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چیستی ،چگونگی و چرایی مبارزه با فساد

ــــــــــسرمقاله

افغانستانوضرورت

اجراییکسانقوانین
حفیظ اهلل زکی
اهمیت قانــون و اجرای قوانین در ایجــاد امنیت ،حفظ نظم و
برقراری ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در جامعه بر کسی
پوشیده نیست .قانون ضامن و حامی نظم سیاسی در جامعه بوده
و معیار تنظیم روابط ســالم و عادالنه میان دولت و مردم از یک
سو و احاد جامعه از سوی دیگر می باشد .نظم ،امنیت ،احساس
آرامش فیزیکی و روانی یک جامعه به دو مســأله مهم بستگی
دارد ،یکــی تصویب قوانین خــوب و عادالنه .دو اجرای صحیح
و درســت قوانین برهمه افراد جامعه به صورت یکسان و بدون
اعمال تبعیض.
تصویب قوانین در افغانســتان از سابقه زیادی برخوردار نیست،
با آن هم قوانین اغلب از ســوی شاه و به نفع دستگاه حکومتی
تصویب و بــه صورت یکجانبه بر مردم اعمال می گردید .یکی از
ویژگیهای مهم قوانین این اســت که قوانین باید از ســوی همه
اقشار ،اصناف و طیف های سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار
گیرد .به هر اندازه که قوانین و بخصوص قانون اساســی بتواند
چارچوب روابط و حقــوق و وظایف متقابل میان دولت و ملت را
به صورت عینی و مطلوبتر تعیین کند و به عنوان منشــور ملی
خواست ها ،مطالبات و الزامات سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی
شهروندان را بازتاب دهند ،شأن و منزلت آن در جامعه باال رفته
و اعضای جامعه خودشان را در برابر قوانین مسؤل می دانند .اگر
متن حقوقی و قانونی ازســوی مردم و یا بخش های جامعه مورد
پذیرش و احترام قرار نگیرد و به عنوان منشــور معتبر شناخته
نشــود ،در این صورت قوانین در برابر بحــران های اجتماعی و
سیاسی آســیب پذیر می شود و در پی آن وحدت و همبستگی
ملی خدشــه دار می گردد و مناسبات منطقی و معقول و مبتنی
بر نیازمندی ها و همکاری های متقابل میان دولت و مردم برهم
می خورد.
فلســفه دولتداری بر این نکته استوار اســت که دولت اقتدار
سیاســی را در اختیار می گیرد و از ایــن طریق امنیت ،نظم و
قانون را در جامعه تأمین و تطبیق می نماید ،در مقابل مردم نیز
از سیاست ها و برنامه های دولت حمایت می کند و به اطاعت از
قوانین گردن می نهند.
در افغانســتان چون قوانین از ســوی حکومت های نامشروع،
اســتبدادی و انحصاری تصویب می شد و با زور بر مردم تطبیق
می گردید ،عدالت در قوانین در نظر گرفته نمی شــد ،بنابراین
قوانین همیشــه با طرد و نفی و مقاومت آشکار و پنهان از سوی
مردم مواجه بوده است.
در فاز جدید سیاســی ،البته تغییرات اساسی و بنیادی به لحاظ
شــکلی و محتوایی در قانون اساســی و متعاقب آن در برخی
قوانین دیگر پدید آمد .در رویکرد جدید ،وحدت ،همبســتگی،
عدالت و مشــارکت اجتماعی در محور قوانین قرار می گیرد و
حقوق شــهروندی با تمام مصادق آن مورد توجه واقع می شود.
بنابراین ما در این دوره بر یک مشکل تا حدودی فایق آمده ایم
و آن بعد شــکلی و محتوایی قانون است ،اما مشکل ما در بخش
اجرای عادالنه و یکســان قوانین ،تقریبا به همان حالت گذشته
باقی مانده است.
در حالی که در متن قانون اساســی عالوه بر موارد کلی به گونه
خاص تأکید گردیده که همه مردم در برابر قانون مســاوی اند و
قانون بر همه به طور یکسان تطبیق می شود؛ اما عوامل گوناگون
سبب شــده که این مواد قانونی مورد غفلت قرار گیرد .امروزه
طیف هایی هســتند که خود را باالتر از قانون می پندارند و این
حلقات همواره از دایره اجــرا و تطبیق قوانین بیرون می مانند.
روند فرار از قانون نه تنها در ســال های گذشــته سیر نزولی
نداشته که با تأسف مسیر صعودی خود را با سرعت تمام پیموده
است .فرهنگ گریز و معافیت از قانون اکنون بر تمام کارکردهای
قانون به عنوان منشــور الزام آور ملی ،سایه افگنده و مناسبات
مردم با دولت را آســیب پذیر ساخته و بر نا امنی و فساد دامن
زده اســت .پس تا زمانی که قانون بر زورمندان و منصب داران
تطبیق نشود و نهادهای عدلی و قضایی اصل عدالت را در تطبیق
و اجــرای قوانین در نظر نگیرد ،صرف تصویب قوانین خوب نمی
تواند راهگشــا باشد و امنیت ،ثبات و توســعه را برای مردم به
ارمغان آورد.

