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 ابعاد حقوقی فساد اداریبررسی 

 و ادارات موازی در افغانستان
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 چکیده بخش اول: 

شود چنانچه توسعه را مهمترین هدف دولت می که در شرایط کنونی جامعه مطرح  خاصیگرفتن مسائل  درنظر با

 وروکراسی و از طریق دستگاهیهای توسعه به رهبری ب برنامهکه  ر بگیریم و از آنجادر نظ

اداری افغانستان فساد، فسادی  که در گرددمی شود اهمیت اصالح ساختار اداری به روشنی نمایان می  ءاداری اجرا 

 روکراسی  ویونظر موازی بودن و هم نظر ب سازمان های دولتی و خصوصی هم از در

جای  های رسمی، نظام اداری به بدون اصالح ساختار اداری و افزایش کارآیی سازمان

ای در  تواند به مانع عمدهمی داشته باشد  سعهکننده و پیش برنده در تو آنکه نقش تسهیل

های توسعه تبدیل شود. اقدامات جزئی، پراکنده یا موسمی و نگریستن به  اجرای برنامه

صرفاً فنی و بدون بررسی و تحلیل جامعه شناختی ساختار  ی از دیدگاه  وروکراسیمسائل ب

نخواهد بود و جز با  اداری به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن دستگاه اداری کشور

را حل نخواهد  افغانستان درموازی  ادارات   فساد اداری خاصتا  اوان موجود در نظام اداری اصالحات اساسی مسائل فر

 کرد.

 :یا کلمات واژه ها کلید

 فساد

 فساد اداری
 اداره 

 نظام اداري
 مستخدم عمومی

 قوانین افغانستان مستخدم عمومی در

 سازمان
 ساختار سازمانی
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 مقدمه بخش دوم 

نند و یبمی مسأله را از دید اسالم  و فواید و اضرار هر د نتی اعتقاد قوی بر دین اسالم دارمردم افغانستان از دید س

 (.2015باشند )بها، می افراد فاسد و رشوه خوار منفورترین کسانی در جامعه 

باشند. اما فساد مالی می داخلی به آسانی قابل حل ن وی و جهانی دارند و تنها با ارادۀهای منطق برخی مشکالت ریشه

شد، محصول مستقیم میباهای جاری  بسیاری از بدبختی خود رسیده و مایۀهای اخیر به اوج  که در سال و اداری

ان از بین المللی شفافیت، افغانست اساس تحقیق ادارۀمیباشد. بحکومتداری ضعیف و نبود ارادۀ جدی در دستگاه دولت 

را بدست آورده است )اتاق تجارت و صنایع  180کشور جهان، رتبه  183نظر شفافیت و حکومتداری در بین 

 (.1391افغانستان، 

ترین کشور دنیا از نظر اداری  فاسد ۵/1گزارش این اداره، افغانستان با چهار درجه نزول و با کسب نمره اساس  بر

که بیشترین فساد اداری و مالی را دارند مقام  و اقتصادی معرفی شده است و شاید از نظر فساد در میان پنج کشوری

جدول رده بندی قرار داشت  172در مکان  8/1ب نمره اول را داشته باشد؛ زیرا در دو سال گذشته افغانستان با کس

 این جدول رسیده است.  17۶پله نزول به مکان  ۴و  ۵/1اما در گزارش سال گذشته این سازمان با کسب نمره 

فساد بیشتر در اداره و اقتصاد یک  ۀدهند تر در این جدول نشان ینئهنوز منتشر نشده است. موقعیت پا گزارش امسال

که کشوری نمره  می باشد؛ اما تاکنون دیده نشده است 10تا  1رود و شاخص نمره نیز عددی بین می شمار  کشور به

 (.1390ترین کشور دنیا به شمار می رود )میرزاد،  نمره فاسد ۵/1گرفته باشد، پس افغانستان با  1

هایی را  حمایت از این کشور پیش شرطهای حامی افغانستان برای  ن(، کشورها و سازما2012در کنفرانس توکیو )

 جدی با فساد بپذیرد، یکی از آن موارد، مبارزۀ که افغانستان باید تعهداتی را برای اجرایی شدن آن مطرح کردند

 (. 1393اداری بود )واعظی، 

که مانند سایر  جهانی بوده های عمدۀ دولت افغانستان و جامعۀ ها و برنامه مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت

وقفه دولت افغانستان  سال تالش بی 15پس از  چون امنیت، توسعه و بازسازی ناکام و نارسا بوده است.  یهای عرصه

هنگفت مالی، هنوز هم این پدیده  صارفمبارزه با فساد اداری و صرف مجهانی در امر بهبود دولت داری و  و جامعۀ

های فساد و اختالس بدون اینکه  ستان از باال تا پایین وجود داشته و دوسیهبه عنوان یک بیماری در ادارات افغان

ها در امر مبارزه  شود. بیشتر تالشمی بازگشایی و تحقیق شود، یکی پی دیگری یا بسته شده و یاهم انکار و فراموش 

 ورت نگرفته است. جدی و اساسی با این پدیده ص شعارهای درون خالی بوده و مبارزۀ با فساد اداری در حد

که قادر به از بین بردن فساد و محاکمه عامالن آن  م درست و منطقیلت افغانستان نتوانسته یک میکانیزتاکنون دو

های کوتاه و عملی را در پیش گرفته و خود مستقیما   باشد، ایجاد کند. دولت افغانستان به جای اینکه در این راستا راه

های کالن و  نموده و عامالن آن را محاکمه نمایند، تالش نموده تا با ایجاد نهادها و سازمانبا این پدیده مبارزه 

 (.1390های سومی بگذارد )صادقی،  ، امر مبارزه با فساد را بدوش نهادپرمصرف

کنند؛ یکی می با آنکه ادارات و نهادهای مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری از چندین سال در افغانستان فعالیت 

 های مشابه مبارزه با فساد اداری، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری است. این نهادها و ادارات نه از نهاد
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وثر م ث گسترش فساد و جلوگیری از مبارزۀعاملین آن کمک نکرده، بلکه خود باع تنها به مبارزه با فساد و محاکمۀ

 با این پدیده گردیده است. 

