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  تأمل دربارة
  دولت، ملت و توسعه

  در جنوب
  کيوان. ب: پژوهش

  
امروز مـا در    . اما وضع آن بنا بر نظام ها و کشورها متفاوت است          .      دولت برای توسعة کشورهای جنوب مسئله مرکزی را تشکيل می دهد          

م آن مخصوصاً در آفريقا با دشواری روبروست و          ملت و تحکي   -از يک سو، تشکيل دولت      . اين خصوص در برابر پديده های متضاد قرار داريم        
پـس  . چون آن را مخل فعاليت خود می داند       . يا حتی در  معرض انحطاط کامل قرار دارد و از سوی ديگر، نئوليبراليسم با آن سر ستيز دارد                  

  .ر داردبرای انجام هر تحليل الزم است آن را همزمان در شرايط محلی آن و در چشم انداز جهانی مد نظر قرا
  

   ملت-شرايط تاريخی دولت  -۱
  

 ملت که محصول تمرکز اداری است، بنا بر نياز سوداگرانة سرمايه داری بودجود آمد و به تبع ضـرورت سـازگاری شـکل هـای                        -     دولت  
 شدت رو به کاهش     در پی جهانی شدن معاصر اقتصاد کارايي دولت، ملت ها به          . سياسی با نيازهای بازارها در مرحلة صنعتی تقويت گرديد        

 داجـ پانخست اين که تصميم گيری های اقتصادی سطح های غير قابل قبولی برای آنهـا              : اين امر به دو ترتيب متفاوت بروز می کند        . است
دوم اين که، جريان نـوليبرال مسـلط امـروز از طريـق          . می کند و اين در شرايطی است که مقررات بين المللی مناسبی سامان نيافته است              

و اين در واقع زمينـة بـين        . وصی سازی ها، مقررات زدايی ها و يا از راه برنامه های تعديل ساختاری وسايل دخالت را از آنها می گيرد                    خص
  . ملت ها را تشکيل می دهد-المللی موجوديت دولت 

های جمعی در    بشری برای تعقيب هدف        بهررو، دولت در نفس خود نهادی است که از روابط اجتماعی يعنی از تأثير متقابل گروه های                  
دولت در بازتوليد يا دگرگونی آنها نقش مهمی ايفا می کند و شرايط و کادرهای الزم حقوقی را                  . عرصة اقتصادی و سياسی نتيجه می شود      

جديـدی ايجـاد    دولت می تواند به ترتيبی که در طرح دولت های سوسياليستی ديده شد، روابـط اجتمـاعی                  . بدين منظور بوجود می آورد    
 تپس خصوصی سازی و مقررات زدايي بايد در چارچوب تئوريک ساخت و بازتوليد روابط اجتمـاعی مـورد نيـاز کنـونی مـدل انباشـ         . کند

  .سرمايه داری درک و بررسی شود
مـی کنـد و      لـوه        وانگهی، عرصة سياسی که دولت بازيگر اساسی آن است، به صورت مکان شهروندی، يعنی برابری ميان شهروندان ج                 

اما در هر حال، دولت مـدرن بـه عنـوان           . اينُ بعد می تواند صوری يا واقعی باشد       . اين،ُ بعد ديگر مسئله مربوط به دولت را تشکيل می دهد          
تضاد ميان نابرابری های اجتماعی که محصول سيستم اقتصـادی          . در اين جا يک تضاد نمايان ديده می شود        . ضامن آن شناخته شده است    

اينان از دولت انتظار دارند که قـدرت حمايتگرانـه اش را در زمينـة تـأمين      . ت و آرزوی شهروندی که سرآمد آرزوی افراد و گروه هاست          اس
در حقوق مدنی بکار بندد، رعايت نکردن برابری در حقوق مدنی در داخل جامعة مدنی سرچشمه جنـبش هـای متعـدد اجتمـاعی                        برابری  

  .دراين وضعيت دولت همچون خصم جلوه می کند.  استمخصوصاً جنبش های نسل جديد
     در دورة تنظيم کينزی امور يا دولت رفاه در جامعه های پيشرفته سرمايه داری و جامعة عصر باندونگ در ميان ملت های جهان سـوم                         

 پوپوليست حامی گروه هـا و       دولت از يک سو ضامن سيستم فوردی و از سوی ديگر به صورت نظام های کم و بيش                 ) به گفته سميراميس  (
در کشورهای سوسياليستی سابق دولت نه  تنها به عنوان مالـک توليـد، بلکـه همچنـين بـه                    . طبقه های اجتماعی فرودست جلوه می کند      

