مصاحبه
حسینی `` احسان``

موانع و چالش ها
در شفافیت مالی دولت

شفافیت در عملکردهای دولت از اساسی ترین شاخص های حکومت های دموکراتیک و مردمی
است.هم چنین شفافیت دولت یکی از پیش شرطهای پاسخگویی درست این نهاد به مردم و سایر

ارگانهای منتسب به مردم نیز هست .اما این عملکرد شفاف نیازمند برخی پیش زمینه ها یی است که می
باید تحقق یابد و در صورت تحقق با چالش هایی نیز کمابیش روبرو خواهد گشت .مجله تفتیش در

این شماره چالشهای دولت درموضوع شفافیت مالی را با خانم ظاهره موالیی نماینده پارلمان وعضو

کمسیون مالی وبودجه و هم چنین پوهندوی سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل وتحلیلگر مسایل

18

اقتصادی وسیاسی به بحث گرفته است که از نظرتان می گذرد.

پوهندوی استاد سید مسعود

استاد اقتصاد دانشگاه کابل و کارشناس مسایل
اقتصادی و سیاسی

با تشکر از اينکه وقتتان را به مجله تفتيش داديد ،به
عنوان سوال اول بفرماييد به نظر شما چالش هاي
عمده براي ايجاد اقتصاد با ثبات در کشور چيستند؟
با تشكر از مجله شما كه به من وقت آنرا ميسر ساختيد تا
تصوراتم را در مواردي كه شما آنرا مطرح مي سازيد ،ابراز
نمايم .
شما ميدانيد كه كشور ما يكي از كشور هايي است كه بعد از
سالهاي دراز در جاده هاي ناهموار اقتصادي كه ناشي شده از
سه دهه جنگ است با مشكل گام بر مي دارد .
من باورمندم كه دهه باز سازي كشور را مي توان به دو زمان
تقسيم بندي كرد .
زمان هاي نخست كه سالهاي اولين را در بر ميگيرد و تا
سال  2004نشاني شده است  .اين سال ها را مي توان سال
هاي رونق اقتصادي كشور دانست .در درازناي اين سال ها
جامعه بين المللي صادقانه كمك هاي خود را سازمان دادند
و دولت افغانستان نيز با جديت كامل در پي هدف هاي تعيين

شده بود و يكي پي ديگري آنرا بدست مي آورد .از همين
رو اين سال ها را در ده سال گذشته سال هاي طالئي ناميده
اند و من نيز به اين باور دارم و امروز هرآنچه را كه مي بينيد
كه كاركرد ده سال گذشته را با خود دارد  ،يا كار همان
زمان است يا طرح شده در همان زمان  .در اين زمان چالش
هاي عمده فراروي دولت همانا كم ظرفيتي و بي باوري بر
نظام بود  .دولت و جامعه ي بين المللي در تالش آن بودند
تا اين كاستي را رفع نمايند كه تا اندازه بزرگي نيز به آن
اهداف دست يازيدند. .هماهنگي ميان دوقدرت دروني
كشور  ،دولت و جامعه ي بين المللي توانست در ظرفيت
سازي و ايجاد باور تا حدود زيادي كارا باشد .
مرحله دوم( ازسال  2004به بعد) زمان زايش چالش ها ست
كه در بسياري موارد دست آوردهاي زمانه هاي نخستين را
مورد سوال و شك قرار داد .دراين سالها ما شاهد شكستن
باورهاي مردم شديم و هماهنگي هايي كه به مشكل ايجاد
گرديده بود ،به آساني از هم پاشيد  (.به باور من تمامي
چالش هاي بعدي زاده همين از هم پاشي هم آهنگي ميان
دولت افغانستان و جامعه ي بين الملل است )  .اين از هم
پاشي ها را رقابت قاتالنه ي قدرت هاي منطقوي نوخاسته كه
بعد از مستقر شدن قدرت هاي بين المللي درافغانستان،شكل
گرفتند؛ شدت بخشيد و آنرا تبديل به يك بن بست سياسي
نمود كه تاثيرات منفي آنرا شهروندان ما ،بيشترازهركسي
ديگر احساس كردند .
اين امر سبب آن شدكه ما نتوانيم سيستم هايي را ايجاد نمايم
كه به صورت خودكار بتوانند نظام اقتصادي مارا راهبري
نمايند؛ با وجود آنكه من باور دارم كه نظام انتخاب شده
براي افغانستان(نظام ماركيت ) يك اشتباه بزرگ به شمار
مي رود ،كه بدون درنظر داشت شرايط اساسي تطبيق آن به
اساس تصاميم سياسي غرب به افغانستان وارد شد و تا هنوز
نتوانسته است شرايط تطبيقي خود را دريابد  ( .در مورد
مراجعه شود به كتاب» چرا بازار آزاد نه» نوشته پوهندوي
سيد مسعود ) .
من فكر مي كنم كه اساسي ترين چالش در كشور همانا
دست و پا زدن در بي سيستمي است و اقتصاد كشور نيز در
اين بي سيستمي ها شكل گرفت و تا هنوز به صورت پراکنده
افتان و خيزان به پيش مي خزد .
يكي از اين وسايل مي تواند سيستم نظارتي واحد باشد كه
واحد هاي نظارتي را مي توانست در يك مجمع كه داراي
عملكردهاي تكميل كننده باشند  ،گرد آورده و از تداخل
وظيفوي نهاد هاي همگون كه خود سبب فروپاشي وحدت
عمل است  ،جلوگيري نمايد .
شفافيت مالي دولت يکي از شاخصه هاي اساسي

