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آیا توازن در بودجه
رعایت شده است؟
مهدی مدبر

بودجه ســال مالی  ۱۳۹۶دیروز از ســوی مجلس نمایندگان با
اکثریت آرا تصویب گردید .تصویب بودجه از ســوی نمایندگان
مجلس کار پسندیده و به نفع دولت و مردم افغانستان است و می
تواند زمینه ی اجرایی شدن پروژه های انکشافی را فراهم سازد.
اما آیا اشکاالتی که قبال باعث رد طرح بودجه گردیده بود ،برطرف
شده است؟
متوازن نبودن بودجه بین والیات مختلف کشــور یکی از عمده
ترین دالیل رد بودجه از سوی مجلس نمایندگان در اول ماه جدی
بود ،امــا توازن در تخصیص بودجه به والیت کشــور از جمله ی
نکاتی نبود که دیروز به عنوان تغییر در طرح بودجه بر شــمرده
شد .مشخص نیســت که این بار بودجه به دلیل رعایت توازن از
سوی مجلس نمایندگان تصویب گردیده است ،یا اینکه مصلحت
های سیاسی باعث شده اســت که نمایندگان تصمیم به تصویب
بودجه بگیرند.
در سالهای گذشته نیز همانند امسال بودجه به دلیل عدم رعایت
توازن از ســوی مجلس نمایندگان رد می گردید و دوباره از سوی
حکومت به مجلس ارائه می شــد و تصویب می گردید ،اما بعد از
تصویب بودجه مشخص می شــد که تغییر چندانی در تخصیص
بودجه بوجود نیامده است و توازن در بودجه بین والیات کشور ،در
نظر گرفته نشده است .انتظار می رود اینبار نمایندگان مجلس در
پی یک بازی سیاسی طرح بودجه را تصویب نکرده باشند و واقعا
تغییراتی که مردم افغانستان انتظارش را داشتند در بودجه سال
مالی  ۱۳۹۶بوجود آمده باشد و توازن و عدالت در تخصیص بودجه
به والیات کشور در نظر گرفته شده باشد.
انکشــاف متوازن یکی از وعده های بوده که همواره حکومت به
مردم افغانســتان داده اســت ،اما در عمل برنامه های انکشافی
حکومت بصورت متوازن طرح و اجرا نشده است و هنوز بسیاری
از والیت های کشور ناانکشاف یافته و محروم از توسعه و خدمات
دولتی باقی مانده است.
عدم رعایت توازن در تخصیص بودجه بین والیات باعث شده است
که در والیت های محروم ،اشتغال زایی بوجود نیاید ،اقتصاد مردم
رشــد نکند و فقر و تنگدستی مردم را رنج دهد .همچنان در این
والیات ارائه خدمات دولتی در این والیت ها در پایین ترین سطح
قرار دارد و حتی خدمات صحی و آموزشــی با کیفیت و بصورت
معیاری ارائه نگردد.
رعایت توازن در تخصیص بودجه ی انکشافی والیت های کشور،
می تواند برای مردم افغانســتان نشــانگر تعهد عملی حکومت
وحدت ملی به انکشاف متوازن و محرومیت زدایی از والیت های
دور دست و توسعه نیافته ی کشور باشد .انتظار مردم افغانستان
این اســت که حکومت اولین گام را برای نشان دادن تعهد عملی
خود به انکشــاف متوازن ،در تخصیص بودجه به والیات کشور در
نظر گرفته باشد .این امر باعث می شود که برای مردم افغانستان
امیدواری خلق شــود و باورمندی به عملکرد درســت حکومت
وحدت ملی بوجود بیاید .اما اگر این بار نیز روشن گردد که توازن
در تخصیص بودجه در نظر گرفته نشده است و نمایندگان مجلس
بر اساس مصحلت و یا بازی های سیاسی بودجه سال مالی ۱۳۹۶
را تصویب کرده اســت ،مردم افغانســتان از حکومت و مجلس
نمایندگان بیشــتر نا امید خواهند شد و فاصله بین دولت  -ملت
بیشتر از هر زمانی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر ،رعایت توازن در تخصیص بودجه به معنای در نظر
گرفتن حقوق شهروندی برابر و عادالنه برای تمام مردم افغانستان
و ابطال درجه بندی های ناعادالنه و ظالمانه اســت .درجه بندی
های ناعادالنه والیت های کشور در سال های گذشته باعث شده
اســت که سرمایه ی ملی کشــور ناعادالنه بین مردم افغانستان
توزیع گردد و حقوق شــهروندی برابر برای شهروندان کشور در
نظر گرفته نشود.
مردم افغانستان اکنون با تیزبینی خاص و بصورت آگاهانه عملکرد
حکومت و مجلس نمایندگان را دنبــال می کنند .در صورتی که
نمایندگان و حکومت با حقوق شــهروندی آنها برخورد سیاسی
کرده باشــند و توازن در تخصیص بودجه ی ملی در نظر گرفته
نشده باشــد ،پیامدهای آن هم برای حکومت وحدت ملی و هم
برای مجلس نمایندگان سنگین و جبران ناپذیر خواهد بود.

