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اجتماعی، های حوزهمطالعه در مندان به گذاران و کلیه پژوهشگران و عالقهسیاست
 سیاسی و اقتصادی

 محتوای کتاب معرفی .2

 دیدگاه نورث از وضعیت طبیعی .1

 مقدمه .1-1

ح های گوناگون را مطردر تبیین فرآیند توسعه، اندیشمندان نظرات متنوع و از جنبه
های دسترسی محدود به عنوان یکی از اندیشمندان، گذار جوامع از نظام 1اند. نورثساخته

                                                           
1. North 

 انتشارات روزنه
 وسعه در سایه خشونتسیاست، اقتصاد و مسائل ت

 نورث، والیس، وب، وینگاست                          :                   گاننویسند

 پورمحسن میردامادی، محمدحسین نعیمی                                 :انمترجم

 1335 اول                             :                                       نوبت چاپ

 318-311-3315-11-3: شابک

 22188853131: تلفن انتشارات

http://www. rowzanehnash.com 

      Email: info@ rowzanehnashr.com 

 



  
 

  (15خوانی توسعه )مجموعه کتاب

1 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

ی اول و معتقد است مسئلهداند و ی دوم توسعه میمسئلهرا های دسترسی باز به نظام
شکالی از سازمان اجتماعی با حرکت جوامع دارای نظام دسترسی محدود به سمت اَ

سروکار دارد که بازده اقتصادی بیشتر، خشونت کمتر، نتایج سیاسی باثبات و رفاه و 
های دسترسی محدود، امی نظامسازد. در تمپذیرتر میتر را امکانواناآسایش فردی فر

سعه نیز ی تولذا این امر برای مسئله آید وکنترل خشونت عنصر کانونی به حساب می
 کانونی است.

یکی از مسائل مهم در گذر از وضعیت طبیعی کنترل خشونت است. جوامع گوناگون 
ده رداری شبیافته کپیاز نهادهای کشورهای توسعه هایی که معموالًعمال سیاستبا اِ

. ندشوان منجر به بروز خشونت از جانب آنان مینفعذیزدن توزیع رانت است با برهم
 ،دهائتالف حاکم تشکیل ش ،بنابراین جهت گذر از وضعیت طبیعی ابتدا باید در جوامع

-های مولد جایگزین رانت؛ رانتشودسپس روابط غیرشخصی جایگزین روابط شخصی 

ساز تخریب خالق در بازار زمینه ،با ایجاد نهادهای فراگیر های نامولد شود و درنهایت
سیاسی و اقتصادی بشود. جوامع با نظم دسترسی محدود با سه حالت شکننده، پایه و 
بالغ روبرو هستند. در شرایط شکننده هر گروهی پتانسیل ایجاد خشونت را دارد و به 

ر به ائتالف حاکم خواهد عمال خشونت منحصاِ ،تدریج با حرکت به سمت جامعه بالغ
های دولتی و غیردولتی با عمر دائمی ایجاد خواهد شد. جهت دستیابی به شد و سازمان

ای شامل حاکمیت قانون برای فرادستان، عمر نظم با دسترسی باز باید شرایط آستانه
ن شدن ای. جهت طیشودها و کنترل ارتش به وسیله غیرنظامیان مهیا دائمی سازمان

نفع آنان در  ،ین نتیجه برسند که با تغییر جهت ماتریس نهادیه اان باید بنفعیذمسیر 
بلندمدت نسبت به حفظ شرایط فعلی بیشتر خواهد بود و به همین سبب در ابتدا در 

 .ساختار سیاسی و در ادامه در ساختار اقتصادی اصالحاتی را انجام خواهند داد

 نظم دسترسی محدودجوامع با  .1-2

 گیریبهره اب سیاسی نظام آن دریک نوع از ترتیبات سیاسی است که  وضعیت طبیعی
 ساخته، محدود رانت خلق جهت را اقتصادی ورود محدود، دسترسی با اجتماعی نظم از

. بردمی ارکبه خشونت کردنمحدود و سیاسی نظام تثبیت برای را شدهخلق رانت سپس
 انحصار تجارت، برای انحصاری حقوق مانند ارزشمندی امتیازات از قدرتمند هایگروه
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 ارانحص یا خاص، مناطق در بازار ایجاد برای انحصاری حق مخابرات، یا سیمان تولید در
کردن طریق محدودمند رانت ازخلق قاعده .برخوردارند پرمصرف کاالهای واردات در

 ،تکردن جیب ائتالف مسلط نیسها در وضعیت طبیعی صرفاً روشی برای پردسترسی
 رود. شمار میبلکه ابزاری اساسی برای کنترل خشونت به

وارد  ایکه احساس کنند شرایط صلح به منافع آنان صدمهزمانینفع تاهای ذیگروه
ش ها تالجانب سایر گروهسازد برای پایداری وضعیت موجود و کنترل خشونت ازنمی
زدن نظم موجود همکند با بهها احساس کدام از این گروهکه هراما درصورتی ،کنندمی

حاصل  رانتدر واقع  کنند.عمال خشونت میآورند اقدام به اِدست میمنافع بیشتری را به
ای هاز صلح برای کارشناسان خشونت عبارت است از تفاوت مثبت یا منفی بازده دارایی

 آنها در هنگام نجنگیدن نسبت به زمان جنگ.

 توان در قالب برخورد فیزیکی یاند. خشونت را میکخشونت در ابعاد متعددی بروز می
دو اقدام، برخورد خشن و تهدید قهری عمال کرد. هرتهدیدات قهری به برخورد فیزیکی اِ

گ، های اجتماعی بادوام بزرنیاز الزم برای تشکیل گروهاز عناصر خشونت هستند. پیش
و حفظ  ن افراد قدرتمندکنترل خشونت است. کنترل خشونت به ساختار روابط میا شیوه

زی کنترل ساوضعیت طبیعی با خشونت از طریق یکپارچه آن روابط بستگی دارد. مواجهه
گیرد؛ برخی از آنها با استفاده از پراکندن خشونت در جامعه الگویی از آن صورت نمی

ه کنند که به افراد قدرتمند انگیزمنافع اقتصادی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی خلق می
ترین شکل خلق رانت در جوامع، توانایی ارزشدهد تا از خشونت استفاده نکنند. بامی

 هایی است که توسط اجتماع تأیید و پشتیبانی بشوند.تشکیل سازمان

رغم ثبات، ایستا نیست و هیچ ائتالف مسلطی حالت دائمی ندارد. طبیعی به وضعیت
ی که روابط داخلطوریبه ،شوندرو میها و تغییرات غیرمنتظره روبجوامع مدام با تکانه

ها و تصمیمات رهبران در درون سیاست .شوندثباتی میدرون ائتالف مسلط دچار بی
انجامد که شرایط پیش روی ائتالف مسلط را وضعیت طبیعی به پیامدهای ناخواسته می

و  ندارندگاه از نتایج اقدامات خود اطالعی دهد. رهبران و اعضای ائتالف هیچتغییر می
های نشده قیمتبینیشوند. تغییرات پیشای مرتکب خطاهای جدی میصورت دورهبه

شده به محصوالت کشاورزی، دگرگونی نسبی، بالیای طبیعی، آفت و خسارات وارد
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های جدید با همسایگان، همگی بخشی از دنیای بیرون وضعیت فناوری، خصومت
های تصادفی و غیرمنتظره قرار دارند. در جوامع در معرض تکانه طبیعی هستند. همه

و در عین ایجاد  تهشزایی اثر گذاروضعیت طبیعی، این تغییرات بر توزیع پتانسیل خشونت
ل های قدرتمند جدید و افوتغییرات در عضوگیری ائتالف مسلط در پی باال آمدن گروه

داخل ائتالف مسلط را های مورد توزیع امتیازات و رانتهای قدیم، مذاکره جدید درگروه
 کند.الزامی می

های کارگری، ها شامل احزاب، اتحادیههای با دسترسی محدود، سازماندر نظم
 هایو بخش هاها، باشگاههای بازرگانی، انجمنهای صنفی کارفرمایان، اتاقتشکل

های حال همان تعداد اندک سازمانعیندر ؛گوناگون بخش خصوصی اندک هستند
شدت م دسترسی محدود عمدتاً به حکومت وابسته و مرتبط هستند؛ دولت بهموجود نظ

های استانی و محلی نقش بسیار اندکی دارند؛ روابط متمرکز و غیرفراگیر است؛ دولت
اع اجتم شود و قواعد بازی در گسترههای شخصی تعریف میاجتماعی بر اساس مالک

عنوان یک فعالیت اقتصادی و سیاسی به جازهد؛ اشوآمیز اجرا میشکل نابرابر و تبعیضبه
شده شده و تضمینشود؛ حقوق مالکیت تعریفامتیاز شخصی و نه حق عمومی داده می

 شود.نیست و حس غالب این است که با افراد جامعه به شکل برابر برخورد نمی

 های نظم با دسترسی محدودطیف .1-3

  1های با دسترسی محدود شکنندهنظام .1-3-1

 هایائتالف از جناح هر که هستند هایینظامهای با دسترسی محدود شکننده، منظا
 یکنندهتعیین عامل خشونت اِعمال ظرفیت و دارد خشونت به مستقیم دسترسی مسلط،
 کنندهش موجود نظم شرایطی چنیندر. شودمی شمرده منابع و رانت توزیع نحوه در اصلی
 یرد،نگ صورت قدرت یموازنه با منطبق رانت ایهجریان این تخصیص اگر  زیرا است،

 شتریبی سهم خواستار دارند را خشونت اِعمال توانایی هاگروه از کدامهر اینکه بهتوجهبا
در وضعیت طبیعی شکننده، ائتالف موجود به  .پردازندمی جنگ به آن سر بر یا شوندمی

نی است. منافع فردی و دنبال حفظ انسجام در رویارویی با خشونت درونی و بیرو
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ر سرعت تغییکند و توازن قوا را بههای شخصی انسجام ائتالف را تضمین میهویت
خوردن ائتالف در همکند. احتمال بهدهد که این امر نظم اجتماعی را تهدید میمی
جدی از  زمان وجود دارد و هدف اصلی رهبران حفظ و بقای خود است. هر تکانههر

شدن گهانی قیمت کاالهای اساسی یا کمبود منابع، بیماری، مرگ یا کشتهقبیل تغییر نا
یکی از اعضای ائتالف به پیدایش ائتالفی جدید یا بازچینش محسوس منافع شخصی 

ای دارند و حقوق خصوصی و عمومی انجامد. نهادهای رسمی حالت ژلهدرون ائتالف می
خشونت و  خود عامل بازدارنده مریدی است که - های مراددر خدمت رفع نیاز شبکه

لح قدرت کامالً پراکنده و صلح مس ،ابزار حل اختالفات است. در وضعیت طبیعی شکننده
ت اقتصاد نیز همان سیاس ،تنها سیاست به تعبیری همان جنگ استحاکم است که نه

دادن جان خویش ریسک دارد. در وضعیت دستحد ازاست. خطای سیاسی برای افراد تا
های خصوصی فرادستان وجود ندارد تا در روز مبادا به پشتیبانی سازمان ،ی شکنندهطبیع

 از حکومت برخیزند.
  1جوامع با نظام دسترسی محدود پایه .1-3-2

 ترساده عبارت به یا رسمی دولت محدود، دسترسی نظم با جوامع از پایه دامنه در
. آیدمی حساببه دوامقابلِ زمانسا ترینمهم غالباً دولتی هایسازمان از ایمجموعه

 اما دارند، وجود اغلب نیز غیردولتی هایسازمان مسلط، ائتالف چارچوب در اگرچه
 . درکنندنمی حمایت ائتالف خود مدار از خارج هایسازمان از پایه دسترسی هاینظام

می وترند و نهادهای منسجم و مستحکم حقوق عمها باثباتوضعیت طبیعی پایه، ائتالف
نند. کگیرند که چارچوب سازمانی ائتالف را تثبیت و تقویت میبه تدریج شکل می

تر است و ائتالف کمتر در معرض نوسانات درونی ناشی از شده بادوامهای نهادینهقالب
مسلط،  هایاما فرآیند جانشینی رهبران، گذار بین ائتالف ،گیردشخصیت افراد قرار می

ایی هها و تقسیم غنایم همگی فرصتی شامل توزیع رانتمدیریت موضوعات اقتصاد
صورت کنند که بهورزی درون ائتالف مسلط فراهم میبرای مذاکره مجدد و خشونت

 . حفظ و ثبات حکومت طبیعی پایه مستلزم این است که همههستند بالقوه خطرناک
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 حضور در زیر دهند خود را مقید بههای فرادست که ائتالف غالب را تشکیل میگروه
 ی اقتدار حاکم باشند.دهندهچتر حکومت بدانند و عناصر تشکیل

  1جوامع با دسترسی محدود بالغ .1-3-3

 ارجخ هایسازمان از ایگسترده تنوع مسلط ائتالف بالغ، محدود دسترسی با جوامع در
 هب دسترسی همچنان نظام این اما دهد،می قرار حمایتموردِ را دولت داخل نیز و

 اب مسلط ائتالف. سازدمی محدود را دولت حمایت و تأییدموردِ خصوصی هایسازمان
 زندیم دست رانت خلق به و آوردمی وجودبه محدودیت رقابت، برای شیوه این از استفاده

شار های فدر وضعیت طبیعی بالغ به دلیل آنکه نظامیان و گروه .کند حفظ را خود تا
رسند، شکلی از حاکمیت قانون های جدید میری از واقعیتموجود به فهم و درک بهت

ر ای دگر استقرار حاکمیت قانون به گونهشود. نهادهای یاریها ایجاد میبرای سازمان
عی های مکرر به سمت وضعیت طبیشوند تا بتوانند در برابر کششحکومت تثبیت می
یب اولویت امتیازات میان گر ترتهمین نهادهای یاری به واسطه .پایه مقاومت کنند

 کند و اجازه تسلط روزافزون دائمی یک گروهمنظم تغییر میطوراعضای ائتالف مسلط به
 .شودفرادست فراهم نمی

 مفهوم توسعه از دیدگاه نورث .1-4

 یبه دیدگاه نورث از وضعیت طبیعی، معنای تبدیل شدن به یک کشور با توسعهتوجهبا
  ام دسترسی محدود بهتر چیست؟بهتر یا به عبارت دیگر یک نظ

شدن ترینیبدر سطح مردم نتایج کلیدی موردنظر عبارتند از: کاهش خشونت، قابل پیش
 .رتعمال قانون، افزایش درآمد، سالمت بهتر، برابری بیشتر و مشارکت سیاسی گستردهاِ

خش های ماندگارتر در هر دو بها نتایج کلیدی عبارتند از: سازماندر سطح سازمان
ها و نی سازماعمومی و خصوصی، افزایش اطمینان نسبت به پشتیبانی عمومی از همه

. می ائتالف حاکهای فرادستان برای فعالیت در خارج از حلقهدرنهایت توانایی سازمان
رسی افزایش اطمینان از دست :استدر سطح نخبگان قدرت نتایج کلیدی شامل موارد زیر 

نون برای فرادستان و نهایتاً تدارک نهادهایی که تعاملشان با ی قاطرفانهبه حاکمیت بی
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داشته  ی فرادستان، تعاملی یکسان؛ یعنی با تعداد فزایندهاستفرادستان کمتر شخصی 
 .باشند

از رشد و سمدت زمینهتواند در کوتاهوضعیت طبیعی به دلیل ایجاد ثبات نسبی می
ش کمدت منجر به ایجاد و تداوم نهادهای بهرهاما در بلند شود،توسعه اقتصادی در جامعه 

 دهد.شود که تنها منافع گروه خاصی را مدنظر قرار میمی
ای از تغییرات در عرصه سیاست و مجموعهبه ی با دسترسی باز برای گذار به جامعه

است. تغییرات سیاسی مانند تضمین مشارکت بیشتر شهروندان و تأمین  نیاز اقتصاد
ندهای ی فرآیرشخصی، شفافیت بیشتر نهادهای ساختارمندکنندهحقوق سیاسی غی

های سازمانی از جمله احزاب ی قالبپشتیبانی حقوقی از طیف گسترده گیری وتصمیم
روج و خوهای اقتصادی. تغییرات اقتصادی مانند تضمین آزادی ورودسیاسی و سازمان

و زمانی کاالها و افراد، توانایی ایجاد ی مکانی جایی آزادانهرقابت در بیشتر بازارها، جابه
های اقتصادی، صیانت از حقوق مالکیت و گیری از فرصتهایی برای بهرهسازمان