بطوريکه مالحظه می شود، اين سه مـدل دسـتخوش          . عنوان تنظيم کننده توزيع محصول اجتماعی و ضامن حق کار عمومی توسعه يافت            
  .شده اندبحران 

ظاهراً به اسـم ضـامن      ) بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی          (بروتون وود      دولت به تدريج با تکيه بر نهادهای        
از . المللی جلوه می کنـد  منافع طبقه های فرودست، اما بيش از پيش در خدمت طرح اقتصادی ليبرال نو در جامعه های ملی و عرصة بين        
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در واقع، شهروندی سياسی هنگامی که در کنار حق رأی و حـق           . رو، مفهوم شهروندی اجتماعی وارد واژه نامه علوم سياسی شده است          اين  
  .انتخاب شدن، شرايط اجتماعی از ميان برداشتن نابرابری های تبعيض آميز و زدودن طرد را بوجود نياورد، بسيار صوری باقی می ماند

هـا و    اجتماعی نهادی شدن، يعنی توليد منافع ويژه بر حسب ايفـای نقـش            های  فيد است که دولت بنا بر مکانيسم             اين يادآوری نيز م   
دولت بـا   .  عمل می کند   ،وضعيت درونی، وزن روندهای تصميم گيری يا موقعيت حقوقی کم و بيش مهم اشخاصی که آن را بکار می بندد                   

همة اينها نشان می دهند که دولت       . ر قرار می کند و اين محتمالً خطر فساد را در پی دارد            اقتصاد رابطه ب  ساير نهادها و مخصوصاً با بخش       
  .اغلب چهرة منفی از خود ارائه می دهد

هـای   ايـن امـر دولـت را در مرکـز بحـران           .  دولت به مثابه بازيگر نقش شتاب دهنده نگريسته می شود          ،     در دوره های گذار به مدرنيته     
در برابر گروه هايی قرار می دهد که در اين روند هويت خود را از دست می دهند، يا هنگامی که طرد و گاه حتی بـه                          فرهنگی و    -سياسی  

در اين وضعيت، دولت به عنوان ارگان مسئول جلوه می کند و موضوع حملـه  . طور فيزيکی حذف نشده اند، در حاشية روند قرار می گيرند  
و اين مـا را بـه       .  تر قرار می گيرد    یهای قدرت سنت   روه های خواستار هوّيت و بازگشت به شکل       ها يا کوشش های کسب قدرت از جانب گ        

  .تأمل دقيق تر فرامی خواند
  

   دولت در منطق ليبرال نومعاصر-۲
      

بازار مانع می زيرا در برابر کارايي سيستم . دولت بر حسب اين منطق بايد کوچک باشد   .  منطق ليبرال نو در شمال و جنوب يکی است             
بـه کـارگيری تـدبيرها بـه نفـع          . تراشد و روند انباشت را متوقف می کند و باعث اختالل در گردش آزاد ثروت ها و سرمايه هـا مـی شـود                       

خصوصی سازی در زمينة فعاليت های توليدی و گاه حتی در امور عمومی و نيز بکار بردن ابتکارها برای بی نظم کردن کـارکرد اقتصـاد و                           
ن خاطر يره ِاعمال سياست های رياضت برای کاهش هزينه های عمومی که به طور کلی در بودجه های اجتماعی انعکاس می يابد، بد   باالخ

است، همراه با ُ صلب شدن واقعی دولت در زمينه های يادشده، مالحظه می کنيم که مؤسسه ها، مخصوصاً فراملی ها سهم فزاينـده ای از                          
  .کنند و دولت بخش مهمی از نقش تنظيم کننده اش را از دست می دهدفضای عمومی را اشغال می 

کشورهايی چون شيلی، مکزيـک، آرژانتـين و برزيـل در         .      مخصوصاً آمريکای التين در اين روند مقام شاگرد خوب را بدست آورده است            
  در آفريقـا     ماالوی ، کنيا يا     گابون در آسيا، يا هنوز      هندا  ام. البته، در جاهای ديگر نمونه هايي از اين دست وجود دارد          . اين مورد نمونه اند   

  .از اين نمونه ها نيستند
ايـن  . دانـد       وانگهی، اين نکته بسيار تعجب آور است که اقتصاد ليبرالی اغلب دخالت گستردة دولت را خالف تئـوری خـاص خـود مـی        

 است شرايط عمومی سودآوری و بازتوليد سرمايه يعنـی خـدمات عمـومی              تناقص پايدار در تاريخ آن وجود دارد که همواره از دولت متوقع           
پرورش نخبگان، بهداشت عمومی برای بازتوليد نيروی کار را تأمين کند و هنگامی که اين نيرو   ) زير ساختارها، حمل و نقل ها و ارتباطات       (