آن برای همگان آشکار  توسعۀ های ضد اضر، فساد به میزان زیادی در جوامع رشد نموده است و پیامددر حال ح

ها و ساختارهای موجود در نظام اداری است. در کمتر سازمان  شده است. برخی از دالیل این امر متوجه کاستی

ها و  خانه ها، وزارت ادارات، سازمانتوان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از می اداری 

جای ضابطه، در انجام امور اداری کارساز است. برخی از نیروهای نظامی و  ها تنها رشوه و رابطه به شاروالی

 کنند.  رشوه مطالبه می صورت علنی از مردم ترافیک به

ضابطه، صالحیت و شایستگی؛ بلکه اساس  ها نه برهای مختلف حتی در پوهنتون  ها در سازمان اعطای پُست

های  گیرد. تصدی برخی مشاغل و یا عضویت در هیئت مدیرهمی بازی صورت  مداری، باند اساس رابطه بر

صورت  ای استفاده از موقعیت وظیفه که با هدف ایجاد رابطه و سوء گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور

راد طور شناسایی اف همین چیز مستلزم شناسایی عمق فساد و ا فساد قبل از هرگیرد، امری متداول است. مبارزه بمی 

اقل رساندن آن هدف  ممکن و به حد فساد مرض مزمن هر اداره است. محو آن غیرکننده است،  استفاده فاسد و سوء

 باشد. می ها  دولتمی تما

کند. فساد می ترین نظام اداری را در جهان از آن خود  ساله مقام اول تا سوم فاسد اخیر افغانستان هر ۀدر یک ده

باشد. در حقیقت فساد می آفرین  افگنی برای حکومتداری خوب در افغانستان مشکل امنی و هراسنا ۀزاداری به اندا

 (. 1394امنی در افغانستان است )خلیلی، های موجود به شمول نا پرابلیماداری عامل اصلی تمامی 

های سخت سربلند بدر آمده اند؛ اما در  انستان شاهد افتخارات فراوان در ادوار تاریخ خود بوده و از امتحانمردم افغ

ها  برداری از این افتخارات و موفقیت هایی در هر دوره وجود داشته که مانع بهره ها و کاستیمی عین حال خا

 ۀهای نسبی در عرص تعلیم و تربیه، تالش ۀموکراسی، توسعیهایی چون د سال اخیر نیز دستاورد 15گردیده است. در 

و نیز فساد مخدر  های تحمیلی چون جنگ، تروریزم، مواد های سیاسی و اقتصادی از اثر وجود پدیدهبنا تقویت زیر

اق گردد )اتمی ها آشکارتر  مطلوب نرسیده است و با گذشت هرسال اثرات مخرب این پدیده ۀمالی و اداری به نتیج

 (. 1391تجارت و صنایع افغانستان، 

 دامنۀ تحقیق: موسبخش 

 چرخد: قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی. می این عنوان روی سه مورد 

این تحقیق باالی موضوع )بررسی ابعاد حقوقی فساد اداری و ادارات موازی در افغانستان( در قلمرو موضوعی: 

 .انجام شده 1398سال 

 این پژوهش در ساحه شهر کابل مرکز افغانستان انجام شده.قلمرو مکانی: 

 است.  1398سال  قوسمحدودۀ زمانی این پژوهش ماه سرطان الی ماه قلمرو زمانی: 
  

 پیشینۀ تحقیقبخش چهارم: 
تمدن داشته و اکنون قدمتي به اندازه  هاي باستان، بیانگر این واقعیت است که فساد در جوامع بشريمطالعه تاریخ تمدن

هاي بسیاري براي جوامع بشري به دنبال داشته باشد. فساد، نابسامانيمي نیز یکي از مسائل مبتال به کشورهاي جهان
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جوامع، اغلب  ها و در هم ریختنهاي حاکم، از بین رفتن سازمانها و قیام علیه تمدندرپي، خشونتپي هايو جنگ

 (. 1384سرا، خطبهناشي از فساد بوده است )همدمي

شود و در تحلیل وقایع تاریخي به كرات به آن تصریح شده، که از تاریخ ملل استخراج مياينكته مهم و هشداردهنده 

ها و شیوع و گسترش فساد ها و انحطاط و زوال تمدن، از علل عمده سقوط حكومت«فساد هیأت حاكم»این است كه 

وجود داشته است رابطه مستقیمي « فساد اداري»و « هاها و تمدنسقوط حكومت»اداري بوده است. به طوري كه بین 

قبل از میالد تاکنون به رشته تحریر (. مطالب متعددي در این زمینه 1380ریزي کشور، )سازمان مدیریت و برنامه

وزیر لیا، نخستسال قبل در پادشاهي هند، كائوتي 2000(. به عنوان نمونه در حدود 1379درآمده است )دشتي، 

شاسترا نوشت كه در آن از فساد اداري در دستگاه دولتي بحث كرد و علت اصلي پیدایش  وقت، كتابي با عنوان آرتا

فساد اداري در میان كاركنان دولتي را تمركز همه امكانات و منابع در درون حكومت ذكر کرد. وي دولت را به كوزه 

یل دارند به نحوي از آن انتفاع ببرند. در این كتاب چهل راه اختالس نیز عسل بزرگي تشبیه كرده است كه همه تما

( معتقد بودندكه فساد اداري یكي از موانع اصلي در توسعه است. 2004( و پیالي )1994برشمرده شده است. فریش )

 گذاردمیأثیر هاي خصوصي تگذاريها چنین نتیجه گرفتندكه فساد اداري به پایین آمدن سطح سرمایهبرخي پژوهش

)ژائو  میدهدگذاري مستقیم خارجي را كاهش  ( و به شکل معنادار و واضحي سرمایه1995؛ مائورو، 2000)وي، 

( و تخصیص منابع فرعي )آدس و دي تال، 2001مالي )وي و وو،  بحرانهای( و این روند به 2003و همكاران، 

(، درآمد باالي نابرابر و فقر )گوپتا و همكاران، 1997(، تحریف هزینه و بازده دولت )تانزي و داوودي، 1999

. همچنین میکند( كمك 2001اردهاي زندگي )فاریا، ( و پایین آمدن استاند2000مرهوبي، (، تورم )ال1998

(، سطح سرمایه 1998)مائورو،  میکندساد زیاد، موفقیت اجتماعي را كم كه وجود ف میدهدهاي تجربي نشان پژوهش

(. این پیامدها و آثار منفي فساد لزوم انجام 2002)هاستد،  میبردكاهش داده و اعتماد به نفس را از بین  انساني را

 .دمیدهشد، بیش از پیش مورد تاكید قرار میبادر جامعه دار در خصوص فساد اداري راكه سرمنشا فساد  هاي دامنهپژوهش

المللي شفافیت به این مقوله، به صورت نوع نگاه سازمان بینهاي انجام شده در حوزه فساد اداري حتي اغلب پژوهش

کالن و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني از قبیل عوامل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بوده و در 

ماني سازمقایسه با خیل انبوهي از مطالعات مربوط به عوامل کالن موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درون

(، 1379(، ایوبي )1378(، رحمتي )1373باشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقیقي )موثر بر فساد اداري در اقلیت مي

(، سامتي 1384(، رهبر )1383هاي اقتصادي مجلس )(، دفتر بررسي1382نژاد )(، فرهادي1380سرداري )

المللي (، سازمان بین2005(، براون )1386)پور (، رفیع1386ثاني )(، فاني و علیزاده1386(، خضري )1385)

( به صورت کالن و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني از قبیل 2008( و مولیار )2008(، فوکو )2007شفافیت )

 باشد.عوامل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مي

(، 1385خورشیدي )(، شفیعي1382) (، دادگر1380(، اعتضادي )1362همچنین مطالعات اسفندیاري و دیگران )

(، 2006(، سلدادیو و هان )2005(، یاسر )2000(، آموندسن )1386رفتار )پور و نیک(، قلي1386محمدپناه )