ممنوعیت توسل به خشونت برای دستیابی به منابع یا کاالها یا به اطاعت یا اجبار 
 .واداشتن دیگران

 نظم اجتماعی با دسترسی باز  .1-5

 دسترسی .یابدمی تداوم رانت خلق نه و رقابت ایجاد با زبا دسترسی نظام در اجتماعی نظم
 یسیاس و اقتصادی رقابت تداوم باعث سیاسی و اقتصادی هایسازمان به آزاد ورود و

 این .شوندمی وضعیت این تداوم موجب و یابندمی نموورشد فراگیر نهادهای. شودمی
 انعقاد آزادی و عمومی خدمات ،قانون شده، تضمین اموال حقوق طریق از نهادها از دسته

 .کنندمی فراهم را جامعه قشرهای همه برای اقتصادی هایفرصت قرارداد،
 طتوس را مشارکت فرصت و امکان که هستند نهادهایی فراگیر، اقتصادی نهادهای

 و استعدادها از و کنندمی فراهم اقتصادی هایفعالیت در مردم یگسترده هایتوده
 هاییابانتخ تا میدهند را امکان این افراد به و برندمی را استفاده بهترین آنان هایمهارت

 نیتام باید اقتصادی نهادهای شدنفراگیر جهت. بدهند انجام خود تمایالت حسب بر را
 طرفیب حقوقی نظام یک باید دیگر،عبارتبه. بیاید وجود به خصوصی اموال برای الزم

 زمینه و فرصت و باشد یکسان همه برای نیز مومیع خدمات ارائه و بیاید وجودبه
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 یکسان صورتبه قراردادها انعقاد و خدمات و کاالها تبادل در افراد همه برای مشارکت
 و غلیش دوره انتخاب و جدید کارهایوکسب به ورود امکان باید همچنین. بگیرد شکل
 .باشد یکسان جاهمه در مردم برای کاری

ابت سیاسی و اقتصادی ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را در نظم دسترسی باز رق
های متنوع، دولت غیرمتمرکز و دسترسی باز با انبوهی از سازمان کند. جامعهمهار می

فراگیر در کنار روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن و 
رابری ها نشانگر باین ویژگی شود. همهحدود قابل توجیهی از عدالت و برابری تعریف می

صادی اقت مدنی پویا و غنی و توسعه همگان در برابر قانون است که درنتیجه به جامعه
 انجامد.و سیاسی مداوم می

 ای ورود به نظم با دسترسی بازشرایط آستانه .1-6

رای کنند؛ حاکمیت قانون برای فرادستان بستری بای یکدیگر را تقویت میشرایط آستانه
های دائمی آورد؛ حاکمیت قانون و سازمانها فراهم میهای دائمی آنسازمانخلق 

 اند. وجود هر سه شرطی نظامیان ضرورت داشتهفرادستان هر دو برای کنترل یکپارچه
ی غیرشخصی گسترده بین فرادستان الزم است؛ البته روشن نیست برای استقرار مبادله

 .باشد که این ترتیب تاریخی از توسعه ضروری
 حاکمیت قانون .1-6-1

 یهای قانون برای همهد که جنبهننمایاحاکمیت قانون برای فرادستان زمانی رو می
صورت یکسان عمل شود و اجرای آن بدون سوگیری باشد. حاکمیت قانون فرادستان به

ممکن است در ابعادی وجود داشته باشد و در  ،برای فرادستان متغیر صفر و یک نیست
ی از ی متعارفکردن مجموعهدیگر خیر. حاکمیت قانون برای فرادستان با نهادینه ابعاد

 .کندیم ایجاد  را حقوقی که تمامی فرادستان داشتند، منافع مشترک در دفاع از این حقوق

 هایی با عمر دائمیسازمان .1-6-2

ائمی های نخبگان قدرت است که واجد حیات دشکالی از سازمانشرط دوم به معنی اَ
، کندتک اعضای خود عمر مییک سازمان دارای حیات دائمی فراتر از زندگی تک .هستند

ی که هایبنابراین سازمان .تواند آن را منحل کندهیچ عضو منفردی به اختیار خود نمی
دائمی نیستند. عمر دائمی مترادف با عمر  ،شوندبنابر میل پادشاه یا رهبری ایجاد می
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جای هویت اعضای آن بر مبنای هویت ه طول عمر سازمان دائمی بهبلک ،جاودان نیست
خود عمر خودیآوری ترتیبات نهادی درون یک سازمان بهشود. دوامسازمان تعریف می

 کند. دائمی به سازمان اعطا نمی
شد، ها برخوردار بایک نظام حقوقی که از قابلیت اجرای قواعد حقوقی مربوط به سازمان

در محضر یک شخص حقوقی باید سازمان  .ی وجود سازمان دائمی استشرط الزم برا
گرفتن حقوق و تکالیف را دارد و هویت آن همواره از عهدهبه حساب آید که قابلیت بر

ی هر دو نوع مشخصه ،کدام از اعضای آن مستقل است. عمر دائمیهویت هر
امکان  ،ر دائمیشود. بدون حکومت با عمهای عمومی و خصوصی محسوب میسازمان

ای ههای دائمی وجود ندارد. تعهد حکومت فانی به پشتیبانی از سازمانتشکیل سازمان
ردن شمهیچ حکومت جانشینی خود را مقید به محترم .دائمی، قراردادی معتبر نیست

چنانچه تعهد حکومت به احترام  .داندهایی که حکومت پیشین ایجاد کرده، نمیسازمان
ی فراتر از ائتالف مسلط کنونی معتبر نباشد، آن های خود در محدودهقو پاسداشت تواف

تر را از طول های سازمان فرادست و با عمری طوالنیتواند اجرای توافقحکومت نمی
 .عمر اعضایش تضمین کند

 یافته نظامیانمهار تحکیم .1-6-3

دارای ظرفیت های ای، مهار قوای نظامی، پلیس و سایر سازمانسومین شرط آستانه
فاقد چنین سیطره بالمنازعی  اًمحدود، دولت غالبهای دسترسیدر نظام .خشونت است

مهار . ی حاکمه منتشر استعمال خشونت در سرتاسر طبقهاست و ظرفیت اِ
ی نیروهای نظامی مستلزم ورود سازمانی است که تمام منابع نظامی کشور یافتهتحکیم

ه بر امکانات گوناگون نظامی را یکپارچ ءن سازمانی استیالچنی .اختیار داشته باشدرا در
ی توسل به زور در برابر های معتبر است تا نحوهای از پیمانکند و نیازمند مجموعهمی

ی ی ظرفیت خشونت مسئلهیافتهافراد و اعضای ائتالف را معین سازد. مهار تحکیم
ه ممکن است یک جناح از درون های دسترسی محدود پایظریفی است؛ در برخی از نظام

نظامی  اما چنین ،دست آوردائتالف مسلط انحصار تسلط بر منابع نظامی و پلیس را به
این در جوامعی که یک جناح برآید. عالوهای به حساب نمیشرایط آستانهای واجدجامعه

دت میافته در طوالنیواحد بر نیروهای نظامی تسلط دارد، تداوم این مهار تحکیم
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های داخل درون ائتالف مسلط که فاقد ها و گروهزیرا آن عده از جناح ،غیرمحتمل است
هدات شدن تعبینند که محترم شمردهابزاری جهت حفاظت از خویش هستند دلیلی نمی

 گرفته با خود را باور کند. صورت
ی راهای دای سازمانیافتههای دسترسی محدود، فقدان مهار تحکیمنظام بیشتردر 

انتظار گذار  تواندکس نمیبنابراین هیچ .یک واقعیت زندگی استاً ظرفیت خشونت، صرف
 یصحیح این کشورها به وضعیت دسترسی باز را داشته باشد. برای کنترل یکپارچه

نظامیان جداسازی پیوندهای نزدیک بین اقتصاد، سیاست و نظامیان در حکومت طبیعی 
 .ضرورت دارد

 حاکمیت قانون برای واسطهبهتوان گفت که ای میشرایط آستانه در ارتباط با این
 یابد و وابستگی متقابلیقراردادها و روابط در میان آنها گسترش می دامنه ،فرادستان

 های دائمی،سازمان. آورد که بدون شکلی از حمایت حقوقی امکان دوام نداردوجود میبه
 های غیردائمیکنند که در مقایسه با سازمانهای فرادست قدرتمندی ایجاد میسازمان

آید. های اقتصادی و سیاسی برمیتری از فعالیتپذیرش فکر گسترده از عهده
ترل کن .ناپذیر از هویت غیرشخصی دارندهای دائمی همچنین عنصری تقلیلسازمان

ای هیکپارچه و متمرکز نظامیان نیاز فرادستان به حفظ وحدت و اتحاد در میان گروه
روز ها در هنگام ببرد که این دستههای نظامی از بین میفرادست را با توسل به دسته

 شوند.خشونت فعال می

 از وضعیت طبیعیگذار منطق  .1-7

رود ای وچالش اصلی آن است که چگونه شرایط آستانه ،مشیدر تحلیل و طراحی خطِ
همکارانش در پاسخ به نورث و ؟ های دسترسی محدود پدیدار شودتواند از دل نظاممی

د: شمارنگذارها حاکم بوده است را برمی بیشترال، تعدادی اصل کلی که در ؤاین س
ه ها در مرحلی گام، همهپذیر هستند. دوما، گذارها حالت خودکار ندارند و برگشتنخست

 بنابراین گذار باید با رضایت ،گذار باید درون منطق وضعیت طبیعی برداشته شود
ست که فرادستان طی گذار از منافع خود دست این بدان معنا ،همراه باشدفرادستان 

 فرد خود را به حقوق غیرشخصی تبدیلهکشند بلکه امتیازات شخصی و منحصربنمی
ها در ی، جابجای. سوماشوندبرابر از آنها برخوردار میشکل فرادستان به  کنند که همهمی
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ها عمیقاً با هم مرتبط هستند که آن را توازن زمان سیاسی در همه - دسترسی اقتصادی
نامند و این بدان معنی است که یا اقتصاد و سیاست هر دو بسته باشند و یا دوگانه می

 دهی پتانسیل خشونت و قدرت سیاسیباز. توازن دوگانه به تناظر میان توزیع و سازمان
 ازد.پرددیگر میسویدهی اقتصادی ازسو و توزیع و سازمانیکاز

بنابراین باید با منطق حکومت طبیعی سازگار  ،شودگذار از وضعیت طبیعی آغاز می
ه و های شکننده، پایدر گذار از وضعیت طبیعی، نورث جوامع را به سه دسته نظام .باشد

کند در فرآیند توسعه، جوامع باید از حالت شکننده به وی بیان می .کندبالغ تقسیم می
معیار تمایز این دو جامعه )شکننده و بالغ(  حفظ امنیت و پرهیز  .سمت بالغ حرکت کنند

 .از آشوب و خشونت است
 هاینورث معتقد است که در گذار از جوامع با دسترسی محدود، ابتدا باید ائتالف

ثبات و با های باگیری سازمانو با شکل شودهای غیرشخصی تبدیل شخصی به ائتالف
 های مولدهای مولد فراهم آید. توزیع رانتشدن رانتیگزینجا مدت، زمینهاهداف بلند
سوی جوامع با دسترسی باز و ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر و امکان مشارکت و حرکت به

، ساز تخریب خالق شدهتمام افراد و به دنبال آن ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر زمینه
 .دآوراقتصادی را فراهم می به دنبال آن توسعه

برنده ترین عامل از بینعنوان بزرگشده، ائتالف حاکم بهبه موارد مطرحتوجهبا
ری گیخشونت، نقش بسیار مهمی در خروج از وضعیت طبیعی و به دنبال آن شکل

(، در پی بسط 2212نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر دارد. عجم اوغلو و رابینسون )
 ادهای سیاسی فراگیر و حمایت از نهادهای حامیگیری نهنظریه نورث معتقدند که شکل

شود و نهادهای اقتصادی گیری نهادهای اقتصادی فراگیر میساز شکلزمینه ،بازار
اسی های سیگیری و در راستای بقای خود، اقدام به حمایت از نهادفراگیر، پس از شکل
ی سعه، به دنبال احیاتوحالمنظور بسیاری از کشورهای درهمینبه .فراگیر خواهند کرد

این دسته از کشورها سعی بر آن دارند که  هستند.نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر 
 های اجماعسوی خارجیان و بر مبنای توصیههای مالی، اقتصادی و نظامی ازبا حمایت
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دهد برداری از نهادهای جوامع توسعه یافته کنند. نورث نشان میاقدام به کپی ،1واشنگتن
برداری از این دسته از نهادها، منجر به بروز خشونت در این جوامع خواهد رگونه کپیه

 .شد 

 کره جنوبی  .2

گذار  یبر اساس دیدگاه نورث از وضعیت طبیعی اقدام به تبیین نحوه 2جونگ سونگ یو
محققان جهت تبیین مسیر حرکت  جنوبی از نظم دسترسی محدود نموده است.کره

 اند:ه را مطرح کردهتوسعه کره پنج مرحل

 مراحل گذار از وضعیت طبیعی در کره جنوبی .2-1
 

 هارانت وقایع وضعیت دوره زمانی

1318-1315 

جامعه با 
دسترسی 
محدود 
 شکننده

اصالحات ارضی بدون پرداخت 
 هاسوی آمریکاییغرامت از

مالکیت، کمک  حقوق بازتعریف
شده از های مصادرهییآمریکا، دارا

مجوزهای واردات، مبادالت ها، ژاپنی
 ارزهای خارجی

 نظام پایه 1312-1318

آمدن رژیم لیبرالی سینگمن کارروی
ی، ادامه اصالحات ارضی و حذف ر

روکراسی، وطبقه اشراف از نظام ب
گذاری بر روی توزیع درآمد، سرمایه
 ساد، فهابولچائهنیروی انسانی، ایجاد 

-گزینشی مجوزها و سهمیه تخصیص

های دات، تملک دارائیهای وار
ها به قیمت ناچیز، پیشین ژاپنی

های بانکی ارزان های مالی، وامکمک
قیمت و قراردادهای مرتبط با 

بازسازی دولت و نیروی نظامی 
 آمریکا

1312 -1381 
نظام پایه 

 بالغ

سازی و ایجاد طبقه کارگر، صنعتی
تظاهرات دانشجویی، کودتای نظامی 

ظامی پارک آمدن دولت نکارو روی
چون چونگ هی، دولت نظامی ژنرال 

هوان بعد از ترور پارک، سیاست دو
توسعه صادرات، گذر به سمت 

 دموکراسی

حفاظت در برابر رقابت خارجی، 
بندی اعتبارات بانکی، انحصار، سهمیه

 سوداگری در بازار زمین

 

1331-1381 
دسترسی 
بالغ با 

ر دولت آزادی سیاسی و اقتصادی د
 و دخالت هابولچائهگیری کیم، قدرت

 آنان در انتخابات، کنترل نظامیان

انحصار، سوداگری در بازار زمین، 
بندی در اعتبارات بانکی، رانت سهمیه

 شومپیتری

                                                           
1. Washington Consensus 

2. Jong-sung You 
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 هارانت وقایع وضعیت دوره زمانی
شرایط 

 ایآستانه
 

 تا کنون1331
دسترسی 

 باز

، ضعف قدرت 1331بحران مالی 
 گیری، قدرت هابولچائهاقتصادی 
 حزبی هایزیسیون، رقابتحزب اپو

رانت شومپیتری، انحصار، سوداگری 
 در بازار زمین

 

 عوامل گذار در کره جنوبی. 2-2

دار و در اصالحات ارضی موفق که منجر به ضعف قدرت طبقه اشراف زمین .1

 شدن قدرت در دست دولت شد.نتیجه قبضه

داران به دلیل حمایت از استعمارگران ژاپنی، تهدیدات خارجی اعتبار شدن زمینبی .2

داران از اصالحات ارضی از طریق انقالب کمونیستی، تجربه ناخوشایند زمین

به موفقیت دولت در  های آمریکا، منجرنظامیان آمریکایی و کمک توسط

 اصالحات ارضی شد.

ی طبقاتی و افزایش قدرت درآمد رفتن فاصلهبیندنبال آن ازاصالحات ارضی و به .3

ده و سبب ارتقای شعور سیاسی در کشور تمامی اقشار سطح آموزش را باال بر

 شد.

به ایجاد  سوی توسعه صادرات منجرحرکت از استراتژی جایگزینی واردات به .1

پیرو در اقتصاد  - های حامییک فضای رقابتی در کره شد و از ایجاد شبکه

 ممانعت به عمل آمد.

