســت که دولتی با خصوصیات
دولت افغانســتان(درگیربودن در جنگ،
فقر اقتصــادی ،مداخالت خارجی ،ضعف
ســاختاری ،خرده دولت های در درون
دولــت و )...بتواند به راحتی با آن مبارزه
کند؛ ضعف های اخالقی و فرهنگی جامعه
در برخورد با پدیده هــای نا به هنجار و
منفی ،تداوم بیــش از چهار دهه جنگ و

 کارتون روز

تســلط فرهنگ غارت و چپاول ،حضور
منابع متعدد موازی خارجی،عدم اطمینان
کلی نسبت به سرنوشت آینده کشور و...
از جمله عواملی هستند که مبارزه با آنها
نیازمند پیمودن مسیرهای دشوار و زمان
بر هســت و نمی توان به راحتی بر آنها
فایق آمد .در ذیل به بخشی از این موانع
اشاره شده است:
 فرهنگ اباحه نگر و غارت گر :فرهنگعمومــی و اخالقی جامعــه نقش مهم و
کلیدی در پیشــگیری از هر گونه پدیده
های نا به هنجــار و خالف اخالق و قانون
دارد؛در جوامع ارزشی و با ثبات ،در گام
نخست فرهنگ عمومی است که به عنوان
فیلتر پدیده ها را شناســایی کرده و به
آنها اجــازه ورود داده و یا مانع نفوذ آنها
در جامعه می شــود .اما در افغانستان ،به
نظر می رسد سالها جنگ و بحران  ،ضربه
های ســهمگینی بر پیکیــره ی عمومی
جامعه وارد ســاخته و تمــام فیلترهای
ورودی آنها را از کار انداخته است.
 ضعف فرهنگ سازمانی؛ نوع نگرش بهقدرت و مســولیت :نوع نگاه به مسولیت
و خدمت به مــردم ،نوع نگرش به اهداف
کاری در اداره و چگونگــی باور و نگرش
در مورد قدرت و ارزشــهای اداری و ...از
اجزا و عناصر شــکل دهنده ی فرهنگ
سازمانی است .تصدی منصب و مسولیت
برای خدمت بــه بنــدگان خداوند و یا
بشــر همنوع ،تالش برای انجام و ایفای
مسولیت های جمعی و فردی برای بهبود
و ارتقــای کمی و کیفی ســطوح و ابعاد
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مختلف جامعــه و ...از جمله نگرش های
مثبت فرهنگ اداری اســت که مانع بروز
و ظهور اشــکال مختلف فساد اداری می
شود ولی در مقابل ،نگرش مالکیت مدارانه
به قدرت و مسولیت ،نگاه چپاول گرانه به
اموال و دارای های عمومی با اســتفاده از
فرصت فراهم شده ،اســتفاده شخصی و
غیر ملی از مسولیت و قدرت و ...از اشکال
نگرش منفی فرهنگ سازمانی و مولد انواع
فساد اداری و سیاسی است.
 فقدان امنیت کاری :سیاسی شدن رونداداری ،فساد در استخدام های اداری ،بی
ثباتی های سیاسی و عدم مصونیت شغلی
کارمندان از عوامل دیگری است که باعث
افزایش فســاد و کندی مبارزه با آن شده
اســت .در عمل ،فرهنگ سیاسی حاکم و
نقض بی پروایــی قوانین باعث گردیده که
کارمندان احســاس امنیت شغلی نکنند و
از این رهکذر ،تالش می شود برای جبران
احتمالی ضررهای و زیان های ناشــی از
دگرگونی های سیاسی در ادارات ،دست به
فساد بزنند.
 نوع واگذاری مســولیت ها:معروف استکه در افغانستان پست ها یا براساس پول
خرید و فروش می شــود و یــا به عنوان
امتیــاز و باج به ایــن و آن تحفه و هدیه
پیشــکش می گردد .ناپایداری و بی ثباتی
گسترده در ترکیب نیروهای انسانی ادارات
کشور بخصوص ادارات دولتی بخوبی نشان
میدهد که با جا به جا شــدن اشــخاص و
افراد کلیدی و رهبری سازمان ها و ادارات،
نیروهای انسانی آن نیز جا به جا می شود.