هایي از عوامل سازماني موثر ( هرکدام بخش2009( و سلیم )2009(، آالتاس )2008(، اسکانالن )2007کیمویو )

اند و در برخي از آنها عوامل مربوط به نقش وظایف مدیران در بروز فساد ر دادهبر فساد اداري را مورد بررسي قرا

هاي مختلف باشد. در این راستا، براساس آنچه از ادبیات و مباني نظري و مطالعات و پژوهشاداري کمرنگ مي
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ات از آنها به عوامل شد، عوامل مدیریتي و سازماني متعددي شناسایي و گردآوري گردیدکه در اکثر مطالعاستناد مي

 موثر در بروز فساد اداري نام برده شده است. این عوامل عبارت بودند از:

( ارتباطات )ویژگي 3( فرهنگ سازماني؛ 2ها(؛ ها و روش( عوامل ساختاري )تشکیالت اداري، قوانین و سیستم1

ارت و کنترل )بستر کنترل و ( سیستم نظ6( نظام پرداخت؛ 5( عوامل رواني؛ 4هاي غیررسمي(؛ روابط، گروه

ریزي، سازماندهي، بسیج منابع و امکانات، رهبري ( وظایف مدیریتي )برنامه7نظارت، تشکیالت نظارت و کنترل(؛ 

  و هدایت، نظارت و كنترل(.

 يشناسي عوامل مدیریتها، ابزارهاي علمي الزم براي شناسایي و آسیبکه بسیاري از مدیران سازمانبا توجه به این

هاي برخورد با این پدیده را در دست نداشته و اغلب با این سؤال مواجه و سازماني موثر در بروز فساد اداري و شیوه

باشندکه عالوه بر عوامل فردي و عوامل فراسازماني، کدام یک از عوامل مربوط به وظایف مدیریت و عوامل مي

 ثرند؟ هاي دولتي موسازماني در بروز فساد اداري در سازمان

(، پپیز 2000(، كلیتگارد و همكاران )2000المللي به ویژه بانك جهاني )هاي بیناکثر پژوهشگران و سازمان

المللي شفافیت (، سازمان بین1999(، لمبزدرف )1989(، هایدنهایمر )1989(، وان كالورن )2003(، پارك )2005)

ترین و ( فساد اداري را در ساده2008(، النگ )1989(، ناي )1997(، جانستون )1989(، هانتینگتون )2003)

 اند. به عبارت دیگر، در ایندر نظر گرفته« سوءاستفاده از قدرت عمومي براي سود شخصي»ترین تعریف، معروف

 (.178-189و  150-149،ص 2002تعریف، هیچ جایي براي بخش خصوصي درنظر گرفته نشده است )تانزي، 

( و گروه چندمنظوره فساد شوراي 1998المللي مثل برنامه عمران سازمان ملل )اي بینهبرخي پژوهشگران و سازمان

به منظور شامل شدن هر نوع رشوه که مطالبه شده « خواريرشوه»را به عنوان مترادف « فساد اداري»اروپا واژه 

 شود.تعریف نادیده گرفته مي برند. به عبارت دیگر، سایر مصادیق فساد اداري در اینگردد، به کار ميیا پرداخت مي

( نیز فساد 1998(، برنامه عمران سازمان ملل )1987المللي، مثل اطلس )هاي بیناي از اندیشمندان و سازمانعده

اند. با دقت در پرستي، حمایت كردن از خود یا اطرافیان و دفاع از خود و دیگران تعبیر کردهاداري را قوم وخویش

 :( تاكید دارد، سه انگیزه1995گرددكه همانند آنچه تانزي )مورد فوق، مالحظه ميتعاریف موجود در سه 

 ( نفع شخصي مستقیم؛1 

 ( دریافت رشوه نقدي یا غیرنقدي از شخص ثالث؛ 2 

 شوند.ترین اركان تعاریف فساد اداري تلقي مي( کمک به دوستان و خویشاوندان به عنوان اساسي3و 

(؛ آناند، آشفورث و 2005(؛ کمیسیون آفریقا )2000(، ولفنسان )2000ها مثل هوپ )مانبرخي از اندیشمندان و ساز

( فساد اداري را از بعد اخالقي و اجتماعي 2004(، ویندسور )1975(، بنفیلد )2004(؛ ویندسور )2005جاشي )

شدن از هنجارهاي فرهنگي یا بازتاب یک شکست اخالقي یا جدا تعریف کرده و آن را به عنوان یک بیماري بین

اندکه دستیابي به منافع شخصي غیرقانوني در آنها مورد شده یا انحراف نامطلوب اجتماعي تلقي کردهاجتماعي پذیرفته

که ممکن است به دلیل عادي شدن فساد اداري، برخي از مصادیق فساد اداري در زمره باشد. درحاليتاکید مي

 گرفته باشند. شده هم قرارهنجارهاي اجتماعي پذیرفته

؛ 2007) المللی شفافیت(، سازمان بین2013نظیر سیگار مربوط به ایاالت متحده آمریکا )هایی در افغانستان سازمان

(، 2011(، دفتر آگاهی حقوقی وزارت عدلیه )2010(، دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم )2016؛ و 2014
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داری انجام شده که افغانستان بیشتر از هرکشور دیگری آغشته به فساد از جمله تحقیقاتی است که در رابطه به فساد ا

 کشور دنیا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته است.  183که حتا در میان نشان داده شده

 

 اهداف تحقیقبخش پنجم: 
 .بررسی ابعاد حقوقی فساد اداری و ادارات موازی در افغانستان

 هدف اصلی -1

 شناخت ابعاد حقوقی فساد اداری و ادارات موازی مبارزه با آن در افغانستان است.هدف اصلی این تحقیق  -2

 

 اهداف فرعیبخش ششم: 
 شناخت فساد و فساد اداری در کشور از دیدگاه قوانین افغانستان؛ .1

 های تعاریف فساد اداری در ادارات موازی مبارزه با فساد در کشور؛ ها و تفاوت شناخت شباهت .2

 مناسب برای ایجاد یک ساختار واحد مبارزه با فساد در افغانستان.( 1)راهکار ارائه یک  .3

 

 های تحقیق پرسشم: هفتبخش 
 پرسش اصلی

 رابطه وجود دارد؟چگونه افغانستان  دربین ابعاد حقوقی فساد اداری و ادرات موازی 

 های فرعی پرسش

 است؟از دیدگاه قوانین افغانستان فساد اداری چگونه تعریف شده  .1

 جود دارد؟هایی بین تعاریف فساد اداری و ادارات موازی مبارزه با فساد در افغانستان و ها و شباهت چه تفاوت .2

 .مناسب برای ایجاد یک ساختار واحد مبارزه با فساد اداری در کشور ارائه داد( 1)یک راهکار  میتوانچگونه  .3

 

 های تحقیق فرضیهبخش هشتم: 

 فرضیه اصلی 

 های ادارات موازی مبارزه با فساد اداری رابطه ضعیف موجود است.رسد از دیدگاه حقوقی و فعالیتمی به نظر 