  .به خطر برای او تبديل می شود، وظيفه به حاشيه راندن آن را بر عهده گيرد
 مسئله مخصوصاً در سطح محلی عبارت از تحکيم و تقويت شرايط بازتوليد سرماية جهانی شده از راه نظم زدايي بـرای گشـايش                            امروز 

کوتاه سخن، علی رغـم ظـاهر   . بازارها، فراهم کردن امکان منطقه ای شدن، تشويق امتيازهای نسبی و تضمين جريان های سودورزی است          
هنگـام بحـران در کشـورهای پيرامـون         . البته، مسئله هنـوز فزونتـر از ايـن اسـت          . ره يک بازيگر فرض شده است      ملت هموا  -قضيه، دولت   

از دولت می طلبند مقـررات بيشـتری بـرای جلـوگيری از     ) صندوق های پس انداز در اياالت متحد(درست مانند مرکز    ) مکزيک، سنگاپور (
و مـا بـا آنچـه برخـی هـا آن را      . تيب دولت ها تابع نيازهای بازار و منطـق آن مـی شـوند            فاجعه ها يا تّسری زيان ها برقرار کند و بدين تر          

واضح است که دولت های بسيار ضعيف تاب  . استعمار کردن دولت ها بنا بر منافع خصوصی سروکار داريم         عنی  يخصوصی سازی می نامند،     
  .چنين وضعی پيدا می کنندحتی حکومت های سوسيال دمکرات و سوسياليست ها . مقاومت کمتری دارند

 ليبـرال   -در واقـع، بـه عقيـدة هگـل دولـت هـای دمکـرات                .      درست، در اين لحظه است که به کشف دوبارة تزهای هگل رو می آورند             
زمينـة  توافـق همگـانی در    «فرانسـيس فوکويامـا  زيرا بنا بر تفسير . محصول انقالب های فرانسه و آمريکا تقريباً پايان تاريخ معنی می دهد          

بدون شک، او خواهد گفت که چنين توافقی نه خودکار و نه همگانی است؛ بلکـه                . برقرار شده است  » قانونيت و کارايي و دمکراسی ليبرالی     
، از آنجـا تـا اسـتنتاج هماننـدی ميـان نظـام              ]۱۹۹۰فوکويامـا   [و از اين رو برگشت ناپذير است        . امروز وسيع تر از هر زمان در تاريخ است        

نفی تحليل بازار در رابطه با روابط اجتماعی مانع از درک تضاد ميان تئوری و پراتيک               . ک و اقتصاد ليبرالی تنها يک گام وجود دارد        دمکراتي
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اين امر حتی برخی اقتصاددانان کالسيک نو را به انتقاد از سياست های معاصر، مخصوصاً سياست های ارگـان هـای                     . های ليبراليسم است  
  .و ستايش از سياست تنظيم دولت سوق دادمالی بين المللی 

  
   آيا دولت و رشد کشورهای نو صنعتی شرق آسيا مدل مناسبی برای توسعه است؟- ۳

      
 برای  سياسی به جز طرفداران ليبراليسم به هر قيمت که هنوز ميان برخی از تحليلگران بانک جهانی ديده می شود، اغلب نويسندگان             

چنانکه در کرة جنوبی و تايوان گذار از اقتصاد وارداتی بـه اقتصـاد صـادراتی بـه                  . قابلی اند » اژدرهای آسيايی «شد  دولت نقش کليدی در ر    
در چهارچوب کشور کـرة جنـوبی،       . سرمايه گذاری های عمومی برای توسعة سنگاپور جنبة تعيين کننده داشت          . وسيلة دولت انجام گرفت   

دولتها برای کمک به مدل انباشت سرمايه داری و الحاق پويـا بـه اقتصـاد جهـانی از ابـزار                     ) پوربيشتر سنگا (تايوان، سنگاپور و هنگ کنگ      
  .مکانيسم های دخالت مستقيم و نامستقيم استفاده کردند

در واقع، بدون جنگ سرد و مهاجرت کارفرمايان چـين قـاره ای،   .      بدون شک بايد اين موفقيت ها را به شرايط خاص آن مربوط دانست     
 گشـايش بازارهـای غـرب کـه امـروز           هود و نيز بدون يـک دور      بجم سرمايه گذاری های خصوصی و عمومس تا اين اندازه قابل مالحظه ن            ح

