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بایدها و نبایدهای
بودجه ملی
محمدرضا هویدا

بودجه ملی ســال 1396همچنان با مشــکالت سالهای گذشته
وارد پارلمان شد و مثل سابق از تصویب باقی ماند .از غیرمتوازن
بودن بودجه توسعهای بین والیات مختلف ،مشکالت در اصولنامه
تطبیق بودجه ،دقیق نبودن میــزان درآمد داخلی ،انتقالی بودن
اکثریت بودجه انشــکافی ،نبود پروژههای درآمدزا ،شامل شدن
پروژههای تکمیل شده در طرح بودجه و توجه کم به بخش معارف
و زنان به عنوان دالیل رد بودجه عنوان شده اند .بودجه ملی سال
 ۴۶۶ ، ۱۳۹۶میلیارد افغانی ،مشمول  ۲۸۷میلیارد افغانی بودجه
عادی و  ۱۷۸میلیارد افغانی بودجه انکشافی است.
حقیقت این اســت که بودجه ملی افغانستان هر ساله با مشکالت
همیشگی تهیه می شود که برای مردم افغانستان غیر قابل قبول
است .عدم توازن یکی از مشــکالت همیشگی این بودجه است.
بودجه به صورت مکرر به بخش هایی از کشــور توجه می کند و
به بخش های دیگر کمتــر توجه دارد ،به مناطقی توجه زیاد تر و
به مناطقــی کمتر توجه دارد .بهانه های زیادی نیز برای تکرار هر
ساله این موضوع آورده می شود .موضوع دیگر غیر عادالنه بودن
بودجه ملی است که آن نیز هر ســاله تکرار می شود .امکانات و
عواید و درآمدهای دولت برای همه مردم به صورت عادالنه تقسیم
نمی شوند .هنوز هم مناطق جغرافیایی افغانستان به والیات درجه
اول و دوم تقســیم می شوند و هنوز هم به والیاتی از کشور کمتر
توجه می شود و به والیاتی دیگری بیشتر توجه می شود.
اما با همه اینها امســال موضوع تصویــب بودجه به رد صالحیت
و معرفی وزرای جدید نیز ارتباط پیدا کرده اســت .چندی پیش
ولســی جرگه با اســتیضاح اکثریت وزاری کابینه ،به دلیل عدم
مصرف بودجه شــماری از آنها را رد صالحیت کرد و از حکومت
خواست تا افراد جدیدی را به جای وزارت قبلی برای گرفتن رای
تایید وکال به پارلمان معرفی نماید .در مقابل حکومت نیز موضوع
را برای اظهار نظر به ستره محکمه فرستاد و وزاری سلب صالحیت
شده را به عنوان سرپرست به پستهای قبلی شان گماشت .پارلمان
نیز به تصویب بودجه به عنوان یکی از ابزارهای فشار بر حکومت
نگریسته و در شــماری از اظهار نظرها از تصویب و رد بودجه به
عنوان ابزار فشار بر حکومت یاد شده است.
تصویب بودجه سال  1396با دو معضل اساسی روبرو شده است،
یکی ضعف های اساسی و مکرری که در بودجه ملی وجود دارد و
هر ساله به آنها اشــاره و انتقاد می شود و دیگری انتقام جویی و
فشــار بر حکومت وحدت ملی برای تن دادن به خواست پارلمان
مبنی بر معرفی وزرای جدید .از طرفی جنجال های ولسی جرگه
و حکومت برای تصویب پارلمان هر ساله ،باعث می شود تا ادارات
دولتی و در کل تمام بخش های کشور در بالتکلیفی و سردرگمی
به سر ببرند و نتوانند به وظایف و برنامه هایشان رسیدگی کنند.
دولت افغانستان باید در تفاهم با پارلمان اول از همه موضوع سلب
صالحیت وزرا را به جدایی در فضایی کامال حرفه ای و قانون بحت
و بررســی نماید و نگذارد تا یک موضوع کامال حقوقی به ابزاری
برای انتقام گیری های سیاسی بدل شــود و مردم افغانستان از
این جهت صدمه و آســیب ببینند .وکالی پارلمان نیز با درک این
موضوع از هر گونه موضع گیری در مورد پارلمان با عطف توجه به
موضوع سلب صالحیت وزرا اجتناب ورزند.
