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فقدان عدالت ،شفافیت و
کارآمدی در نظام اداری
حفیظ اهلل زکی

افغانستان تجربه حکومت های دموکراتیک و مردمی را ندارد .تنها
در دوره جدید سیاسی است که برخی رفورم ها وارد نظام سیاسی
گردیده که متأسفانه بسیاری از رفورم ها به دلیل وجود ساختارها
و باورهای ســنتی پا در هوا باقی مانده و به درستی تطبیق نشده
است .حکومت ها در افغانستان به فرد متکی بود و به همین دلیل
زمینه ای برای آوردن تغییر و اصالحات به وجود نمی آمد.
نظام اداری افغانستان نیز ازیک طرف متناسب به همان اقتضاأت و
هنجارهای سنتی ،استبدادی و قبیلوی شکل گرفته بود و از سوی
دیگر کهنه و قدیمی بود که با شرایط و نیازهای عصری همخوانی
پیدا نمی کرد.
از آنجایی که نظام اداری کشور در بقاء و دوام نظام سیاسی نقش
اساسی و مهم دارد ،طرح نوین نظام سیاسی در افغانستان که در
سال  2001و پس حمالت یازدهم سپتمبر آمریکا روی دست گرفته
شد؛ آوردن اصالحات تدریجی را در سیستم اداری افغانستان نیز
ضروری می نمود .به لحاظ این اهمیت ایجاد کمیسیون اصالحات
اداری در موافقت نامه بن مدنظر قرارگرفت ،تا با آوردن اصالحات
اساســی در نظام اداری ،اصل آزادی ،عدالت ،برابری و شایسته
ساالری را محترم شــمرده و زمینه را برای حاکمیت نظام کارآمد
اداری فراهم سازد .بهبود نظام اداری ،مؤثریت فعالیت های اداری
را باال می برد و ســبب تقویت ساختارها و ایجاد هماهنگی میان
مجموعه های اداری می گردد .سیســتم نظارت و کنترل در پرتو
نظام مؤثر اداری ممکن مــی گردد .در نظام های قبیلوی که همه
تصمیم ها بر مبنای تعلقات قومی گرفته می شــود ،کارکرد اداره
مورد کنترل و ارزیابی قرار نمی گیرد و شایسته ساالری نیز معنا
و مفهوم پیدا نمی کند.
به قرار این اهمیت از همان آغاز تشــکیل حکومت جدید ،پدیده
اصالحات نیز مورد توجه قرار گرفت و کمیسیون اصالحات اداری
به همین منظور تشــکیل شد .این که کمیسیون اصالحات اداری
تا چه حد توانســت به برپایی نظام عادالنــه کمک کند و تا چه
اندازه اصل شایسته ســاالری را در ادارات افغانستان حاکم کرد
و با خویشــخوری و فساد مقابله کرد ،بسیار واضح و روشن است.
متأسفانه یکی از اداراتی که کمترین مؤثریت و باالترین هزینه را
در کشور داشته است ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
می باشد.
کمیســیون اصالحات اداری از زمان تأســیس تــا حال یکی
ناکارآمدترین ادارات کشور به حســاب می آید .این کمیسیون
نه در جهت مؤثریت فعالیت های اداری کار درخور توجهی انجام
داده ،نه در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان گام مثبتی برداشته
اســت و نه دروازه ادارات را به روی نخبگان و افراد شایسته باز
گذاشته تا با ورود این افراد تغییرات هرچند اندک در فعالیت های
اداری رونما گردد.
این کمیســیون پیش از آن که اصالحاتی را در سیستم ضعیف و
فرسوده اداری کشــور به وجود آورد و کارکرد ادارات را به گونه
بی طرفانه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد ،دیوار بلندی در برابر
راه یابی افراد نخبه ،تحصیلکرده و متعهد در بدنه و ساختار نظام
اداری کشور به وجود آورده است.
روند اســتخدام افــراد در ادارات دولتی در پانزده ســال هرگز
شفاف نبوده و به اعالن گذاشتن پســت ها و مقام ها نیز صوری
و تشــریفاتی بوده است .هنوز رشــوت و واسطه حرف اول را در
اســتخدام کارمندان دولتی می زند .از اینرو نیاز است تا کارکرد
خود کمیسیون اصالحات اداری مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد
و پس از آن اصالحات اساسی و عمیقی در ساختار ،صالحیت ها و
کارکردهای کمیسیون وارد شود .اگر درادارات فرهنگ سازمانی
وجود ندارد؛ اگر به کرامت انســانی توجه نمی شود؛ اگر عدالت
و حقوق شــهروندی به فراموشی سپرده می شود؛ اگر تصمیمات
مهم بر اســاس تنگ نظری ها و نگرش های قومی و غیر حرفه ای
گرفته می شــود؛ اگر روند کارهای اداری از سرعت و کیفیت الزم
برخوردار نیست و اگر هماهنگی و همسویی میان ادارات موجود
نیست؛ به دلیل کمکاری های کمیسیون اصالحات اداری است.
امروز سرنوشت ادارات ما به دست کمیسیون اصالحات اداری داده
شده است ،وقتی این کمیسیون خود به فساد آلوده باشد ،انتظار
اصالحات عدالت محور از آن امری بیهوده خواهد بود.