بنابراين، اين اوضاع و احوال نمی تواند برای کشورهايی که بخواهند همين راه را طی کنند تکرار   . دگرگون شده، آهنگ صادرات پايدار نبود     
شورهايي که می کوشند به آنها برسند، مانند تايلند، مالزی، اندونزی و در مقياس معينـی ويتنـام بايـد در جسـتجوی                امروز ک . شدنی باشد 

آنها اين منبع ها را تا حدودی نزد چهار اژدر آسيا جستجو می کنند که مدل درونی شان به                  . منبع های ديگری برای سرمايه گذاری باشند      
آنها همچنين بايد به ديگـر بازارهـای فـروش،          . يه ها را با بهترين بازده در خارج سرمايه گذاری کنند          تنگی نفس افتاده و می کوشند سرما      

با اينهمه، احتمال کمی وجود دارد که آنها بدون يک اقتصـاد خـود مرکـز بتواننـد                  . مخصوصاً در منطقة شرق و جنوب شرقی آسيا روآورند        
  .ا يکپارچه کندمدل توسعه ای بوجود آورند که مجموع جمعيت شان ر

.      از سوی ديگر، شرايط سياسی و اجتماعی که به رشد چهار اژدر آسيايی کمک کردند، عامل های رشگ انگيزی بـه شـمار نمـی رونـد                          
ديکتاتورها و نظام های تام گرا طی چند دهه جانشين يکديگر شدند و حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان و زحمتکشان را پايمال کردند و                   

نقش دولـت و  . ار و سرکوبی مردم، يک تا دو نسل را از توزيع عادالنه و بهره مندی از درخواست های دمکراتيک بی بهره نگاه داشتند          با فش 
بنابراين، به ظـاهر ايـن مغـاير بـا          . ظرفيت سمت و سو دادن رشد اقتصادی آن حتی در چارچوب سرمايه داری درسی معتبر باقی می ماند                 

که چهار اژدر آسيايی در چارچوب يک دولت مقتدر از خودکارايی نشان داده و هنوز امروز موضوع تبليـغ شـديد در     دکترين نوليبرال است    
  .شماری از کشورهای آمريکاي التين و آفريقا هستند

ذيريم کـه ايـن    اگـر بپـ   .      از آن اين نتيجه بدست می آيد که دولت لزوماً مترادف با بی صالحيتی، ناکارايي، بوروکراسی و فسـاد نيسـت                    
دراين صورت . مشخصه ها ثمرة تقريباً ناگزير هر نوع نهادی شدن است، پس مجتمع های بزرگ خصوصی نيز از آن بی نصيب نخواهند بود      

عامـل  .  برای برخورداری از خدمات عمومی مناسب و کارا و تضمين کيفيت های دخالـت دولـت اسـت                  مسئله عبارت از ايجاد شرايط الزم       
و اين نوبه خود بايد با سازوکارهای درونی        . از سنت های دستگاه مسئول اداری تا مزدهای کارکنان        . در اين کار دخالت دارند    های متعددی   

  .کنترل و تغيير و تبديل تکميل گردد
قش تنظـيم کننـده بـرای       اگر شمار معينی از طرفداران اقتصاد بازار ن       .      با اينهمه، انکار نمی توان کرد که دريافت ها از دولت ناسازگارند           

سازوکارهای الزم برای حمايت از طرز کار بازار و همچنين بدست آوردن توان تصحيح انحراف ها يا زياده    دولت قايل اند، بخاطر بکارگرفتن      
ی ايفاء  دولت در اين وضعيت مانند مورد کشورهای نوصنعتی آسيا نقش کمک          . روی هايی است که می تواند موجوديت آن را به خطر اندازد           

زيرا دولت در اين کشورها برای مديريت جنبه های اجتماعی توسعه و حمايت از طبقه های فرودست و تضمين دمکراسی دخالت            . می کند 
در واقع، اختالف عقيده به گزينش بخش های اقتصادی و درجة دخالت در آن و گزينش ساز و کارها و کارايي تدبيرها محدود         . نکرده است 
  .می گردد

، يعنی مالـک انحصـاری وسـايل توليـد، يگانـه تصـميم گيرنـدة                دولت تام   برعکس، برای ديگران، حتی برای کسانی که عقيدة مخالف             
. سازماندهی روند کار و توزيع کنندة فرآورده های اجتماعی را رها نکرده اند، دولت نقش محرک در هدايت رشد اقتصادی ايفـاء مـی کنـد                         

راً زير فرمان ضرورت انباشت باشد، بلکه بايد در بطـن توليـد ثـروت هـا، رفـاه اجتمـاعی و فرهنگـی مجمـوع                       اين هدايت نمی تواند منحص    
  .جمعيت کشور را نه به عنوان نتيجه در نظم گيرد