توزیع عادالنه ثروت یعنی رشد عادالنه جامعه
وقتی ســخن از توزیع عادالنه ثروت به
میان می آید ،ذهن ها معموال به ســوی
جوامع سوسیالیستی سیر می کند؛ زیرا
یکی شعارها و حتا شــعورهای زیربنایی
نظام سوسیالیســتی ،ایجــاد جامعه ی
عادالنه بر اساس توزیع عادالنه ثروت بود.
در آن سیســتم سیاسی ،شعار «به اندازه
توان کار و به انــدازه ی کار مزد» مطرح
بود؛ اما ،آن چه در نظام های دموکراتیک
عدالت اقتصادی نامیده می شــود ،اصل
و اســاس دیگــری دارد و آن «احترام
بــه مالکیت خصوصی» اصلی اســت که
دموکراسی را با نظام سوسیالیستی جدا
می کند .در نظام های سوسیالییســتی،
سخن از نفی مالکیت خصوصی گفته می
شد اما ،به تدریج حکومت خود به عنوان
عمده ترین مالک ســر برآورد و بر سایر
طبقات حکومت کــرد .گر چه گاهی نظام
های دموکراســی به نوعی نظام سیاسی
نخبــه گرا تقلیل پیدا مــی کند و برخی
چنین باور دارند که نظام دموکراســی بر
تقسیم قدرت بنا یافته است که نسبت به
ثروت و مالکیت سخنی برای گفتن ندارد،
اما واقعیت آن اســت که نظریه پردازان
نظام هــای دموکراتیک ،یکی از پایه های
اساسی این نظام را ،توزیع عادالنه فرصت
ها می دانند و نوعی عدالتی که زمینه های
رشد همه افراد و طبقات را فراهم آورد.
ایــن نکته قابل تذکر اســت که وقتی از
نظام دموکراســی ســخن می رود ،در
تقابل با بسیاری از رژیم های خودکامه و
قدرت ســاالر قرار می گیرد که گاهی در
قالب و قواره نظام های اســتبداد سنتی
می نشــنید و گاهی هم در شــکل نظام
های ایدیولوژیک سوسیالیســتی یا شبه
سوسیالیستی وغیره قرار می گیرد .در هر
دو نظام های اســتبدادی ،از آن جایی که
قدرت متمرکز وجود دارد ،قدرت و ثروت
توام با یکدیگر در یک جای تجمع می کند
و در نتیجه ،فســاد بزرگی را به وجود می
آورد.
در نظام های دموکراتیک برای آن که این
نظام بر پای و مستدام بماند ،راهبردهایی
در نظر گرفته شده و آن رهبردها ،تقویت
طبقه ی متوسط جامعه است .برخی تیوری
پردازان دموکراســی ،از جمله «سامویل
هانتینگتون» بدین نظر اســت که برای