مرکز عدلی و قضایی و کار دشوار مبارزه با فساد
قرار اســت تا آخر این هفته مرکز عدلی و
قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد و آغاز به
کار نماید .این مرکز تحت نظر رئیس جمهور،
رئیس اجرائیــه و لوی ســارنوال فعالیت
خواهد کرد و دوسیه های فساد مقام های
دولتی متهم به فساد شامل وزیران و والیان
را بررســی خواهد کرد .در همین حال لوی
سارنوالی گفته اســت که این اداره بعنوان
ماشــین مبارزه با فســاد کار خواهد کرد.
سخنگوی لوی سارنوالی در کنفرانس خبری
اش گفته است که دولت افغانستان در قدم
اول برای مؤثر ســاختن تالش ها به منظور
کاهش فســاد اداری در کشور ،به ماشین
نیاز دارد و مرکــز عدلی و قضایی مبارزه با
فساد که قرار است تا پایان این هفته ایجاد
شود ،به عنوان ماشین کشنده ویروس عمل
خواهد کرد.
از ایجاد ایــن مرکز در حالــی خبر داده
می شود که قرار اســت در آینده نزدیک
افغانســتان در دو کنفرانس مهم بروکسل
و وارســا اشــتراک کند و دست آوردهای
حکومت وحدت ملی در راســتای مبارزه با
فساد را به همکاران بین المللی افغانستان
ثابت سازد و برنامه ها و طرح جدی حکومت
را در این رابطه بیان کند.
در خوشبینانه ترین حالت ،ایجاد این مرکز
نشــانه ی از اراده و عزم رهبران حکومت
وحدت ملی در راســتای مبارزه با فســاد
اداری است .دست داشــتن مقامات بلند
رتبه دولتی در فســاد ،یکی از چالش های
مبارزه با فساد در کشور بوده است ،اگر این
مرکز بتواند دوسیه های فساد این مقامات
را بصورت شفاف بررسی کند ،کار بزرگ و
درخور ستایش انجام خواهد داد.
اما از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد
که ایجاد این مرکز نوعی فریب اذهان عامه
و همکاران بین المللی افغانســتان باشد.
زیرا مقامات حکومت در آستانه ی برگزاری
کنفرانس بروکسل و وارســا از ایجاد این
مرکز خبر می دهند و این نگرانی به وجود
می آید که حکومت برای کاهش فشارهای
بین المللی در ایــن دو کنفرانس ،تصمیم
به ایجاد این مرکز گرفته باشــد و خواسته
باشد تا با ایجاد این مرکز به جامعه جهانی
بگوید که ما اراده و عزم جدی برای مبارزه