 ٤

به عنـوان مثـال کـافی اسـت         . ای را حتی هنگامی که در مقياس جهان گسترش می يابد، انجام دهد                  مؤسسه نمی تواند چنين وظيفه    
يادآور شويم که در کشورهای سوسياليست که وظيفة اشتغال کامل به عنوان يکی از جنبه های جامعة رفاه به آن اختصاص يافـت، اغلـب                         

اما بازار بنابر منطق خاص خود نمی تواند به         . و روان شناسی از آن گرديد     باعث از دست رفتن بهره وری با پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی            
بازار (رويکرد به افراط .  در منطق آن وارد نمی گردد، زيرا آنچه به توان قابل پرداخت تعلق ندارد. اين مسئله آفرينی بسيار کلی پاسخ گويد  

در خـارج از عرصـة آن   ) توان غير قابل پرداخت(ين صورت باقی ا رد.  بدانيمبه اين گرايش دارد که توان قابل پرداخت را يگانه واقعيت ) تام
  .قرار می گيرد و بنابراين، جنبة غير واقعی دارد

هند دهة هفتاد که هشتمين کشور صنعتی شده دنيا بـود، صـاحب             .  کم يک مورد مشخص می  تواند اين مطلب را توضيح دهد            تسد     
اما در عين حال بيش از نيمی از جمعيت آن زير خط فقر و دست کم                . رن و سودآور سرماية ملی بود     تکنولوژی پيشرفته و مؤسس های مد     

های مورد مصرف پيشرفته را بـرای        در واقع، برای سرماية هندی بسيار سودآورد بود که ثروت         . يک چهارم در فقر عميق زندگی می کردند       
و بازاری در حدود صد ميليون نفر را تشکيل می دادند، توليد کننـد، نـه ايـن                جمعيت کشور که قدرت خريد اين ثروت ها را داشتند           % ۱۵

.  قابل پرداخت نبود   ينانهای ساکن کشور بفروشند؛ زيرا تقاضای ا       که ثروت های مورد مصرف انبوه را با سود بسيار ناچيز به اکثريت انسان             
  .آنها به عنوان بازيگران اقتصادی وجود نداشتند

يگری برای سطح های مختلف سازماندهی اقتصاد از ملی تا بين المللی به منظور يکپارچگی آن در درون هدف هايي که              پس سازوارة د  
کـارل  . از آن فراتر می رود و آن را در خدمت توسعة انسانی قرار می دهد، الزم است، بی آنکه به اين دليل مـانعی بـر سـر راه آن بتراشـد                               

ايي ميانة قرن حاضر با طرح اين انديشة بزرگ نشان داد که مشخصة سرمايه داری همانـا خـارج کـردن                      آمريک � اقتصاددان مجاری    پوالنی
. اقتصاد از مجموعة اجتماعی و تبديل آن به چيزی در نفس خود است که قاعده های طرز کارش بر همة کارکردهای جامعه غلبه می کند                        

جستجو کرد تا بتـوان آن      ] در مجموعة اجتماعی  [های گنجاندن دوبارة اقتصاد را      او گفت بجای قراردادن جامعه در خدمت اقتصاد بايد راه           
او که مارکسيست نبـود و همـواره زيـاده روی هـای             . را به طرف هدف های کلی تر که از نيازهای خصوصی فراتر می رود، سمت و سو داد                 

  .بر سرمايه داری برتری اخالقی داردجامعه های شرق را بر مال می کرد، از آن به اين نتيجه رسيد که سوسياليسم 
     علی رغم اختالف ها در زمينة اصول، بنظر می رسد که امروز در سطح عملی پيدا کردن نقطه های همگرايي ميان دو رويکـرد ممکـن                      

صـادی سـرمايه    بی آنکه سيستم اقت   . مسئله عبارت از سازوکارهای تنظيم است که برای عده ای وسيله جهت پرهيز از بحران هاست               . است
بـرای عـده ديگـر مسـئله عبـارت از گـام             . آن را ترسناک می سازد    ) مثل بحران مکزيک  (چنانکه برخی نشانه های گويا      . داری زيرورو شود  

عقيدة بسـياری از انديشـمندان جنـوب در         . نهادن در جهت سامان دادن به منطقی ديگر است؛ منطقی که از سوسياليسم الهام می  گيرد                
  .ق سير می کند؛ زيرا آنها مخصوصاً خود را در پيوند با بقای خلق های خود احساس می کنندجهت اين منط