ایجاد یک نظام دموکراتیک ،باید طبقه ی
متوسط ایجاد شود .این طبقه گرچه وجوه
مختلف دارد ،اما بی گمان یکی از وجه های
برجســته ی آن ،وجهه ی اقتصادی است؛
یعنی رشد اقتصادی جامعه به گونه ی باشد
که گرســنگی از آن جامعه رخت بربندد و
گروهی فراگیری به نام طبقه متوسط ایجاد
شود .این طبقه متوســط وجود یک نظام
دموکراتیک را به نفع خود بداند و دفاع از
آن نظام را ،دفاع از طبقه خود به شمار آورد
و در موقع خظر بتواند برای دفع آن مبارزه
کند .برای آن که ایــن طبقه پایدار بماند و
رشد متناســب با دموکراسی داشته باشد،
حکومت هــای دموکراتیک خود را موظف
می دانند که از این طبقه حمایت کنند .در
سخنرانی اخیر اقای اوبا مراسم تحلیف در
دوم ریاست جمهوری  -به نحوی حمایت از
این طبقه را وظیفه ی حکومت خود دانست.
البته ،حمایــت حکومت به معنای پرداخت
امتیاز های اضافی به این طبقه نیست بلکه،
کاستن از مسوولیت ها و بارهایی است که
به دوش طبقات اجتماعی در دموکراسی ها
گذاشته شده است.
بنابراین ،ایجاد و پایداری طبقه متوســط
بــه معنای پایــداری یک نظام سیاســی

دموکراتیک شــمرده می شــود .آقای
هانتینگتون وقتی از موج های دموکراسی
سخن ی می گوید ،یکی از نقطه ضعف های
عمده ای که نظام هــای دموکراتیک نوپا
را با آن مواجه هســتند و باعث می شود
که بعد از مدتی فرو بپاشــند ،نبود همین
طبقه متوسط است .به این حساب ،توزیع
عادالنه فرصت ها و حمایت طبقه متوسط،
یکی ازعمده پایه های نظام مردم ساالر و
دموکراتیک است.
فلسفه ای که پشت سر این دیدگاه وجود
دارد ،آن اســت که معموال در جوامع ،سه
طبقه وجود دارنــد :یکی «طبقه ی فقیر»
اســت که گرفتار زندگی بخور و نمیری
هســتند که وجود یا عــدم حکومت ها
چندان تاثیری بر سرنوشت آن ها نخواهند
کرد؛ دیگری «طبقه برخــوردار و مرفه»
اجتماعی است که با سرمایه خود زیست
می کند ،به قول معروف «هر جای روند قدر
بینند و بر صدر نشینند» و وجود حکومت
ها تا جایی بــرای آن ها ضرورت دارد که
بتوانند ســرمایه ی خود را حفظ کنند ،اما
زمانی که قدرت سیاسی به خطر مواجه می
شود ،سرمایه داران زودتر از دیگران گلیم
خود از ورطه می کشــند و گلیم عافیت

جای دیگر می گســترند؛ و تنها طبقه ای
که می تواند حامی نظام سیاســی باشد،
طبقه ای است که زندگی و بودن خود را با
بودن و استواری نظام سیاسی گره خورده
می بینند و این طبقه« ،طبقه ی متوسط»
است.
این طبقه متشــکل از کسانی است که نه
فقیر هستند که به نان بخور نمیر وابسته
باشند و نه هم ســرمایه دار هستند که از
طریق ســرمایه خود بتوانند به هر جای
دنیا رحل اقامت افگننــد .این طبقه یا از
طریق کاسبی های بازار زندگی می کنند،
ویا آن که تحصیل کــرده و تعلیم یافته
هایی هستند که از طریق حکومت تغذیه
می شوند .گذشــته از مبانی تیوریکی که
اندیشمندان و نظریه پردازان دموکراسی
بدان اشــاره داشــته اند ،در جامعه ی
افغانســتان نیز اگر نیک نگریسته شود،
یکی از نقطه های ضعف های حکومت های
گذشــته نیز ،نبود همین طبقه ی متوسط
در افغانستان بوده است .در دهه ی چهل
خورشیدی ،وقتی قانون اساسی مشروطه
به تصویب رســید و نظام فردســاالر به
شاهی مشــروطه تبدیل شد ،این دهه را
«دهه دموکراســی» نام نهاندند ،اما این