در ايجاد اقتصاد باثبات وبه تبع آن حکومت
پاسخگوست دولت در اين زمينه چه بايد بکند؟
شفافيت مالي يكي از هسته هاي اساسي حكومت داري
خوب درتمامي نظام ها به شمار مي رود  .به باورمن شفافيت
يكي از اهداف بزرگ سياست مالي به شمار مي رود؛ فكر
مي كنم كه در اين مورد بايد به سواالت اساسي سياست
هاي مالي جواب ارايه كرد  .اين سواالت همان پرسش هاي
اساسي اقتصاد است كه در تمامي بخشها مي تواند كارايي
خودش را داشته باشد .به اين سواالت كه براي شفافيت مالي
اهميت خاص دارد توجه كنيد  :چه ؟  ،چرا؟  ،چطور ؟ ،كي
؟ ،كي ؟ ،كجا؟
دولتي كه اساسا براي مردم پاسخگو است ،ميزان درآمد هاي
اين دولت كه از چشمه هاي عايداتي تمويل مي شود وابسته
به اين است كه دولت تا چه حدي مي تواند در برابر اين
پرسش ها ،جواب هايي كه بتواند باور مردم را خدشه پذير
نسازد ،ارايه دارد .
مردم بايد بدانند كه پول هاي داده شده ي آنان كه در ازاي از
دست دادن مفيديتي كه آنان خود مي توانستند براي خودشان
ايجاد كنند ،پرداخت کرده اند ،براي چه به كار رفته است
 ،چرا به كار رفته است و علت در كجا بوده است  ،چگونه
به كار رفته است  ،در كدام زمان به كار گرفته شده است ،
كدام قشر يا طبقه ي از مردم را تحت پوشش در آورده است
 ،و در كجا به كار رفته است .
پاسخ به اين سواالت مي تواند اگر عاقالنه و صادقانه باشد ،
باور مردم را به كار كرد هاي دولت دوچندان سازد .
يکي از دغدغه ها وتشويشهاي مردم ،عدم شفافيت
در فعاليتهاي انجوها وعدم پاسخگويي صحيح آنها
به مراجع ذيربط است .به نظر شما چگونه مي توان
هماهنگي اصولي بين انجوها ودولت برقرار کرد؟
انجو ها پديده هاي اند كه بااقتصاد بازار يكجا وارد كشور
شدند  .كار كردهاي اين موسسات در زمان بحران كشور در
خارج از مرزها آغاز گرديد و حركات اقتصادي – سياسي
را به نمايش مي گذاشت .دربسياري از موارد اين موسسات
توانستند با غرب هم صدا كار كرد هايي را در سراسر كشور
به راه اندازند .نمي توان كار كرد هاي اين موسسات را در
كشور نا ديده گرفت .بعد از سقوط رژيم طالبان انجوهاي
افغاني به داخل كشور انتقال نمودند و در پهلوي آن تعدادي
از انجو هاي بين المللي نيز براي دسترسي تعداد از پروژه ها
وارد افغانستان شدند.
متاسفانه نسبت نبود سيستم نظارتي قوي و از هم پاشيدگي باور
مردم به اين نهاد ها ،انجو و بخصوص انجوهاي بين المللي
درنبود يك سيستم نظارتي خوب و قابل اعتبار كارشان را
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آغازيدند و با تفسير اشتباه آميز از نظام ماركيت  ،عدم مداخله
با كشور هاي ديگر را تقويه نمايد .مي دانم كه اين امر
دولت در كار اين موسسات قانوني پنداشته شد و هرگونه
دشواري هاي فراواني را در پي خواهد داشت ولي جز اين
كنترول و حسابدهي از جانب اين نهاد ها بيهوده و مخالف
راه ديگر ميسر نيست.
اساسات اقتصادي تصور شد .من به اين باورم كه در پهلوي
اداره کنترول وتفتيش به عنوان عاليترين نهاد در