  
   آسيب پذيری دولت های جديد و شرايط ساختمان آنها-۴

      
د و   وجـود دار   اين امر نخست بر اين داللت دارد که نهادی بنام دولت          .  وقتی از دولت و کارکردهای تنظيم کنندة آن سخن می گوييم               

 به عنوان نهاد هنگامی که خود را ماننـد مـورد سـومالی از               با اينهمه، در شمار معينی از منطقه های جهان دولت         . دارای ثبات معينی است   
 خـود   مردمدر چنين حالت، دولت در انحصار نخبگان موروثی ای قرار دارد که پيوندی با منافع واقعی                 . بين نبرده، کاريکاتوری بيش نيست    

يعنی از مدل غرب گرده برداری شـده انـد و بـا وجـود تغييـر و                  . ساخته استعمار وارداتی هستند   اين دولتها عموماً به عنوان ميراث       . ندارند
  .    تبديل آن فرهنگ سياسی گذشته را يکپارچه نکرده اند

های منافع   طه طايفه ها، کاست ها، گروه          اين دولت ها که عمدتاً الييک، ناسيوناليستف متمرکز و غير دمکراتيک هستند، اغلب زير سل              
ملی يا خارجی قرار دارند و چون با منطق سخت بازار آميخته اند، قادر به حل مسئله های اجتماعی مهمی چون ويرانی روستاها، مهاجرت                        

  .تربيت و غيره نيستندروستايي، شهرگرايي افسار گسيخته، نبود مراقبت های بهداشتی در برابر مسئله های جديد و نيازهای تعليم و 
     عالوه بر اين، اين دولتها به علت تبعيت از نيازهای برنامه های تعديل ساختاری برای اصالح شرايط نظم اقتصـاد کـالن کـه هـيچکس                      

لت  دو عتباریبی ا . شوند منکر ضرورت آن نيست، بافت ضعيف حمايت های اجتماعی را ويران می کنند و باعث افزايش فقر و بدبختی می                   
  .و پيدايش انواع جنبش های بی سامان و بی قوارة اجتماعی امروز مانند انتگريسم های مذهبی نتيجة چنين دستکاری های نابهنجار است

در اين خصوص تحـول شـکل هـای حکـومتی           .      بنابراين، ساخت يک دولت مدرن و حفظ آن نيازهای متعددی را به نمايش می گذارد              
جای اقليت ها، روشـنی هويـت هـا و شـهروندی جملگـی امـروز دولـت ژاکـوبنی                .  مسئله را به اثبات می رساند      ملت های اروپايي بغرنجی   



 ٥

پس دولت . را نه فقط در کشورهای پيرامون، بلکه همچنين در مرکز، در جامعه های شمال زير سئوال می برد             ) جانبدار دمکراسی متمرکز  (
ين، با بازيگران و دريافتی که اينان از انسان وُ بعد جمعی خود دارند و به آرزوهايی کـه                   اسطوره نيست، بلکه ساختی اجتماعی است و بنابرا       

. اين بازيگران حامل آن هستند و مخصوصاً به ابزارهای فعاليتی که اينان بر حسب موقعيت اجتماعی شان در اختيـار دارنـد، بسـتگی دارد                        
 ملـت هـا يـا       -اين اصطالح برای منطقه های ورای دولت        . ه اند، حذف شده اند     شهرت يافت  جهان چهارم در ارتباط با    برخی از دولت ها که      

  .حتی برای قاره ای چون آفريقا بکار می رود
يعنی درست همانگونه که زبان بطور اجتمـاعی        .      منطق هايي که به ساخت دولت می پردازند، لزوماً در خود آگاه بازيگران وجود ندارند              

 بـرای   بخـش عمـومی   فراد لزوماً از قاعده های دستوری يا نحوی آن آگاه باشند، شکل های جمعی سـازماندهی                 ساخته می شود، بی آنکه ا     
ساختارهای سياسی زمانی   . شوند کاربرد يک مفهوم مدرن بنابر اجبارهای تاريخی زمان و مکان درون جامعه های مشخص طرح ريزی می                

از ايـن رو، واقعيـت      .  دهند که رفتارهای فردی و جمعی را سمت و سو می دهنـد             که بوجود می آيند به نوبه خود چارچوبی را تشکيل می          
پس اگر می خواهيم که موجودهای بشری به بازيگران مؤثر دگرگونی محيط اجتماعی خود و بنابراين بازيگران سـاخت              . ديالک تيکی است  