 های فرعیفرضیه 

 المللی رابطه نزدیک وجود داشته باشد؛ممکن است بین تعاریف فساد ادارای از نظر قوانین ملی و بین .1

 هایی موجود است؛با آن تفاوت رود بین تعاریف فساد اداری و ادارات موازی مبارزهمی گمان  .2

 مبارزه با فساد اداری ایجاد یک ساختار و تعریف واحد در افغانستان باشد.( 1)مهمترین راهکار  میرسدبه نظر  .3

 

 رونق اقتصادی

یکی از عوامل فساد اداری رونق و رشد اقتصادی است. در حالت رونق معامالت اقتصادی و مبادالت مالی و پولی 

که پول نقش واسطه را  معامالت و مبادالتی استناپذیر تمامی  های اجتنابیابد؛ فساد اداری از پیامدمی گسترش 

                                                                 

 -  راهکار:  برای راهکار در زبان دری افغانستان از قرون متمادی بدین طرف رهنمود، طرزالعمل و پالن میگوئیم.  "راهکار"  معادل 1

، قدرت اشتقاقی و "تکنیک انگلیسی/فرانسوی است که گذشته از نداشتن شباهت لفظی و ظاهری آن با اسمی که غربی ها بر آن گذاشته اند

مند سید هاشم سدید(شدر زبان های انگلیسی/فرانسوی یا المانی و ر وسی دارد، دارا نمی باشد" )از مقالۀ جناب دان تصریفی را که تکنیک  

24/12/2016شرۀ وبسایت آریانا افغانستان آنالین منت  
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اندازه مبادالت پولی زیاد شود، انگیزه  باشد. هرمی های اعمال فساد اداری  داشته باشد. یعنی پول یکی از انگیزه

به اصطالح تحول شاهد یک رونق  ۀنسبت به دو دهه قبل از دهانستان شود. افغمی برای اعمال فساد در اداره زیادتر 

جهانی است. سرازیر شدن حجم بزرگی  ۀهای جامع ها دالر کمکآنی بوده که عامل اصلی آن میلیارد بسیار سریع و

مخرب  یارشده باشد، بس های آن به کلی ویران زیربنااز پول نقد پس از کمبود شدید نقدینگی برای اقتصادی که تمامی 

 ز است. فساد اداری یکی از پیامدهای منفی سیالب و طوفان نقدینگی است.ساو بحران

 

 نا کارآمدی نظام اداری

شود ی ماین نوع فساد بیشتر در ادارات دولتی دیده  فساد اداری یکی از پیامدهای منفی اداره ضعیف و ناکارآمد است. 

بستر مناسبی برای گسترش انواع فساد متعارف اداری  نکهای ضعیف و ناکارآمد عالوه بر ۀتا بخش خصوصی. ادار

که خود  سوزاندمی زایی را نیز  گذاری و اشتغال های سرمایه سازد، بسیاری از منابع مالی و فرصتمی فراهم 

در کارآمد اداری انسانی الزم عوامل اصلی نظام نا ۀاری و نبود سرمایباشد. نظام فرسوده ادمی نوعی از فساد 

که حتا در زمان خودش ناکارآمد  که چهل سال قبل برای اداره این کشور ساخته شده بودمی باشد؛ نظامی افغانستان 

که کشور سه دهه  دار اداره کشور شده است. درحالی سازی عهدهکرد، امروزه بدون تغییر بنیادین و به روزمی عمل 

های بزرگ  تجارت مواد مخدر در جهان را دارد، میدان رقابت قدرتجنگ را پشت سر گذاشته، مقام اول در تولید و 

 کند. می کاری در آن بیداد  باشد و فقر و بیمی جهان و منطقه 

های مبارزه با فساد و جلوگیری از آن  سازی نظام اداری و ارتقای ظرفیت منابع انسانی یکی از راهمدرن و به روز

انسانی به خوبی استفاده شود، نظام اداری با  ۀهای زمان ساخته و از سرماینیاز بق بهیعنی اگر اداره مطا باشد. می 

 رسد.می اقل  روکراسی اداری به حدیوکند و فساد ناشی از بمی ظرفیت کامل کار 

 

 اندازه و نقش دولت

ه تر شود به همان انداز کالناندازه تشکیالت دولت کالن و  اندازه و نقش دولت رابطه مستقیم با فساد دارد. یعنی هر

اندازه مخارج دولت زیاد و زیادتر شود به همان اندازه فساد اداری افزایش  چنین هر کند و هممی فساد گسترش پیدا 

تشکیالت کالن موجب کاهش باشد؛ می های نظام و اداره سالم  یابد. مدیریت موثر و نظارت دقیق هر دو از بایدمی 

 دنبال دارد. خود فساد اداری به ۀکدام به نوب که هر گرددمی ارت دقیق ثر و نظؤمدیریت م

عنوان مخارج دولت  باشد. اگر پول بهمی اصلی خلق و ظهور فساد در اداره  ۀبع مالی و بهتر بگویم پول، انگیزمنا

که  اشد، خصوصا  زمانیبمی جویان در اداره  اقتصادی گردد، انگیزه خوبی برای ورود مافیا و استفاده ۀوارد چرخ

که هر روز  رو باشد. دقیقا  مثل افغانستان امروزی به دولت و هر اداره دیگر با تورم تشکیالتی و ضعف مدیریتی رو

گردد و از طرف دیگر هیچ تالشی می های جدید به آن اضافه  شود و کمیسیونمی تر  تشکیالت دولت کالن و کالن

و نظارت قانونی صورت نگرفته است. افزایش مخارج دولت از چند میلیون افغانی به در جهت ایجاد مدیریت سالم 

تالس برای اخکه حتا نهادهای به ظاهر قانونی  ها دالر امریکایی انگیزه و زمینه فساد را چنان فراهم ساخته بود میلیون

 .سیس گردیدأهای بادآورده تدالر
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یافته است که عامل اصلی  های فساد سازمان رایط رونق، یکی از نمونهبانک و خلق بحران مالی آن در ش وجود کابل

عنوان معاش در ادارات دولتی نیز از پیامدهای  آور به آن پر بودن کیسه دولت بود. همچنین حقوق و امتیازات سرسام

و  پُرمصرفشد. خرد ساختن تشکیالت دولت که خود می بامنفی افزایش مخارج دولت در خالی مدیریت ناسالم 

های مبارزه با  کار صورت گیرد و یکی از راهباید این یعتربس دشواری است؛ اما هرچه سر شد، کار  میباآور  فساد

 باشد.می فساد و جلوگیری از آن 

 ترمدر پی خواهد داشت که ککاهش مخارج دولت تنها به انگیزه مبارزه با فساد بدون دالیل اقتصادی پیامدهای منفی 

رایط رکود اقتصادی و های منفی کاهش مخارج دولت در شباشد. کاهش تقاضا یکی از پیامدمی از فساد اداری ن

که افغانستان برای مدت طوالنی نیاز به افزایش تقاضا دارد. اما بازهم باید  باشد. این درحالی استمی  کارظرفیت بی

 شده در نتیجه کاهش مخارج دولت، باید صرف مخارج سرمایهمنابع مالی ذخیره  کهط ایناین کار صورت گیرد به شر

 گذاری و خریداری تولیدات داخلی گردد.