اما بحث عدم توازن و عادالنه بودن بودجه کامال یک خواست ملی
و قانونی است که نمایندگان مردم نباید از آن به راحتی بگذرند.
عدالت و توازن اصولی هســتند که باید در تمامی کارهای دولتی
به خصوص بودجه ملی که پایه فعالیت های سیاســی و اجتماعی
و اقتصادی اســت در نظر گرفته شود .هیچ بهانه ای برای نادیده
انگاشته شدن عدالت و توازن در بودجه ملی نباید مطرح شود.

برای امریکایی هایی کــه از اوباما نفرت
دارند و حتــی آنهایی که او را دوســت
دارند وقتی می بینند که چهل و چهارمین
رییس جمهور کشــور خود را فرمانده کل
قوا خطاب می کند ناخوشــایند است چرا
که وی نتوانسته است بر اوضاع نابسامان
جنگ ها مسلط شــود .وی در حالی کاخ
سفید را ترک می کند که انتقادات زیادی
علیه او می شــود او را فقــط نظاره گر
اوضاع آشــفته جهان می دانند .به همین
خاطر ملت خســته ،از عملکردهای اوباما
به ترامپ روی آوردند ،کســی که اوباما را
متهم کرد که با سیاست های نرم و احمقانه
اش به کشور خیانت کرد ،نتوانست کشور
را بخصوص در مقابل حمله دولت اسالمی
(داعش) امن نگه دارد.
ترامپ وعــده داده که به ملت ســازی
پایان میدهد و به ســاختن مکتب  ،سرک
و میدان هوایی در امریکا شــروع خواهد
کرد .او متحدانش را ملزم کرده اســت که
برای امنیت شــان خودشان پول بپردازد.
با این همه ترامپ این داستان سرای ماهر
داستان اینکه چرا کشور ما که آن را دوست
داریم پانزده سال بدون کوچکترین دست
آوردی در سراســر جهان مصروف جنگ
علیه ترویسم هست را به مردم می گوید
داستان او شامل سیاست مداران از جمله
جورج دبلیو بوش اســت که باعث سقوط
دیکتاتورهایی شدند که حتی ما شناختی
از آن نداشــتیم و نباید با آنها درگیر می
شدیم .حکایت ترامپ درباره ناتوانی اوباما
در کنترل اوضاع آشفته جهان طرفداران او
را به وجد آورده است ،کسانی معتقدند که
یک رییس جمهور سختگیر در کاخ سفید
بیضوی می تواند فوری امنیت به امریکا را
برگرداند .اما قصه های او تحریف کننده
دکترین نظامی اوباما است ،اگر دربخشی
از جهان جوی های خون بــه راه افتاده،
حادثه غمباری اتفــاق افتاده مانند آنچه
در سوریه می بینیم این ها نتیجه سیاست

شیوه جنگ اوباما
نویسنده :لسینگتون /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده /منبع :اکونومیست

نرم اوباما نیست .اوباما یک رهبر ملت ساز
نیست ،پس از گذشت سال ها نشان میدهد
که بدنبال ایجاد دموکراسی نیست .او روی
منافع ملی امریکا متمرکز اســت .به خاطر
پیامدهای ناخواسته وقتی از او به مصاحبه
دعوت می شــود کمتر از خود عالقه نشان
می دهد .تمرکز بر سیاســت داخلی باعث
می شــود که او با احتیاط بیشتر نیروهای
زمینی به نقاط دور بفرستد او دستور داده
از تلفات غیرنظامیان تا حد امکان جلوگیری
شود اما او صلح طلب نیست .اوباما دستور
داده دشمنان امریکا باید کشته شوند چه با
طیاره های بی سرنشین چه با نیروهای ویژه
چه توسط متحدین امریکا و یا با ترکیبی از
این سه روش.