 جه منجردر اقتصاد شد و در نتیها بولچائهبه کاهش قدرت  بحران مالی منجر .5

 به انضباط مالی دولت شد.

شمالی و افزایش قدرت کره جنوبی از لحاظ اقتصادی و نظامی کاهش قدرت کره .1

نیاز از یک نظام اقتدارگرا نظام سیاسی کره را بی ،های آمریکابه دلیل حمایت

کرد و به همین دلیل بعد از بحران نیاز به یک دولت نظامی اقتدارگرا احساس 
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ها و سیاسی رقابتی فراهم شد که مدام میان لیبرال نشد و یک فضای

 شد.کاران دست به دست میمحافظه

به  ،یافته و قانون برای همه یکسان شد شدت افزایشحاکمیت قانون در کره جنوبی به

 ای که سران قبلی حکومت به خاطر فساد مالی مجازات شدند.گونه

  بنگالدش .3

عه در بنگالدش، رشد اقتصادی این کشور را تحت در تبیین فرآیند توس 1مشتاق ح. خان
پذیر تحلیل نموده است. محققان برای توصیف مسیر یک نظام دسترسی محدود آسیب

 اند. حرکت بنگالدش پنج مرحله را مطرح کرده

 مرحله اول: بحران قانون اساسی .3-1

غربی( ان )پاکست )پاکستان شرقی( و پنجاب هند، میان بنگال پس از جدایی پاکستان از
اما  ،دها بودنها دارای جمعیت بیشتری نسبت به غربیوجود آمد. شرقینزاع پنهانی به

ها یغرب ،بنابراین .ساالری و اقتصادی باالتری برخوردار بودندها از قدرت دیوانغربی
به اینکه جمعیت کمتری را داشتند، توجهخواستند در دموکراسی انتخاباتی بانمی

 منجر به بحران قانون مسئلهها اختصاص دهند. این را به شرقیهای بیشتری کرسی
اساسی در کشور تازه بنیاد پاکستان شد. این بحران که ناشی از خشونت پنهان میان 

 شد. 1358ها بر سر کسب رانت بیشتر بود منجر به کودتای سال ها و شرقیغربی

 مرحله دوم: نظام با دسترسی محدود پایه اقتدارگرا  .3-2

به حالت اقتدارگرایانه نظامی، پتانسیل باالیی برای توجهدش در این مرحله بابنگال
شدن داشت. ائتالف نظامی حاکم با تمرکز صرف بر رشد اقتصادی دست به شکننده

 22) سساتی که وظیفه تأمین مالی برای قشر خاصیؤاقدامات فراوانی زد و با ایجاد م
د که بو اینبودن دواممی دست یافتند. علت کمدواخاندان( داشتند به رشد باال اما کم

 یژهوبه ،دائتالف حاکم را دست کم گرفته بوقدرت فرادستان خارج از  ،ائتالف حاکم
کارآفرینانی  بیشترها داشتند. فرادستان پاکستان شرقی که قدرت باالیی در بسیج توده

                                                           
1. Mushtaq H. Khan 
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ستند، جص بهره میهایی که مختص یک قشر خاکه در پاکستان شرقی بودند و از رانت
ه های ارزی بود، نرخ بهرهایی که ناشی از محدودیتاز رانت آنهااز پاکستان غربی بودند. 

ر خان که کودتا را به راه انداخته بود د. ایوببردندمیهای واردات بهره و محدودیت
شدند، طرح که رقیبان پرقدرتی محسوب میراستای کاهش قدرت نخبگان شهری 

های انتخابی در یه را به راه انداخت. در این طرح با افزایش تعداد حوزهدموکراسی پا
اما طولی  ،قدرت نخبگان شهری کاهش یافت ،هاروستاها و افزایش تعداد دموکرات

 ةکردند و این نتیجمطرح ای را های جدید ادعاهای تازهنکشید که همان دموکرات
این  شتربیبه اینکه توجهاکم بود. باگرفتن قدرت فرادستان خارج از ائتالف حکمدست

ها از پاکستان شرقی بودند یک خشونت بزرگ در کشور رخ داد و با حمایت دموکرات
 ها از پاکستان جدا شدند و کشور مستقل بنگالدش را تأسیس نمودند.هند، شرقی

 پولیستیوپ یمرحله سوم: نظام اقتدارگرا .3-3

خاندان طالب رانت بودند. در شرایط  2222، خاندان 22جای در شرایط پس از استقالل به
وسیله توزیع رانت دید تا بدینجز تشکیل حزب واحد نمی الرحمنبعد از استقالل مجیب 

ی تشکیل حزب واحد چیزی جز خشونت و در نهایت ترور وی نبود. را کنترل کند. نتیجه
و  خص نیستندروشنی مشفرادستان به ،توسعهبه اینکه در کشورهای درحالِتوجهبا

پیرو در این دسته از کشورها وجود دارد، تشکیل  – های حامیی بزرگی از شبکهزنجیره
ند جستانجامد. قبل از استقالل گروه خاصی از رانت بهره میحزب واحد به عافیت نمی

حاکم  بنابراین ائتالف .شدها، رانت یادگیری بود و از طریق مصادره توزیع نمیو این رانت
دنبال مصادره رانت بودند. هرچند اما پس از استقالل همه به ،ضمانت اجرائی داشت صرفاً

 ،تیافای دست نمیها را هم داشت به نتیجهاگر ائتالف حاکم وظیفه حفاظت از رانت
مگر آنکه رهبری مقتدر که  ؛شدها، تعارض منافع حاصل میزیرا با تعداد باالی سازمان

ونه گبرند، وجود داشته باشد که در بنگالدش، مجیب اینمیها از آن حساب همه سازمان
 نبود. 

شده  روشنی تعیینمرز ائتالف حاکم به بعدی تشکیل حزب واحد این بود که مشکل
شد و این زمینه بروز خشونت از بود و در این شرایط خودی از غیرخودی کامالً جدا می

بنگالدش به جریان ائتالف حاکم صدمه آورد. آنچه در راحتی فراهم میها را بهغیرخودی
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وجود آمد دار بهها، یک طبقه سرمایهای از رانتگیری عدهوارد آورد این بود که با بهره
که برای حفظ حقوق مالکیت اموال خود مخالف رویکرد سوسیالیستی دولت بودند و 

 ی مخالف حزب پیوستند.کم به جبههکم
 هایی پرقدرتنیاز به یک رهبر مقتدر یا سازمانحزبی های تکترتیب در نظامهربه

  هایپیرو ایجاد کند. در شبکه – ی حامیاست که ضمانت شغلی الزم را در زنجیره
های ناچیز ولی بدون های پایینی قرار دارند از رانتپیرو، افرادی که در زنجیره – حامی

 باشد به افراد نشانواسطه برخوردارند. حال اگر یک مسیر شغلی معینی وجود داشته 
هایی نصیب آنها خواهد شد. پیدایش صورت ورود به هرم قدرت چه رانتدهد که درمی

ر کشور های موجود د)البته اگر رانت چنین وضعیتی نیازمند یک منبع رانتی عظیم است
ی به صورت مولد باشد نیازی به این منبع رانتی نیست( و یک رهبر مقتدر که به پشتوانه

نبع رانتی، کنترل نظامی ایجاد کرده و مخالفان غیرخودی را سرکوب کرده و ثبات این م
یک  زیرا به ،چنین شرایطی برای مجیب در بنگالدش وجود نداشت .شغلی ایجاد کند

 منبع رانتی عظیم دست نداشت و خود قربانی افسران رده پایین شد.

 پیرو اقتدارگرا   – مرحله چهارم: شبکه حامی .3-4

رایانه پیرو اقتدارگ – شکل یک شبکه حامیآمدن دوباره نظامیان بهکارش رویدر بنگالد
بود. ژنرال ضیا حزب جدیدی را ایجاد کرد و فضای رقابتی در سیاست و اقتصاد ایجاد 

یابی نبود مقام خود او بود که او هم قربانی همین فضای کرد و تنها مقامی که قابل دست
عمال سیاست دموکراسی پایه که قبالً هم ع رانت و اِرقابتی شد. در این وضعیت توزی
جهت ثبات سیاسی بود. در این دوران بنگالدش با یک اجرا شده بود بسیار هدفمند و در

امری که عجم اوغلو معتقد است اگر کشورها از وضعیت نهادی  ،روبرو شد یبزنگاه تاریخ
حال رداز آن بکنند. آمریکا که توانند ها را میمناسب برخوردار باشند بهترین استفاده

برای بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی محدودیت  بودبازار پوشاک خود  دادندستاز
اما کشورهایی نظیر بنگالدش که اصالً به حساب  ،عمال کرددر صادرات پوشاک اِ

 گذاری درو سرمایه فناوریحال انتقال هرآمدند شامل این محدودیت نشدند. بهنمی
گذار خارجی حاضر زیرا هیچ سرمایه ،گیردکندی شکل میتوسعه بهکشورهای درحالِ

های ارتقای مهارت و یادگیری، در این خاطر هزینههنیست با یک حاشیه سود اندک ب
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گذاری کند. اما این معافیت برای بنگالدش یک امتیاز جهت ورود کشورها سرمایه
ا نتوانستند ام ،از کشورها از این معافیت برخوردار بودندگذار خارجی بود. البته خیلی سرمایه

ایجاد  های گذشته واز این بزنگاه تاریخی استفاده کنند. انباشت بدوی سرمایه در سال
دار  در بنگالدش و حمایت علنی دولت و شخص ضیا، بخشی از ریسک یک طبقه سرمایه

ه ای را کگذاران کرهبرای سرمایهی الزم گذاری را به خود اختصاص داد و انگیزهسرمایه
د. گذاری کننبا محدودیت تجاری مواجه شده بودند را فراهم آورد تا در بنگالدش سرمایه

اولیه  دهیاما زیان ،پیش از این هم دستمزد نیروی کار بسیار ارزانتر از کره جنوبی بود
کرد. ممانعت می گذاری در بنگالدشجهت آموزش نیروی کار و انتقال فناوری از سرمایه

ای جهدهی بود. همچنین دولت بوجود انباشت بدوی در ابتدای مسیر جبران این زیان
های ریسندگی را ایجاد کند که در دست حامیان خود باشد اینکه خود وارد شود و کارخانه

 ایهیعنی دولت از رانت ،ده شود فقط نقش حمایتی به خود گرفتو به مرور زمان زیان
 حمایت کرد.  آنهامده حاصل از یادگیری برای آدستبه

 پیرو رقابتی –مرحله پنجم: حامی  .3-5

اند ها اجازه پیدا کردهسازمان این مرحله یک وضعیت به بلوغ رسیده است و همه
توانایی خود در ائتالف حاکم سهم داشته باشند. برخالف قبل که ائتالف حاکم درحدِ
کانیزم انتخابات میان احزاب، ائتالف حاکم تعیین نیافتنی بود در این مرحله با مدست

ت کردند، مکانیزم قدرشد. مشکل اساسی میان دو حزبی که بر سر قدرت رقابت میمی
 بود. 

راحتی ی قبل حاکم بر جامعه بوده بهاحزاب همواره معتقد بودند حزبی که در دوره
ت سومی به عنوان دولت موقسبب نفر همینبه ،دهی دخالت کندیأدر مکانیزم رتواند می

اما  .عالی بود وجود آمد که رئیس آن دولت، رئیس دیوانبرای دو ماه بین انتخابات به
ن سوی دولت تعییبه اینکه قاضیان ازتوجهبازهم این کار به مشکل برخورد کرد. با

ای از زمان دولت موقت کرد. برای بازهحزب حاکم بر دیوان عالی رسوخ می ،شدندمی
 های زیادی را از دست بدهد.دست نظامیان هم افتاد و سبب شد بنگالدش فرصتبه
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 هند .4

پاالوی روی در چارچوب نظم اجتماعی اقدام به تبیین مسیر توسعه هند نموده است. 
های نظم دسترسی پایه را و در زمان استقاللش بسیاری از ویژگی 1311هند در سال 

 نظام دسترسی بالغ را پیدا کرد. تکامل نظام دسترسی های یکدارا بود و به تدریج ویژگی
 .توان به سه دوره تقسیم کردمحدود در هند را می

 مراحل گذار از وضعیت طبیعی در هند 
 

 هارانت وقایع وضعیت دوره زمانی

1312-1311 
نظم با 

دسترسی 
 محدود پایه

گیری حزب کنگره، دوران قدرت

ریزی اقتصادی با برنامه، نهرویی

فاده از ابزارهایی برای صدور جواز است
گذاری، حفاظت از اقتصاد در سرمایه

استفاده از  برابر واردات، کنترل نحوه
سازی، کنترل ارز خارجی، صنعتی

ریزی مرکزی توزیع رانت، پایه
های چند ملیتی هند ی شرکتشالوده

سسات فناوری ؤایجاد م از قبیل تاتا،
 هندی

دات، ایجاد مصونیت در برابر وار
هایی اعطای مجوزها و سایر سیاست

 که برای کارآفرینان داخلی انگیزه
گذاری در صنعت فراهم سرمایه

های بازتوزیعی به رانت، آوردمی

ای از رساندن به دامنهمنظور یاری
اهداف دیگر همچون کاستن از 

ای، کمک های اقتصادی منطقهتفاوت
 های کوچک یا کاهش فقربه بنگاه

 

 مرحله گذار 1312-1312

افزایش فشارهای بازتوزیعی با رشد 
یافتن اقتصاد، ناکامی در 

درآوردن صنایع نوپا، نظمبه
ای، افتادن مدل توسعهکاراز

رسیدن ایندیرا گاندی براساس قدرتبه
ا هکردن بانکگرا، ملیدستورکار توده

و معادن ذغال سنگ جهت تقویت 
نظام پایه، افزایش اقتدارگرایی و 

شدن حزب کنگره چالش کشیدهبه
سوی سایر رقبای سیاسی در رقابت از

 هابر سر رانت

ها کردن بانکهای حاصل از ملیرانت
های بازتوزیعی، انحصار و معادن، رانت

 واردات

 

 تا کنون 1312
بلوغ 

 پذیرآسیب

استقرار اولین دولت مرکزی بدون 
حضور حزب کنگره، تکامل سیاست 

ائتالفی در مرکز و رشد احزاب 
ای، توانایی رو به افول حکومت منطقه

برای تخصیص رانت از باال، 
های مبتنی بر کاست و بسیج

ها، گرایی، بحران تراز پرداختجماعت

های های شومپیتری، رانتانتر
 بازتوزیعی، انحصار واردات
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 هارانت وقایع وضعیت دوره زمانی
طلبانه، آزادسازی های جداییجنبش
تزاید بههای روادی، خشونتاقتص

قومی، شتاب رشد اقتصادی اما با 
 افزایش نابرابری

 فیلیپین .5
این  پین از وضعیت طبیعی پرداخته است.تبیین نحوه گذار فیلیبه  1گابریال آر. مونتینوال

گیری سه ی حساس را تجربه کرد که به شکل( دو برهه1311کشور از زمان استقالل )
صورت دموکراتیک نی که ب، نمایندگا1312تا  1311دوره تاریخی مشخص انجامید. از 

به پایان  1312ی تاریخی در سال شدند بر کشور حاکم بودند. این تجربهانتخاب می
جمهور بود، دست به یک که در آن زمان رئیس 2در این سال فردیناند مارکوس .رسید

یک انقالب  1381کودتا زد و حکومت خود را به عنوان یک دیکتاتور آغاز کرد. در سال 
آمیز به حکومت اقتدارگرایانه مارکوس خاتمه داد و از آن زمان به بعد کشور تغیرخشون

 شود.ای دموکراتیک اداره مییک بار دیگر از سوی نمایندگان منتخب به شیوه
یک دموکراسی دوحزبی را تجربه کرد. در این برهه از زمان،  1312تا  1311فیلیپین از 

های ناشی داران خارجی بودند که از رانتایههای فرادست و سرمخاندان ،ائتالف حاکم
 زمین وجستند. این نظام از سوی کشاورزان بیاز کنترل واردات و ارز خارجی بهره می

حکومت استبدادی را  یک 1381تا  1312شد. فیلیپین از کارگران تهدید به خشونت می
 های فرادست وندانیافته از خاائتالف حاکم تشکیل تجربه نمود. در این برهه از زمان

های اعتباری و انحصارات بهره های ناشی از کنترل یارانهنظامیان بود که از رانت
شد. می طلب تهدیدجستند. این نظام از سوی شورشیان کمونیست و مسلمانان جداییمی

دموکراسی چندحزبی را تجربه نموده است. در این  تاکنون یک 1381 سال فیلیپین از
های جامعه های فرادست و نظامیان در کنار سازمانحاکم شامل خاندان ائتالف دوره،