دهــه پایدار نماند و با کودتایی ســقوط
کرد .گذشــته از التهاب های سیاسی ای
که گروه ها و احزاب وابســته به خارج به
وجود آوردند ،یکی از عمده ترین چالش
ها و یا نبودها ،عــدم ظهور همین طبقه
متوسط بود .دهه ی دموکراسی با کودتایی
ســرنگون شــد ،بدون آن که گروهی به
حمایت از آن بر خاسته باشند ،و یا آن که
خود را وابسته به آن بدانند.
همان مشــکلی که در آن زمان و بیش از
نیم قرن قبل وجود داشــت ،امروز نیز به
نحوی وجود دارد .حکومت افغانستان در
ده سال گذشته ،نتوانسته است از خرده
سرمایه گذاران کشور حمایت کند تا این
سرمایه گذاران با سرمایه اندک ،خود را به
وجود حکومت تنیده و گره خورده بنگرند.
بیش از شانزده سال از عمر حکومت می
گذرد ،اما پایه هــای حکومت بیش از هر
زمانی ،لرزان و فاقد اعتنا و اعتبار است؛ نه
آن که فساد در درون این حکومت چنان
رخنه و نفوذ کرده اســت و حکومت را از
درون خورده است بلکه ،سرمایه گذاران
حمایت حکومت را با خود نداشــته است.
کارخانه هــای کوچکی که به همت همین
گروه متوســط ایجاد شــده بود ،بعد از
مدتی دچار ورشکستگی شدند و دروازه
های خود را بستند .آنان که سرمایه های
بیشتری داشتند ،آن را به خارج از کشور
منتقل کردند .طبقه متوســط دانشگاهی
نیز ،به علت فســاد گسترده در حکومت
کنونی ،اعتماد خود را از این نظام برگرفته
اند و کثیری از آن ها ،راه فرار به خارج را
در پیش گرفتند و کوله بار سفر بستند.
امروز پایه های این حکومت ،روی شــانه
های افرادی استواراست که این حکومت
برای آن ها نردبانی برای دزدی ،فســاد و
قاچاق موادمخدر است .وقتی امکان تقلب
و دزدی فراهم نیاید ،همه بیرون از کشور
فرار می کنند و حکومت برهنه از همه چیز
و همه وقت خواهد ماند .بنابراین ،توزیع
ثــروت در نظام دموکراتیــک ،به معنای
ایجاد یــک نظم عادالنه و ســاختارمند
اســت که بتواند زمینه های شگوفایی را
برای همه طبقــات اجتماعی فراهم آورد
و تقویت کننده طبقه متوســط باشد که
حامیان حکومت هستند.
برگرفته از :سایت NCA

از تاریخ چه آموختهایم؟ احتما ً
ال هیچ
از قرن بیستم هر چه را فراموش کنیم ،جنگها را نباید از یاد ببریم

ســدۀ بیســتم هنوز فاصلۀ چندانی از ما
نگرفته اســت ،اما اکنون کشــمکشها،
دســتاوردها ،آرمانها و هراسهای آن در
حال فرورفتن در ظلمت کژحافظه هستند.
ما در غرب باشتاب کوشیدهایم ،تا آنجا که
میتوانیم ،از زادوتوشۀ اقتصادی ،فکری و
نهادی سدۀ بیستم چشم بپوشیم و دیگران
را نیز تشویق کردهایم چنین کنند .پس از
سال  ،۱۹۸۹با اعتماد بهنفسی بیحدوحصر
و بدون تأمل کافی ،ســدۀ بیستم را پشت
سرگذاشتیم و جسورانه با گامهایی بلند به
سدۀ پسازآن درآمدیم ،با پیلهای از حقایق
خودخواسته و نصفهونیمه که بر گرد خویش
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 کارتون روز

