شنبه  29عقرب 1395

2

November 19 ,2016

ــــــــــسرمقاله

به سوی انتخابات
پاک و عاری از تقلب
حفیظ اهلل زکی

باالخــره و پس از ماهها تأخیر ،کمیتــه گزینش اعضای نهادهای
انتخاباتی روز بیســتم عقرب فهرســت  21نفری را برای گزینش
هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات و فهرست  15نفری را برای
گزینش پنج عضو کمیسیون رســیدگی به شکایات انتخاباتی به
رییس جمهور ارائــه داد و رییس جمهور پس از مصاحبه حضوری
با نامزدهای عضویت در کمیســیون مستقل انتخابات و کمیسیون
شکایات انتخاباتی در دیدار با شماری از رهبران سیاسی بر اهمیت
جنبههای جرمی تخلفات انتخاباتی تاکیــد کرد و ازعدم مداخله
حکومت در کار نهادهای انتخاباتی اطمینان داد.
یکی از مشکالتی که همیشه نهادهای مهم ملی از آن رنج می برند،
مداخالت غیر قانونی مقامات بلند پایه دولتی در کار آنها است .در
بخش اســتخدام و تعیین کارمندان دولتی و در تصمیم گیری ها و
سیاستگذاری ها مداخله مقامات حکومتی در امور نهادهای دولتی
بسیار برجســته بوده است .یکی از مهمترین چالشی که انتخابات
گذشته ریاســت جمهوری را به بدنامی و فســاد کشاند ،مداخله
حکومت در کار و تصمیم گیری های کمیسیون های انتخاباتی بود.
اگرچه این کمیسیون ها به لحاظ قانونی مستقل اند و هیچ کس حق
مداخله در کارهای آنها را ندارد؛ اما در عمل متأسفانه این کمیسیون
های به اصطالح مســتقل بیشترین وابستگی را به حکومت داشته
اند.
رییس جمهور با توجه به همین مشکل در جلسه مشورتی با رهبران
سیاسی تأکید کرده اســت که حکومت در کار نهادهای انتخاباتی
دخالت نمی کند .البته این یک حرف اســت که باید در عمل پیاده
شود و رییس جمهور باید قادر باشد که جلو مداخله تمام مقامات
حکومتی را به امورات انتخاباتی بگیرد .حال سؤال این است که آیا
رییس جمهور از عهده چنین کاری برامده خواهد توانست؟
تجربه نشان داده که جلوگیری از این امر در افغانستان کاری ساده
ای نیست .مقامات حکومتی از تصمیمات رییس جمهور اطاعت نمی
کنند ،مسایل قومی و وابستگی های اتنیکی و گروهی و دهها پدیده
دیگر ،برای آنها بســیار مهمتر از قانون و دستورات رییس جمهور
می باشــد .در این جلسه رییس جمهور روی جرمی بودن تخلفات
انتخاباتی تأکید کرده اســت و آن را بــرای جلوگیری از تخلفات
انتخاباتی مؤثر دانسته است؛ اما عیب کار اینجا است که وقتی پای
مقامات در میان باشد ،دیگر مسایل جرمی تحت تعقیب قرار نمی
گیرد و کان لم یکن پنداشته می شود.
ما امروز در ابعاد دیگر با صدها مورد ارتکاب جرم از سوی مقامات
مواجه هستیم؛ اما این جرایم نه پیگیری می شوند و نه عامالن آنها
شناسایی و مجازات می شوند .قانون در افغانستان تنها سر مردم
عادی و افراد بی پشــتوانه تطبیق می شود ،افراد زورمند و دارای
پشتوانه های سیاسی نه مورد پیگرد قرار می گیرند و نه نهادهای
عدلی و قضایی قدرت جلب ،تحقیق و محاکمه آنها را دارند.
روند مبارزه با فســاد اگر متوقف می ماند ،مهمترین دلیلش دست
داشــتن مقامات بلند پایه حکومتی در فساد است .از اینرو پرونده
هایــی که در آن به گونه پای مقامات در میان باشــد ،هرگز مورد
رســیدگی قرار نمی گیرند .پس گفته می توانیم که نباید زیاد به
وعده های سران حکومت امیدوار بود .مشکالت این کشور فراتر از
آن است که رییس جمهور و رییس اجراییه بتوانند آنها را حل کنند.
در بسیاری از موارد اراده برای حل مشکل از سوی سران حکومتی
وجود ندارد ،در بعضی موارد اختالفات درونی حکومت سبب توقف
تالش های اصالح گرایانه می گردد و در مواردی دیگر ،اشــخاص و
گروه های زورمند مانع پیشرفت در کارهای قانونی می شود.
مشکل این است که در افغانستان فرهنگ قانون گریزی و خیانت
به یک اصل پذیرفته شده تبدیل شده است .معافیت های قانونی
و امتیاز دادن های بدون دلیل به اشخاص و گروه ها سبب گردیده
که این اصل فراگیرتر گردد .حکومت مجبور اســت برای اجتناب
از مخالفت ها بسیاری از مســایل غیر قانونی را نادیده بگیرد و به
بسیاری از پدیده های غیر قانونی گردن بنهد.
انتخابات مهمترین اصل نظام های دموکراتیک اســت .دموکراسی
بــدون انتخابات معنا پیدا نمی کند .از اینرو انتظار این اســت که
حکومت برای تمثیل دموکراســی در کشور به مسایل انتخابات بر
مبنای قانون اهمیت دهد؛ اما متأسفانه مقامات از این امر مهم نیز
استفاده ابزاری نموده و از این پروسه ملی به نفع خود بهره می برند.