مبارزه با فساد در کشــورهایی که آلوده
به فساد اســت ،راهکار مشخص خود را
میطلبد .باتوجه به وجود انواع فســاد در
ادارات افغانستان ،از دو بعد میتوان روی
مبارزه با فساد تمرکز کرد.
یک .به روزآوری قوانین و مقررات مرتبط:
تدوین و تصویــب قوانین که تمام زوایای
مرتبط با فساد از جمله شناسایی زمینهها،
عوامل و تعریــف راهکار بــرای مبارزه
هدفمند ،تعیین مجازات متناسب با جرم
و پیشبینــی راههای اجرایی آن و در نظر
گرفتن مجازات و مکافات متناســب برای
کســانی که در این راه کمکاری میکنند
و یا وظایف خود را به طور درســت و به
موقع انجام میدهند .هرچند قوانین الزم
و متناســب با جرم و فساد در حال حاضر
موجود است اما در برخی موارد این قوانین
ممکن اســت از کارایــی الزم برخوردار
نباشند لذا تعدیل ،ایزاد و اصالح آن گاهی
ضروری پنداشته میشود.
مهمتر اینکه اول باید زمینههای جرمخیزی
و انواع فساد شناسایی شود و برای هر نوع
جرم و فساد ناشی از آن با توجه به برایند
و عواقب آن راهکار کاهنده و دفع کننده
از جمله مجازات در نظر گرفته شود .یکی
از مشــکالت کنونی که مبارزه با فســاد
اداری تاکنون جــواب قانع کننده نداده و
از نظر افــکار عمومی رضایتبخش نبوده
است ،وجود فساد در دستگاهها و نهادهای
مبارزه با فســاد از جمله ســارنوالیها،
محاکم و پلیس به عنوان ضابط قوه قضائیه
میباشد .در بسیاری از موارد افراد فاسد
بهصورت شــبکهای عمل میکنند .یعنی
سلسلۀ فساد بهگونهای پیشبینی میشود
که از باب مثال رشــوه دهنــده هیچگاه
رشوه گیرنده را مســتقیم نمیبیند بلکه
افراد واسط هســتند که به نحوی پروسه
منتهی به رشوهگیری را مدیریت نموده و
بر اساس تبانی پیشین و مکانیزم تعریف
شده هرکس سهم مشخص خود را دارد.
به سخن دیگر ،فســاد پیشهگان همیشه
یک قدم از کســانی که با فساد مبارزه و
مقابله میکنند ،پیشــتر است .بنابراین
در این قسمت پیشــنهاد میشود که در
اســتراتیژی مبارزه علیه فســاد اداری،
پــان اســتراتیژیک اداره عالی نظارت،
قانــون اداره عالی مبارزه علیه فســاد
اداری ،قانون گمــرگات ،قانون تدارکات و
قانون پولشــویی برای کسانیکه آگاهی