من لکسینگتون در یازدهم دسامبر در تور
جهانی آخرین ســفر وزیر دفاع امریکا در
 25000مایلی واشــنگتن همراه وی هستم،
اینجا در غرب کایاره میدان هوایی که سابق
مورد استفاده عراقی ها در دوره صدام بوده
است این پایگاه در  35مایلی موصل شمالی

قرار دارد ،شــیوه جنگ اوبامــا در اینجا
غیر عادی اســت ،پایگاه در نزدیکی 5000
جنگجوی داعش هســت ،سربازان عراقی
با مشاوره امریکایی ها این جنگجویان می
جنگند ،این پایگاه خاکستری را سربازان
امریکایی ماه خاکی می نامند بیشتر شبیه
خاک ماه است ،اطراف این پایگاه دیوارهای
خیلی بلند کشــیده شده و باعث می شود
که آفتاب زودتر غروب کند ،قبال این پایگاه
تا ماه جوالی در تصرف داعش بود باند را با
مواد منفجره تخریب کرده بودند ،این منطقه
روی نقشــه مانند یک نقطه بود اما حاال
اینجینیران امریکایی باند میدان هوایی را
با مصرف  1.9میلیون پوند با سمنت تعمیر
کرده اند و طیارات نظامی بعد از اکتبر آمد و
شد می کنند از این پایگاه متحدین امریکا
هم استفاده می کنند .کارتر با همکارانش
در داخل پایگاه با موترهای ضد ماین تردد
می کند .در این پایگاه  900امریکایی است
در داخل خیمــه های ضخیم ،تخت خواب
های محکم و سختی ساخته شده ،درخت

کریسمس برای جشن تزیین شده  ،پشت
این خیمه ها  ،خیمه نامشخصی قرار دارد
اینجا مرکزفرماندهی عملیات ها اســت
امریکایی ها همراه با عراقی ها با لپ تاپ
هایشان مصروف کارشــان هستند وقتی
که روزنامه نگاران حضورنداشــتند صفحه
بزرگی از تصاویر زنده که توسط طیاره های
بی سرنشین ارسال می شد دیده می شد،
یک تخته ســفید رنگ بزرگی که روی آن
نوشته شده درخواســت حمله هوایی در
گوشــه ای دیده می شود .با وجود توصیه
های اوباما تلفات زیاد است .یک کلینیک
آرام باعث می شود که زخمیان ،درد ناشی
از بمباردمان هوایی طیاره های بی سرنشین
را فراموش کنند .درخواست حمالت هوایی
و توپخانه ای همیشه با خطر همراه است،
راهنمایی طیاره هــا و توپخانه برای هدف
قرار دادن هر حرکتی در روی زمین ممکن
است با اشــتباهاتی همراه باشد .سربازان
عراقی با مشاورین امریکایی قسمت اعظم
موصل را تصرف کردنــد و در حدود 2000

داعش را زخمی ساختند کارتر وزیر دفاع
یادآوری کرد که سربازان عراقی  ،کسانی
که بر علیه تروریسم مبارزه می کند افراد
شجاع و فداکاری هستند و در این میدان
خوب عمل کردند این میدان جنگ است
واکنش آن باید تا حد ممکن سریع باشد.
هنگامی که ترامپ مصرف صدها میلیارد
ها دالر در افغانستان و عراق را برای ایجاد
ملت سازی مسخره کرد او هم راست می
گوید هم خارج از دنیــای واقعی زندگی
می کند ،اینجا ملت سازی در کار نیست،
در مصاحبه ای در تاریخ  9دسامبر کارتر
قبل از اینکه به افغانستان سفر کند ،نوک
پیکان امریکا را به طرف کشــور ناراضی
کرد و گفت می خواهیم مطمین شــویم
که حمله ای مانند یازده ســپتامبر از این
کشــور صورت نگیرد و یک برنامه بلند
مدت مبارزه با تروریســم داشته باشیم،
اینها برنامه هــای بلند مدت برای مبارزه
طراحی می کنند قصد ملت سازی ندارد.