مهدی مدبر

فساد داریم و یک بخش ِویژه را برای مبارزه
با فساد و بررســی دوسیه های کالن فساد
اداری ،ایجاد کرده ایم .کاری که در گذشته
به فراوانی صورت گرفته است و نتیجه نداده
است.
این اولین بار اســت که حکومت یک مرکز
عدلی و قضایی ویژه برای مبارزه با فســاد
ایجاد می کند ،اما قبال نیز کمیسیون های
ویژه مبارزه با فساد از سوی حکومت ایجاد
شــده است؛ کمیســیون های که کمترین
کاربرد را در راستای مبارزه با فساد داشته
اند.
حکومت افغانستان در سال  1382به منظور
مبارزه با فســاد اداری« اداره عالی مبارزه
علیه فساد اداری» را ایجاد کرد و بعد از آن
در سال  «1387اداره عالی نظارت بر تطبیق
اســتراتیژی مبارزه علیه فســاد اداری»
بوجود آمد و در دوران حکومت وحدت ملی
هم « شــورای عالی مبارزه با فساد اداری»
با عضویت رهبــران حکومت وحدت ملی
بوجــود آمد و اکنون از ایجاد مرکز عدلی و
قضایی مبارزه با فســاد خبر داده می شود.
دســت آورده این همه اداره در راســتای
مبارزه با فســاد هیچ بوده اســت و مردم
افغانستان حتی شــاهد رسیدگی به یک

پرونده ی فســاد اداری نبوده است .بطور
نمونه پرونده کابل بانک یکی از بزرگترین
پرونده های فســاد در کشور بود ،باوجود
تاکید زیاد رهبــران حکومت وحدت ملی
به بررسی پرونده کابل بانک ،این دوسیه
هنوز بسته نشده است و همچنان در هاله
ی از ابهام قرار دارد.
دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتی در
فساد اداری ،یکی از چالش های حکومت
افغانســتان در راســتای مبارزه با فساد
در گذشته بوده اســت ،اکنون دیده شود
که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فســاد
چگونه می تواند این چالش را از ســر راه
بردارد و در مبارزه با مافیایی فساد دولتی
موفق شود؛ کاری که ادارات پیشین مبارزه
با فساد نتوانستند و گمان می رود که خود
نیز در کام مافیای فساد غرق شده باشند.
در طول یــک و نیم دهه اخیــر رهبران
سیاسی و سیاســتمداران در افغانستان
برای تصاحب قــدرت و اعمال نفوذ تالش
کرده اند که قانــون را دور بزنند و به طور
غیر قانونــی افراد و وابســتگان خود را
ادارات دولتی و نهادهای بین المللی جابجا
بسازند ،یا اینکه تالش کرده اند که نتیجه
یک پروســه کامال اداری را به نفع شــان

از مســیر اصلی اش منحرف سازند .این
شیوه متاســفانه امروز تبدیل به سنت و
فرهنگ گردیده است و تنها راه رسیدن به
قدرت ،جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی
پنداشته می شــود و تمامی افراد جامعه
برای دستیابی به آن ،به دنبال راه حل های
سیاسی و نزدیک شدن به یکی از افراد با
نفوذ در چوکات دولت و حکومت اســت و
متاسفانه فساد اداری نیز به صورت برنامه
ریزی شده و با اعمال نفوذ ،انجام می شود
و راههای مبارزه با آن دشوارتر می گردد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز در
رویایی با چنین فســاد سیستماتیک راه
دشــوار و پر چالشی را در پیش رو خواهد
داشــت و بدون تردید بدون عزم و اراده
سیاســی جدی ،پیروز این میدان نخواهد
بود.
جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به
افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد
اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و
از حیف و میل شدن میلیون ها دالر کمک
به افغانســتان ،انتقاد کرده اند .حکومت
افغانستان همیشه در کنفرانس های بین
المللی به جامعه جهانی تعهد سپرده است
که بصورت جدی با فســاد اداری مبارزه