توسلی غرجستانی

از قانون دارند و در عینحال دســت به
فساد ،اختالس و رشــوه ستانی میزنند،
مجازات به مراتب سنگینتر در نظر گرفته
شود و ســرعت عمل بیشتر در رسیدگی
به اینگونه دوســیهها در یک بازه زمانی
مشخص در قانون مربوط پیشبینی شود.
هرچند حکومت وحدت ملی در تالش است
که روند مبارزه با فساد را به یک سرانجام
نیک برساند ،اما تا زمانی که موانع اصلی بر
سر راه مبارزه با فساد یعنی قدرتمندان
محلی ،افراد زورمند و فاسد در بدنۀ دولت
اعم از قــوه مجریه ،قوه مقننه و قضائیه و
نیروهای امنیتی شناسایی و قدرتمندانه
جلو آنها گرفته نشود ،مبارزه با فساد به
جایی نخواهد رسید و تأثیرگذاری الزم را
نخواد داشت.
دو .اجراات قاطع و ســریع :اجرای قاطع
و سریع مبارزه با فساد اداری ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی نیازمند قانون شفاف
و همه جانبه میباشد .هرچند در قسمت
قوانین مربوط به فســاد مشکل و چالشی
بهنام خألیی قانونی وجود ندارد اما در مقام
اجرا چندان موفقیتی به همراه نداشــته

قسمت دوم و پایانی

است و باید کاســتیهای آن شناسایی و
بر طرف گــردد .از این رو برخی ناکارآمدی
مبارزه با فســاد را به مشکل قانونی ارتباط
میدهند و برخی بر مشکل نحوه اجرای آن
پای فشارند.
به هر حال یکی از مــواردی که که مبارزه
با انواع فســاد را در کشور با مشکل مواجه
کرده اســت ،عــدم قاطعیت و ســرعت
مسئوالن مربوطه در اجرای قانون میباشد.
در بسیاری از موارد محرز میشود که فالن
مسئول و رئیس در اجراات خود عمل کرد
غیر قانونی داشته است ،این مسأله ممکن
توســط اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا
کمیته مشــترک نظارت و ارزیابی مبارزه با
فساد اداری یا هر دو نهاد بهگونهای رسمی
تأیید گردیده باشــد ،اما مقامات مسئول
در زمینــه کوتاهی میکننــد و به چنین
گزارشهای آنگونه که شایســته اســت
ترتیب اثر نمیدهند .بــه عنوان نمونه در
ســال  1394بر اثر اعتراض و نوشتن نامه
یکی از نمایندگان شــورای ملی نسبت به
تخلفات و وجود فســاد گسترده در نحوه
اســتخدام و خویشخوری در اداره تذکره