 

 امنی نا

مین امنیت أشود بخش اعظم نیروی دولت صرف تمی ند. ناامنی سبب دیگر امنی علت و معلول همفساد اداری و نا

عنوان آفت اداری گردد. ازطرف دیگر فساد بهمی هایش ضعیف  گردد. در نتیجه مدیریت و نظارت دولت بر فعالیت

ختن امن ساشود که دولت نتواند اقتدار و حاکمیتش را حفظ کند، در این صورت برای مخالفین فرصت نامی سبب 

دو مشکل همزمان برای دولت ایجاد شده است و حل هرکدام مستلزم  . در افغانستان هرگردد میقلمرو دولت فراهم 

اخیر دولت افغانستان بین این پرسش قرار گرفته و هنوز  ۀحل برای دیگری است. در طول یک ده اهپیدا کردن ر

 که تصمیم دشواری است. باید اعتراف کرد نتواسته تصمیم قاطع بگیرد. 

 

 زدگی سیاست

ته منفی متعددی داشتواند پیامدهای  که می ها اقتصادی است یا سیاسی شدن آفت نظام اداری و فعالیت زدگی و سیاست

زدگی اداره است. دستیابی به قدرت و اعمال آن  باشد. فساد اداری یکی از پیامدهای منفی و مخرب سیاست و سیاست

اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران در افغانستان برای  ۀای اعمال فساد است. در طول یک دهه یکی از انگیزه

قانونی عوامل خود را در ادارات دولتی  طور غیر انون را دور بزنند و بهتصاحب قدرت و اعمال نفوذ تالش کردند ق

اش  اداری را به نفع خود از مسیر اصلی نتیجه یک پروسه کامال   کهالمللی استخدام کنند. یا ایننهای بی و سازمان

 منحرف سازند.

 یجمهور سومین دور انتخابات ریاست کها اینباشد ت ها می دورهکامل آن دخالت در پروسه انتخابات در تمامی  ۀنمون

حل رسیدن به قدرت، جایگاه  سفانه امروزه تبدیل به یک سنت گردیده و تنها راهأرا به بحران کشاند. این شیوه مت

تند. حل سیاسی هس افراد جامعه برای دستیابی به آن دنبال پیدا کردن راهباشد و تمامی  اجتماعی و موقعیت شغلی می

 که سیاستمداران و احزاب سیاسی برای تصاحب پروژه چنین منافع اقتصادی و ثروت اندوزی باعث شده است هم

های بزرگ اقتصادی اعمال نفوذ کنند و پروسه قانونی را مختل سازند. پرونده خریداری سوخت وزارت دفاع خود 

طور قانونی و ساختاری  است. تا زمانی که بههای اقتصادی و اداری  نوعی از اعمال نفوذ عوامل سیاسی در فعالیت
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های اقتصادی و سیاسی، فعال اقتصادی و سیاسی، اداره و سیاست ایجاد نگردد اعمال  مرز مشخصی میان فعالیت

 چنان ادامه دارد و پیامد آن نقض قانون و فساد اداری است. های اقتصادی هم نفوذ سیاست در نظام اداری و فعالیت

 

 ادارات مبارزه با فسادتعدد 
شناسان امور اداری و مالی، یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر افزایش فساد  گران و کار به باور برخی از تحلیل

 درحال حاضر تعداد ادارات مبارزه با فساد با می دانند.  ای عدلی و قضایی مبارزه با فساد می اداری را تعدد نهاده

 توان چنین برشمرد:

( تفتیش داخلی تمام نهادهای 4( قوۀ قضایه، 3( شورای عالی مبارزه با فساد، 2( اداره عالی مبارزه با فساد اداری، 1 

المللی مثل سیگار و ... . این نهادهای نه تنها کمکی به زدایش فساد ( اداره عالی تفتیش و برخی نهادهای بین5دولتی، 

دها افرادی گماشته شده شود که در برخی از این نها ور شده است. گفته میاند بلکه باعث افزایش فساد در کش کرده

 شته به فساد اند. که خود آغ

که مطالعات دقیق و ارزیابی و  باشد تا زمانی های فساد اداری در افغانستان می ترین ریشه الذکر مهم موارد فوق

اخیر در افغانستان صورت نگیرد، موارد  دی یک دهۀهای اداری و اقتصا تفتیش مسلکی از نظام اداری و فعالیت

 های نیرومند باقی باشند و منتظر کشف جدید در عرصه شناخت عوامل و ریشه عنوان فرضیه تواند به مذکور می

که به هدف مبارزه با فساد اداری تا کنون اتخاذ شده است  هایی که سیاست های فساد باشیم. پیشنهاد مشخص این است

 های مذکور باید جستجو گردد. سیاستید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد و دالیل ناکامی با

 

 ضرورت و اهمیت موضوع
 

 ست که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هرای فساد پدیده

بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه  بنا ج و پیامدهای آن نیزئکه نتای کشور متفاوت است. همانطور

 یافتگی کشورها تفاوت دارد.

های ملی و دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته  المللی، دولتهای بین ای توسط سازمان موضوع فساد به طور فزاینده

باشد. پژوهشگران  های دولتی می ترین آن اختالس و دریافت رشوه در سازمان که شایع است. فساد انواع مختلفی دارد

 ای است اند. فساد پدیده استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی تعریف کرده فساد را به سوء و اقتصاددانان، 

شکل، میزان و گستردگی آن در هرکشور متفاوت است،  بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، و که کم

نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. اما ا بر پیامدهای آن نیز بنا ج وئکه نتا طور همان

دهد، باعث هدر  های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست هر در

یابد. فساد،  کفایتی افزایش می تنبلی و بی تفاوتی، کاهش یافته، بی لتیهای دولتی وغیر دو به دستگاه بترفتن مردم نس

پذیری  دهد و رشد رقابت انجام کارها را افزایش می مصارفکند،  های اخالقی جامعه را متزلزل می اعتقاد و ارزش

 ه تضعیفو زمینمیکند انگیزگی و بدبینی ایجاد  زد و بیمیساهای فقرزدایی را ناکام سازد. همچنین تالش را دشوار می

اقتصادی را  ۀو مسیر رشد و توسع دمیشوگذاری  آورد. فساد اداری مانع سرمایه روحیه افراد درستکار را فراهم می

 عالیتف و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت میسازدبا موانع بسیار مواجه 
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های آن هر روز و ریشه ودشمی الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد های سهلهای نادرست برای دستیابی به درآمد

 .تناپذیر اس جدی و انکار اداری ضرورت ۀبله با فساد در عرصقابراین، م . بنامیکندتر در بطن جامعه نفوذ  عمیق

یافته  نظام اداری بدنه اصلی قوه اجرایی و بازوی اجرایی آن است. با وجود این در اکثر کشورها حتا ممالک توسعه

بانک جهانی در  نیز بر عهده دارد.  خاصیهای خطیر و  ولیتؤربخشی نازی دارد و در عین حال مسهم کارآیی و اث

و تحول  داند های دولتی می ضعف سازمان و ناتوانایی کشورها را ناشی از عملکرد گزارش توسعه خود رسماً ضعف

که در نظام اداری نمود کند. عوامل بوروکراتیک یافتگی و کنترل فساد دولتی معرفی می اداری را عاملی در توسعه

د خواهد بود. در برابر نظام اداری کند. نظام اداری ناکارآمد خود عامل فساداری نقش کارساز بازی میدارد در فساد ا

 کند. کارآمد با الگوها و میکانیسم مناسب به سالمت اداری کمک می

نخست، صداقت و تعهد الزم در امر مبارزه با فساد در مسووالن و گردانندگان اصلی این نهادها وجود نداشته است. 