ادارات موازی ،مشکلی که به فراموشی سپرده شده است
یکی از مشــکالتی که همــواره ادارات
کشور را به ناکارایی و عقامت مواجه کرده
است ،ادارات موازی است .ادارات موازی
ســبب کندی در انجام مســؤلیت های
دولتی گردیده و سردرگمی و بال تکلیفی
شهروندان را در هنگام مراجعه به ادارات
در پی داشته است.
ادارات موازی عالوه بر تحمیل هزینه های
هنگفت بر دولــت ،ارایۀ خدمات ازجانب
حکومت رانیــز با ُکنــدی مواجه کرده
وخسارات مادی و معنوی بسیاری بر مردم
افغانستان وارد آورده است.
دالیل پدید آمدن ادارات موازی یکی نبود
ظرفیت های الزم در ادارات می باشــد.
حکومت به جای استخدام افراد شایسته
و الیق درادارات سعی می کند ،کمکاری
اداره و یا کارمندان ضعیف را با تشــکیل
یک اداره موازی جبــران نماید .دیگری
مصلحت ســنجی های اند که از ســوی
حکومت برای راضی نگهداشــتن برخی
رهبران و متنفذان سیاســی و اجتماعی،
الزم شمرده می شود .فربه شدن ادارات
در نتیجه به وجود آمدن ادارات موازی از
یک طرف ســبب تداخل کاری و افزایش
بیکاری پنهان در جامعه گردیده و از سوی
دیگر فساد اداری را عمیق تر و گسترده
تر نموده اســت .به همین دلیل یکی از
وعده های مهم ســران حکومت وحدت
ملی در زمان کمپایــن انتخاباتی ،منحل
کردن ادارات موازی بود.
پس از روی کار آمــدن حکومت وحدت
س جمهور در نخستین روزهای
ملی ،ریی 
کاری خود اعالم کرد که ادارات موازی را
ادغام و یا کام ً
ال منحل میکند .اکنون که
بیش از دو ســال از عمر حکومت وحدت
ملــی می گــذرد ،طرح و بررســی این
موضوع هم برای تبیین مشــکالت اداری
در افغانســتان و هم به منظور ســنجش
مؤفقیت ها و کارکردهای حکومت ،مهم و
ضروری به نظر می رسد.
با وجود شعارهایی که در این زمینه داده
شــده بود ،ســران حکومت وحدت ملی
مؤفق بــه آوردن اصالحــات در ادارات
نگردیدند .در حــال حاضر ادارات زیادی
وجود دارنــد که در عرض هــم و برای
پیشبرد وظایف و مسؤلیت های مشابه و