این نوع جابجایــی باعث نگرش موقتی و
اســتفاده جویانه از مسولیت می گردد و
درنهایت ،عدم تعهد اداری و فرهنگ بی
مباالتی را در میان کارمندان شایع و رایج
می سازد.
 خرده دولت ها و اشخاص متقدر:وجوددولت های کوچگ و محلی در دل دولت
مرکزی افغانســتان باعث تقسیم شدن
منابع قدرت و ثروت در کشــور شــده
است؛تاراج عیان و آشــکار درآمدهای
بنــادر ،گمرگها ،موسســات و نهادهای
مالیاتی و ...توســط اشــخاص مقتدر و
نیروهای نفوذی آنها ،امر آشکار است که
از عوامل اصلی فساد تلقی می گردد.
 باندهــای مافیایی :در آشــفته بازارافغانســتان و فقدان کنتــرول و نظارت
دولتی ،باندهای تبه کار با نفوذ و رخنه در
بدنه ادارات کشور ،دست به اعمال خالف
قانون می زنند و در ترویج و تشدید فساد
اداری سهم قابل مالحظه ی دارند.وجود
باندهای مافیای اقتصادی ،سیاسی ،تولید
و قاچاق مواد مخدر ،و ...کامال امر آشکار
و نقش آنها در استمرار فساد اداری عیان
و پیداست.
 فقــدان مراجع نظارتی قوی و ســالم:هرچنــد نهادهــای چندی بــه موازات
یکدیگر برای نظارت و مبارزه با فســاد
اداری به میان آمد اما کارکردها و فعالیت
های آنها نشان داد که برعکس انتظارات،
این نهادها خود بیش و پیش از همه در دام
فســاد اداری گرفتار آمده اند؛ طبق آمار
سازمان ملل متحد ،کمیسیون اصالحات

اداری و خدمات ملکی که مسولیت اصالح
اداری را از طریق جذب کارکنان شایسته
به عهده دارد،کمســیون نظارت بر فساد
اداری ،تحصیالت عالــی ،معارف و ...که از
نهادهای کلیدی مبارزه با فساد در مقاطع
مختلف هستند ،بیش از همه در دام فساد
گیر افتاده اند .آســیب شناسی و عوامل
شناختی فســاد در این ادارات نشان می
دهد که وجود رهبران غیر متعهد و ناسالم
در راس آنها ،عامل اصلی فســاد در این
ادارات هست.
 ضعف حاکمیت دولتی :کامال واضح استکه در بخش وســیعی از مناطق کشــور،
حاکمیت دولتی یــا هرگز وجود ندارد و یا
بسیار ضعیف و نا توان است؛ وقوع محاکمه
هــای صحرایی ،غارت امــوال عمومی ،نا
فرمانی نســبت به دولت ،نقض قوانین و...
از مواردی هســتند که در مناطق خارج از
کنترول دولت به مراتب وســیع و گسترده
تر است.
 فقر و نیازهای اقتصادی :بخشی از عواملفســاد اداری به فقر و نیازهای مالی بر می
گردد؛ افغانستان پنجمین کشور فقیر دنیا
با در آمد سرانه کمتر از چهار صد دالر در
سال است .بی سوادی ،پایین بودن سطح
و میزان تخصص هــای کاری ،جوان بودن
سن جمعیت کشور و ...از مسایلی هستند
که در کنار فقر اقتصــادی ،نیازهای مالی
شــهروندان را افزایش می دهد و در جای
خود موجــب افزایش درصدی از فســاد
اداری می گردد.
 تداوم جنــگ و نا امنی :تخصیص بودجهدر ادارات دولتی نشان می دهد که بخش
عظیم از پتانســیل و ظرفیــت های مالی
و انســانی دولت صرف جنگ و نا امنی ها
می گردد .اســتمرار جنگ و نا امنی عالوه
بر اینکه موجب تلف شــدن میزان باالی
بودجه مصرفی کشور می گردد ،در عرصه
های دیگر نیز ،توان و ظرفیت دولت را برای
ارایه خدمات ،نظــارت و کنترول و مبارزه
محدود و محصور ساخته است .پیامدهای
روانی ،اقتصادی و انســانی جنگ خود به
تنهای کافی است شالوده امور کشور داری
از برهم بریزد و بستر را برای رشد و تقویت
فساد اداری مساعد سازد.
 آلوده بودن قوه قضایه به فســاد و کهنهبودن ســاختار این نهــاد از دیگر عوامل
ترویج و گســترش انواع نا به هنجارهای
اجتماعی ،اقتصــادی ،اخالقی و بخصوص
فساد و جرایم اداری اســت و تا زمانیکه
تغییرات اساســی و بنیادی در این عرصه
انجام نشود ،اقدامات انجام گرفته درعرصه
های دیگر ،اثر مثبت نخواهد داشت.
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