های ناشی از کنترل انحصارات و که از رانت بوددوم  مدنی به عنوان شرکای دستِ

                                                           
1. Gabriella R. Montinola 

2. Ferdinand Marcos 
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تهدید این نظام از سوی شورشیان کمونیست،  جستند. قراردادهای دولتی بهره می
 .های نظامی ناخشنود بودطلبان مسلمان و دستهجدایی

 فیلیپین قبل از استقالل .5-1

های ائتالف حاکم پس از استقالل، باید شرایط فیلیپین قبل از استقالل جهت فهم ریشه
 322حاصل بیش از  1311 سال . ترکیب ائتالف مسلط پس از استقالل درکردرا بررسی 

رفت که با ساختار سال استعمار آمریکا به شمار می 12سال حاکمیت استعمار اسپانیا و 
پیش از ورود اسپانیا تلفیق شده بود. پیش از ورود اسپانیا، جامعه به سه دسته تقسیم 

شد: اشراف، مردان آزاد، وابستگان یا زیردستان. پس از ورود اسپانیا، وضعیت طبقه می
ر های سلطنتی صادتر شد و قانون مالکیت خصوصی اجرا شد. فرماناشراف مستحکم

ای هصورت رایگان مالکیت زمینداران فرصت یافتند بهی زمینشد که براساس آن همه
امیده )که اکنون مدیران نشد خود را تثبیت کنند. این عمل منجر به افزایش قلمرو اشراف 

 شدند(. می

تغییر چندانی در ساختار اجتماعی،  1838ورود ایاالت متحده به این کشور در سال 
ره که از سوی آمریکا منصوب شده بود، اقتصادی این کشور به وجود نیاورد. دولت جزی

صورت صحیحی شکل نگرفته است. دولت جزیره مدعی بود توزیع زمین در این کشور به
های دهقانی دست به یک اصالحات ارضی گسترده زد. منظور جلوگیری از شورشبه

مریکایی های آمندان و بنگاهای شکل گرفت که زمین به دست ثروتگونهتوزیع زمین به
 فتاد.ا

های بزرگ بود. حق رأی برای مناصب انتخابی عمالً محدود به مردان دارای زمین
ر بومی تی طبقات پایینعنوان واسطهسا بهؤچنین محدودیتی مجدداً بر نقش تاریخی ر

کرد. این امر همچنین همدلی صاحبان قدرت با منافع و حاکمان استعماری تأکید می
های نامزدها اما ویژگی ،حق رأی در طول زمان گسترده شد کرد.داران را تضمین میزمین

ی رهدار سیطکه حق رأی به فرودستان هم رسید، فرادستان زمینتغییری نکرد. زمانی
خود را بر نهادهای سیاسی کشور تثبیت کرده بودند. اصالحات ارضی در این دوره شکست 

 باشد:دالیل شکست اصالحات ارضی به شرح زیر می .خورد

  فروش زمین به قیمتی بود که کشاورزان قادر به خرید آن نبودند. -
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برداری از زمین را در خود داشت شرط نقشه ،ی مربوط به اصالحات ارضیالیحه -
  و تنها ثروتمندان توانایی استخدام نقشه برداران را داشتند.

تحده ی ایاالت مکنگره .ی سیاسی در دولت آمریکایی بوددلیل دیگر فقدان اراده -
 ای به پرداخت یارانه برای اصالحات ارضی نداشت. عالقه

 1472تا  1446دوره دموکراتیک پس از جنگ:  .5-2

، ایاالت متحده به فیلیپین حاکمیت کامل داد. در زمان استقالل ائتالف 1311در سال 
 زودیبه .داران خارجی ترکیب یافته بوددار و سرمایهحاکم عمدتاً از فرادستان زمین

ها پدید آمدند به آنها مشیی خطواسطههای ایجادشده بهگرانی که درنتیجه رانتصنعت
کاهش  .ن نبودزمیپیوستند. ائتالف حاکم پاسخگوی نیاز کارگران صنعتی و کشاورزان بی

دستمزد واقعی در بخش صنعتی و افزایش انتقال مالکیت زمین در مناطق روستایی به 
علت مقاومت های مسلحانه منجر شد. اصالحات بهورشها و شها و راهپیماییاعتصاب

وجود ی بههای اقتصادپیوستند که سیاستوقوع نمیرو بهاعضای ائتالف حاکم و نیز از آن
یج معلوم تدربه .بخشیدمیزان کافی بهبود نمیآورنده رانت برای ائتالف حاکم رشد را به

ندارد. فردیناند مارکوس از این شد که دولت منابع کافی برای تداوم حاکمیت فعلی 
 یک دیکتاتوری به راه انداخت. 1312در سال موقعیت استفاده کرد و 

 شرایط در زمان استقالل .5-3

داران بیگانه بود. در قدرت در دست خاندان فرادست و سرمایه 1312تا  1311از سال 
زودی هاما ب ،آمدحساب میهای کشاورزی بهزمان استقالل منبع اصلی ثروت، زمین

شدن به آن اضافه شدند. توزیع زمین در این دوران مشی صنعتیهای ناشی از خطرانت
 تنها قدرت اقتصادی که همچنین قدرتبا توزیع یکسانی شکل نگرفته بود. زمین نه

، های زراعیتنها برای دسترسی به زمینها و رعایا نهنشینکرد. اجارهسیاسی اعطا می
صورت غله یا پول در زمان تنگدستی، ها یا هدایا بهافت وامبلکه همچنین برای دری

ها همچنین آن .دار وابسته بودندخدمات پزشکی و سایر خدمات، به اعضای طبقه زمین
جهت حفاظت دربرابر اجرای سختگیرانه قانون متکی به وساطت ارباب بودند. چنین 

است که باید جبران شود. به روند، لطفی شمار میمنافعی که فراتر از شرایط اجاره به
 گرفت.نشین، این جبران غالباً صورت خدمات غیرمادی به خود میدلیل فقر اجاره
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نعمتی نفع ولیدادن، و مبارزه انتخاباتی بهیک نوع از این خدمات عبارت است از رأی
است که خود یا برای کسب یک جایگاه دولتی در انتخابات شرکت کرده است یا از 

تنها ثروت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی داری نهبنابراین زمین .کندحمایت مینامزدی 
 ،اینوجودبا .داران بخش اصلی ائتالف حاکم را در این دوره داشتندکرد. زمیناهدا می

مالکیت زمین شرطی الزم برای تحکیم موقعیت افراد در قدرت نبود. ائتالف حاکم افراد 
شان زور را در مناطق که مهار منابع اعمالکسانی .فتگرتری را هم دربرمیمعمولی

شمار ساختند نیز جز ائتالف حاکم بهآوردند و درنتیجه خود را ثروتمند میانحصار درمیبه
شد. داران خارجی را نیز شامل میسرمایه 1312ی رفتند. ائتالف مسلط در دههمی

 بود. ی خارجیی سرمایهصادرات محصوالت کشاورزی در سلطه
 سیاست

گرا و حزب ها در اولین دولت جمهوری در دست دو حزب سیاسی بود. حزب ملیانتخاب
تا سال  1311تازه تأسیس لیبرال. میان این دو حزب یک رقابت جدی بود و از سال 

صورت چرخشی جایگزین یکدیگر در قدرت شدند. آمدن مارکوس، بهکارو روی 1312
ی وابستگی حزبی از سوی ب و تغییر عنان گسیختهفقدان انسجام سیاسی در احزا

 آنها بود.  پرورانهمداران به سبب ساختار حامیسیاست
 

 هاهای واردات، کنترل اعتبارات بانکی و رانتیارانه. 5-3-1

وقتی  .مدآترین منبع ثروت به حساب میها، رانت حاصل از زمین اصلیدر زمان اسپانیایی
گیری از ود را وارد این جامعه کردند، فرادستان بهرهها حکومت خودگردان خآمریکایی

های مشیعنوان منبع رانت آموختند. پس از استقالل طولی نکشید که خطدولت را به
ها تبدیل به یک منبع های فوری جهت حل بحران تراز پرداختشده تحت اقداماتخاذ
یمت مغز نارگیل و های جنگی، افت قکاهش غرامت 1318های تازه شد. در سال رانت

تجاری  توازنناکامی صنایع داخلی در پاسخگویی به تقاضای کاالهای مصرفی، به عدم
بسیار شدیدی منتهی شد که دولت را ناچار به کنترل واردات و مبادالت کرد. بانک 
مرکزی اختیار یافت تا برای معامالت طال و ارزهای خارجی مجوز صادر کند. هدف از 

 .دسترس برای واردات کاالهای اساسی بودکفایت ارز خارجی در این سیاست تضمین
ل دادن به کی سامانت نظارت بر واردات را تأسیس کرد که وظیفهئدولت هی ،عالوههب
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خود به بهواردات را از طریق صدور مجوز برعهده داشت. اعطای یک جواز واردات خود
بندی شود، ارز خارجی و واردات سهمیهوقتی  .دادواردکننده حق دریافت ارز خارجی را می

های آورد. قیمتتقاضای مازاد برای این کاالها به بازارهای موازی یا بازار سیاه رو می
شدند به آنان که به ارز خارجی و واردات با باالتری که در بازارهای موازی پرداخت می

 داد.میقیمتهای رسمی دسترسی داشتند، اجازه کسب سود اضافی یا رانت را 

شدت کاهش یافت و به 1312های ارزی در سال کنترل بر واردات و درنتیجه رانت
 های بانک مرکزیاین منبع جدید وام .دست آوردائتالف حاکم منبع رانت دیگری را به

 ،دشداد گاهی اوقات منفی میهای تجاری وام میهایی که بانک مرکزی به بانکنرخ. بود
های در مالکیت دولت اغلب منافع حاصل از تورم کمتر بود. بانکچون نرخ بهره از نرخ 

 رخساختند. وقتی ندهی را به مشتریان صاحب نفوذ در دولت منتقل میهای عمالً وامنرخ
ایی هجای دریافت بهره عمالً یارانهکنند و بهدهندگان ضرر میواقعی منفی است وام بهره

 کنند. برای اعتبارگیرندگان فراهم می
 

 راهبردهای جذب یا سرکوب فرودستان دارای ظرفیت خشونت در این دوره. 5-3-2

شده ویقسازی تشائتالف حاکم در این دوره قادر به رسیدگی به نیاز مردم نبود. صنعتی
ع ولی مناف ،کنترل واردات، نیروی کار فعال در شهرهای صنعتی را افزایش داد توسط

تمزدهای دس .ساختش صنعتی را منتفع نمیها کارگران فعال در بخناشی از این کنترل
ای هرفت که منجر به نارضایتیپای تورم پیش میبهزحمت پاواقعی نیروی کار ماهر به

های کارگری بود. در این میان تعارضات میان نتیجه این امر ایجاد اتحادیه .کارگری شد
 کنندگان زمین نیز تشدید یافت. داران و اجارهزمین

  1496تا  1472از  دولت مارکوس .5-4

آمیز جمهوری، ساختن خطر سرنگونی خشونتمنظور برطرفجمهور مارکوس بهرئیس
اعالم حکومت نظامی کرد. مارکوس  ،مند اقتصادپاکسازی دولت و تشویق توسعه نظام

های نظامی را با مردانی از استان موطن خود که وفاداری شخصی به وی از پیش رده
 یجمهوری خود بود، انگیزهبه اینکه در دور دوم ریاستتوجهبا داشتند پر کرده بود و

ذاشتن افزایش گبهها و افزایش پتانسیل خشونت سبب روکودتا پیدا کرد. کاهش رانت
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های حاصل از اعتبارات و نرخ پشتیبانی از حکومت نظامی شد. در دوران مارکوس رانت
ل از انحصار خرید محصوالت همچنین در این دوره رانت حاص .ارز افزایش یافت

عنوان های مسلمانان بهدر این دوره گروهوجود آمد. )نارگیل و شکر( به کشاورزی
 شدند.بزرگترین گروه خشونت شناخته می

به اینکه درآمدهای کشور در این دوره از طریق فروش محصوالت کشاورزی و توجهبا
های خارجی بستگی داشت. تکانه شدت بهوضعیت درآمدی کشور به ،های خارجی بودوام

های بیرونی به انقباض درآمدی برای حکومت انجامید و دولت مجبور شد از این تکانه
ای هنظر کند. محدودیتهای خود فراهم کرده بود صرفبرخی منافع که برای نورچشمی

د روارداتی تخفیف یافت، عوارض حاصل از صادرات نارگیل به حالت تعلیق درآمد. این موا
المللی پول که مصرانه خواستار آزادسازی تجاری بودند، به دلیل فشار مقامات صندوق بین

میلیون دالر(  11داران )میزان بدهی انجام شد. ضربه اصلی را فساد مالی یکی از سرمایه
وم این اقدام هج .به دولت مارکوس وارد ساخت و با یک بدهی سنگین از کشور گریخت

دولت مجبور به حمایت از  .ها را سبب شدگذاری و بانکت سرمایهسساؤشماری از مبه
ی اطمینان مالشدت از عدمهای ناموفق نورچشمی شد که بهها و بنگاهسسات و بانکؤم

 ضرر دیده بودند. 

اطمینان مالی و های انتخاباتی و عدمرشد اقتصادی کاهش یافت و به دلیل هزینه
. درصد رسید 52افزایش یافت و نرخ تورم به بیش از ها، مخارج دولت حمایت از بنگاه
د کرد و مارکوس مجبور های خوهای نورچشمی را ناتوان از پرداخت بدهیاین تورم بنگاه

ها آن انست نظراتاما نتو ،دنبال حامیان جدید رفتها شد و در این وضعیت بهبه فروش آن
 را جلب کند.

 ها و وزیر دفاع به صفیان زد. یکی از ژنرالضربه نهایی به رژیم را اختالف میان نظام
صورت طنزآمیزی به خود اقدامات این اختالف میان نظامیان به .انقالبیون پیوستند

ها و قومیخط مشی مارکوس مبنی بر ارتقای خانواده، هم .گشتمارکوس برمی
را های آموزشی افسران ذخیره، قوای نظامی یل از یگانالتحصانشگاهیان فارغدهم

ربازان گرفتن سخدمتهایی میان افسران انجامید. مارکوس با بهسیاسی کرد و به تنش
 ها وهای سیاسی، شکنجه و قتل مخالفان، سرکوب راهپیماییجهت اجرای بازداشت
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د درعوض افسران وفادار اجازه یافتن .نگهداشتن دیکتاتوری، ارتش را سیاسی کردپابرجا
برداری از امتیازات غیرقانونی ورود پیدا در قالب قاچاق و بهرهجویانه های رانتبه فعالیت

مند هرهها که بنبهره ماندند و آپروری مارکوس بیها میان افسرانی که از حامیکنند. تنش
آغاز پایان کار مارکوس بحران اقتصادی بود که تحوالت در اقتصاد  شدند، شدت یافت.

پذیر مارکوس و حامیانش را نشان داد. عهد آسیببحران مالی ت .الملل عامل آن شدبین
ا به هوقتی رانت .بخشیدهای عظیم اعتبار میها میان مارکوس و حامیانش را رانتتوافق

کن کاهش های معتبر ممشمار توافق ،المللی، افت پیدا کردنددلیل تحوالت در اقتصاد بین
م کمهار سیاسی مارکوس کمیافت و موجب شد حامیان پشتیبانی خود را دریغ کنند و 

بنابراین سقوط رژیم مارکوس تقریباً به دلیل ناکامی وی در تدبیر نهادی بود  .رنگ باخت
که بتواند درصورت کسادی احتمالی اقتصاد به حامیان او تضمین معتبری درمورد فهرست 

 معتبری از مزایا ارائه دهد. 

 تاکنون 1496دوره دموکراتیک پس از مارکوس:  .5-5

توجهی رخ داد. فیلیپین در این دوره به ن دوره آزادسازی سیاسی و اقتصادی قابلدر ای
تر شده است. در ادامه شرایط رسیدن به دسترسی باز در ای ورود نزدیکشرایط آستانه

 گیرد.فیلیپین مورد ارزیابی قرار می

 ظرفیت خشونتسیطره بر کنشگران دارای  شرط اول: .5-5-1

گاه با بیوهای مسلحانه گاهدرگیری .همچنان ضعیف است غیرنظامیان بر ارتش سیطره
مأموران خودخوانده قانون در  .طلبان مسلمان ادامه داردشورشیان کمونیست و جدایی

اتی های انتخاباند و خشونتواکنش به تجاوزهای شورشیان و افزایش جنایت پدید آمده
هایی از ارتش اما بخش ،شددهد. هرچند دموکراسی در این دوره احیا همچنان رخ می

لحاظ حاضر هیچ خطری بهحالی غیرنظامیان سرباز زدند. درنسبت به تمکین به سیطره
ایی اما به توان ،ممکن است مردم از دموکراسی ناراضی باشند .دخالت نظامیان وجود ندارد

 اعتماد هستند. نظامیان برای آنکه کار بهتری انجام بدهند نیز بی
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 :یطره کامل غیرنظامیان بر نظامیانسدالیل عدم

نخست اینکه فرادستان اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهدافشان، نیاز به  -
  همکاری با نظامیان دارند.