رضا احسانی

یکسان کار می کنند.
در پانزده سال گذشته حکومت افغانستان
نتوانستند که از تداخل کاری ،ناهماهنگی و
بروکراسی منفی در ادارات جلوگیری کرده
و کارایی ادارات را افزایش دهد .در اثر این
ناهماهنگی ها ساالنه ملیون ها دالر بودجه
ملی حیــف و میل می گردد و روند کارهای
اداری با توقف و کندی مواجه می شود.
در میان این ادارات صالحیت ها و مسؤلیت
ها به درستی تقسیم نشده است و به همین
دلیل این ادارات همــواره از تداخل کاری،
مســؤلیت گریزی و رقابت های منفی رنج
می برند .این ادارات وقتی مورد انتقاد می
گیرند و یا کاستی های آن بر مال می گردد،
به راحتی از خود شان رفع مسؤلیت کرده
و نقص ها را به گــردن اداره موازی دیگر
بیندازند.
چنین به نظر می رســد که در ســال های
گذشــته حکومت کمتر به اصالحات اداری
توجــه نموده اســت .به ایــن خاطر یک
اســتراتژی جامع برای اصالح اداره و ایجاد
ادارۀ کارا و موثــر تهیه نکرده اســت .در
تشکیل اداره در گذشته بیش از آن که نیاز
اداری دخیل بوده باشد ،مسایل و مصلحت
های سیاسی مد نظر بوده است.
رییس جمهــور برای راضی نگهداشــتن
نخبگان و رهبران سیاسی دست به تشکیل
ادارات اضافــی می زد ،تا آنهــا را در کنار

حکومت نگهدارد .در کشورهای دیگر افراد
و اشــخاص در ادارات مقرر می شود و هر
فرد بر اساس لیاقت و شایستگی خودش در
بخش های مربوطه به کار گمارده می شود؛
اما در افغانستان وزارت خانه ها ،ادارات و
کمیسیون های موازی و غیر ضروری برای
افراد و احزاب سیاســی ساخته می شد،
تا ســطح مخالفت ها را با حکومت کاهش
دهد .اکنون ما با یک ســاختار معیوب و
ناقص اداری مواجه هستیم ،ساختاری که
عنکبوت فساد در آن تار تنیده و ادارات را
با ناکارایی و فرسودگی مواجه کرده است.
امروزه میان ادارات موازی کارها به صورت
هماهنگ بــه پیش نمــی رود و روحیه
همکاری و کار تیمی وجود ندارد .مسؤلیت
گریزی و فرافگنی از یکسو روند کارها را به
تأخیر انداخته و از سوی دیگر سطح فساد
را باال برده است و زمینه های سؤ استفاده
از وظایف و صالحیت های دولتی را فراهم
می سازد.
ادارات ،موتور محرکه نظام سیاســی به
شــمار می رود .اگر ادارات کارامد باشد،
سیاســت ها و برنامه های دولت سریعتر
و بی عیب و نقص تر بــه پیش می رود و
در نتیجه کارآمدی دولــت باال می رود و
اعتماد مردم به دولتمــردان نیز افزایش
پیدا می کند ،نظم اداری به وجود می آید
و از مســؤلیت گریزی ها و یا عملکردهای

فرا قانونی و مداخله جویانه جلوگیری می
شود.
ادارات موازی عالوه بر مشــکالت فوق به
تشدید بیکاری در کشــور نیز انجامیده
اســت .کســانی که توانایی کارکردن در
ادارات را ندارند ،از طریق واسطه ،پارتی و
تعلقات سیاسی و قومی صاحب کار ،وظیفه
و معاش می شوند ،اما کسانی که تحصیالت
دارند و از شایستگی و لیاقت برخوردار می
باشــند ،فرصت راهیابی به ادارات را پیدا
نمی کنند و در نتیجه به جمع بیکاران می
پیوندند.
البته شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان
در سال های گذشته شاید ایجاب می کرد
که برخی ادارات بنا بر مالحظات سیاسی
و به منظــور فراهم آوری رضایت احزاب و
شخصیت های سیاسی ایجاد شود؛ اما ادامه
این وضعیت بدون شــک برای افغانستان
مخرب و برای مردم مصیبت بار می باشد.
اکنون اقتدار مرکزی تــا حدودی بهبود
یافته است؛ پس اصل مشارکت و شایسته
ســاالری باید مطابق قانــون و بر مبنای
ارزش های دموکراتیک رعایت گردد .زور
ساالری ،واسطه بازی و خویشخوری باید
از ادارات کشــور رخت برچینند .انتظار و
توقع مردم از حکومت فعال همین اســت؛
اما چنانچه ایــن توقع براورده نشــود،
مشکالت و نارضایتی عمومی از حکومت و