  .و طرز کار دولت تبديل شوند، آگاهی از اين ديالک تيک ضرورت دارد
  

  عّيت دولت مشرو-۵
       
بديهی است که اين مشروعيت مبتنی بر توانايي دولت در پاسخ گفـتن             .  های بسيار جدی است    همسئله مشروعيت دولت يکی از مسئل          

مـثالً در   .  ملت که از جهانی شدن ناشی می شود، منبع از دست رفتن مشـروعيت آن اسـت                 -بحران نسبی دولت    . به نيازهای جمعی است   
کاری در بعد ديگری يعنی در بعد منطقه  زيرا بی . کز دولت ها هر چه باشند در برابر مسئله بيکاری کامالً به دردسر افتاده اند              کشورهای مر 

در واقع، در وضعيت کنـونی منطـق هـا و پويـايی تکنولـوژی هـا همـواره روش هـای                      . های بزرگ اقتصادی يا حتی جهان مطرح می شود        
در روش های انباشت هميشه مکـان هـايي وجـود خواهـد             . آيد مت ها توأم با کاهش سهم کار بوجود می        پيشرفته تر توليد ثروت ها و خد      

از دست رفتن اعتبار دولت حتی زير مديريت سوسيال دمکرات ها برای حل مسئله شـغل     . داشت که بهترين شرايط رقابت را ارائه می کند        
پيشـتر نيـز از دولـت هـای مـوروثی برخـی       . ی نامند، از آنجا سرچشمه می گيـرد    و بنابراين پيدايش آنچه که آن را عميقاً رأی اعتراضی م          

پس تأمين اعتبار دولت همانا ايجاد شرايط کـارايي در          . کشورهای جنوب و ناتوانی آنها در پاسخ گفتن به نيازهای مردم شان سخن گفتيم             
  .برابر نيازهای مشخص اجتماعی است

ـ           . ين ويژگی سرچشمه می گيرد         مسئله شکل های مشروعيت دولت از ا         شـکل  اغرب عالقمند است، مسئله شکل هـای مشـروعيت را ب
البته، تاريخ سياسی غرب شامل آموزش های بی شـمار اسـت و   . هايي که خود تجربه کرده و آن را دمکراسی می نامد، يکسان قلمداد کند             
با اينهمه، خود غرب هنگامی که مسـئله عبـارت از رسـوخ             . کندهيچکس برتری اين دمکراسی را بر اقتدارگرايي و ديکتاتوری کتمان نمی            

تاريخ (دادن منطق بازار است، نسبت به ديکتاتوری ها روی خوش نشان می دهد و بدين ترتيب مفهوم که دمکراسی محدود باقی می ماند                    
 وانگهی، غرب خود را در چارچوب دمکراسـی         ).فرادست آمريکايي التين، آفريقای جنوبی، زئير يا ا ندونزی در اين مورد شاهد گويايی است              

غرب از مفهوم دمکراسی مشارکتی دوری می جويد و چشم انداز           . نمايندگی که مبتنی بر انتخابات دوره ای است، محدود نگاه داشته است           
  .هايش را در عرصة اقتصادی پس می زند

 جانب دولتهای غربی نديده گرفته شده اند، بلکـه اغلـب آنهـا را بـه                      با اينهمه، شکل های ديگر مشروعيت نيز وجود دارد که نه تنها از            
زيرا آنها يکی از وظيفه های اساسی يعنی وظيفة تضمين وجود و بازتوليد رابطه های کااليی و امکان انباشت سرمايه                    . صراحت رد کرده اند   

روعيت انقالبی و ديگری مشروعيتی که با آفـرينش         يکس مش : پس مسئله عبارت از دو شکل مشخص است       . از زير سئوال می برند    را  داری  
زيرا در سرنوشـت فرانسـه چـون    : در مورد نخست بايد قبول کرد که شرح حال کوتاه است. شکل های دمکراسی اقتصادی کسب می گردد     

ن تاريخی انقالب که تا     در اياالت متحد نخستين انتخابات سال ها به تعويق افتاد و رهبرا           . سرنوشت اياالت متحد نقش اساسی داشته است      
  .پايان عمر بنا بر کنش سياسی شان توجيه می شدند، سفت و سخت بر اريکة قدرت باقی ماندند

پس از لحاظ نظری قابل دفاع است، اما در عمل می تواند بنحو ديگـری بـه             .      از سوی ديگر، کثرت حزب ها الزمة دمکراسی غربی است         
ارای تفاوت های بسيار ظريف هستند، هميشه مقيد به رعايـت رابطـة اساسـی اجتمـاعی در زمينـة                     برخی جانشين ها که د     .نمايش درآيد 