 طلبان مسلمان، تفکیکوقفه علیه شورشیان کمونیست و جداییمنازعات بی -
 اندازد. یف ارتش را به تعویق میوظا

ر جنگ علیه شورشیان کمونیست به استفاده از دولت به دلیل محدودیت منابع د -
 نظامی روی آورده است.واحدهای شبه

 های دارای حیات دائمیشرط دوم: سازمان .5-5-2

اما بسیاری  ،اگر چه بخت اندکی در ارتباط با فروپاشی نظام دموکراتیک فیلیپین وجود دارد
صرفاً  احزاب .از نهادهای درون یا خارج از حکومت دارای عمر کوتاهی هستند

 بیشتر این احزاب .آیندجا شونده حامی پروری به حساب میهایی از روابط جابهائتالف
منظور حداکثرسازی بخت انتخاباتی آیند که بهشمار میهمچنان اتحادهایی موقتی به

کارآمدن به رویتوجهاعضای احزاب با اند.های فرادست طراحی شدهانداننمایندگان خ
 دهند.ر دوره، تغییر رویه میائتالف حاکم در ه

 شرط سوم: حاکمیت قانون برای فرادستان .5-5-3

ها یپینیدادگاه عالی منبع ویژه باور فیل .ترین نهاد قانونی در فیلیپین استدادگاه عالی مهم
بودن است. دادگاه عالی ظاهراً به دلیل تصمیماتش در حمایت از به مشروعیت و قانونی

. انگیختها را برمیجمهور این تحسینواست رئیسحاکمیت قانون، حتی برخالف خ
از شرایط کمتری برای  1312تا  1311فیلیپین در این دوره نسبت به دوره دموکراتیک 

 گذر از وضعیت طبیعی برخوردار است.

 مکزیک .6
های در چارچوب نظم دسترسی محدود اقدام به تبیین خودی 1آلبرتو دیاس کایروس

است. موضوع ظرفیت خشونت در مکزیک نیاز به یک  کردهیافته در مکزیک تحکیم
 یتأمل اساسی دارد. در مکزیک مشکل خشونت در طول قرن بیستم و در آغاز سده

                                                           
1. Alberto Diaz-Cayeros 
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دیکتاتوری  1322ی بخش حل نشده است. در اوایل دههای رضایتیکم به شیوهوبیست
ترش گس های اقتصادی ومحیطی نسبتاً باثبات برای فعالیت 1دیاسپورفیریو سختگیر 

ر جای تکیه بچنین ترتیبی به .نقش اقتصادی مکزیک در تجارت جهانی فراهم آورد
های فرادست اقتصادی که در حفاظت عمومی از حقوق مالکیت بر روابط میان خانواده
رو به صلح گذشت که دیاس در قدرت و ثروت سهیم بودند، تکیه داشت. این دوره از آن

های بومی را به زور جماعت .کردها تردید نمیشورش استفاده از خشونت برای سرکوب
 تادفرسبرده به کار در مزارع بزرگ میصورت شبهراند و حتی آنان را بهاز موطن خود می

 )بربریت مکزیک( که نهایتاً به انقالب مکزیک منجر شد.

آغاز شد و الگوی توسعه لیبرال را متوقف ساخت و یک  1312انقالب مکزیک در سال 
ایگزین ها را جی عدالت اجتماعی و بازتوزیع فرصتتر مبتنی بر اندیشهخواهانهطرح ترقی

بخش که شامل اصالحات ارضی، آموزش عمومی، آن ساخت. یک شروع کامالً امید
شد، رژیم را دگرگون کرد. این تماعی میهای اجتأمین حقوق کارگران و حمایت

اما رژیم  ،سوی یک نظام با دسترسی باز هدایت کندتوانست کشور را بهاصالحات می
انجامید.  1323یافته در سال انقالبی تنها به استقرار یک نظام حزبی مسلط شدیداً تحکیم

ف حاکم حتی بر مکزیک حکومت کرد. ائتال 2222تا سال  (PRI) 2انقالبی نهادی حزب
 شد.های کارگری را هم شامل میاتحادیه

بلکه آن دوره صلح  ،صورت واقعی در مکزیک مهار نشدخشونت به 1312تا  1358از 
یت ای همراه بود که غالباً حکاهگریختوصورت جستههای بهای تودهو ثبات نیز با بسیج

گذاشتن نمایشمت با بهی نارضایتی شهروندان و ظرفیت خشونتی داشت که حکواز درجه
 کرد. بازوی خود با آنها مقابله میوزور

زیرا حزب  ،های سیاسی نادر بودندها و قتل، تسویهPRIی حزب ها سلطهدر طول دهه
توانست از طریق یک سازوکار بسیار کارآمد در گردش نخبگان برای تمامی مقامات در 

                                                           
1. Porfirio Diaz 

2. Institutional Revolutionary Party (Spanish: Partido Revolucionario  

Institucional) 
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ازیگران باین وجودبا .ویانه ایجاد کندجی سطوح دولت، فرآیندهای جانشینی مسالمتهمه
 دیدند. معرض خطر میسیاسی خود را در

شکل گرفت. راهزنی صریح در  1382ی صورت دیگری از خشونت در مکزیک در دهه
اخیراً هم خشونت خود را در  .گیری و قتل بودشکل سرقت مسلحانه، دزدی، گروگان

زیرا آنچه  ،الش خشونت خاتمه نداده استچقاچاق مواد مخدر بروز داده است. مکزیک به
یافته است که از های تحکیمهای میان خودیکند تعاملظهور این پدیده را مهار می

ای از قواعد و مجموعهکنند و نهشان محافظت میامتیازهای سیاسی و اقتصادی
 هب منجر نفعذیهای سیاسی ترتیبات حاکم سیاسی و سازماندهی گروه؛ هاسازمان

 ای شده است که مانع گذار هستند. هایی تحکیم یافتهگیری خودیشکل

 مکزیک در چارچوب نظام با دسترسی محدود .6-1

 : نظام با دسترسی بالغ1312تا  1811مکزیک از سال  -

 ی بخشدیکتاتوری فردی، مشارکت محدود، کنترل مرکزی بر ارتش، توسعه
های دنی برای شرکتآهن، بانکداری و خرده فروشی، قانون ممعدن، راه
 خصوصی.

 نظام دسترسی محدود شکننده : 1311تا  1312 -
 نخستین رونق نفتی، انقالب مکزیک -

 نظام دسترسی محدود پایه :1323تا  1311 -
 : موج اول اصالحات ارضی1328تا  1318 -
، جنگ داخلی 1روکریست جنگ: بازسازی اقتدار پولی و بانکداری، 1321تا  1311 -

  .ضیان سیاسیاای، ترور نارمنطقه

 : نظام دسترسی پایه1313تا  1323 -

گذاری حزب مسلط. اقتدارگرایی انتخاباتی با گردش منظم دولت، کنترل بنیان
ا سازی بمدنی غیرنظامیان بر قوای نظامی، اصالحات ارضی شتابان، صنعتی

  .رویکرد جایگزینی واردات

                                                           
1. Cristero War 
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  .: تثبیت توسعه، سرکوب جنبش دانشجویی1313تا  1315 -
 : نظام دسترسی بالغ1383تا  1312 -

آهن، صنایع فوالد، خدمات عمومی، های دولتی در نفت، ارتباطات تلفنی، راهبنگاه
های شکر، کاغذ، خطوط هوایی، بحران بدهی، شورش چریکی و کارخانه
  .های اجتماعیجنبش

سازی تدریجی و گسترش جامعه مدنی، بهبود در دموکراسی :2221تا  1332 -
سازی با قدرت انحصاری در بازار، آزادسازی اقتصادی انون، خصوصیحاکمیت ق

  .جمهوریو قرارداد نفتا، بحران مالی، تغییر در قدرت ریاست

 محدود پایه: نظام با دسترسی تاکنون 2221 -

قوای نظامی، رقابت  ها، خشونت و نقشجنگ علیه مواد مخدر و شورش قاچاقچی
 .حزبی شکننده

ی، کارهای صنعتی قدرتمند که غالباً میان بانکداری، معدنروهبعد از قرن نوزدهم گ
کردند، توسعه یافتند. شکست اصلی نظم سیاسی آهن پیوند برقرار میفروشی و راهخرده

ه به رشد اقتصادی پایدار مربوط ب اقتصادی مکزیک برای ایجاد یک جهش کیفی منجر
ه فرادستان اجازه داده است تا نوعی از مناسبات اجتماعی است که در تعادل خود ب

وجود به هاآمیز سازوکارهایی را برای ایجاد و حفظ انواع فراوانی از رانتصورتی موفقیتبه
ساب حها از کنترل منابع طبیعی مانند نفت، توسط بخش دولتی بهآورند. برخی از این رانت

بلکه  ،دهدها را میعالیتتنها به دولت مکزیک اجازه تأمین مالی فآیند. درآمد نفت نهمی
ای بزرگ و هویژه شرکتبه معنای فشار نسبتاً پایین مالیات بر روی بخش خصوصی به

ها و افراد است. اشتغال در بخش عمومی، کسب قراردادها و دسترسی ثروتمندتر، خانواده
ا هآید. نوع سوم رانتحساب میهای اقتصادی از دیگر منابع رانت بهبه مجوزهای فرصت

های اجتماعی و سیاسی ها و سازمانها، اتحادیهاز طریق حفاظت ویژه انحصاری شرکت
 .آیدپدید می

 مکزیک در چارچوب خشونت .6-2

کننده در فهم موانع حرکت از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی تعیین یک جنبه
وزیع یفیت تهای عمومی دائمی )که در آنها بین قدرت و کباز این است که میان سازمان
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ازمان ها سهای خصوصی غیرمتمرکز )که در آنتظرفیت خشونت تناظر وجود دارد( و شرک
دوگانه  یک توازن کند(رسمی قدرت اقتصادی با توزیع واقعی این قدرت واقعیت پیدا می

 حاکم است.

نده کنهای دسترسی تعییندر مورد مکزیک توجه به توازن دوگانه در درک محدودیت
می عنوان یک سازمان سیاسی دائشد تا ائتالف حاکم بهزمین توزیع می .آیدیحساب مبه

ه کرد تحکیم شود، نحل می را های مرتبط با خشونت و بیان اقتدار سیاسیکه چالش
 وجود بیاید. جایی بهآنکه در قدرت اقتصادی جابه

در  هیافتهای خصوصی تشکلبازارهای سهام برای آن توسعه داده شدند که شرکت
طمینان ا های اقتصادیی خود بر بخشهای خانوادگی بتوانند از حفظ سیطرهقالب بنگاه

 حاصل کنند. 
ها از سوی دولت و شدن آنرسمیت شناختههای کارگری و بهدهی اتحادیهسازمان

مزمان صورت هجای خلق محیطی که بهی تنظیم مقررات برای فعالیت اقتصادی بهنحوه
کار را در عین حفظ حقوق کارگران ارتقا دهد، وری نیرویها و بهرهرقابت میان شرکت

 صورت گرفته بود.  نفعذیهای ی گروهیافتهدر جهت تثبیت نمایندگی تشکل

عنوان هها بهای ناشی از نفت در تأسیس پیوندهای روشن میان شهروندان و بنگاهرانت
 دیگر اخاللسویکارگزاران آنها از عنوانسو مقامات دولتی بهیکدهندگان و ازمالیات

ی هایکه بازیگران سیاسی همت خود را صرف رسیدگی به چالشصورتیکرد، بهمی
عمال خشونت پدیدار شده بود و نه تهدیدهایی ساختند که از جانب دارندگان ظرفیت اِمی

 شد.ها مییع نابرابر قدرت اقتصادی موجب آنکه توز
د دهشود که نشان میک مطرح میسیاسی مکزی ادجنبه از اقتص 1در این قسمت 

تند. ها هسترتیبات اجتماعی این کشور چگونه متضمن اعطای امتیازات عظیم به خودی
امتیازاتی که مانع از حرکت مردم در سلسله مراتب اجتماعی، تغییرپذیری، پویایی 

ی است که صورتشوند. ماهیت این ترتیبات بهکشی سیاست میاقتصادی و قابل حساب
اختیار گروه محدودی از شهروندان قدرتمند هایی اصلی برای انباشت سرمایه درفرصت

ی گذاران و بازیگران سیاسگیرد. این شهروندان از امتیاز دسترسی به سیاستقرار می
وانند آن تمندند و دارای ظرفیت واقعی خشونت هستند؛ ظرفیتی که در مواقع نیاز میبهره
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 های بسیار کمی برایدر مقابل اکثریت شهروندان مکزیک از فرصت .ندکار گیررا به
گذاری مولد برخوردارند. این فقدان دسترسی به آوردن سرمایه و ورود در سرمایهفراهم

 شود. موجب بروز خشونت می یها گاهفرصت

دادن ماهیت موازنه رایج اجتماعی اقتصادی و سیاسی در مکزیک موارد زیر برای نشان
 شود:حلیل میت

ی ی در میان رعایایگیری داراعنوان راهبردی که شکلالف. شکست اصالحات ارضی به
 ساخت.تهیدست را ممکن می

 ا هب. ایفای نقش محدود بازارهای بورس در ایجاد سرمایه برای اکثریت بزرگی از شرکت

شامل های اقتصادی ی تعدادی اندک از سازمانج. چارچوب تنظیم قانون که سلطه
 های انحصاری را تضمین کرده است. ها و اتحادیهشرکت

های نفتی در حفظ یک ائتالف حاکم مصون از فشارهای اجتماعی د. نقشی که رانت
 کنند. می ءایفا

 هاگیری داراییاصالحات ارضی و شکل .6-3

پس از انقالب مکزیک، خطر بروز خشونت در میان نخبگان و ضرورت ایجاد آرامش در 
انجامید. این حزب  PRI یعنی گیری یک حزب سیاسی مسلطوستایی به شکلمناطق ر

ی بازارهای روستایی و انباشت سرمایه برای فقیرترین مردم مکزیک شد مانع از توسعه
ای برای جلب حمایت انتخاباتی بود و کردند. زمین وسیلهکه از طریق زمین زندگی می

 ممکن سازد، تبدیل نشد. هیچگاه به یک دارایی که بتواند توسعه را 

د بگذار یان مکزیکییصورتی در اختیار روستارژیم بعد از انقالب نتوانست زمین را به
 در عوض ،ها امکان رهایی از فقر را بدهدکه یک دارایی درآمدساز برای آنها باشد و به آن

ه د کنحوی طراحی کروجود آورد و اصالحات ارضی را بهای از وابستگی بهدولت سامانه
د )مانن های فدرالی حیات خود نیازمند جریان منابع مالی و یارانهکشاورزان برای ادامه

بیمه، بذر و کود( بودند. بدین ترتیب رژیم کشاورزان را مجبور به حمایت از خود 
را  داران جدید از کسانی بود که قدرتساخت. دریافت یارانه مستلزم پشتیبانی زمینمی

 .در اختیار داشتند
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و ممانعت PRI ها از بازتوزیع زمین راهبردی سیاسی برای کاستن از فرسایش حمایت
 از خطر خشونت بود.

 کردن کشاورزان به دولت بود. نخستی اصالحات ارضی وابستهترین جنبهکنندهتعیین
 که منتظر دریافتی زمانی که در انتظار دریافت زمین بودند و پس از آن زمانیدر دوره

ها کشت هایی که بدون آننهاده) ها و کود شیمیایی از دولت بودندات یارانهاعتبار
محصول ممکن نبود(. این کشاورزان به قابل اتکاترین حامیان حزب مسلط های کمزمین

 مبدل شدند. 