کارکردهای اداری دولت گسترش می یابد و
این امر چالش های بیشــتر و عمیق تری را
برای حکومت افغانستان خلق می کند.
افغانســتان در تأمین بودجه خود نیازمند
کمک های خارجی است .کمک های خارجی
مؤقتی است و لزوما یک روزی به پایان می
رسد .حکومت افغانستان از همین حاال باید
در فکر آن روز باشد ،روزی که دیگر کمک
های خارجی به افغانستان قطع می شود .از
این رو این کشــور بیش از کشورهای دیگر
نیازمند صرفه جویــی در مصرف بودجه و
اســتفاده بهینه از آن در امورات زیربنایی
اقتصادی اســت .این امر زمانی صورت می
گیرد که ادارات افغانستان از فربهی نجات
پیدا کند و ادارات موازی از بین برود .بدون
شــک هر اداره نیازمند بودجــه و تأمین
مصارف و معاشــات کارمندان خود است و
هر اداره سهمی را از بودجه ملی برخوردار
می باشد؛ پس باید بازدهی و منفعت ادارات
بسیار بیشتر از مصرفی باشد که برای سرپا
نگهداشتن آن اداره صورت می گیرد .وقتی
یک اداره به انــدازه مصارف خود ،کارایی و
منفعت نداشته باشد ،عمال فلسفه وجودی
آن زیر سؤال می رود ،به این خاطر ضرورت
ایجاب می کند که از بین برود و هزینه های
آن در جای ضروری تر اختصاص داده شود.
در شرایط فعلی ،افغانستان از دو مشکل رنج
می برد :یکی ادارات موازی که سبب تداخل
کاری ،مسؤلیت گریزی ،تحمیل هزینه های
کالن مالی و کندی و توقــف روند کارهای
اداری می گردد .دوم ادارات گسترده و وسیع
اداری که اضافه بر نیاز اداری ،دارای شــعبه
ها ،بخش ها و کارمندانی اند که در پیشبرد
فعالیت های اداره نقش مهمی ندارند.
بنابراین اصالحات اداری شــامل دوبخش
عمده مــی گردد :حذف و ادغــام ادارات
مــوازی و کوچکتر کــردن ادارات کالن و
وسیع موجود .فشرده سازی و سبک سازی
ادارات هم رضایت خاطر شهروندان را جلب
می کند و آنها را از ســرگردانی نجات می
دهد ،هم سطح پاسخگویی ادارات را بیشتر
می ســازد و هم در کاهش فساد اداری و
صرفه جویی در بودجه ملی مؤثر واقع می
شود .این امر مهم متأسفانه در حال حاضر
در میان انبوه مشــکالت دیگر در کشور از
یادها رفته است.