کارتر اضافه کرد تاکید ما بیشتر بر حمالت
هوایی اســت با اینکار از تلفات نیروهای
نظامی امریکا کاسته میشود و جنگ روی
زمین را به افراد محلی می سپاریم .برای
حمالت خاص از جمــع اوری اطالعات و
نیروهای ویژه برای انجام عملیات استفاده
خواهیم کرد .رییس جمهور ترامپ از سلف
خود اوباما سختگیرتر است ،انتظار می رود
در درگیریهای امریکا تلفات غیرنظامی را
کاهش دهد .برای نمونه ترامپ می خواهد
برای جنگ با داعش با روسیه همکاری کند
روسیه خواهان کناره گیری اسد است در
حالی امریکا برعکس ماندن اسد را ترجیح
میدهد .سیاســت خارجی نظامی اوباما از
قبل توسط سیاست مدارن امریکایی بدور
از مسایل احساسی طراحی شده است در
حالی که ترامپ بیشتر احساسی عمل می
کند .ممکن است دو نفر بیشتر از آنچه که
اعتراف می کنند شبیه هم باشند( پوتین
و ترامپ).

وضعیت قرمز برای دموکراسیهای لیبرال
کمتر از ســه دهه پس از آنکه فرانسیس
فوکویاما امکان وجــود جهانی متفاوت از
دنیای تحت سیطره لیبرال دموکراسی را
منتفی دانست ،پژوهشــگران و محققان
علوم سیاسی هشدار میدهند که لیبرال
دموکراســی اکنون نه فقط نظامی ابدی
نیست که در آستانه فروپاشی و زوال قرار
گرفته است.
اگر تا پیش از این ،صرف ًا نظریهپردازان غالب ًا
چپگرای مخالف نظم موجود ،پایان لیبرال
دموکراســی را پیشبینی کــرده و وعده
میدادند ،حاال طنین ایــن ندا را از درون
اردوگاه راستگرایان طرفدار لیبرالیسم نیز
میتوان شنید.
به ویژه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،این نگرانی امروز
در میان محققان علوم سیاسی باال گرفته
است که «پوپولیسم» بدل به کاتالیزوری
شود برای سقوط نظامهای دموکرامیک در
سرتاسر جهان .تحقیق یاشا مونک و روبرتو
استفان فوآ نمونهای از همین ابراز نگرانی و
اعالم خطر است که ادعای آن بر دادههای
دقیق آماری بنا شــده است .آماندا توب،
تحلیلگر سیاســی در روزنامه نیویورک
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آماندا توب /ترجمه لیال سیف
تایمز گزارشی به دســت میدهد از نتایج
تحقیقات این دو محقق که در ادامه ترجمه
آن را میخوانید .بدون هرگونه جهتگیری
سیاســی ،نارضایتی مردم از نظام سیاسی
دموکراســی لیبرال به ویژه در کشورهای
غربی امروز به روشنی قابل مشاهده است.
بیماری مقطعی یا بحرانی عمیقتر؟
یاشــا مونک غالب ًا آدم بدبینی است .آقای
مونک ،استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد،
سالهای اخیر را صرف به چالش کشیدن یکی
از پیشفرضهای بنیادین سیاســت غربی
کرده است :وقتی نظام سیاسی یک کشوربه
لیبرال دموکراســی تغییر یایــد ،لیبرال
دموکراسی پابرجا باقی خواهد ماند.
تحقیقات مونــک اما مؤید چیــزی کام ً
ال
متفاوت است :لیبرال دموکراسیهای سراسر
دنیا به طور جدیدی در معرض فروپاشــی و
ط قرار دارند.
سقو 
این موضوع به شکلی غیرمنتظره عالقه آقای
مونک را به خود جلب کرد .در ســال ،۲۰۱۴
او کتابی منتشر کرد تحت عنوان «بیگانه در
کشور خودم» .کتاب با خاطرهای از تجربیات
کودکی و نوجوانی نویســنده به عنوان یک
یهودی در آلمان آغاز میشــود ،اما خیلی
زود لحن آن تغییر میکنــد و به تحقیقی
گستردهتر بدل میشــود در این مورد که
چگونه ملتهــای اروپایی برای ســاخت
هویتهای ملی چندفرهنگــی تازه مبارزه
کردند.