 دسترسی به بازارهای بورس  .6-4

آمریکا  دبر بازارهای بورس مانندو الگوی توسعه مالی وجود دارد: یکی مبتنی کلیطوربه
توسعه مالی مکزیک در قرن نوزدهم سیری مشابه آمریکا . ها مانند آلمانو دیگری بانک

اما در قرن بیستم بازار بورس نتوانست منبع موفقی برای انباشت سرمایه  ،داشت
ازار بورس ای است که ویژگی بهای این شکست در دسترسی بستهکارآفرینان باشد. ریشه

ای هطریق بانکهای سرکوب مالی که سرمایه نه ازآید. در دورهاین کشور به حساب می
های بازرگانی خصوصی قابل تأمین نبود، تنها چند دوجین ای دولتی و نه بانکتوسعه

ک گر برای پذیرفتن یلزامات نهاد تنظیمشرکت در بازار بورس پذیرفته شده بودند. اِ
ه از قبل جز سازمان بورس بودند هایی کشرکت در بازار بورس قابل تأمل است. شرکت

وجود بیاورند که در بورس های دیگری بهسسات اقماری خود یا شرکتؤتوانستند ممی
مرکزی  حال دولتاینبا .سرکوب مالی نیز در نظام بانکی متداول بود .شدندپذیرفته می

ذاران گآمیزی منابع مالی بازارهای پولی را که تنها در دسترس سرمایهنحو موفقیتبه
افزایش داد. بدین ترتیب بازار بورس ترکیبی از صاحبان صنایع  ،گرفتبزرگ قرار می

تأمین مالی مبارزات  ،های بزرگآمد. شرکتشمار میبزرگ، و نهادهای مالی دولتی به
را  بودن بورس مکزیکگرفتند. میزان بستهعهده میانتخابی مقامات حزب مسلط را بر

ر داد. سنجش قراهای عضو این بازار و تاریخ تأسیس آنها موردِکتتوان با تحلیل شرمی
توانند اوراق قرضه عرضه کنند. در چنین شرایطی های بزرگ در بازار آزاد میفقط شرکت

ت ئخالق را داشته باشد. این امر نش غیرممکن است بازار بورس توانایی ایجاد تخریب
 شود.به توزیع نابرابر امنیت می گرفته و منجر
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ها به یک جمعیت وسیع را بازارهای بورس، گسترش فرصت ویژهنهادهای مالی به
را  های خانوادگی مسلطهای صنعتی و شرکتمدنظر نداشتند. بازار بورس امتیازات گروه

لذا حمایت مالی بازار بورس موجب رشد اقتصادی پایدار نبود. بازارهای  ،کردتثبیت می
 معامالت وای پیشرفته صورت فزایندهحال که بهعینرعمومی و خصوصی سرمایه د

الی بالقوه امکان دسترسی به بازارهای مکارآفرینان شدند، تنها اقلیتی از غیرشخصی می
همی سکه حدی تا ،عمال خشونت برخوردار بودندرا داشتند. این کارآفرینان از ظرفیت اِ

 مرکز ساختند. غیرمتناسب از اقتصاد و نفوذ ملی را در دستان خود مت

 ها و نیروی کارمقررات حاکم بر بنگاه گری انحصارگرایانهتنظیم .6-5

ا را در ههای بخش عمومی و خصوصی، بازتوزیع رانتگر در بنگاهچارچوب قوانین تنظیم
ها برای اکثریت بزرگی از مردم را تضمین کردن  فرصتمیان بازیگران مسلط با محدود

گروهی  هایروش طریق تهدید کارگران و بسیج آنها بهاز خود راها دیهکرد. اتحامی
دمی که مکزیک شکل داد سازوکاری برای ویالکردند. دولت رفاه بیزورگویانه بیان می

بلکه به جای آن حفاظی برای بخش مدرن و ممتاز  ،آمدحساب نمیتسلیم مخاطرات به
 کند. اصطالح غیررسمی منتقلبهپذیری آن را به بخش اقتصاد بود تا بار اقتصاد و فساد

 های نفتی و درآمد عمومی اندک حاصل از آنرانت .6-6

مکزیک در ارتباط با درآمدهای نفتی دچار بیماری هلندی نشده است. همین درآمدها به 
های پروری و ولخرجی در پروژهمداران اجازه حمایت سیاسی از طریق حامیسیاست

ی مستقیمی میان ماهیت اقتدارگرای وجه رابطهیچهاما به ،محلی در جلب رأی داده است
 های عمومی وجوددموکراتیک رژیم و اتکای آن بر ثروت نفت برای تأمین مالی بودجه

ای در تجارت خارجی مکزیک ندارد. این محصول در دوران رونق هم تنها نقش حاشیه
اخالص داخلی درصد تولید ن 1سال گذشته صنعت نفت تنها حدود  25کند. طی می ءایفا

 را تشکیل داده است. این امر از تنوع باالی اقتصاد مکزیک حکایت دارد. 

های نفتی دولت فدرال، تنها ناشی از افزایش قیمت جهانی این محصول رشد دریافتی
 زنی دوجانبه میانبلکه نتیجه چانه ،العاده غنی نیستهای فوقیا استخراج آن از چاه

اتی یک نظام مالی دنبال برقرارینیز هست. وزارت دارایی بهوزارت دارایی و شرکت نفت 
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مات امکان تصمییابی در میزان رانت نفتی ممکن، برای خزانه درحدِاست که ضمن دست
 مستقل شرکت را محدود کند. 

رو پابرجا ماندند که نظام سیاسی مکزیک در بازتوزیع امتیازات ویژه خصوصی از آن
تأمین مالی  .العاده موفق بودحاصل از منابع طبیعی فوق هایرانت ویژهها بهرانت
های های عمومی بر درآمد نفت تکیه داشت. درآمدهای بادآورده نفت، هزینهطرح

هایی که شهروندان الزم نبود بار آنها را کرد. برنامهی اجتماعی را تأمین میبلندپروازانه
باط بنابراین غالباً یک ارت .رنددر قالب مالیات مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده بگی

تانی سها از طریق اصل مفید مرتبط ساختن مالیاتکشانه میان شهروندان و دولتحساب
 شد. با تأمین کاالهای عمومی دیده نمی

  شیلی .7
در تبیین گذار کشور شیلی از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز  1پاتریسیو ناویا
به  1313کرده است. این دو تجربه از گذار ابتدا در سال ی این کشور یاد از دو تجربه

منجر به تحکیم  1332شکست منتهی شد و دموکراسی از هم پاشید و دیگری در سال 
اصلی این است که چرا شیلی در بار  سؤال. شددموکراسی و در نهایت رشد اقتصادی 

 اما در بار دوم موفق به گذر از حالت پایه شد؟ ،اول شکست خورد

های رقابتی تا و تصویب قانون اساسی و انتخاب 1425یلی از سال ش .7-1

 شکست در گذار:  1473کودتای سال 

 ها در میان فرادستانشیلی در این دوره یک نظام دسترسی محدود را تجربه کرد. رانت
شدند. در دوران دیکتاتوری های کارگری شهری هم بودند، توزیع میکه شامل اتحادیه

کرد سازی با رویصنعتی .ن و احزاب از ائتالف حاکم کنار گذاشته شدندنظامی، کارگرا
نظر ائتالف حاکم بود. در این جایگزینی واردات به کار خود ادامه داد و توسعه شهری مد

 شدند:دوره ائتالف حاکم شامل موارد زیر می
های کارگری و احزاب سیاسی و فرادستان روستایی نخبگان شهری شامل اتحادیه

ازی سها در این دوره، صادرات معدن، صنعتیکار بودند. از جمله رانتامل نخبگان معدنش

                                                           
1. Patricio Navia 
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توان نام برد. بعد از این دوره و مین بازارهای داخلی میأبا رویکرد جایگزینی واردات و ت
گیری دموکراسی، فرادستان روستایی به فرادستان صادرکننده تبدیل شدند و بخش شکل

های خصوصی داخلی و خارجی را دربرگرفت. های دولتی و کمپانیتمعدن فراتر از شرک
 یانیی برای زنان و روستاأر عمال تغییرات در قانون اساسی و ایجاد حقدر این دوره با اِ
یاسی وارد ی سیان تهیدست به صحنهیمشارکت بسیار پایین بود(، روستا )هرچند درصد

ید. سازمان آن برآ نتوانست از پی ام نهایتاًهایی را برانگیختند که نظشدند و چنان تنش
چالش کشید، نظامی که مبتنی بر سیاسی کارگر شهری نظام توزیع رانت را به

گرایش  دارانجای کارگران به کارخانهسازی با رویکرد جایگزینی واردات بود و بهصنعتی
پی آن  رد داشت. سیاست جایگزینی واردات به تثبیت یک طبقه کارآفرین شهری و نیز

ی کارگر شهری انجامید. رشد باالی شهرنشینی در پی سیاست جایگزینی یک طبقه
نشینی، رشد احزاب جناح چپ را فراتر از پایگاه سنتی خود در واردات و افزایش حاشیه

ار کیافته تسهیل کرده بود. تحوالت سیاسی درون حزب محافظهطبقه کارگر سازمان
درون  طلببه رشد احزاب اصالح سیحیت کاتولیک نیز منجرهمراه با اصالحاتی درون م

 مناطق روستایی شد. در این دوره اصالحات کشاورزی جامعی شکل گرفت. 

ی نیروی کار ارزان و یک بازار شهری داران فرادست عرضه گستردهدر این دوره زمین
فع احزاب فاقد قدرت انتخاب را برای فروش کاالهایشان داشتند. این فرادستان مدا

ی واسطههی صنعتی در مناطق شهری که بشدند. رشد یک طبقهکار شناخته میمحافظه
             جایگزینی واردات ایجاد شده بود، سازی با رویکردهای صنعتیاتخاذ سیاست

دکزیرا بسیاری از صنعتگران در پیوند با ان ،چالش نکشیدندبه ساالری را مستقیماًاندک
زینی ها از طریق سیاست جایگدار سنتی بودند. صنعتگران با دریافت یارانهزمین ساالران

 جستند. ها بهره میواردات از رانت

گیری یک طبقه به شکل گرفتن صنعت مس در شیلی منجرو قوت 1323بحران مالی 
 ها نصیبای که رانتقدرتمند کارگر در شهرهای معدنی شمال کشور شد. پس از دوره

 یهای خارجی و بخشی محدود از طبقههایی با مالکیتشرکت کار عمدتاًستان معدنفراد
های دولتی طریق هزینهکردن درصدد برآمد تا ازفرآیند ملی .شدکارگران معادن می

جمله وقایع این دوره مند سازد. ازها بهرهجامعه را از این رانت ضعیفاکثریت 
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بود که درصدد اصالح افراطی توزیع  1آلنده ادورسالو آمدن دولت سوسیالیستکارروی
به تفکر سوسیالیستی که در توجهها برآمد. در این دوره و باقدرت سیاسی و نهایتاً رانت

شدن ملی .دست دولت افتادبه دولت آلنده وجود داشت، معدن مس ملی شد و کامالً
 صورت گرفت. 1382صنایع تا سال 

ها بود، تعادل سیاسی را برهم زد و منجر توزیع مجدد رانتدنبال بازدولت آلنده چون به
 دار با برانگیختن یک کودتایساالری زمیناندک. به سقوط آلنده توسط نظامیان شد

گیری یک نظام با دسترسی به شکل العمل نشان داد. این کودتا منجرنظامی عکس
 .محدود در شیلی شد

ن اقتدارگرایی و حکومت : دورا1441تا  1473ائتالف مسلط از سال  .7-2

 های کارگریدار، نخبگان شهری به جز اتحادیهنظامیان، الیگارشی زمین

 و احزاب سیاسی

بر شیلی  2پینوشهآگوستو سال توسط ژنرال  11دوره یک دولت نظامی برای  در این
اده فدار و بخش بازرگانی بود. در این دوره با استساالران زمینها مختص اندکبود. رانت

از نظرات اقتصاددانان مکتب نئولیبرال دانشگاه شیکاگو، اصالحات اقتصادی فراوانی 
های مشی جایگزینی واردات به سیاستبرای تبدیل خط شکل گرفت. این اندیشمندان 

؛ های دولتی، خصوصی شدندنئولیبرال همسو با قواعد بازار فشار زیادی آوردند؛ شرکت
مخارج  1382 سال بعد از بحران ویژهحذف شدند و به مقررات و ساختارهای نظارتی

 دولتی کاهش یافتند.

 یردموکراتیکشرایط غشده تحتپرسی برگزارکه در یک همه 1382قانون اساسی سال 
قابله با ها برای مبینیسیاسی را تحکیم کرد که مملو از پیش به تصویب رسید، نظام

های اقتدارگرایی مانع از ظهور حیاط خلوتگرفتن اقتدارگرایان بود؛ بست قراربندر
ریزی دقیق یک نظام نهادی از نظارت و موازنه برای شد. طرحدموکراسی تمام عیار می

همگان روشن کرد که حتی اگر نظامیان در مسند قدرت نباشند ترتیبات قانون اساسی از 

                                                           
1. Salvador Allende 

2. Augusto Pinochet 
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اهد کرد. ومالکیت خصوصی حمایت کرده و یک الگوی اقتصادی نئولیبرال را تحکیم خ
همان ترتیبات اساسی که برای  ،زنندسفارشی پا را می هایگونه که حتی کفشهمان
کردن حضور نظامیان در قدرت طراحی شده بود، فرصتی برای مخالفین فراهم دائمی

 آورد تا دموکراسی را به بار آورند. 

کرد و ، دولت فضای سیاسی را برای مخالفین باز 1382بعد از بحران مالی سال 
های اجتماعی، ثبات اجتماعی را به خطر انداخت. احزاب سیاسی دموکراتیک از اعتراض

ت پرسی جهشده در قانون اساسی استفاده کردند و با برگزاری یک همهفرصت فراهم
ساله جدید برای پینوشه ی ریاست جمهوری هشتی یک دورهگیری دربارهتصمیم

 موافقت کردند.

دموکراسی  1332ی ندادند. در سال أمردم شیلی به پینوشه ر ،1388در اکتبر سال 
 حیات مجدد یافت. 

عنوان نئولیبرالیسم مدل اقتصادیش را به 1رتاسیونسبعد از تحکیم دموکراسی، حزب کن
ن امر ای .کندی انسانی و اقتصاد مبتنی بر یک بازار اجتماعی معرفی میبا یک چهره

ننده کعنوان یک عامل تعیینیراث پینوشه همچنان بهحد مچهاست که تا آن دهندهنشان
باقی مانده است. کشور شیلی از لحاظ فقر تحت فشار بود. فقر فراگیر و محرومیت 

سوی اقتدارگرایی یا ثبات در گردی بهتوانست باعث عقباجتماعی و اقتصادی می
 در این دوره اصالحاتی در قانون اساسی شکل گرفت. دموکراسی شود.

کار، الف مسلط: نخبگان شهری، بخش صادرات، نخبگان معدنائت .7-3

 احزاب سیاسی

آرام ولی پایدار بازارهای  محور، رشدابزار رانت: صادرات معدنی، بازار آزاد، اقتصاد صادرات
 داخلی مرتبط با طبقات متوسط

 
 

                                                           
1. Concertacion 
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گذار از یک نظام دسترسی محدود به یک نظام دسترسی باز در شیلی  .7-4

  2111 تا 1441دموکراتیک 

عنوان یک جامعه با دسترسی به بعد، شیلی را به 1332ی رشد طبقه متوسط از دهه
راتبی مشدن طبقه متوسط، ساختار سلسلهحال با قویعینمحدود تثبیت کرده است. در

راگیری کردن فباال به پایین دموکراسی بعد از پینوشه با فشارهای جدیدی برای فراهم
انی که در دوران اقتدارگرایی در قانون اساسی برای خود حیاط نفعذیمواجه خواهد شد. 

دهند. فراگیری هایی را ایجاد کرده بودند در برابر اصالحات مقاومت نشان میخلوت
اجتماعی و سیاسی باید از طبقه فرودست به طبقه متوسط و فرادست گسترش یابد. 