ده ها اشتباه در مورد اقتصاد  ،اين مورد نيز يكي از اشتباهات
بازرسي از حسابات مالي دولت ،چه نقشي مي تواند
بزرگ مي تواند به شمار آيد .
در حکومتداري موثر وخوب داشته باشد؟
با اين تفسير اشتباه آميز دولت از كنترول دقيق  80درصد
اداره كنترول و تفتيش را نبايد ساده گرفت ،چنانچه در اوايل
از كمك هاي بين المللي كه از طريق اين موسسات به كار
آنرا تلقي كردند  .اين اداره مي تواند با اندك پشتيباني دولت
گرفته شد محروم گرديد و اگر هم كه دسترسي يافت انقدر
و دادن مسئوليت هاي مطابق ماهيت كاري آن ،مهم ترين
اندك است كه نمي توان روي آن حساب دقيق را انجام
عملكرد ها را در مورد شفافيت مالي سازمان دهي كند .
داد .
من باور دارم كه ميزان عملكرد هاي اين اداره وابسته به آن
تصور من اين است كه علت در نبود طرزالعمل دقيق در
است كه از ظرفيت هاي كاري اين اداره تا چه اندازه استفاده
اوايل و تزريق اين مفكوره
صورت مي گيرد و در ضمن
كه نبايد اين نهاد ها را
چگونه مي توان ظرفيت اين
آنچنان كه بايد كنترول
اداره را با ميتود هاي جديد
ميزان كمك رساني اداره کنترول و تفتیش در
شوند  ،كنترول كرد،است.
آشنا كرد .فكر مي كنم كه
ايجاد و تقويه يك حكومت داري خوب وابسته
قوانين
فكر مي كنم تطبيق
اداره كنترول و تفتيش كه
به ميزان اعتبار و صالحيت هاي اين اداره از يك
در مورد بازرسي اين نهادها
تاريخ زنده بررسي هاي مالي
طرف و جلوگيري از تداخل وظيفوي ارگان
و مسوليت قانوني اين نهاد ها
دولت را در دراز ناي تاريخي
هاي ديگر در امور اين اداره است .
در ارايه گزارش مالي آنان
حد اقل  60ساله مي تواند
فكر مي كنم در تمامي كشور ها با وجود
به دولت مي تواند تا اندازه
به نمايش گزارد ،امكان آنرا
حرف
تفتيش
و
كنترول
اداره
همسان،
نهادهاي
زيادي حس مسوليت پذيري
دارد تا با استفاده از تجارب
.
دارد
مي
ارايه
كشور
مالي
گزارشات
در
را
آخر
را در اين نهاد ها كه تا هنوز
كشوري خود ميتود هاي
به آن عادت ندارند به وجود
آورده و تقويه نمايد  .دراين
مورد بايد برخورد محتاطانه در برابر انجو هاي بين المللي را
سازمان داد ؛ زيرا از يكسو اين نهاد ها عامل انتقال سرمايه
خارجي به كشور اند و از جانب ديگر عامل خود سري هاي
بزرگ در مورد هزينه كردن اين كمك هاي بين المللي
به افغانستان ،به شمار مي روند .در اين مورد بايد قوانين و
طرزالعمل ها سخت گيرانه تر ترتيب داد و آنهم به ترتيبي
كه عالقمندي سرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذاري در
افغانستان كاهش نيابد .
كار تيمي دقيق نهادهاي مربوط كه تكميل كننده و دوام كار
ديگري باشد مي تواند موثر باشد .
من باور دارم كه نبايد به انجو ها به ديده دشمن نگريست
 ،بايد به اين امر باور داشته باشيم كه تعداد ي از انجو ها
توانسته اند ممد خوب رشد اقتصادي كشور باشند و برنامه ها
ي ملي را تطبيق نمايند  .ايجاد روابط اصولي تنها مي تواند بر
اساس قواعد مقررات باشد كه بتواند عالوه از آنكه شرايط
گزارش گيري را مهيا سازد از جانب ديگر روابط افغانستان