نتیجهای که نویســنده میگیرد این است
که این تالشــها خیلی خوب پیش نرفت و
واکنشی پوپولیســتی را برانگیخت .اما این
واکنش حاکی از نوع جدیدی از سیاست بود
یا عالمت بیماری چیزی عمیقتر؟
آقای مونک ،برای پاسخ به این سوال روبرتو
استفان فوآ ،پژوهشــگر علوم سیاسی در
دانشــگاه ملبورن اســترالیا را دعوت به
همکاری کــرد .از آن زمان تــا کنون ،این
دو محقق دادههای مربــوط به قوت و داوم
دموکراسیهای لیبرال را جمعآوری و تحلیل
کردهاند.
نتایج تحقیقات آنها ،که در شــماره ژانویه
مجله «دموکراسی» منتشــر خواهد شد،
بدین قرار اســت که دموکراسیهای لیبرال
آن قدرها که مردم ممکن اســت فکر کنند،
مســتحکم و ایمن نیســتد .آقای مونک
بهتازگی در مصاحبهای گفته اســت« :آژیر
وضعیت قرمز به صدا درآمده است».
عالیم اولیه زوال
نظریه پردازان علوم سیاسی نظریهای دارند
تحت عنوان «تثبیــت دموکراتیک» که بنا
به آن ،وقتــی نهادهای دموکراتیک در یک
کشور پا میگیرند و در آن کشور یک جامعه
مدنی ســتبر و سطحی از ثروت وجود دارد،
دموکراسی محفوظ و مستحکم خواهد بود.
برای دههها ،رخدادهای جهانی به نظر موید
این ایــده بودند .دادههــای فریدم هاوس
( )Freedom Houseیک سازمان دیدهبان
که سطح دموکراســی و آزادیرا در سرتاسر
جهان اندازه گیری میکند ،نشــان میدهد
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که تعداد کشورهایی که «آزاد» طبقهبندی
شــدهاند ،به طور پیوســته از اواسط دهه
هفتاد میالد تا ابتدای دهه اول قرن بیست
و یکم افزایش یافتهاند .بسیای از کشورهای
آمریــکای التن از حکومتهــای نظامی به
دموکراســی گذر کردهاند؛ و به دنبال آنها
پس از پایان جنگ ســرد نیز بسیاری از
کشورهای اروپایی شرقی تحول مشابهی را
پشت سر گذاردند .و البته دموکراسیهای
لیبرال دیرپا در آمریکای شــمالی ،اروپای
غربی و استرالیا نیز از همیشه مستحکم تر
و پابرج تر به نظر میرسیدند.
از سال  ۲۰۰۵اما شاخصهای فریدم هاوس
سقوط ســاالنه آزادی را در جهان نشان
میدهنــد .آیا این تغییــر حاکی از وجود
الگویی معنادار است یا صرف ًا یک ناهنجاری
آماری ،نتیجه چند رخداد تصادقی در یک
پریود زمانی به نسبت کوتاه است؟
مردم دیگر دموکراسی را دوست ندارند؟
برای پاسخ به این ســوال ،آقای مونک و
آقای فوا فرمولی با ســه فاکتور را طراحی
کردند .آقای مونک معتقد است این فرمول
یک سیستم هشدار اولیه است ،و شبیه به
یک تست پزشــکی عمل میکند؛ در یک
کالم ،راهی اســت برای تشخیص بیماری
دموکراسی قبل از آنکه تمام عارضههای آن
پدیدار شود.
فاکتور نخست حمایت مردمی است :چه قدر
برای شــهروندان مهم است که کشورشان
دموکراتیک باقــی بمانــد؟ فاکتور دوم
گشودگی عمومی به اشکال غیردموکراتیک
حکمرانی ،مثل حکومت نظامیان اســت .و
فاکتور سوم به این ســوال برمی گردد که
آیا «جنبشها و احزاب ضدنظام» — احزاب
سیاسی و دیگر بازیگران اصلیای که هسته
بنیادی پیامشان عدم مشــروعیت نظام
سیاسی موجود است— مورد اقبال مردم
قرار دارند یا خیر؟
اگر حمایت از دموکراســی در یک کشور
در حال کاهش باشد ،و همزمان دو سنجه
دیگر در حال افزایش ،محققان آن کشــور
را «درحال تثبیتزدایی» ارزیابی میکنند.