الکترونیکــی به رئیس جمهــور ،کمیته
مشترکی از اداره عالی مبارزه علیه فساد
اداری و کمیته مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه علیه فساد اداری تشکیل میشود.
این کمیته مشــترک پس از هشتاد و پنج
روز گزارش خود را در قالب یک بستۀ 109
ورقی مبنی بر تأیید وجود فساد گسترده
و چالشهای سیاسی ،قومی و فساد اداری
در روند تطبیق پروژه تذکره الکترونیکی
از دو جهت یکی فســاد موجود در روند
استخدام منابع بشــری و دیگری نحوه
تدارکات پروژه به مســئوالن و رهبران
حکومت وحدت ملی ارائه میکند .هرچند
نتیجۀ این گــزارش به رخصت کردن اکثر
کارمندان این اداره منجر شد اما برخی از
مسئوالن این اداره که از طریق وابستگی
به برخی مقامات پیشــین بــه این اداره
معرفی شــده بودند یا برخی از مسئوالن
ایــن اداره که بیــش از  17نفر از اعضای
خانواده و وابســتگان خود را شامل این
اداره کــرده بودند ،تاهنــوز همچنان به
عنوان رئیس اداره یا رئیس ثبت نام ایفای
وظیفه می نمایند.
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در حالیکه طبیعت مبارزه با فســاد اداری
تقاضا مینمــود که این افراد جهت تحقیق
بیشتر به سارنوالی معرفی میگردید که چرا
باید در یک اداره نو تأســیس که مهمترین
و حســاسترین پروژه ملــی یعنی توزیع
تذکرههای الکترونیکــی را به عهده دارد،
دچار چنین فساد گسترده باشد .آیا فساد
گستردۀ که در استخدام منابع بشری این
اداره اتفاق افتاده اســت ،روی کل پروسه
یعنی توزیع تذکره الکترونیکی تأثیر منفی
نخواهد گذاشت؟.
پیشنهادات
اگر بخواهیم پروسه مبارزه با فساد در میان
مدت و بلند مدت جواب دهد ،نیازمند تغییر
استراتیژی و روشهای اجرایی آن هستیم.
 -1در هــر اداره و نهاد ،رهبری آن باید هم
از اختیارات کامــل در اجرای وظیفه خود
برخوردار باشــد و هــم در مقابل عملکرد
منفی (فساد اداری ،رشــوه ،اختالس ،کم
کاری در ادارات و اتــاف اموال عمومی)
افراد زیر دست خود پاســخگو باشد .اگر
مسئولیت و پاسخگویی بهگونهای سلسله
مراتبی وجود داشته باشد ،هر رئیس یا آمر
و مدیر خود را نســبت به عملکرد مثبت و
منفی افراد زیر دســت خود نسبت به مقام
مافوق مســئول و پاســخگو بدانند یقین ًا
وضعیت مبارزه با فســاد اداری آهسته و
تدریجی بهبود خواهد یافت.
 -2تحقق پیشنهاد نخست ،نیازمند تغییر
اســتراتیژی در امر مبارزه با فساد اداری
میباشد .استراتیژی مبارزه با فساد اداری
میبایســت از حالت انفعالی و واکنشی به
سمت سیاست فعال و کنشی تغییر جهت
دهد .نباید منتظر بود تا کسی مرتکب فساد
اداری شــود تا در مقابل چنین ناهنجاریی
واکنش نشــان داده شــده و به دستگاه
قضایی سپرده شــود .بلکه بخش عمدۀ از
ادارات مرتبط با مبارزه علیه فساد ،ارتشا،
اختالس و کــمکاری در ادارات و ســایر
نهادها ،آموزشهــای الزم را جهت مبارزه
با انواع فســاد به رئیسان ،آمران و مدیران
بخشهای مختلف ارائه نمایند .عالوه بر آن
آموزش و فرهنگسازی چگونگی برخورد و
مقابله مردم با ناهنجاریها و فساد اداری،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حایز اهمیت
باال میباشد .در صورت عدم تغییر در روش
اجرایی و استراتیژی مبارزه با فساد اداری،
چشمانداز روشن و فرجام نیک برای مبارزه
با فساد اداری دور از دسترس خواهد بود.

رشد اقتصادی و افزایش عواید؛ گام بلند افغانستان به سوی خود کفایی
ضیا دانش

امارهای ارایه شده نشــان میدهد که در
دوسال گذشته ،عواید داخلی افغانستان از
مجاری و منابع مختلف ،به مراتب بیشــتر
از میزان بوده اســت که از سوی صندوق
بین المللــی پول به عنــوان هدف برای
این کشور تعیین شــده بود .رشد چشم
گیر عواید ،از ســوی نشان افزایش منابع
عایدات حکومت ،انجام اصالحات متقضی
در سکتور عایدات ،مبارزه با فساد اداری
و از سوی ،نشــان عزم و تالش این نهاد
برای تحقق برنامه خود کفایی اقتصادی به
حساب می ورد.
مزید بــر افزایش عواید ،امارها از رشــد