خاص بررسي هاي مالي را در
كشور به وجود آورد .
ميزان كمك رساني اين اداره در ايجاد و تقويه يك حكومت
داري خوب وابسته به ميزان اعتبار و صالحيت هاي اين اداره
از يك طرف و جلوگيري از تداخل وظيفوي ارگان هاي
ديگر در امور اين اداره است .
فكر مي كنم در تمامي كشور ها با وجود نهادهاي همسان،
اداره كنترول و تفتيش حرف آخر را در گزارشات مالي
كشور ارايه مي دارد .
اداره مي تواند با ايجاد انستيتوت تفتيش در به وجود آوردن
ظرفيت هاي كاري در اين مورد رول بزرگي را بازي نمايد
 .اين انستيتوت مي تواند در دوره هاي كوتاه مدت و دراز
مدت به تربيه مفتشين بپردازد .
امروزه يکي از تهديدهاي عمده در جهت ايجاد
حکومت قانون ،وجود گسترده فساد در دولت
است .اما نهاد هايي براي جلوگيري از شيوع بيشتر
فساد اداري نيز ايجاد شده اند ،مانند اداره عالي
نظارت،تفتيش داخلي ،خارنوالي و ....با اين همه ،

چرا به اين سان فساد در نهادها وبخش هاي دولتي
وجود دارد؟
فساد اداري پديده نوپا دركشور نيست و سابقه ي طوالني نه
تنها دركشور ما ،بل در بسياري از كشور ها حتا در پيش رفته
ترين كشور هاي دنيا رگ و ريشه ي دارد.
در كشور ما با تاسف كه اين پديده بيشتر از اينكه از جهت
فساد ديده شود از دهليز هاي سياسي نگريسته مي شود و
از اين پديده مانند ابزار هاي سياسي به منظور تحت فشار
قراردادن گروپ بخصوص استفاده مي گردد .از اين رو
نتيجه مبارزه با اين پديده هميشه سياسي بوده است .
نهاد هاي ايجاد شده به منظور زدودن اين پديده هم اكثرا
به اساس تصاميم سياسي پا گذاشته اند و در پي اهداف
بخصوص بوده اند  .اين مبارزه دركشور به صورت شتابزده
سازمان داده شد و چون شتاب بيش از حد داشت نتيجه
را برعكس بار آورد .اولين و باالترين نتيجه همانا ايجاد
درزهاي بزرگ ميان دولت افغانستان و كشور هاي خارجي
مستقر دركشور ما شد ،زيرا نحوه مبارزه در مقابل اين پديده
از ديد گاه هاي مختلف و حتا متضاد ديده شد  .خارجيها با به
كار بستن اين پديده بصورت ابزاري برعليه دولت افغانستان
استفاده بردند و دولت افغانستان عمل باالمثل را عليه خارجي
ها به كار بستند .
در اين صورت نبايد توقع بيش از آن را داشت.زيرا نهاد
هايي كه در اين مورد كارزاري دارند نيز با نحوه كاري در
اين مورد موافق نيستند و آنرا جز سياست ابزاري  ،بيش نمي
دانند .
فكر مي كنم براي ريشه كن كردن اين پديده بايد بر عوامل
ايجاد كننده اين پديده تاخت تا ريشه خشك گردند؛ در غير
آن هر روز اين پديده جبري زاده مي شود .
مرا مالمت نكنيد كه اگر بگويم تمامي كشور هاي بزرگ در
كشورهاي عقب نگهداشته شده با چنين ابزاري وارد عمل
مي شوند و دولت هاي كوچك؛ ولي سركش را مي كوبند.
من كشور هايي را سراغ دارم كه دولت هاي فاسد ولي حرف
شنو دارند؛ اين دولت ها دوستان استراتيژيك كشور هاي پر
قدرت خوانده مي شوند و فاسد بودن اين دولت ها هرگز
برمال نشده است و يا نخواسته اند بر مال شود .
تصور من اين است كه با استفاده ابزاري از اين پديده براي
فرو كش دادن سركشي دولت ها و يا ادب كردن آنان نمي
توان اقتصاد را كمك كرد  .زيرا اين وسيله در بسياري موارد
عمدا در اقتصاد تزريق مي شود تا حدي كه دست و پاي
دولت را بپيچد و توان حركت كردن رابرايش مشكل سازد.
ما دركشور خود درچنين حالتي دست و پا مي زنيم .