خ کننده در تاریعامل تعیینعنوان ساله پینوشه به 11و دیکتاتوری  1313کودتای سال 
های مصوب در دولت نظامی بنا شده است. شیلی باقی مانده است. دموکراسی بر شالوده

ت هایی برای حیاط خلوبستبار اصالح شده است و بناین قانون اساسی اگرچه چندین
اما این مسائل یادآور این است که پینوشه پدر شیلی امروز محسوب  ،اقتدارگرایی بود

رتاسیون در این سدولت کن 1یک ناپدری شایسته بود. رتاسیون سد. البته ائتالف کنشومی
ه ترین دورهای اقتصادی و سیاسی یاری رساند و تصدی موفقدوره به التیام جراحت

یلی عهده داشت. دموکراسی شبه را رشداقتصادی، فراگیری اجتماعی و تثبیت دموکراسی
ده از نظام اقتدارگرا تکامل یافته است نیز در درون شهای تحمیلرغم محدودیتکه به

 .ثبات تحول پیدا کرده استشده با رشد اقتصادی باساختار سطوح نابرابری ترکیب
سبب دارای نقاط قوت و ضعف آشکار و غیرقابل تردیدی است. شیلی اینک از همینبه

ت نی از بازگشگونه نگراای که هیچگونهیک دموکراسی مستحکم برخوردار است به
نهادهای مستقل با  نهند واقتدارگرایی وجود ندارد. مردم شیلی دموکراسی را ارج می

ها به صورت هنجار اند، انتخابموازنه قوای کارآمد نظام سیاسی را باثبات ساخته
 اند و احترام به حقوق فردی فراگیر است. درآمده
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 کنگو جمهوری دموکراتیک .9
چارچوب نظم دسترسی محدود از کشور جمهوری در 1لترزکایی کایسر و استفانی و

عنوان کشوری با نظم شکننده یاد کرده است. کنگو به بهترین شکل دموکراتیک کنگو به
تواند تحت عنوان یک حکومت شکننده طبیعی توصیف شود. حکومتی که در می

خود حفاظت تواند از موجودیت های داخلی و خارجی به دشواری میرویارویی با خشونت
های سریع سوییغالباً دچار دگر ،ثبات هستندکند. تعهدات درونی ائتالف حاکم سیال و بی

شوند و به هویت و شخصیت فردی اعضای ائتالف بستگی دارد؛ امری که در بسیاری می
د اعتماد به رعایت قواعهای قابلهای ممکن فرادستان را از پذیرش و پایبندیاز موقعیت
 دارد. باز می یا قوانین

گویش و زبان محلی  122گروه قومی و  252که  میلیون نفری  18در این کشور وسیع 
 هایِرژیم دهد استحصال منابع طبیعی در تمامی مراحل گوناگونِرا در خود جای می

این منظور ماهیت ائتالف حاکم  بهکرده است.  ءحاکم نقشی محوری در حکمرانی ایفا
رسی قرار خواهد گرفت. اساساً سه رژیمی که در طول این دوره بر بردر این دوره مورد
سازی قدرت در چارچوب اند خصوصیات مشترک مهمی دارند: شخصیکشور حاکم بوده

ها یزهگیری از انگهای قومی و جغرافیایی، بهرهبه وفاداری ءیک حزب حاکم تصنعی، اتکا
اتکای شدید به شرکای خارجی جهت تثبیت گروه کوچک و وفادار از نخبگان حاکم و 

 در مواقع بحران. 

بخشیدن به ترکیب ناکامی در درک اهمیت وسعت ،جمهورعلت سقوط هر سه رئیس
ا هبود. هر یک از این رژیم نفعذیهای ی تنگ برخی از گروهنخبگان قدرت فراتر از دایره

روهی متنوع از کنشگران دادن به گبا با ناکامی در میدان 2از جمله رژیم فعلی ژوزف کابیال
راه را برای سقوط خود هموار کرده است. این  ،ی حاکمشدن در خیل طبقهنفعذیبرای 
فرسای حفظ میزان کافی از ی طاقتکردن خود به وظیفهها همچنین با متعهدرژیم
پای خویش وطریق حفاظت از قدرت خود دستاینها جهت بقای نخبگان موجود و ازرانت

                                                           
1. Kai Kaiser & Stephanie Wolters 
2. Joseph Kabila 
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وانست تهای همسو با توسعه که میو توانایی خود را برای ورود به انواع فعالیت را بسته
زیربنای محبوبیت سیاسی واقعی را شکل دهد، محدود ساختند. سرانجام آنکه هر سه 

های رأی قومی و ها از خود در میان پایگاهدولت برای تداوم بخشیدن به پشتیبانی
 لیدی داشتند. ی شدیدی بر افراد کجغرافیایی تکیه

ن به ای .ی عطف درخور توجه وجود دارددر تاریخ جمهوری دموکراتیک کنگو چند نقطه
ی ؤالسی کنگو نگریست. های مهمی در مسیر توسعهعنوان بزنگاهتوان بهنقاط عطف می

رای تر بانداز رفاه افزونلحاظ ثبات و چشمها بهکه وجود دارد آن است که آیا این بزنگاه
های تکاملی؟ این نقاط آورند یا چرخههای شوم به وجود میکنگو بیشتر چرخهمردم 

، فرآیند صلح و 1332ی های قانون اساسی در اوایل دههعطف شامل تشکیل کنگره
شود. می 2221گذاشتن قانون اساسی و انتخابات ملی در سال دولت انتقالی و به رأی
سوی نخبگان قدرت را در هریک ونت ازی مدیریت رانت و خشمحققان در اینجا نحوه

 تر روابط جامعه و حکومتهای ژرفها در الیهاز این مقاطع بیان نموده تا بعضی از پویایی
 تر شود.شفاف
چنین  .طلبانه شده استمدت و فرصتای کوتاهفزایندهطورجویی نخبگان قدرت بهرانت

ر اندازهای رشد حتی داد و چشمی کلی  ظرفیت کیک اقتصتواند از اندازهگرایشی می
 مقایسه با سطح اندک فعلی نیز بکاهد.

شود: در بخش اول عناصر کلیدی در همین راستا بحث مقاله در چهار بخش پیگیری می
 .ودشی رهبری پس از استعمار در کنگو بررسی میماهیت اقتدار سیاسی در سه مرحله

 شودمی واقعمورد تحلیل ( 1لورنت کابیال)فرود نخستین دولت کابیال ودر بخش دوم فراز
بخش چهارم چشم اندازهای  می پردازد. آنهای پس از ی دولتبخش سوم به مطالعه و

گان های متداول میان نخبزنیبه چانهتوجهکلی گذار از نظام دسترسی محدود شکننده با
بط مرکز ها، اصالحات در بخش امنیتی، کارگزاری خارجی و ماهیت رواقدرت، رانت

 گیرد.پیرامون مورد ارزیابی قرار می
 

                                                           
1. Laurent Kabila 
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 ای با نظم شکنندهکنگو جامعه .9-1

صلی که عوامل ا ،انداز نظام دسترسی محدود شکننده به کنگو نگریسته شوداگر از چشم
از نوع  سوی تعادل متوسطی سطح پایین کنونی بهتوانند به گذار از تعادل شکنندهمی

نجامد کدامند؟ نخبگان قدرت در طول تاریخ چگونه های دسترسی محدود پایه بینظام
وی سیافته اظرفیت خشونت سازمان ،اندرانت به دست آورده ،اندها را اداره کردهائتالف

 ؟اندحکومت را توان بخشیده و نیروهای مرکز پیرامون را به توازن رسانده

 ( 1447تا  1465) 1موبوتوژوزف دزیره دولت 

پروری استوار بود که حفظ و نگهداری از آن به پیچیده از حامی قدرت موبوتو بر نظامی
 پیرو و ویژگی مختص چنین - وجود شبکه حامیجریان ثابتی از منابع نیاز داشت. با

بلکه  ،ی کمی برای ابتکارهای شخصی داشتندتنها انگیزههایی، وزرا و کارکنان نهشبکه
 ،عالوههب .اندوزی کنندممکن مالحدرند تاکرد وقتی در قدرت حضور داافراد را ترغیب می

جای حکمرانی کارامد بود، دستگاه حکومت و بهسیاسی  کار مهارِدستورِاز آنجا که 
 تدریج تحلیل رفت.مردم زئیر بهبه رسانی تواناییش در خدمت

پیرو، پول و قدرت در ازای وفاداری شخصی و خدمت به  -های حامی در شبکه
های نخبگان سیاسی از طریق علقه گرفت.معاوضه قرار میجمهور موردِرئیس
ی ب حکومتی حوزهصای از مناکم پیوند خوردند. چنتهی فردی با حاپرورانهحامی

ی نیرومندی برای خدمت و شان انگیزهدهد که جذابیتمشترکی از مزایا را شکل می
 وفاداری شخصی است. 

 اینوجودانس حاکمیت ملی برگزار شد. باسیاست چندحزبی احیا شده و کنفر 1332در 
ی طهداشت تا سلرقیب را به مسابقه با یکدیگر وامی نفعذیهای او همچنان ماهرانه گروه

 ار نبود.تر درکسوی دولتی دموکراتیکخود را بر قدرت حفظ کند و پیشرفتی واقعی به

ی دولت و مردم ابطهعیار در نهادهای رسمی انجامید. ررژیم موبوتو به یک فساد تمام
هایش در خدمت مردم باشند مشیجای آنکه دولت و نهادها و خطبه .حد وارونه شدازبیش

های گوناگون آن مجبور بودند مردم را از منابع و خدمات محروم حکومت و دستگاه

                                                           
1. Joseph-Desiré Mobutu 
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ن داشت به ایزیرا برای تغذیه نظام پدرساالری که موبوتو را در قدرت نگاه می ،سازند
 نیاز داشت.  منابع

 ،ددادنهایی که از وجود مشکل در اقتصاد خبر می، اولین نشانه1312ی ی دههدر میانه
های کلیدی تحت مالکیت وقفه در عملکرد شرکتتر در قالب افت بینمایان هاز هم
گان کننددر بخش معدن پدیدار شد. بانک مرکزی یکی دیگر از تأمین ویژهبه ،دولت

آمد. وقتی پول بیشتری احتیاج بود، فرماندار به چاپ و به حساب میعادی منابع مالی 
ظیم تورم عبه یک ابر فرآیندی که نهایتاً ،آوردتزریق پشت سرهم پول محلی روی می

های دولتی و این واقعیت بود انجامید. این وضع عمدتاً حاصل فقدان مدیریت در شرکت
رانجام کرد. این شیوه سشخصی خود رفتار میی سسات به مانند خزانهؤکه موبوتو با این م

 اقتصاد زئیر انجامید. کامل به فروپاشی

بلکه خود دستگاه دولت نیز به منبع درآمدی برای حفظ  ،تنها اجزای مولد حکومتنه
رژیم تبدیل شد. قراردادهای دفاعی، زیربنایی، ارتباطات راه دور و مانند آن، همگی 

کسب درآمد کرد. درآمد  نفعذیبرای گروه یک از آنها هرشد از معامالتی بودند که می
د حتی یک واح .شرکت دولتی برق غارت شد ،شدحاصل از گمرکات به زور ستانده می

تصمیم  1313 سال اداری نبود که بخشی از درآمدهای خود را صرف حفظ نظام نکند. در
ظام ن مالی برای نکردن اقتصاد یک منبع مهم دیگر برای تأمیموبوتو مبنی بر ملی
 پدرساالر فراهم کرد.

 سقوط موبوتو و برخاستن کابیال .9-2

ت متحده و نهادهای روابط میان موبوتو و متحد اصلی خود ایاال 1332ی در اوایل دهه
ت و وخامت گذاشبهالمللی پول رواز جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی بین مالی

روهای نی پیمان»گروه  چهار حالت تعلیق درآورد. صندوق تمامی روابط خود را با زئیر به
کابیال به ریاست لورنت را شکل دادند.  AFDL یا همان «دموکراتیک برای آزادی کنگو

 این ائتالف منسوب شد.
 (2111تا  1447) کابیاللورنت  دولت 

 ب باال در دولت وصکابیال با خود فوج عظیمی از اهالی استان محل تولد خود را به منا
قبولی ابلق یال تالشسرعت شکل پیدا کرد. کابی حاکمه جدید بهاین طبقه .ماردارتش گ
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امور  یماندگان از قدرت در ادارهکردن بیرونی درونی خود یا درگیربرای گسترش حلقه
کشور صورت نداد. او نخبگان سیاسی و اقتصادی و نظامی موبوتو را طرد کرد و مخالفان 

و مرتبطین ال کابی هم کوبید.وعیت تمامی فعالیت سیاسی درسیاسی را با وضع قانون ممن
های شخصی خود را بسط دادند و شروع به های بعد سریعاً امپراطورینزدیکش در ماه

 یی حاکمهرفتار آنها امیدها را در مورد آنکه طبقه .های شخصی کردندنهادن ثروتبنا
باد کردن خود خواهد داشت بردجدید نسبت به گذشته فساد و تمایل کمتری به ثروتمن

 داد. 
 لذا در مشروعیت ،ای را از هم گسستنهادن اجماع داخلی اتحاد منطقهبدون بناکابیال 

تأثیر تحت یالکاب شدت به این مشروعیت نیازمند بود ناکام ماند.بخشیدن به رژیمش که به
انتقاد  بب موردِسینهمهای سیاسی ممانعت کرد و بهسوسیالیست خود از فعالیتتفکر شبه

 جامعه جهانی قرار گرفت. 

 دولت ژوزف کابیال .9-3

است  که کشور را به فرآیند صلح رساند آنکابیال رنت کابیال و ژوزفوتمایز اصلی میان ل
جمهوری به سراغ جامعه جهانی رفت و بدین وسیله محض رسیدن به ریاستکه ژوزف به

ا کلید زد. نهادهای گوناگون بانک جهانی ی دستیابی به صلح رشدهآغاز فرآیند متوقف
ی، ی کابیال با مخالفان سیاسگرانهسرکوب . رفتاردوباره به تعامل به کشور پرداختند

 این رفتار سبب ،های کنگو، دولت وی را بیشتر در انزوا قرار دادی مدنی و رسانهجامعه
ی معیارهای دموکراس المللی دعوت به رعایت باالیی بینشد که کابیال از سوی جامعه

 و حقوق شود. 
خابی بار در کشور دولتی فراگیر و انتدر این دوره با تشکیل دولت موقت برای نخستین

حساب آورد که در آن توافقی واقعی میان ای نادر بهتوان برههسرکار آمد. این دوره را می
 یی جامعهشک کلید این موفقیت ورود جدنخبگان قدرت در کنگو به وجود آمد. بی

سوی دادن دولت انتقالی و راندن آن بهالمللی به موضوع بود که با درکنار هم قراربین
به نقاط عطف اصلی همچون رفراندوم قانون اساسی و انتخابات ملی  دستیابی نهایی
کرد. تمامی بازیگران در دولت کرسی داشته و بنابراین فرصتی برای  ایفاءنقش محوری 

هبودی ها، این وضع بی آنشتر احزاب و افراد گردانندهع داشتند. برای بیدسترسی به مناب
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دن کشتی نشانگلای برای بهآمد و لذا انگیزهنسبت به شرایط گذشته خود به حساب می
 د.ای نداشتنانداختن چنین جایگاه حاضر و آمادهخطرو به

  زامبیا .4

ی زامبیا، روند توسعه این وی توسعهبران یا اغواگر چاق جوی لبهودر جست 1برایان لوی
 بررسی قرار داده است.کشور را در چارچوب نظریه وضعیت طبیعی نورث مورد

دوم  یکه در نیمههنگامی عنوان یک واحد ملی تصادفی است. های زامبیا بهاستگاهخ
قرن نوزدهم امپراطوری بریتانیا از آفریقای جنوبی به سمت شمال به سوی آفریقای 

های لبیطش در تضاد با جاهاهای امپریالیستیطلبیرفت دریافت که جاهپیش می مرکزی
مانده ترفندهای جای بهمرزهای زامبیا نتیجه .ها قرار داردآلمان، بلژیک و پرتغالی

یک از رهای رقبای خود در هساختن پیشرویآمیز بریتانیا در متوقفدیپلماتیک موفقیت
 هایآمدند. مساحت سرزمین به جامانده وسیع بود و جمعیتها به حساب میاین جبهه

گرفت که غیر از ارباب استعمارگرشان اشتراک ی متعددی را در برمیبومی پراکنده
ت ئز کشف ذخایر عظیم زیرزمینی مس نشچندانی با هم نداشتند. رشد اقتصادی زامبیا ا

ز زامبیا را به یکی ا ،ارکگرفت. رونق فعالیت معدنی در کنار تقاضا برای نیرویمی
 ترین اقتصادهای آفریقا تبدیل کرد. شهری

. استگذاری چندحزبی با یک مجلس قانون جمهوری حکومت زامبیا از نوع
 .کنندساله حکومت می 5های دولت زامبیا در دوره و رئیس جمهوررئیس

کائوندا  1312جمهور زامبیا بعد از استقالل بود. در سال نخستین رئیس 2کنت کائوندا
 1315ا ممنوع اعالم کرد. بازار جهانی مس در سال فعالیت تمام احزاب مخالف دولت ر

نده مس و سومین صادرکن استبه این دلیل که اقتصاد زامبیا متکی به مس  و فرو ریخت
 افزایشاقتصادی زیادی به این کشور وارد کرد و باعث  یباشد ضربهدر دنیا می