ضرورت توجه به ملت سازی
مهدی مدبر

بحران های سیاسی اخیر نگرانی ها از بروز
تنش های اجتماعی را افزایش داده است .با
توجه به قومی بودن سیاست در افغانستان
و وابسته بودن شــخصیت های سیاسی به
اقوام مختلف ،اینگونــه تنش ها می تواند
به آســانی باعث بوجود آمدن شکافهای
اجتماعی شــوند و همبســتگی اجتماعی
شهروندان کشور را متاثر سازد.
در اینگونه مواقع ،ضرورت ملت سازی بیش
از همیشه آشکار و روشن می گردد .منظور
از ملت ســازی فرایند ساختن یک هویت
ملی با اســتفاده از قدرت حکومت است.
هدف از این فرایند یکیسازی مردم درون
حکومت اســت تا از نظر سیاسی در بلند
مدت پایدار و قابل دوام بماند.
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ســاختار جامعه ی افغانستان ،یک ساختار
قومی و قبیلوی اســت ،هویت های قومی و
قبیلوی بر هویت ملی غالب است .همچنان
مبنای رســیدن به قــدرت و حکومت در
افغانســتان همواره اتکا به سیاست های
قومی بوده است .حکومت های افغانستان به
ملت سازی توجه نکرده اند و بر اثر این بی
توجهی ساختار اجتماعی افغانستان تحول
نیافته و دچار تغییر چندانی نشده است.
در دنیــای مدرن ،از وظایف اساســی هر
نظام سیاســی ایجاد و تقویت ملت سازی
اســت .هر دولتی که عملکرد درســت در
این راســتا نداشته باشــد ،دیر یا زود با
بحران های اجتماعی روبرو خواهد شــد و
شاهد فروپاشــی اجتماعی و از بین رفتن
همسبتگی اجتماعی خواهد بود.
« لوســین پای» از نظریه پردازان توسعه،
برای تشخیص کشــورهای توسعه یافته از
کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته« ،
تئوری بحران ها» را ارائه کرد و پنج بحران
را بر سر راه نظام سیاســی قرار داد که با
عبور از آن می تواند به یک کشــور توسعه
یافته تبدیل شــود .یکی از جدی ترین آن
بحران ها ،بحران هویت است که مربوط به
فرایند ملت سازی می شود.
بــرای این که فرایند ملت ســازی در یک
جامعه به خوبی و موفقانه پیش برود ،مردم
باید از هویت های ســنتی قومی ،نژادی و
مذهبی عبور کنند و به یک احساس جمعی
دســت یابند .عبور از هویت های سنتی اما
ساده و آسان نیســت و نیازمند به وجود
آمدن یک خودآگاهی جمعی است.
در جوامع توســعه یافته ملت سازی مقدم
بر دولت ســازی است .آنها بر اساس تجربه
هــای تاریخی به یــک خودآگاهی جمعی
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رسیده اند و ضرورت همبستگی جمعی در
قالب یک ملــت را درک کرده اند ،پس از
آن تــاش کرده اند که دولت را به مفهوم
مدرن آن بسازند .اما در کشورهای جهان
سوم و توسعه نیافته ی همانند افغانستان
دولت سازی مقدم بر ملت سازی است .ما
در گام نخست تالش کرده ایم که دولت را
بر اســاس معیارها و الگوهای مدرن غربی
بســازیم ،در حالی که هنوز ملتی به معنی
واقعی آن وجود ندارد ،خود آگاهی جمعی
بوجود نیامده اســت و هویت های قومی و
مذهبی هنوز بر هویت ملی غالب اســت.
اینگونه بوده اســت که فرایند ملت سازی
در افغانستان همواره با چالش مواجه بوده
است و به نتیجه نرسیده است.
در جوامعی که دولت سازی مقدم بر ملت
سازی بوده اند ،ملت سازی باید در درون
دولت شکل گیرد .همانند که جامعه جهانی
در کنفرانس بن ،اول ساختار سیاسی دولت
افغانستان را تشکیل دادند و بعد خواستند
که از طریق دولت مردم افغانستان را متحد
بســازند ،اما در طول این یک و نیم دهه
نخبگان سیاسی ما نتوانستند بسوی ملت
سازی گام های جدی بر دارند و خودآگاهی
جمعــی و اراده برای زیســت جمعی را
دردرون جامعه افغانستان بوجود بیاورند.
تقویت فرایند ملت ســازی و دست یابی
به یک هویت جمعی بر اساس خودآگاهی
جمعی ،بصورت طبیعی و اتوماتیک بوجود
نمی آید .همچنان برای موفق شدن پروسه
ی ملت سازی ،به برخورد خشونت آمیز با
هویت های قومــی و مذهبی و قلع و قمع
آن نیســت .برای موفق شدن فرایند ملت
سازی باید شــرایط عینی آن فراهم گردد
و اراده زیســت جمعی در بین شهروندان