خانم ظاهره احمدیار موالیی

نماینده پارلمان و عضو کمسیون مالی و بودجه
به نظر شما چالش هاي عمده دولت براي ايجاد
اقتصاد با ثبات در چیست؟
بسياري از چالش هاي افغانستان مربوط به گذشته است.
اما آنچه فعال بر سر راه اقتصاد باثبات درکشور خود نمايي
مي کند ،در نخست امنيت است .وقتي درکشوري امنيت
نباشد طبعا هيچ چيز ثبات نخواهد داشت .بعد از آن مسلما
حکومت قانون ،اساسي ترين مولفه براي ايجاد اقتصاد باثبات
در هر جامعه اي است .وقتي در جامعه اي قانون حاکميت
نداشته باشدچگونه مي توان از حکومت خوب يا اقتصاد
باثبات سخن زد .حتي امنيت هم مربوط به اين مي شودکه
قانون ،خوب تطبيق شود.شايد مشکل اصلي مردم هم همين
باشد که عملکردهاي ضد ونقيض وجود دارد .در جايي که
مي بايد کار صورت گيرد ،هيچ کاري صورت نمي گيرد ،
براي مثال در مناطق آرام کاري نمي شود ،اما در جايي که
ناآرام است بسياري پروژه ها روي دست گرفته مي شود.
شما نظارت پارلمان را بر چگونگي مصارف دولت
چگونه مي بينيد؟يعني اين نظارت چگونه مي تواند
باعث شفافيت در عملکرد دولت شود؟
در صورتيکه قوه اجرائيه با قوه مقننه در تضاد باشد ،قوه مقننه
به خودي خود هيچ شفافيتي را نمي تواند بياورد .قوه مقننه
وقتي موثر واقع مي شود که قوه مجريه همکار وهمنوا باآن
باشد.چراکه قواي ثالثه هر کدام مکمل هم هستند.
در صورتي که هر کدام از اين قوا با يکديگر همکار
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نباشندکاري صورت نمي گيرد .زيرا شما مي دانيد که قوه
مقننه نمي تواند کار اجرايي کند.به هر حال اداره کنترول
وتفتيش به خوبي شاهد است ،هر سال که حساب قطعيه به
مجلس مي آيد هيچ سالي ما نديده ايم که شما گفته باشيد؛
قطعيه امسال درست است.اداره همواره گفته مشروط است ما
گاهي شوخي مي کنيم که قطعيه کي از مشروطي بيرون مي
شود! مشکل در همين موارد است شما يقين بدانيد اگر قوا
باهم همکار باشند در کار ادارات ووزارتخانه ها هم شفافيت
خواهد آمد .من فکر مي کنم وقت عمل است در شعار
بسيار حرف ها زده ايم اما گپ باشعار نمي شود ما بسياري
ازرهنمودها را به وزارت ماليه داشته ايم اما تاکنون هيچ کدام
از آنها عملي نشده است .مگردرهمين چند ماهه که ما در
پارلمان نبوده ايم ،کدام کاري صورت گرفته باشد
پارلمان چه ابزارهايي در دست دارد تابه حکومت
بابت شفافيت در عملکرد هايش فشار وارد نمايد؟
ابزارهاي ما خيلي وسيع نيست؛ ابزار ما نظارت واستجواب
است.در قسمت بودجه عادي ما جنجال زيادي با دولت
نداريم .انچه مسئله اساسي ماست در قسمت بودجه انکشافي
است .چندين سال پي هم است که بودجه انکشافي از سوي
وزارت ها مصرف نمي شودودوباره به مراجع مسترد مي
شود .اين موضوع واقعا يک چالش عمده و تاسف آور است
با اين حال اعمار بسياري از شفا خانه ها ومکاتب در نيمه راه
رها شده اند.
اتفاقا يک سوال اساسي هم همين موضوع است،
چرا وزارتخانه ها بودجه انکشافي اختصاصي به
خودرا که با هزاران منت از سوي جامعه جهاني
داده مي شود ،نمي توانند به درستي مصرف
کنند؟اين مسئله با توجه به خرابي تمام زير بناهاي
اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي کشور واقعا زجر آور
است
مشکل اساسي در يک چيز است؛ به نظر من وزارتخانه ها
ظرفيت استفاده از بودجه انکشافي را ندارند .به اين معني که
بسياري از وزارت ها ظرفيت سازي براي تطبيق پروژهاي
مورد نظر خويش را انجام نداده اند.به طور مثال اصالح
قوانين مربوط به قراردادها وتدارکات وموارد اين چنيني،
لذا بسياري از قرار دادها در نيمه راه به حال خود رها شده
اند .جالب است بدانيد هنوز بسياري از پروژه هاي اساسي
انکشافي ما شروع نشده اند .با تاسف بايد گفت ،در اين 9
ساله در ادارات ما به ظرفيت سازي توجهي نشد .ما بارها
چيزي بنام پي آر آر راشنيديم اما در عمل اتفاقي نيفتاد ،اما
در تمام قسمت ها اعم از ظرفيت سازي در نيروي انساني
ويا تدارکات و .....کار مثمر ثمري صورت نگرفته است.