ن فساد اداری فکر نکرده است؛ دوم، بوروکراسی مسووالن اصلی این نهادها هیچگاهی صادقانه و متعهدانه به زدود

 جای زدودنست. این نهادها بفساد گردیده ا طوالنی و ساختار عریض و طویل این ادارات خود باعث اشاعه و گسترش

های این ادارات هیچ  این پدیده گرفتار شده است. هم اکنون بوروکراسی و برنامهفساد اداری از افغانستان، خود ب

 (. 1390)صادقی،  میباشداین ادارات بیشتر از سایر ادارات نداشته و میزان فساد و اختالس درتفاوتی با سایر ادارات 

المللی شفافیت، نظام قضایی افغانستان  (، رئیس آسایی سازمان بین1394) "راک پلی پات سری"های  اساس گفته بر

هم اکنون برای مبارزه با فساد کارآیی خود را  ای است و اداری نیازمند اصالحات گستردهو ادارات مبارزه با فساد 

از سویی مداخالت سیاسی در انتخابات کشور کشانده نشده است و این محاکمده و تا هنوز هیچ مفسدی به از دست دا

سازمان ملل در افغانستان عدم موجودیت  (U.N.D.P)، معاون بخش "جسلن مسن"عمده است. اما  مشکلقضات نیز یک 

ند ایدجامع در دولت افغانستان را مشکل اساسی افزایش فساد اداری م رهنمودیک طرح واضح و مشخص و نبود یک 

 (. 1394)تسنیم، 

 افغانستانآید. ساختار قدرت در  فساد اداری به حساب می ها پاشنۀ اشیل مبارزه با نبود ارادۀ سیاسی در طول این سال

تواند راه به جایی ببرد.  سیاسی نمی ها با فساد عجین شده است و در این شرایط هیچ راهکار غیر در طول این سال

های کشورهای حمایت کننده و همچنین کسب حمایت و اعتماد مردم به  برای حفظ پرستیژ کشور و کسب کمک

 (.1393برداشته شود )وعظی،  تری در این راستا های جدی حکومت الزم است تا قدم

شمول فساد  طور کلی بعضی از عوامل جهان توان به که می عوامل مختلفی باعث افزایش فساد در کشور شده است

های  آور شد و راههای فساد اداری مختص به افغانستان را یاد اداری را در افغانستان تعمیم داد و برخی از ریشه

 توان چنین برشمرد:  کرد. این عوامل را میمبارزه با آن را جستجو 

 حکومت که یکی از عمده موانع در راستای عدم تطبیق قانون، سیاسی شدن نهادهای عامه، عدم دسترسی به اطالعات

های تضمین کننده  داری خوب، عدم شفافیت و حسابدهی، اقتدار رهبران فاسد، انجام اعمال غیرقانونی، فقدان سیستم

گی در نهادهای دولتی، ضعف اقتصادی خانواد ولیت پذیری و پاسخگویی، موجودیت روابط قومی وؤمس شفافیت، عدم

والن فاسد از سوی نهادهای عدلی و قضایی، تعدد ؤفسد از سوی مقامات، عدم پیگری مسکشور، حمایت افراد م در

 مورینأقامات، عدم توجه به وضعیت میان موجود تحرک و انگیزه در م  نهادهای عدلی و قضایی مبارزه با فساد، عدم

 (.2015پرداخت امتیازات، عدم تعهد سیاسی در امر مبارزه با فساد وغیره )بها،  دولتی، عدم توازن در
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 بررسی مطالعات پژوهشگران ناپذیر است.  ها و نیز در نظام اداری انکار اهمیت و نقش اصالح و بهبود روش

که اصالح و تجدید نظر  یا در حال توسعه مبین آن است شورهای پیشرفته وو تجارب مدیران مؤفق در ک )محققان(

ناپذیر  ی اجتنابامر ]تکنالوژی[ آوری های انجام کار باتوجه به پیشرفت علوم و فن ها و روش مستمر در سیستم

بود. در مجموع که در غیر این صورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد  است چرا

که در صورت  ای است گونه ها به های دستگاه عملکرد و فعالیتها در بهبود  تأثیر مستقیم اصالح و بهبود روش

اقل ممکن تقلیل یافته و عمالً منجر به عقب افتادگی  های موجود به حد غفلت و کم توجهی، امکان استفاده از توانمندی

مفاسد  های اجرایی نیز به عنوان یک عامل مهم در مبارزه با براین، بهبود روش اگردد. بن نظام اداری کشور می

ز ایجاد های مناسب ا شود، ابداع شیوه گردد. خیلی از مفاسد از نحوه و شیوه انجام کار حاصل می اداری تلقی می

 کند.   زمینه مساعد برای ارتکاب جرم جلوگیری می

دهد، باعث هدر  های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میت، سیاستدر هرصورت فساد موجب انحطاط اس

انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت  ها در هدایت امور می شود و به کاهش اثربخشی دولت رفتن منابع ملی می

 یابد. فساد، اعتقاد و ارزش می کفایتی افزایش تفاوتی، تنبلی و بی دولتی کاهش یافته، بی های دولتی و غیر به دستگاه

پذیری را دشوار  دهد، و رشد رقابت انجام کارها را افزایش می مصارفکند،  های اخالقی جامعه را متزلزل می

کند و زمینه تضعیف  انگیزگی و بدبینی ایجاد می سازد، بی زدایی را ناکام می های فقرسازد. همچنین تالش می

اقتصادی  ۀمسیر رشد و توسعشود و  گذاری می آورد. فساد اداری مانع سرمایه کار را فراهم میروحیه افراد درست 

ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد را با موانع بسیار مواجه می

رکود در تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را  الوصول، زمینهیابی به درآمدهای سهل های نادرست برای دست فعالیت

 شده، مقابله با آن بسیار دشوار می تربه روز بیش سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روز فراهم می

 (.1390کند )میرزاد،  در بطن جامعه نفوذ می ترهای آن هر روز عمیق شود و ریشه

کفایتی  تفاوتی، تنبلی و بی دهد، بی دولتی را کاهش می های دولتی و غیر اهفساد اداری اعتماد مردم نسبت به دستگ .1