می کند ،یکی از تعهدات اساســی رهبران
حکومت ملــی به جامعه جهانــی مبارزه
جدی با فساد اداری بود است ،اما تا کنون
حکومت افغانستان در این امر موفق نشده
است و نتوانسته اســت فساد گسترده در
دســتگاه دولت را مهار کند .در همین حال
دیده می شــود که حکومــت وحدت ملی
تالش دارد تا بر اســاس وعده هایی که به
ســازمان ملل و جامعه جهانــی داده بود،
برای از بین بردن فســاد توجه جدی نشان
دهد و در ضمن آمادگی برای اشــتراک در
کنفرانس وارســا و بروکسل بگیرد و بدون
تردید رهبران حکومت وحدت ملی از ایجاد
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بعنوان
یک دست آورد در راستای مبارزه با فساد
یاد خواهد کرد.
اما فســاد تنها با ایجــاد اینگونه مراکز و
کمیسیون ها از بین نخواهد رفت .با نگاهی
به روند مبارزه با فساد در گذشته دیده می
شــود که یکی از دالیل عدم موفقیت در
مبارزه با فســاد اداری و کاهش نیافتن این
پدیده شــوم ،عدم وجود اراده قاطع برای
مبارزه با فســاد بوده است .رئیس جمهور
پیشین و رئیس جمهور غنی و سایر مقامات
حکومت همواره از مبارزه جدی با فســاد
اداری سخن گفته اند ،اما عمال اراده قاطع
و جدی در این راســتا وجود نداشته است.
همواره در رابطه با پرونده های فساد اداری
با تســامح و مصلحت گرایانه برخورد شده
اســت و کار تخنیکی و نظــام مند در این
راستا صورت نگرفته است.
اکنون نیز اگــر اراده سیاســی در درون
حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فســاد
اداری بوجود نیاید و پرونده های کالن فساد
اداری بصورت شــفاف ،تخنیکی و قانونی
بررسی نشود ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه
با فســاد نیز ره بجای نخواهد برد و همانند
چندین کمیسیون گذشته ناکام خواهد بود.
حکومت در راســتای مبارزه با فساد اداری
باید مالحظات سیاســی را کنار بگذارد و
کار عملی و جدی را برای بررســی هزاران
پرونده ی فساد اداری آغاز نماید و در کنار
آن باید برای اصالح سیستم اداری فسادزا
اقدام نمایند و اصالحات جدی را در سیستم
اداری افغانستان بوجود بیاورد.

واکنش متضاد به بازگشت نیروهای آمریکایی به میدان جنگ
رحیم حمیدی
چندی پیش ،باراک اوبامــا به نیروهای
آمریکایی صالحیــت همراهی نیروهای
امنیتی افغانســتان در میــدان جنگ را
داد .مأموریــت نیروهای آمریکایی تغییر
کرد .به دیگر ســخن ،نیروهای آمریکایی
یکبــار دیگر به میدان جنگ برگشــت
تا مخالفان مســلح دولت بــه ویژه گروه
طالبان را ســرکوب نماید .باراک اوباما،
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا از
آغاز گرفتن قدرت سیاسی به دنبال پایان
بخشــیدن مأموریت رزمی و خارج کردن
نیروهای آمریکایی از افغانســتان بود .با
این حال ،پایان جنگ در افغانستان روشن
نیست .گروه طالبان یکبار دیگر قدرتمند