یافتههای این دو پژوهشگر نشان میدهد
که تثبیتزدایی معادل سیاسی تبی با درجه
پاین است که قبل از بروز تمامعیار آنفوالنزا
فرا میرسد.
ونزوئال ،برای مثال ،در دهه هشتاد باالترین
امتیاز ممکن در شــاخصهای دموکراسی
و حقوق سیاســی فریدم هاوس را داشت.
لیکن فعالیتهــای دموکراتیک در آنجا به
شکلی عمیق ریشهدار نبود .ونزوئال در آن
دوران به ظاهر ثباتش هم در آزمون مونک-
فوآ به عنوان کشوری در حال تثبیتزدایی
امتیازبندی شده بود.
از زمان تا کنون ،دموکراســی ونزوئالیی به
طرزی قابل مالحظه سقوط کرده است .در
سال  ،۱۹۹۲جناحی از ارتش ونزوئال وفادر
به هوگو چاوز تالش کــرد علیه حکومت
منتخب کودتا کند .چاوز با موجی از حمایت
پوپولیســتی در ســال  ۱۹۹۸به ریاست

ششم در سال  ۲۰۱۴افزایش یافته است.
جمهوری رسید ،و به سرعت قانون اساسی
تازهایی را تصویب کرد که قدرش را ثبیت
میکرد .حکومت او مخالفان را ســرکوب و
رقبای سیاسیاش را زندانی کرد و اقتصاد
کشــور را با مجموعــهای از بازنگریهای
اقتصادی که برنامهریــزیای بد و معیوب
داشتند ویران کرد.
به همین ترتیب ،وقتی لهستان در سال ۲۰۰۴
به اتحادیه روپا پیوست ،به عنوان نمونهای
برجســته از کشــورهای پساکمونیست
تحسین میشد که به دموکراسیاس تثبیت
شده گذر کرده است .لیکن آقای مونک و
آقای فوا نشانههای محکمی از تثبیتزدایی
لهستان در همین دوران یافتند :همان اوایل
 ،۲۰۰۵حدود  ۱۶درصد لهســتانی گفتهاند
که معتقد هستند دموکراسی روشی «بد»
یا «نســبت ًا بد» برای اداره کشور است .این
گرایش ادامه یافته تا آنجا که در سال ،۲۰۱۲
 ۲۲درصد از پاسخدهندگان اعالم کردهاند
که از حکومت نظامیان حمایت میکنند .به
عالوه ،در اواسط دهه نخست قرن بیست و
یکم ،مجموعهای از احزاب ضد نظام از جمله
«قانون و عدالت»« ،دفاع از نفس جمهوری
لهستان» و «اتحادیه خانوادههای لهستانی»
رفته رفته در فضای سیاسی این کشور مورد
اقبال عمومی قرار گرفتند.
امروز ،این تب بیشــتر به آنفوالنزا شبیه
شده اســت« .قانون و عدالت» ،که ریاست
جمهوری و اکثریت مجلس را در سال ۲۰۱۵
برد ،به شکلی نظامند نهادهای دموکراتیک
را تضعیف کرده است.
تالشــهای حکومت برای تضعیف دادگاه
قانون اساســی برای مثال ،موجب شــد
تــا اتحادیه اروپا در این مــورد پروندهای
بگشــاید و دست به تحقیق و تفحص بزند.
بنا به گزارش اتحادیه اروپا ،اقدمات حکومت
لهستان «نه فقط اجرای قانون ،بلکه کارکرد
نظام دموکراتیک را در این کشور به مخاطره
انداخته است».
زنگ اعالم خطر؟
بنا به سیستم هشــدار اولیه مونک-فوآ،
نشــانههای تثبیتزدایــی دموکراتیک
در ایــاالت متحــده و بســیای دیگر از
دموکراسیهای لیبرال امروز شبیه به عالیم
ونزوئالی پیش از بحران است.
در سرتاسر جهان ،در بسیاری از کشورها
از جمله استرالیا ،انگلستان ،هلند ،نیوزلند،
ســوئد و ایاالت متحده ،درصد مردمی که
فکر میکنند «ضرروی اســت» درکشوری
دموکراســی زندگی کنند ،کاهش یافته ،و
این درصد بویژه در میان نســلهای جوانان
پایینتر است.