 دهد؛ را در جامعه افزایش می
 کند؛ های اخالقی جامعه را متزلزل می اعتقاد و ارزش .2

 سازد؛می پذیری را دشوار  هزینه انجام کارها را افزایش داده و رقابت .3

 شود؛ انگیزگی و بدبینی در جامعه می ناکام ساخته و موجب بیها برای فقرزدایی را  های دولت تالش .4

 آورد؛ زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می .5

 نماید؛ گذاری شده و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را مسدود می مانع سرمایه .6

های به سمت فعالیت از طریق هدایت ناصواب و نادرست استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی و مادی .7

 کند؛ رکود در تمام ابعاد جامعه را فراهم می ۀالوصول، زمینبی به درآمدهای سهلنادرست برای دستیا

روز بر سرعت شیوع آن افزوده شده و در نتیجه مقابله با  به که ریشه بدواند، روز همانند سرطان بوده و هرجا .8

 گردد؛  شوار میآن بسیار د

 است.ناپذیر  جدی و انکار ز اهمیت بوده و ضرورتیمختلف حاهای  کلی، شناخت و مقابله با آن در عرصهبندی  در یک جمع

 

 تعریف مفاهیم

 فساد
( است. فساد در اصطالح؛ بیرون رفتن از حد Rump ere« )شکستن»در لغت به معنای « فساد اداری»ریشه 

که شکسته یا نقض آنچه، در جهت کسب منافع شخصیکه با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی اعتدال است
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باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی « شیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری»تواند یک شود میمی

« کاریبد»و « شرارت»، «ظلم و ستم»، «زیان»، «گزند»، «مال کسی را گرفتن»، «ستم»، «تباهی»مختلفی مانند: 

فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی  ،تذکر شده اس

که در آن به طور نادرست و غیرقانونی با سوء استفاده از قدرت عام محول شده نوعی از رفتار مقامات دولتی است

متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، بسیاری از دانشمندان و  ،سازندبه آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می

منتسکیو، روسو، بنتام، و گورنال میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، 

شود. از آن که طی آن موازین اخالقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده میفساد جریانی است

بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها همواره وجود دارد.، که جایی

 (.245-234،صص  1375مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند )زاهدی، 

 

 فساد اداری

مسند قدرت و مسوولیت قرار دارند. در  که درواژه فساد اداری به معنای نادرستی و کردار خالف قانون افرادی

فصلنامه تخصصی مسائل مالی و توسعه بانک جهانی فساد اداری را چنین تعریف نموده است: سوء استفاده از 

های محوله. همچنان در نشریه تخصصی حسابداری اختیارات محوله، به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسوولیت

مده است که فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از امکانات و اختیارات دولتی به اران خبره لندن آانجمن حسابد

نیت تأمین منافع شخصی و خصوصی. به عبارت دیگر، فساد اداری عبارت است از تصرف ناحق در امکانات بخش 

 1385اسی )شاللوند،مقاصد حزبی و سی ها وعامه یا دولتی و سوء استفاده از این قبیل تسهیالت برای پیشبرد هدف

 (.133-132صص 

در یک تعریف دیگر از فساد اداری آمده است که هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هرشخص حقیقی یا  

حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی به نیت عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا 

ه نقض قوانین و مقررات کشور انجام پذیرد یا ضرر و زیانی ره به اموال، غیرمستقیم برای خود یا دیگری که منجر ب

 .ه و یا جمعی از مردم وارد نمایدمنافع، منابع و امنیت عام

 

 اداره 

(که به نحوي 38، ص 1383اند )انصاری، اندیشمندان حقوق اداري، تعاریف گوناگون و متعددي از اداره ارائه نموده

اداره عبارت است از  مفهوم کاربرديتوان آنها را در قالب دو مفهوم کاربردي و سازمانی تعریف نمود: در می

شوند )همان اثر، همان جا(. در هاي عمومی یا زیر نظر آنها انجام یا ارائه میکه به وسیله سازمانها و خدماتیفعالیت

در حقوق اداري دو هدف عمده را براي اداره یا سازمان  مفهوم کاربردي اداره، اهداف و مقاصد آن، مدنظر است،

اداره به مجموعه امکانات و  مفهوم سازمانیاند؛ حفظ نظم و انجام خدمات عمومی. اما در اداري در نظر گرفته

کارگیري ابزارهاي مادي و نیروي بخشند. به عبارت دیگر، بهشودکه اهداف اداره را تحقق میاشخاصی اطالق می

که در عملیاتی کردن اهداف اداره مؤثرند، موردنظر است. بنابراین، از نظر سازمانی، اداره عبارت است از نیانسا
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که با تمام امکانات موجود، هاي دولتی و مؤسسات عمومیها، سازمانهاي اداري اعم از وزارتخانهمجموع سازمان

  (.44، ص 1382ند )موسی زاده، بخششامل امکانات مادي و انسانی، اهداف اداره را تحقق می

کند: اداره بند یک ماده سوم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداري افغانستان، قلمرو شمول اداره را چنین تبیین می

ها و مؤسسات عبارت است از تمام ادارات دولتى اعم از قضاء، سارنوالى، قواى مسلح، پولیس، امنیت ملى، تصدي

گیرند. و نیز بند یک ماده سوم قانون که به نحوى از انحاء در معامله با دولت قرار میولتىمختلط خصوصى و غیرد

ها، ادارات دولتی دارد: اداره عبارت است از وزارتخانهگونه مقرر میکار افغانستان دربارۀ تعریف اداره این

خارجی مقیم جمهوري اسالمی  ها، تشبثات خصوصی و مختلط و مؤسساتهاي مستقل، تصديوغیردولتی، کمیسیون

 باشد.افغانستان که کارکن در آن مصروف کار تولیدي یا خدماتی می

که وظیفۀ آنها تأمین منافع ايتوان گفت اداره عبارت است از مجموعه واحدهاي سازمان یافتهبنابراین، در مجموع می

 (،40، ص 1383هاي عمومی است )انصاری، و نیازمندي

ه اي است که داراي صالحیت، اموال و کارمندانی بوده کو سازمان اداري در واقع ساختار حقوقی سازمان یافته 

 باشند.موظف به فعالیت و کار می

 

 نظام اداري
هاي اجتماعی، هاي اجرایی دانست که در زمینهها، قوانین و برنامهها، شیوهاي از روشتوان شبکهنظام اداري را می

نمایند. با توجه به این دي، سیاسی و فرهنگی براي ادارة ساختار حکومتی کشورها وجود دارند و فعالیت میاقتصا

اي ست که اداره، نظم اجتماعی خاصی است که براساس آن عده، اینمیشودکه از نظام اداری استنباط تعریف، مفهومی

« دونالیور شل». به عقیده میکنندص با یکدیگر همکاري رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا  مشخ بمنظوراز افراد 

 (.44، ص 1384)حقیقی،  میکندها را تعریف و توصیف اداره، در حکم رهبري و هدایت مؤثر است که هدف

ها، قوانین و ها و روشبنابراین، نظام اداري متشکل از اجزاي همچون منابع انسانی، سازماندهی و تشکیالت، نظام