 کارتون روز

دو درصدی اقتصادکشــور در سال جاری
نیز حکایت دارد و براســاس اعالن وزارت
اقتصاد ،رشــد اقتصادی کشــور درسال
آینده ،به ســه درصد افزایــش خواهد
یافت که برای اقتصاد ضعیف کشور ،خبر
خوشحال کننده ی تلقی میشود.
افزایش عواید دولت از منابع داخلی و رشد
اقتصادی کشــور از نهادهای مالی جهانی
که از برنامه های اقتصادی افغانســتانحمایت می کنند -با پرداخت پاداش های
مالی همراه بوده است و در داخل نیز،سبب
تقویت انگیزه ها برای سرمایه گذاری شده
است.
افزایش عواید؛ منابع و دالیل
رسیدن به خود کفایی اقتصادی ،از اهداف
و اولویت های اساسی حکومت افغانستان
اعالن شــده بــود؛ تالش بــرای ایجاد،
تقویت و توســعه دیپلوماسی اقتصادی
مبتنی بر اقتصاد ترانزیتی ،ترانســپورتی
و تجارتی با کشــورهای منطقه ،تدوین و
تعمیل پالیســی رشــد زراعت و سرمایه
گذاری در ســکتورهای آب و برق ،تمرکز
بر یافتن دهلیزهای متعــدد ترانزیتی و
تمرکز برافزایش عواید داخلی و ...بخشی
از سیاســت های اصلی اقتصادی حکومت
برای رسیدن به هدف خود کفایی خوانده
می شود.
افغانستان در ســال گذشته و سال جاری
نزدیک به یک و نیم میلیارد دالر در بخش
های تامیــن انرژی و بخــش های دیگر،
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ســرمایه جذب کرده اســت و برنامه های
گسترده ی اقتصادی آن در سطح منطقه نیز
عمال ،در دو الی سه سال آینده ،عواید قابل
مالحظه ی را در خزانه افغانســتان سرازیر
خواهد کرد.
در راستای سیاســت خود کفایی اقتصادی
و تحقق سیاســت اقتصاد پایــدار ،تالش
های حکومت در افزایش عواید داخلی نیز
دســتاوردهای خوبی داشته است .صندوق
بین المللی پول ،در ســال  1394مبلغ 114
میلیــارد افغانی را به عنــوان هدف برای
افغانستان تعیین کند و در نتیجه حکومت
توانست ،در این ســال  122میلیارد افغانی
جمع آوری نمایدکه نشــانگر افزایش %22
نسبت به هدف تعیین شده می باشد.
هم چنان در سال مالی  1395هدف تعیین
شده  132میلیارد افغانی بود ولی حکومت
موفق شد عمال  165میلیارد افغانی را جمع
آوری کند که  33میلیارد بیشــتر از هدف
تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول
و 43میلیارد افغانی بیشــتر از عواید سال
گذشته است.
اما اکنون سوال اساسی این است که دلیل
افزایش عواید در دوسال گذشته چیست؟
ارقــام و امارهای ارایه شــده وزارت امور
مالیه نشــان میدهد که شناسایی منابع و
چشمه های جدید عایداتی ،انجام اقدامات
اصالحی ،سیستم سازی و الکترونیزه کردن
ابزارهای جمع آوری عواید ،ســاده سازی
پروســیجرهای کاری و مبارزه با فساد از