تنیده بودیم :پیروزمندی غرب ،پایان تاریخ،
لحظۀ تکقطبی آمریکا ،پیشــروی ناگزیر
جهانیسازی و بازار آزاد.
این باور که گذشتهها گذشته و دوران جدید
سر رسیده است ،تنها شامل حال جزمیات
و نهادهای منسوخ کمونیســم در روزگار
جنگ سرد نمیگردد .طی دهۀ نود و دوباره
پس از واقعۀ یازدهم ســپتامبر ،چندین بار
مردمان این عصر
شگفتزده شــدم ،چون
ِ
برای نفهمیدن بستر تنگناهای عصر حاضر،
هم داخل و هم خارج؛ برای گوشنکردن با
گوش جان به رهبــران خردمندت ِر دهههای
متقدمتــر؛ برای تالش فعاالنــه در جهت
فراموشکــردن و نه بهیــادآوردن؛ و برای
انکار تــداوم و ادعای نوبودگی ،هرجا که از
دستشان برآید ،پافشــاریهای مفرط به
خرج میدهند .ما با لجاجت هرچهبیشتر بر
این اعتقاد پای فشردهایم که گذشته برای
آموختن به ما چیز جالب چندانی در چنته
جهــان ما جهانی
ندارد .ادعا میکنیم که
ِ
جدید اســت و تهدیدها و فرصتهای آن
بیسابقه هستند.
این شاید مایۀ شــگفتی نباشد .شناخت و
فهم گذشــتۀ متأخر از تمامی ادوا ِر دیگر
دشوارتر اســت .افزونبراین ،از سال ۱۹۸۹
جهان دگرگونیهای قابلمالحظهای را از سر
ْ
گذرانده است .چنان دگرگونیهایی همواره،
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اوضاع پیشتر
برای کسانی که به یاد دارند
ْ
چگونه بود ،آشــفتهکنندهاند .در دهههای
متعاقب انقالب فرانسه ،بسیاری از مفسران
کهنســالتر بر حالوت زندگــی در رژیم
معدوم پیشین حســرت میخوردند .یک
قرن بعد ،یادمانها و خاطرات عصر پیش از
ِ
جنگ نخست جهانی در اروپا عموم ًا تمدنی
ازدســترفته را به تصویر میکشیدند (و
هنوز هم به تصویر میکشند) تصویر جهانی
که پندارهــای آن ،تقریب ًا بهمعنای واقعی،
پارهپاره شده بود« :دیگر چنان معصومیتی
نخواهد بود».
اما تفاوتی وجــود دارد .معاصران انقالب
فرانســه شــاید بر دنیای پیش از انقالب
حســرت خورده باشــند ،امــا آن را به
فراموشی نســپردند .آنان در طول بیشت ِر
سدۀ نوزدهم همچنان دلمشغول آرمانها
و معنای تحوالتی بودند که در سال ۱۷۸۹
آغاز شده بود .مباحثات سیاسی و فلسفی
روشنگری هنوز در شعلههای آتش انقالب
خاکســتر نشــده بود .برعکس ،انقالب و
پیامدهای آن بهگونهای وســیع به همان
روشنگریای منتسب میشد که اکنون ،هم
در نظر دوست و هم در نظر دشمن ،همچون
منبع مورداجماع آموزههای سیاســی و
اجتماعی پیگرفتهشده در سدۀ
برنامههای
ِ
بعدی ظهور کرده است.

بر همین منوال ،شکل خاصی که جهان پس
از جنگ باید به خود میگرفت در همه جا
در زیر سایۀ سنگین تجربه و اندیشۀ سدۀ
نوزدهم فهمیده و به چالش کشیده میشد؛
این در حالیبود که همگان پس از سال ۱۹۱۸
متفقالقول بودند که دیگر اوضاع بهشکل
سابق نخواهد بود .ســنگ بناهای جهان
سیاسی در سدۀ بیستم همگی مخلوقات
سدۀ نوزدهم بودند :اقتصاد نئوکالسیک،
لیبرالیسم ،مارکسیســم (و فرزندخواندۀ
کمونیســتش)« ،انقالب» ،بــورژوازی و
پرولتاریا ،امپریالیسم و «صنعتیگرایی».
بااینحال ،حتی آنانی که همنوا با ویرجینیا
وولف معتقد بودند که «در دسامبر  ۱۹۱۰یا
حدود آن ،سرشت انسان دگرگون شد» -و
بر آن بودند که تحول فرهنگی پایان قرن
در اروپا شــرایط دادوستد فکری را مطلق ًا
تغییر داده است -بخش معتنابهی از توان
خویش را مصروف نبردی فرضی با اسالف
خویش نمودند .سایۀ گذشته بر سر امروز
بهشدت سنگینی میکرد.
برخالف گذشتگان ،ما امروز با سدۀ پیش
بهگونهای سرسری برخورد میکنیم .مسلم ًا
یادبود این سده را در همه جا پاس میداریم:
معابد ،کتیبههــا« ،یادمانهای تاریخی» و
ِ
اهداف تاریخی ،همگی
حتی پارکهایی با
یادآور «همان گذشته» هستند .اما آن سدۀ