 هايامکانات و منابع که داراي یک رابطه متقابل و ارگانیک هستند و جامعه را براي تحقق اهداف و آرمانمقررات و 

 (. 23، ص 1384نماید، خواهد بود )حقیقی، خود رهبري می

 هاي تحقق اصالحتوان زمینهبا شناخت دقیق این نظام، اصول و مبانی جامعه و شرایط محیطی و داخلی حاکم برآن می

 م اداري را فراهم نمود.نظا

 مستخدم عمومی

نماید. واژة قبل از اینکه به تعریف و تحلیل چیستی مستخدم عمومی پرداخته شود، تبیین مفهوم استخدام ضروري می

گونه شده است: به خدمت وا داشتن، به کار گماشتن، نوکرگرفتن و خدمت خواستن یا کسی را استخدام در لغت این

 (.137، ص 1384)عمید، براي خدمت خواستن 

نویسد: استخدام عبارت است از به کاري گماشتن کسی و رابطۀ کاري برخی از حقوق دانان در تعریف استخدام می

 بدون اینکه مشمول عقد اجاره باشد. بین دولت یا مؤسسات عمومی و اختصاصی با کسی یا کسانی 

ها و تحوالت سیاسی ک سان نبوده بلکه با دیگرگونیهاي مختلف، یها و دورانمفهوم استخدام عمومی در زمان

اجتماعی جوامع انسانی، معانی متفاوتی را به خود اختصاص داده است؛ اما با جود اختالف میان آنها، این مفاهیم به 
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کشورهاي ر که در بیشت گفت میتواناند. امروزه  هاي بسیاري باهم داشتهاند؛ بلکه نزدیکیهم بیگانه نبودهکلی نسبت ب

، هدمیدهاي قانونی است که قدرت عمومی به مستخدم و صالحیت تهاصنعتی، استخدام عمومی، مجموع قدرپیشرفتۀ 

 (.101، ص 1383)ابوالحمد، کار برده شود دن نیازهاي همگانی مردم کشور، بمنظور برآورب حیتهاالقدرت و صتا این

دکه رابطۀ استخدامی با شخص )حقیقی و حقوقی( داشته باشد خواه گردبا این حساب، مستخدم به کسی اطالق می 

 .طرف این رابطه، دولت باشد یا نباشد

 مستخدم عمومی درقوانین افغانستان

با توجه به گستردگی معانی مستخدم عمومی، تعریف روشن و شفافی از آن در قوانین افغانستان ارائه نگردیده است؛ 

ماده سوم قانون  3این واژه در برخی از قوانین مربوطه آمده، به این قرار است: در بند اما در عین حال، آن چه ذیل 

شخصی است که با رعایت احکام این قانون به »خدمات ملکی، ذیل اصطالح مأمور خدمات ملکی چنین آمده است؛ 

رکن براي مستخدم عمومی در این ماده دو « گردد.منظور ارایۀ خدمات به طور دایمی در اداره دولتی استخدام می

ذکر شده است: یکی رکن زمانی است که استخدام و به کاري آن به صورت دائم است، و دیگري رکن مکانی است 

 که محل خدمت و استخدام او در اداره دولتی باشد.

که کند: اشخاصیاصل اول، رکن مالی مستخدم را برجسته می 1در بند  1333جدي  17اصولنامه مأمورین مصوب 

به خدمات دولتی مؤظف بوده از بودجه دولت معاش داشته، مکلف به دادن سوانح و مجبور به قید سجل باشند، مأمور 

شوند. با این حساب به ارکان زمانی و مکانی اشاره نشده، و در عوض معاش از بودجه عمومی را قید شناخته می

 نموده است.

ورین و مستخدمین خدمات ملکی پرداخته و افراد ذیل را به عنوان موظفین بندي مأمماده دوازدهم قانون جزا، به دسته

( مأمورین و اجیران موسسات 2هاي دولتی؛ ( مأمورین و اجیران دولت و تصدي1خدمات عامه برشمرده است: 

( وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و سایر 4هاي والیتی و محلی؛ و ( اعضاي ارکان دولت و جرگه3عامه؛ 

 اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود.

ان به این نتیجه دست یافت که در هیچ یک از این قوانین تعریف صریح و روشنی از مستخدم میتواز بررسی مواد فوق 

است که آید: مستخدم عمومی شخصی بندي این مواد چنین به دست میعمومی ارائه نشده است، با این حال، از جمع

 کند.طور دایمی در اداره دولتی استخدام شده و از بودجه عمومی امرار معاش میهت انجام خدمات عمومی بمطابق قانون ج

 

 سازمان

هایی روشن است که به سبب داشتن ساختاری به نقل از پیتر دراکر، سازمان یک برنامه اجتماعی هدفمند، با برنامه

و ساختار  با سازماندهی همراه بوده است مفهوم سازمان همواره رساند.میهایی را به انجام آگاهانه و مرزهایی مشخص، فعالیت

 شود.که توسط آن ساختار یک سازمان ایجاد و نگهداری میسازماندهی فرایندی یعنیدر حقیقت حاصل فرایند سازماندهی است؛ 

 

 ساختار سازمانی

حوۀ گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، گیری، نکنندۀ نحوۀ ارتباطات، جایگاه تصمیمساختارسازمانی، تعیین

کند، وجود ساختاری که ساختار تعیین میزمان )اداره( است. با توجه به مواردیدهندۀ نمای کلی ساشناسایی آن بازتاب
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ریزی، های مدیریت در زمینۀ برنامهها و نیازهای سازمان ضرورت دارد چراکه در نهایت همه تصمیممناسب با هدف

ا را به نحو شایسته داشته هشود و ساختار باید قدرت این تصمیمندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میسازما

 .تواند کارآمدی و اثربخشی الزم را داشته باشد باشد. اگر ساختار سازمانی دچار مشکل باشد طبیعتا  آن سازمان نمی

 

 نتیجه گیری 

ها درساختارهای نظام اداری افغانستان بیشتر وجود دارد که خود فساد کاستیاز این تحقیق چنین استنباط می شودکه 

توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، زا بوده، درندرت سازمان های اداری می

ای مختلف حتی در هها در سازماناعطای پُست ها ، نهادهای امنیتی ، ترافیک،ها ، شاروالیها، وزارتخانهسازمان

صورت علنی از شهروندان جای ضوابط، در انجام امور اداری کارساز است. بهها تنها رشوه و روابط بهدانشگاه

مداری، باندبازی صورت اساس رابطهکنند.  نه براساس ضابطه، صالحیت و شایستگی؛ بلکه بررشوه مطالبه می

های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاورکه با هدف ت مدیرهگیرد. احراز برخی مشاغل و یا عضویت در هیئمی

گیرد، امری متداول است. مبارزه با فساد قبل از هرچیز صورت می ایایجاد رابطه و سوءاستفاده از موقعیت وظیفه

شغلی؛  موقف بنابرسوءاستفاده از کننده است،طور شناسایی افراد فاسد و سوءاستفادهمستلزم شناسایی عمیق فساد وهمین

حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به 

 دیگری واگذار می شودکه خود نقض قوانین درافغانستان است.
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