 کارتون روز
شده است و مناطق را در والیتهای هلمند،
ارزگان ،قندوز و برخــی دیگر والیات در
اختیار گرفتهاند .بازگشت دوباره نیروهای
آمریکایی بــه میدان جنــگ دو واکنش
متضاد را برانگیخت .رئیس جمهور پیشین
افغانســتان از مخالفــان مأموریت رزمی
نیروهای بین المللی در افغانستان است .او
در مصاحبه با واشنگتن پست بیان داشت
که ابزارهای نظامی برای ما صلح نمی آورد.
در چهارده ســال گذشــته ما از ابزارهای
نظامی اســتفاده نمودیم اما به صلح دست
نیافتیم .جنگ با دهشتافکنی و تروریسم
در قریههای افغانستان نتیجه نمی دهد بلکه
باید النهها و پنگاههای تروریستان در آن
سوی خط را هدف قرار داد .رئیس جمهور
غنی اما ،واکنش عکس رئیس جمهور کرزی
نشان داد او از حمایت نیروهای آمریکایی از
نیروهای افغانستان استقبال کرد.
در ارتباط با واکنــش رئیس جمهور کرزی
چند نکته قابل یادآوری است.
اول؛ نمی توان از نقش پاکســتان در جنگ
و صلح افغانستان انکار کرد .پاکستان نقش
برجسته در روند جنگ و صلح در افغانستان
دارد .کشته شــدن بنالدن ،رهبر شبکه
القاعده در خاک پاکســتان ،مرگ مال عمر،
رهبر پیشین گروه طالبان در خاک پاکستان
و کشته شدن مال اختر منصور ،جانشین مال
عمر در خاک پاکستان گویایی آن است که
پاکستان دســتی در جنگ افغانستان دارد
و آنها آتش افروزی جنگ افغانســتان به
دنبال اهداف استراتژیک خود در منطقه و
به ویژه در افغانستان می باشد .اینکه حامد
کرزی ،رئیس جمهور پیشین افغانستان می
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گوید باید تروریستان را در آن سوی مرز
مورد تعقیب قرار داد قابل تأمل است .در
واقع ،بخش از خاک پاکســتان پناهگاه و
النه تروریســتان بوده است .با این حال،
نمی توان یکجانبه قضــاوت کرد و نقش
مردم افغانستان در تداوم جنگ را نادیده
گرفت .امری که رئیس جمهور کرزی ،بارها
آن را قبول ندارد.
دوم؛ از زمانی که مأموریت رزمی و نظامی
نیروهای بین المللی در افغانســتان پایان
یافته اســت و آنها مأموریت مشورهدهی
و آموزشــی را در پیش گرفتهاند وضعیت
امنیتی رو به وخامت گذاشته است .میزان
تلفات نیروهای بین المللی افزایش یافته
اســت .تلفات غیر نظامیان نیز نســبت
افزایش چشــمگیر یافته است .در چند
سال پیاپی ،سال خونین برای غیر نظامیان
و نظامیان کشــور خوانده شده است .این
نشان می دهد که مأموریت نظامی و رزمی
نیروهای بین المللی نقش برجســته در
حفظ امنیت و ثبات در کشور داشته است.
بنابراین ،نمی تــوان نقش رزمی نیروهای
بین المللی در افغانستان را در حفظ ثبات
و امنیت انکار کرد.
ســوم؛ واقعیت امر این اســت که رئیس
جمهور کــرزی ،فاکتورها و عناصر داخلی
جنگ در افغانســتان را انــکار می کند.
بخش قابل توجهی نیروی انسانی گروههای
تروریستی و مخالفان مسلح در افغانستان
را شهروندان افغانستان تشکیل می دهد.
گروه طالبان نه شــهروندان هیچ کشوری
نیست .از خاک افغانستان است و تابعیت
افغانی دارد .مســئله دیگر این است که

بخش از نیازمنــدی مالی گروه طالبان در
خاک افغانستان تأمین می شود .براساس
مطالعات صورت گرفته  40درصد نیازمندی
مالی گروه طالبان از طریق کشت ،قاچاق
مواد مخدر تأمین می شود .بخش دیگر از
نیازمندی مالی این گروه از طریق استخراج
غیر قانونی معدن از سوی این گروه تأمین
می شود .جنگ در افغانستان با فاکتورهای
متعدد دیگر در داخل افغانســتان در هم
آمیخته اســت .ممکن تعدادی از سران
گروه طالبان با ســازمانهای استخباراتی
منطقه در ارتباط باشد و در صدد برآوردن
خواست های آن ها در افغانستان کار نماید
اما بخش قابــل توجهی از گروه طالبان نه
به خاطر پاکســتان بلکه به خاطر باورها و
عقاید خود می جنگنــد .بخش دیگر به
خاطر سود ناشــی از کشت و قاچاق مواد
مخدر می جنگنــد و بخش دیگر به خاطر
حفظ کنتــرل معادن کشــور می جنگد.
بنابراین ،اشتباه اســت اگر بپنداریم که
جنگ افغانستان تنها یک بعد دارد .هیچ
کس نمی تواند انکار کند که گروه طالبان
ابزار دست سازمان اســتخبارات منطقه
است اما ،انکار پیوند گروه طالبان با کشت
و قاچاق تریاک و معادن کشور و باورها و
عقاید آن ها نیز سخت و دشوار است .باور
نگارنده این است که باورها و عقاید گروه
طالبان محرک اولیه و اساسی در مقاومت و
خشونت علیه نیروهای امنیتی و حکومت
افغانستان است.
چهارم؛ رئیس جمهور کرزی بیان داشــته
است که در چهارده سال گذشته ما از ابزار
نظامی استفاده نمودیم اما به صلح دست