عوامــل اصلی افزایش عواید کشــور در
دوسال اخیر به حساب می رود.
مبارزه با فساد اداری یکی از عوامل اصلی
افزایش عواید تلقی می شود .طی دو سال
گذشــته در حدود  25درصد از کارمندان
گمرکات به دلیل سوءاستفادههای وظیفوی
و آلوده بودن به فساد از وظایفشان برکنار
شــدهاند .در سال گذشــته در حدود 14
رئیس گمرک به خاطر تأمین اصل شفافیت
و ایجاد فرهنــگ تأدیب در ادارات ،تغییر
و تبدیل گردیدهاند کــه نتایج خوبی در
پی داشته اســت .به عنوان مثال ،عواید
گمرک هرات در دو ســال گذشته دو برابر
شده است )1( ...در کنار مبارزه با فساد ،راه
اندازی و توسعه حکومتداری الکترونیک از
دیگر دالیل اصلی افزایش عواید به حساب
می رود .نصب و گســترش سیستم های
اسیکودا در اکثر گمرکات کشور ،عملیاتی
شدن سیستم تکس استندرد (سیگتاس)
در اکثر شــعبات مالیاتــی ،بهخصوص
مستوفیتها ،توســعه سیستم مدیریت
معلومات امور مالی افغانستان (افمیس) و...
دالیل افزایش  67درصدی عواید ملی در
دوسال گذشته را بیان می کند.
رشــد اقتصادی؛ خیزش دوباره اقتصادی
افغانستان
میزان پیشــبینی شده رشــد اقتصادی
افغانســتان از ســوی بانک جهانی بانک
جهانــی برای ســالهای  2017و  2017به
ترتیب 1.9 ،و  3.9درصــد بود .اما اکنون

وزارت اقتصاد افغانستان اعالن کرده است
که رشــد اقتصادی کشور درسال  1395دو
درصد بوده که اندکی بیشــتر از پیشبینی
بانک است.
افزایش درآمدهای داخلی ،افزایش صادرات،
و سرمایهگذاریها و دسترسی افغانستان به
راهها و بنادر مختلف بازرگانی از عوامل این
رشد خوانده شدهاست()2
همچنین براساس دستور رییس جمهور ،هم
اکنون اکثریت قریب به اتفاق مواد مصرفی
نیروهــای امنیتی از منابــع داخلی تامین
میشــود و دولت به تمام نهادهای دولتی
دستور داده که تولیدهای داخلی را نسبت
به مشــابه خارجی آن با قیمت  ۲۵درصد
افزایش بخرند.
با این وجود البته ،براســاس ارزیابی بانک
جهانی ،روند رشد اقتصادی دست کم تا یک
دوره میان مدت ،هــم چنان پایین خواهد
بود .این ســازمان پیش بینی کرده که در
صورت ثبات سیاســی و اعمال اصالحات
قوی ،رشد اقتصادی افغانستان تا سال ۲۰۱۸
م ،می توانــد به  ۳.۶درصد افزایش یابد .به
باور این نهاد ،افزایــش ناامنیها ،ظرفیت
پاییــن در ادارات و شکســت برنامههای
اصالحی حکومت میتواند رشــد اقتصادی
این کشــور را از سطح پیش بینی شده نیز
کاهش دهد()3
وزرای مالیــه و اقتصــاد حکومت البته در
ســال جاری وعده داده اندکه میزان رشد
اقتصادی کشور را تا سال  ۲۰۲۰به  6درصد
ارتقا ،تولید ناخالص افغانســتان از رقم ۱۹
میلیارد دالر به  ۲۶میلیارد دالرافزایش یابد
و سرانهی کشور نیز از  ۶۲۵دالر به  ۷۲۵دالر
در سال  ۲۰۲۰برسد .همچنین عواید داخلی
از  ۱,۹درصد به  ۳,۶درصد افزایش پیدا کند.
رشد اقتصادی افغانستان در سالهای ۱۳۸۹
الی  ۱۳۹۱به طور متوســط  ۹.۶درصد اعالم
شده بود .اما در سال  ۱۳۹۳به دلیل خروج
نیروهای خارجی از افغانســتان و همچنین
طوالنی شدن انتخابات ریاست جمهوری در
این کشور کاهش یافت .رشد اقتصادی این
کشور براساس سند بودجه در سال ۱۳۹۳
به  ۳.۷درصد و در سال  ۱۳۹۴به  ۱.۳درصد
کاهش یافت.
 -1حیدری ،عبدالعزیز ،چرا عواید ملی در
دو سال اخیر افزایش یافته است؟http:// ،
3784/aop.gov.af/dari
http://www.bbc.com/persian/-2
39241582-afghanistan
h t t p : / / w w w . e t i l a a t r o z . -3
36632/com
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