وظيفـة اساسـی،    . ن يک طبقه اجتماعی قـرار دارنـد       ادر برخی کشورها، به قدرت رسيدن حزب هايی که زير فرم          . تبعيت کار از سرمايه اند    
ايـن  . ، بی آنکه طبقه های مردمی واقعاً بتوانند به قدرت دست يابند           امکان دادن به بخش های مختلف اين طبقه برای تصاحب دولت است           



 ٦

برعکس در نظام کوبا که بنابر اوضاع و احوال توسط يک حـزب           . حالت نمونه وار پوپوليسم آمريکاي التين است که هنوز از بين نرفته است            
سازمان داده شد و به تدريج در مقياس ملی گسـترش            در سطح شهرداری ها      ۱۹۸۶واحد اداره می شود، ساز و کارهای  مشارکت مردم از            

اما در هر حـال نسـبت بـه اغلـب دمکراسـی هـای کنتـرل شـده                   . يافت و بدين ترتيب به دولت مشروعيت داد که البته هنوز کامل نيست            
  .باقيمانده قاره وضع محکم تری دارد

شورهايي زندگی مـی کننـد کـه در آن دمکراسـی و عرصـة                    درک مشروعيت مبتنی بر دمکراسی اقتصادی اغلب برای کسانی که در ک           
درايـن مـورد کـافی اسـت بـه پشـتوانه ای کـه دولـت ساندنيسـتی در                    . سياسی به طور انحصاری يکديگر را در بر می گيرند، دشوار است           

قريبـاً ثلـث توليـد کننـدگان        ی ها از دهقانـان بـدون زمـين کـه ت           ناين تعاو . نيکاراگوئه نزد تعاونی های کشاورزی برخوردار بود، بينديشيم       
دست کم بخشی از اين پشتيبانی ناشی از امکانی بـود کـه از تحـول بـازيگران اقتصـادی و                     . روستايي را در بر می گرفت، تشکيل شده بود        

  .تأمين دمکراتيک مسوليت ها در روند توليد بدست آمد
 ملت هـا بوجـود آمـده        -تجربه جامعه هايي که در آنها دولت        .      کوتاه سخن مطرح کردن مسئله دولت مسايل زيادی را در بر می گيرد            

البته اين مسئله نمی تواند از نقش دولت به عنوان ضامن نظام اقتصادی سرمايه داری و بنابراين منطق اين نظام کـه                      . اند، بسيار مهم است   
دقيقاً اين وضعيت اسـت     . سازد، جدا باشد   خود می دمکراسی را در عرصة سياسی محبوس نگاهميدارد و آن را تابع الزام های مدل انباشت                

ايـن دولـت نمايشـگر      . دولت دمکراتيک که با انقالب های بورژوايي برقرار گرديد، بدون شک امری ناگزير بوده است              . که بايد دگرگون شود   
، اگر دولت چيزی    هگلیشم انداز   بر خالف چ  . اما نمی توان آن را مرحله نهايي تاريخ بشريت دانست         . پيشرفت در سازماندهی جامعه هاست    

غير از ايده است، پس واقعيتی است که در بطن رابطه های اجتماعی ميان گروههـای نـابرابر در عرصـة اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و                            
 دهـد   دولت مانند هر نهادی می تواند از استقالل معينی برخوردار گـردد و ايـن بـه دولـت امکـان مـی                      . باالخره سياسی شکل گرفته است    

اما در دولت غربی اين حمايت اغلـب محـدود بـه قلمروهـای مشـخص شـهروندی سياسـی و تـأمين               . حمايت های اجتماعی را برقرار کند     
در اين صورت بازانديشی وظيفـة دولـت بـه    . يعنی محدود به اينست که نقش تضمين نظام اقتصادی آن را زير سئوال نبرد     . اجتماعی است 

  . کار اقتصاد باز می گرددمطرح کردن مسئله منطق طرز
آنها در دو جهـت     . مورد زاپاتيست ها در چياپاس در اين زمينه روشنگر است         .      بديل های کنونی از بسيج جامعه مدنی ياری می جويند         

نطقـه و از     شدن اقتصاد از راه گردآوردن دولت ها در مجمـوع يـک م             یاز يک سو، سازماندهی فضاهای آزاد در برابر جهان        . سمتگيری دارند 
  ملت ها بر حسب مناسب ترين تعريف دربارة وظيفه های تنظيم کنندة آنها و سازگاری ساختارهای آن ها-سوی ديگر از راه تقويت دولت     

  . با اوضاع و احوال محلی، و اين ضمناً مستلزم عدم تمرکز دمکراتيک قدرت هاست