بوجــود بیاید .ایــن کار نیازمند اقدامات
جدی از سوی نخبگان سیاسی ،اجتماعی
است و همچنین نیازمند برخورداری تمام
شهروندان کشــور از فرصت ها و امکانات
مساوی و برابر.
بــرای تقویت ملت ســازی ،باید عواملی
اساســی ایــن کار را دریابیــم و به آنها
بپردازیم .براخی از عواملی که برای تقویت
ملت سازی در افغانستان اهمیت دارد در
ذیل می آید .تجربه های تاریخی نشــان
داده اســت که فقدان این عوامل همواره
باعث بوجود آمدن شکاف های اجتماعی
شده اســت و روند ملت سازی را با چالش
مواجه کرده است.
عدالت اجتماعی
فقدان عدالت اجتماعی را در افغانســتان
می توان به سادگی مشاهده کرد .عدالت
اجتماعی به معنی توزیع عادالنه قدرت و
ســرمایه های اجتماعی است .اما این امر
در گذشــته وجود نداشته است و در یک
و نیم دهــه ی اخیر تالش ها در این مورد
ناکافی بوده است و نتوانسته است رضایت
شهروندان را بدست بیاورد.
تامین عدالت اجتماعی باعث بوجود آمدن
احساس همگرایی می شود و زمینه را برای
تقویت پروســه ی ملت سازی فراهم می
کند .تا زمانی مردم یک جامعه از نابرابری
اجتماعی رنج ببرند و فرصت ها و سرمایه
هــای اجتماعی بصــورت عادالنه توزیع
نگردد ،احساس همگرایی بوجود نمی آید
و در نتیجه پروسه ی ملت سازی نیز به ثمر
نخواهد نشست.
نابرابــری اجتماعی به عنــوان یک عامل
بیرونــی و عینی می توانــد باعث نفاق و
افزایش تضادها و تنش های اجتماعی شود.

عالوه بر آن ،از لحاظ روان شناختی ،نابرابری
اجتماعی باعث می شود که برای بخشی از
مردم جامعه احســاس « محرومیت» بوجود
بیاید .این احساس سبب نارضایتی خواهد
شــد و در تولید بغض و تضاد موثر خواهد
بود .بنا بر این تامین عدالت اجتماعی یکی از
عوامل اساسی برای تقویت ملت سازی است.
مشارکت سیاسی
ملت ســازی با حذف هویت های قومی و
مذهبی بوجود نمی آیــد ،بلکه دولت باید
سیاســتی را طرح و اجرا کنــد که ضمن
پذیرفتن هویت های متفاوت قومی ،زبانی
و مذهبی؛ ارزشــهای و باورهای را بوجود
بیاورد که فراتر و برتر از فرهنگ ،عقاید و
باروهای اقوام و مذاهب مختلف باشد و برای
همه قابل احترام گردد.
دولت برای اینکه بتواند مردم را بسوی ملت
سازی سوق دهند و هویت ملی را بر هویت
های قومی ،مذهبــی و زبانی غالب گرداند،
باید ارزشــهای نوینی را خلــق بکند تا از
طریق آنها احســاس همگرایی برای مردم
بوجود بیاید و آنهــا بتوانند با پذیرفتن آن
ارزشها ،هویت ملی را بوجود بیاورند .یکی
از راهکارها می تواند مشــارکت سیاسی
عادالنه در ســاختار سیاسی دولت باشد و
نخبگان سیاسی بر منبای شایسته ساالری
از اقوام مختلف در درون ساختار جایگزین
شوند .چنانچه جامعه جهانی تالش کرد که
حکومت افغانســتان را بر اساس مشارکت
سیاسی اقوام افغانستان بنا نهد و نخبگان
سیاســی از هــر قــوم را در درون نظام
سیاســی جای دهد تا از آن طریق بتوانند
مردم افغانســتان را بهم نزدیک سازند .اما
متاســفانه مشارکت سیاســی در سالهای
گذشــته به معنی واقعی آن بوجود نیامد و
بیش از حد نمادین و نمایشی بود و به همین
خاطر در روند ملت سازی نیز موثر و کار آمد
نبود و کارکرد الزم را نداشت.
دولت افغانســتان در حال حاضر نیاز جدی
به تقویت ملت ســازی دارد .در صورت که
حکومت نتواند همگرایــی ملی را تقویت
کند و احساس خودآگاهی جمعی را بوجود
بیاورد ،رســیدن به هویت ملی نیز دشوار
خواهد بود و خطر بوجــود آمدن تنش ها
و شــکاف های اجتماعی بر اثر تنش ها و
اختالفات سیاسی همواره دولت افغانستان
را تهدید خواهد کرد .ملت سازی در درون
دولت نیازمند توافق و اراده جمعی نخبگان
سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی و نیازمند
تامین عدالت اجتماعی و مشارکت عادالنه
سیاسی اســت و زمینه ی این کار نیز باید
از ســوی حکومت و بر اساس سیاست ملی
بوجود بیاید.
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