براي همين ادارات نمي توانند بودجه هاي دريافتي خود را به
درستي مصرف کنند.
خوب شايد يک گله از پارلمان هم همین امر باشد
در قسمت بودجه ،يکي از کارهاي پارلمان تصويب
بودجه حکومت است در حصه بودجه عادي هم
همين مشکل و نگراني مطرح بوده است .در حاليکه
ادارات و وزارتخانه ها بودجه اول سال خود رابه
مصرف نرسانده اند در قسمت بررسي بودجه وسط
سال باز بودجه جداگانه براي آنها تصويب مي
شود ،دليل چيست؟
باور کنيد که اين بودجه هم به سادگي تصويب نمي شود ،در
پارلمان روي اين موضوع بسيار بحث ها صورت مي گيرد.
چندين بار اداره تفتيش مي آيد ،وزارت ماليه مي آيد ،در
کميسيون مطرح شده وبررسي مي شود ،اما موضوع وقتي در
جلسه عمومي به بحث و راي گذاشته مي شود به يک باره
مسير کامال عوض مي شود ،نمي دانم چه اتفاقي مي افتد که
بودجه اضافي تصويب مي شود .به هر حال ما در کميسيون به
تمام موارد اشاره مي کنيم ،ما مشکالت را مي گوييم.
چنانکه مي دانيد،اداره کنترول وتفتيش به عنوان
عاليترين ارگان بازرسي کننده از حسابات مالي
دولت است؛ شما عملکرد اداره را در اين چند ساله
چگونه مي بينيد؟
در اين شکي نيست که اداره کنترول وتفتيش همواره کار
خود را به طور معياري انجام داده،اما مسئله اساسي اين است
که چه موقع کار اداره کنترول وتفتيش موثر واقع مي شود.
به نظر من اين مسئله وقتي مي تواند متجلي شود که اداره
کنترول وتفتيش واقعا مستقل باشد.جز به ملت افغانستان
به نهادي پاسخگو نباشد .آن وقت است که شفافيت در
کارادارات ايجاد مي شود و مهمتر آنکه قوه قضاييه با اين
اداره همنوا باشد .اين طور نباشد که اداره کنترول وتفتيش
افرادي را به خارنوالي معرفي نمايد وآن طرف از خارنوالي
برائت بگيرد .تفتيش کار خود را انجام مي دهد .ما داريم
اسنادي را که تفتيش کار خود رابه درستي انجام داده،
مکتوبها واسنادي را ديده ايم که افراد به خارنوالي معرفي
شده اند اما برخي ازآنها به راحتي از خارنوالي برائت حاصل
کرده اند .پارلمان از کار تفتيش رضايت دارد.
پارلمان چه مقدار همکار اداره بوده است؟
ما تا جايي که توان داشته ايم کوشش نموديم تا کار تفتيش
موثريت داشته باشد.شايد اداره کنترول وتفتيش کارهاي
خود را به درستي انجام داده باشد ،اما موثريت آن تنها به
اداره کنترول وتفتيش بر نمي گردد.به ساير نهاد ها مانند قوه
مجريه وخارنوالي هم مربوط است.