نیافتیم .مسئله اما این است که آیا ما گزینه
دیگری از جنگ و ابــزار نظامی در اختیار
داریم .در سال  ،1389رئیس جمهور کرزی
شورای عالی صلح به وجود آورد تا پروسه
صلح را به صورت رســمی دنبال نماید .اما
ســالها تالش و مصرف بودجه هنگفت چه
نتیجهای در پی داشــت .واقعیت امر این
اســت که گروه طالبان حاضر به گفتگو و
مصالحه با حکومت افغانستان نیست .آنها
از مجرای پروسه صلح پول دریافت کرد و با
پول حکومت صفوف جنگی خود را تقویت
بخشید .یک فرمانده محلی شان چندین بار
به وارد گفتگو شد و هر بار با گرفتن امتیاز
و پول هنگفت دوباره به صفوف گروه طالبان
پیوســت و در برابر نیروهای امنیتی کشور
جنگید .رئیــس جمهور غنی نیز تالشهای
زیادی برای دســت یافتن بــه صلح انجام
داد .گفتگوی چهارجانبه را ایجاد نمود اما،
به نتیجهای نرسید .بنابراین ،ما یک گزینه
بیشــتر در اختیار نداریــم و آن جنگ و
سرکوب گروه طالبان است .ما به جای اتهام
بستن به پاکستان نیازمند آنیم تا مرزهای
خود را کنترل کنیم تا تروریستان از خاک
آنها وارد کشور ما نشود.
در سال گذشــته که حکومت افغانستان با
تمام نیرو پروسه صلح را دنبال می کرد گروه
طالبان پاسخ بسیار روشن و قاطع داد .آنها
به شهر کندوز حمله کرد و کنترل این شهر
را در اختیار گرفت .نیروهای امنیتی کشور
را والیات مختلف سالخی کرد .حمالت خود
را در سراسر کشور افزایش داد .بنابراین ،ما
گزینه دیگری غیر از سرکوب و جنگ نداریم.
بنابراین ،ســخنان رئیس جمهور در مورد
نقش پاکستان در تداوم جنگ در افغانستان
تا حدی قابل تأمل است .اما ،اظهارات او در
مورد عدم تأثیری گزاری مأموریت رزمی و
نظامی نیروهای بین المللی در آوردن صلح
و ثبات در افغانســتان ناشــی از فرافکنی
اســت و ارتباط با واقعیت ندارد .پاکستان
اگر نقش در پــرورش افراطگرایی دارد ما
باید تالش کنیم مرزهای خــود را کنترل
کنیم تا تروریستان نتواند از خاک پاکستان
وارد افغانستان شود .این تنها راه جلوگیری
اســت .در عین حال ،رئیس جمهور کرزی
فاکتور ها و عوامل داخلی جنگ افغانستان
را نادیده گرفته است .اکثریت نیروهای که
در برابر نیروهای امنیتی کشــور می جنگد
شهروندان افغانستان است ،باورها و عقاید
افراطی دارد ،از کشت و قاچاق مواد مخدر
ســود می برد و از اســتخراج معدن نیز.
بنابراین ،جنگ در قریههای افغانســتان
نتیجهبخش است و تأثیری مثبت در آوردن
صلح و ثبات در افغانستان دارد.
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