حمایت از جایگزیهای خودکامه نیز افزایش
یافته است .با استفاده از دادههای حاصل از
نظرسنجیهای ارزشهای جهانی و اروپایی
(European and World Values
 ،)Surveysمحققان دریافتهاند که تعداد
آمریکاییهایــی کــه میگویند حکومت
نظامیان میتواند «خوب» یا «خیلی خوب»
باشد ،از یک شانزدهم در سال  ۱۹۹۵به یک

این گرایش به ویژه نزد جوانان بیشتر است.
برای مثال محققان،در تحقیقی که پیشــتر
منتشر کردهاند ،محاســبه کردهاند که ۴۳
درصــد آمریکاییهای مســنتر معتقداند
که اقدام ارتش نامشــروع خواهد بود اگر
درصــورت ناتوانی یا شکســت حکومت
در اداره امــور ،قدرت را به دســت بگیرد،
در حالیکه تنها  ۱۹درصــد از هزارهایها
( )millennialsمعتقد به عدم مشروطیت
چنین اقدامیاند[ .هزارهایها یا نسل  ،Yبه
جمعیت نسلیای میگویند که در فاصله دهه
هشتاد میالدی تا اوایل قرن بیست و یکم به
دنیا آمدهاند] همین شکاف نسلی را در اروپا
میتوان دید ۵۳ :درصد افراد مســن فکر
میکنند اقدام ارتش برای به دســت گرفتن
قدرت نامشــروع است ،در حالیکه تنها ۳۶
درصد از هزارهایها این طور فکر میکنند.
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
پیروز شــد ،چون خود را یک فرد بیرون از
نظام معرفی کرده بود .در اروپا نیز حمایت از
احزاب پوپولیستی ضدنظام ،مثل جبهه ملی
در فرانسه ،سیریزا در یونان ،و جنبش پنج
ستاره در ایتالیا در حال افزایش است.
چه باید کرد؟
طبع ًا این صرف ًا یک پژوهش در میان هزاران
پژوهش اســت؛ و رویکــرد محققان ،مثل
تمام پژوهشــهای علوم اجتماعی آماری،
محدودیتهای خاص خــودش را دارد .این
تحقیق همان قدر قابل ارجاع و اســتفاده
اســت که دادههای نظرسنجیای که بر آنها
مبتنی اســت .در این تحقیق ،برای مثال،
دیگر فاکتورهایی که میتوانند در سنجش
ثبات عمومی کشــور مهم باشند ،مثل رشد
اقتصادی ،در نظر گرفته نشدهاند .به عالوه،
دست کم یک پژوهشگر علوم سیاسی وجود
دارد که توضیح داده دادههای آقای مونک و
آقای فوآ آن قدر که خودشان فکر میکنند
نگرانکننده نیست.
وانگهی ،همبســتگی را با علیــت نباید
اشــتباه گرفت .اگرچه محققان نســبتی
میان تثبیتزدایــی و بیثباتی دموکراتیک
یافتهاند ،این به معنای اثبات علل ریشهای
این فاکتورها نیست.
خود آقای مونک تصدیق کرده که «این صرف ًا
یک اندازهگیری است» و البته با کمی مکث
افزوده« :اما همین کافی اســت که ما نگران
شویم».
او میترسد که حواشی فرعی سیاست باعث
منحرف شــدن اذهان از خطرات بنیادیتر
شــود .او میگوید« :مشکل فقط سرنوشت
آژانس حفاظت محیط زیســت آمریکا در
دوران ترامپ نیســت ،بلکه بالیی است که
ترامپ میتواند بر سر دموکراسی لیبرال در
ایالت متحده بیارود».
«ببینید ،اکنون این مســأله فقط مشــکل
آمریکا نیست ».آقای مونک همچین گفته:
«اگر مــا به عنوان روزنامه نــگار ،متفکر و
آدمهای دانشــگاهی یک وظیفه داشــته
باشیم ،این است که این قضیه را کام ً
ال برای
مردم روشن کنیم و توضیح دهیم».
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