بیســتمی که عزم خود را جزم کردهایم تا
یاد آن را گرامی داریم ،بهگونهای شــگفت،
تصویری تار و مبهم دارد .بخش چشمگیری
از یادمانهــای رســمی خاطرات ســدۀ
بیستم ،آشــکارا ،هم نوستالژیک هستند
و هم ظفرنمون -یعنی بــه تجلیل مردان
شــهیر و پیروزیهای پرآوازه میپردازند-
امــا ،از حیثی دیگر و بهگونــهای فزاینده،
فرصتهایی برای یادآوری گزینشی برخی
مصائب هستند.
ازاینقرار ،سدۀ بیستم در راه تبدیلشدن به
«تاالری از خاطرات اخالقی» است :مجمعی
از هراسهای تاریخی که از حیث آموزشی
راهی آن
سودمندند و ایســتگاههای بین
ِ
عناوینی چون «مونیخ» یــا «پرل هاربر»،
«آشــویتس» یا «گوالگ»« ،ارمنســتان»
یا «بوســنی» یا «رواندا» را بر خود دارند.
دراینمیان برای کســانی که درسهای این
سده را به فراموشــی سپردهاند یا آنهایی
که نتوانســتند از آن درس گیرند ،یازدهم
ســپتامبر چونان نغمــهای پایانبخش یا
ضمیمهای خونبار است که پس از این سده
مشــکل این بازنمایی ظریف
نواخته شد.
ِ
از ســدۀ پیش ،بهمثابۀ دوران وحشتزای
منحصربهفردی که ما اکنون خوشــبختانه
از آن بیرون جستهایم ،توصیفی که از قرن
بیستم میکند نیســت؛ از جهات مختلف،
ایــن دوران عصری بهواقــع هولناک بود،
رنج همگانی که شاید در
عصر خشــونت و ِ
ْ
پیام
مشکل
تاریخ بشر نظیر نداشته باشد.
ِ
آن است ،یعنی این پیام که «ما همۀ اینها
را اکنون پشت سر گذاشــتهایم» و معنای
آن صریح اســت :ما ،که از خطاهای گذشته
خالصــی یافتهایم ،میتوانیــم به عصری
متفاوت و بهتر گام بگذاریم.
رســمی فهم و آگاهی ما
اما این نوع یادمان
ْ
از گذشته را ارتقا نمیبخشد ،بلکه بهمثابۀ
جایگزین و بدیــل آن ایفای نقش میکند.
ما ،بهجای آموزش تاریخ به کودکان ،آنها
را به دیدن موزههــا و یادبودهای تاریخی
میبریم .بدتر آنکه ،آنها را تشویق میکنیم
گذشــته و درسهای آن را بــر روی بردار
مصائب نیاکانشــان درک کنند .ازاینقرار،
امروزه ،تفســیر «معمول» از گذشتۀ متأخ ْر
متشــکل از پارههای چندگانۀ گذشتههای
مجزاست ،که هرکدام از آنها(گذشتههای
یهودی ،لهســتانی ،صرب ،ارمنی ،آلمانی،
آســیاییآمریکایی ،ایرلندی ،اقلیتهای
جنسی و ). ..هرکدام نشان «قربانیبودگی»
را بهشیوهای خاص و مصرانه بر پیکر خویش
دارند.
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