شدید نیز بر  تورم شد، همچنین شورویو آمریکا های سنگین دولت از جمله بهبدهی
ها در زامبیا آغاز شد که در جریان آن اقتصاد زامبیا حکمفرما شد. از آن پس شورش

                                                           
1. Brian Levy 

2. Kenneth Kaunda 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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از  1331چندین هزار تن کشته شدند. با افزایش فشارهای داخلی، کائوندا در ماه مه 
 .کشور فرار کرد

شد و  رانتخاباتی به صورت چندحزبی و دموکراتیک در زامبیا برگزا 1331اکتبر  31در 

انتخاب شد. چیلوبا با شعار اصالحات اقتصادی و  1فردریک چیلوبا جمهور جدیدرئیس
سازی و های خصوصیکردن زندگی مردم به قدرت رسید. او در آغاز با سیاستمتحول

زامبیا را داشت که نتایج آن  یدادن به اقتصاد آشفتهسامانوایجاد بازار سهام سعی در سر
سال دیگر نیز به  5به مدت  1331ده نبود. چیلوبا، بار دیگر در نوامبر چندان امیدوارکنن

 1331جمهوری پیشین( در سال جمهوری انتخاب شد. کائوندا )رئیسریاست

ین پس از ا .کودتای او با شکست مواجه شدعلیه دولت چیلوبا را داشت که  کودتا قصد
 .کودتای نافرجام، کائوندا دستگیر و راهی زندان شد

ی دیگری بر پیکره یبا رکود در بازار مس و افت شدید قیمت آن، ضربه 1331در سال 
 چیلوبا، جمهوریریاست ةو پایان دور 2221. در سال شدقطبی زامبیا وارد اقتصاد تک

دیگر  یدوره یک برای بتواند او که داشت را اساسی قانون رد تغییر در قصد وی
جمهور باقی بماند که با اعتراضات داخلی موفق به انجام این کار نشد. سپس چیلوبا رئیس

رئیس جمهور زامبیا شد.  2222در ژانویه  2لوی مواناواسا از قدرت کنار رفت و معاونش،
یلوبا( افشا شد و او متهم شد که جمهور سابق )چفساد مالی رئیس 2222در ژوئن 

بازداشت و  2223است. چیلوبا در فوریه کشور را باال کشیده یها دالر از بودجهمیلیون
جمهوری در زامبیا برگزار شد و تمجدداً انتخابات ریاس 2221تبعید شد. در سال سپتامبر 

 ،2228در سال  واناواسار سمت خود ابقا شد که پس از مرگ مد 2211مواناواسا تا سال 

تا  2211از سپتامبر  1مایکل ساتا معاون وی به این مقام رسید. پس از آن 3روپیا باندا

                                                           
1. Frederick Chiluba 
2. Levy Mwanawasa 
3. Rupiah Banda 
4. Michael Sata 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7
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جمهور کنونی رئیس 1ادگار لونگو و او نیز حین ریاست درگذشت .در این مقام بود 2211
 .کشور است

 .دت ش( رهبر اپوزیسیون زامبیا به اتهام خیانت بازداش31)فروردین  2211در ماه آوریل 
که سال پیش پس از  «حزب متحد برای توسعه ملی زامبیا رهبر« 2هاکاینده هیچیلما

شکست در انتخابات با اختالف اندک نتایج را به چالش کشید، ظاهراً مانع از عبور کاروان 
 .جمهوری زامبیا شده بودحامل ادگار لونگو، رئیس

 الماس حکمرانی در زامبیا .4-1

 

 دوره زمانی
یاسی نهادهای س

 رسمی

نهادهای 

 اقتصادی رسمی
 هارانت فرادستان اصلی

1312-1311 

دموکراسی چندحزبی، 
پارلمان همراه با 

ها در انتخابات
های انتخاباتی، حوزه
جمهور منتخب رئیس

از طریق رأی مستقیم 
 مردم

اقتصاد بازار و بخش 
خصوصی، حمایت 
قضایی از حقوق 
مالکیت، سهولت 
ورود و خروج به 

 بازار
 

سایر احزاب، فرادستان 
اقتصادی: مهاجرنشینانی 

های اروپایی و با ریشه
های آسیایی، اتحادیه
گذاران کارگری، سرمایه

 خارجی انگلیسی زبان

 

 های مسرانت

1331-1312 

حزبی، حکومت تک
های چند انتخاب

های در نامزده در حوزه
حزب متحد  انتخابیه 

 استقالل ملی
(UINP)  و تعیین

جمهوری نامزد رئیس
 حزبدرون این 

 

تسلط حکومت 
اکثریت بر صنعت و 

های معدن، کنترل
قیمتی فراگیر، 

اً فضای عموم
 ارکونامطلوب کسب

 

فرادستان سیاسی و 
اقتصادی زیر چتر 

UINP پارلمان ،
های اقماری سازمان

دولت و صاحبان 
کار، برخی وکسب
گذاران خارجی سرمایه

گذاری در سرمایه
 مشترک

های مس رانت
جریان ویژه شامل به

درآمدی، عایدات 
های اقماری، سازمان

مصارف دولتی شامل 
ها و کسر بودجه

 های خارجیکمک

 به بعد 1331
دموکراسی چندحزبی، 

های پارلمان با انتخاب
ای، چند حوزه

اقتصاد بازار بخش 
صی یا خصو

فرادستان سیاسی و 
اقتصادی چندپاره، 

های متعدد حامی شبکه

های حاصل از رانت
سازی، خصوصی

درآمدهای حاصل از 

                                                           
1. Edgar Lungu 
2. Hakainde Hichilema 
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 دوره زمانی
یاسی نهادهای س

 رسمی

نهادهای 

 اقتصادی رسمی
 هارانت فرادستان اصلی

جمهوری ریاست
منتخب از طریق رأی 
مستقیم مردم، قدرت 
واقعی متمرکز در مقام 

 جمهوریریاست

سازی خصوصی
، تعیین وقفهبی

قیمت توسط بازار، 
ا کار بوفضای کسب

ای های مبادلههزینه
 باال

 

پروری محلی با سازمان 
یافتگی ضعیف، 

 گذاران خارجیسرمایه

دها با مس، پیون
گذاران سرمایه

خارجی، مصارف 
های دولتی و کمک
 خارجی

 

 خط سیر سیاسی و نهادی زامبیا .4-2

ک ی زامبیا در طول استقالل خود تاب سیاست لیبرال و اقتصاد بازار را نیاورد. تجربه
اقتصاد دولتی دستوری را دنبال کرد و سپس از این تجربه سرخورده شد و راه خود را در 

 گرایی یافت.به بازارها و کثرتبازگشت 

 ی نظام دسترسی محدودزامبیا از یک دریچه .4-3

جو برای رسیدن به دو یا سه هدف وروایت تبدیل به داستانی از جست ،از این دیدگاه
 شود:متمایز می

 هسوی استعمار که در مرحلآمده ازوجودتضمین ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور به .1
 ای از حکمرانی خارج از چتر استعمار نداشت.استقالل سابقه

 ثروت و قدرت های فرادستان کشور در زمینهساختن خواستهبرآوردن و متوازن .2

 پاسخ گفتن به فشارها و مطالبات از فرودستان از جمله جهت کاهش فقر .3
 :اهداف کرد این زامبیا از سه طریق سعی به تأمین

های نهادی بردن قالبارثاساس بهبر 1312تا  1311های اقدام نخست بین سال (الف
شان کفایت مشهوددلیل عدمها بهنظام دسترسی باز در زمان استقالل آزاد شد. این قالب

ت تازگی قدرهای مجموعه نخبگانی که بهدر تضمین ثبات و برآورده ساختن خواسته
 ت آورده بودند از هم گسیختند. دسسیاسی را به

با انتشار رسمی یک قانون اساسی جدید در  1332ا ت 1312های کنش دوم بین سالب( 
کلید خورد که زامبیا را به یک نظام دسترسی محدود پایه با دموکراسی  1312سال 
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ی حکومت در اقتصاد متحول ساخت. با ی گسترش یافتهحزبی و سیطرهمشارکتی تک
هد توانایی نظم جایگزین در تحقق اهداف دارای اولویت کشور شاشدن عدمثابت

 شدن تدریجی آن بود.پاشیدههماز

حزبی و شکست و متعاقب آن انحالل با یک انتخابات چند 1331کنش سوم در سال ج( 
 درنگ دنبال شد. حزب حاکم سابق آغاز شده و با آزادسازی بی

 

 گسستن آنهمیراث استعمار و ازم

به ارث  نهادهای سیاسی و اقتصادی هنگام خروج معموالًهای استعماری بهقدرت
افته یهای اقتصادی و سیاسی آن کشور تازه استقاللتر از واقعیتگذارند که آرمانیمی

قدرت  گرفته آن است که مخالفت باتوجه قرارمورداً هستند. علت اصلی که عموم
رق با های متفشود که گروهگرا تبدیل میاستعماری به مبانی برای یک ائتالف ملی

اما این اختالفات تنها تا زمان پس از . آوردهم میاد نهفته را گردهای واگرا و متضتفاوت
ماند. این اتفاق در زامبیا هم رخ داد و پس از رهایی از بریتانیا، استقالل نهفته باقی می

بندی قرار گرفت و درنهایت حزب متحد استقالل ملی گرایانه در معرض جناحجنبش ملی
رکوب ملی آفریقایی را سگروه در ابتدا مسلط کنگرهبه رهبری کنت کائوندا،  UINP  یا

 کرد. 

دست آورد که با یک قانون اساسی دموکراتیک زامبیا استقالل خود را به 1311در سال 
ست ارث جامانده منجر به دو گساما نهادهای به ،ترکیبی یعنی پارلمانی ریاستی همراه بود

قدرت سیاسی به اکثریت  اگرچه .گسست اقتصادی بود ،در این کشور شد. نخست
کیت و الگوهای مال ،از استقالل بعد های بالفاصلهاما در سال ،یافتآفریقایی انتقال می

اد. دهای درآمدی همچنان نظام دسترسی سابق را بازتاب میاداره و دسترسی به فرصت
ی رها با سیطام ،به بیان دیگر اگرچه نهادهای سیاسی و ترکیب فرادستان تغییر کرده بود

ی رسیده پشتیبانارثهایی که از سوی نهادهای اقتصادی بهفرادستان سابق بر رانت
 ماند. ها باقی میدست آن اًها عمدتاین رانت .شدندمی

ی پرداختن به تمایلی پنهان به سوی چندپارگی در این کشور دومین گسست در نحوه
 نداشت. گونه هویت ملی طبیعی جدید نهفته بود که برای خود هیچ
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گذاران خارجی به کردن اقتصاد و فروش سهام سرمایهحزبی با زامبیاییدر زمان تک
مانده از هم گسیخت و کشور از حالت دسترسی باز به جادولت، نهادهای استعماری به

 ارث رسیده به سمت دسترسی محدود حرکت کرد.

شدند و یک بانک  ملی اعالم ،های ساختمانیهای بیمه و انجمنشرکت 1311در سال 
های تجاری خصوصی باقی مانده تأسیس تجاری با مالکیت دولت جهت رقابت با بانک

تمامی احزاب سیاسی به غیر از حزب  1312ی سیاست داخلی در سال شد. در جبهه
حزبی با نظم دسترسی محدود پایه یک استقالل ملی ممنوع اعالم شدند. نظام تک

 رود. امبیا به شمار میی بازگشت به عقب برای زدوره

 زامبیا در یک نظام دسترسی محدود .4-4

درحقیقت  .منطق نظام دسترسی محدود نیست ای ناکامی کشورها خودِشهعلت ری
باز از  های پایدار دسترسیتمامی نظام ،براساس رویکرد مبتنی بر دسترسی باز یا محدود

انی در ای ناتوی ریشهمسئله بلکه، شوندهای دسترسی محدود موفق پدیدار میدل نظام
های فرادستان در نظام دسترسی محدود زامبیا با ساختن منطق سیاسی توافقمتناسب
مس و قیمت های اقتصادی دشوارتر از انتظار کشور از جمله سقوط واقعیت

 بود.  هابه رانت های آن به لحاظ دسترسیمحدودیت

یاسی و اقتصادی را با توافقی جدید نهادهای س ،ی سه گانهاین نظام در یک موازنه
ساخت و قدرت سیاسی و اقتصادی را در زیر چتر کنترل جهت میمیان فرادستان هم

پروری و کرد. دستگاه اداری به عنوان منبع اصلی برای حامیادغام می همدولت در 
ت عبالفاصله بعد از استقالل به رشدی شتابان دست یافت. دستگاه دولت اداره صن ،کنترل

عنوان بزرگترین کارفرما در زامبیا تبدیل شود. خلق شغل در مس را دست گرفت تا به
نهایت به دلیل بحران اما در ،گرفتپروری صورت میدستگاه اداری با مقاصد حامی

ناپذیر شد. در این دوره یک رشد کوتاه اقتصادی و تحوالت سیاسی متعاقب با آن امکان
 شکلیافول گذاشت. جنبش قدرت کارگری بهبهز آن روولی پس ا ،مدت به وجود آمد

انجام شد  1332کننده به مخالفت علیه دولت پرداخت. رفراندومی که در سال تعیین
 1331ی مردم از دموکراسی چندحزبی را به نمایش گذاشت. در سال حمایت گسترده

 ی رسید. ی کارگری قرار داشت به پیروزحزب مخالف که رهبر آن در رأس اتحادیه
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 حزبیعوامل شکست دسترسی محدود تک .4-5

ای را در درآمدهای عامل خارجی: عامل کلیدی خارجی قیمت مس بود که سهم عمده. 1
 مثبت های قیمت مس هرگونه تالش برای ایجاد تکانهثباتیدولت داشت. بی

 کرد.اقتصادی و مدیریت سیاسی را پیچیده می
های اقتصادی در سطح خرد و کالن از جمله عوامل مشیاقتصادی: ضعف خط عوامل. 2

ن های سنگیهای خارجی و بدهیکاهش قیمت مس استقراضدنبال بهشکست بود. 
 افزایش یافت. 

ی رفت که حت. عامل سیاسی: حزب حاکم پس از استقالل دیگر نهادی به شمار نمی3
ه )برای اقدام قادر به جلب تعهدات اعضای خود باشد، چه رسد به اعضای کل جامع

پروازی وجود نداشت فشارهای گاهی برای بلندکه هیچ جوالنجاییی(. از آنجمع
ریزی برابر شد. امری که بر توانایی طرحفرادستان برای دسترسی به منابع و قدرت چند

سر  ها برداشت. مناقشه ءهای قابل تصور اثر سوها در تمامی حوزهمشیو تعیین خط
ی ساز اتحادیهی چرخش سرنوشتواسطههمچنین علت بیمشی اقتصادی خط

رفت و منجر به حرکت از نظم دسترسی محدود مسلط شمار میکارگری علیه دولت به
 پیرو رقابتی شد. - به سمت نظم دسترسی محدود حامی

جماع ا المللی پول بستهدولت جدید با حمایت مستمر بانک جهانی و صندوق بین
ازی را سی ثبات اقتصاد کالن، رهاسازی نرخ ارز و بازارها و خصوصیواشنگتن در زمینه

ت پیش سرعهای تجاری بهویژه برای بنگاهسازی بهباکانه به اجرا گذاشت. خصوصیبی
ود وجاما با .ها شتاب گرفتبخش بیشتررفت و با تأسیس بورس اوراق بهادار برای 

دقیق طورنهادهای اقتصادی زامبیا بهنه نهادهای سیاسی زامبیا و نه  ،گشودگی ظاهری
 شوند. کنندگان دسترسی باز شناخته نمیعنوان تسهیلبه

سازی را پیدا کردند و های فرار از قوانین حاکم بر خصوصیها راهزمان خودیطولدر
های تهای تولیدی و شرکهای توریستی، بنگاههای دولتی سابق از جمله اقامتگاهشرکت

 چنگ آوردند. زای بهایی ناچیز و یا در ازای هیچ بهتجاری را در ا

در ) زنی فرادستانتر نسبت به چانهگرایانهرویکرد شخصیعلل برای یک مجموعه از 
گرایانه ارتباط دارد. های ملیبا فقدان تعصب (1311ی بالفاصله پس از مقایسه با دوره
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 .یابدز حکومت در اینجا معنا میا (ها و هم امیدهاهم بیم)آوردن شدید انتظارات پایین
شهروندان خسته از آشفتگی و عملکرد نامطلوب  ،کائوندا دورهی دوم که در نیمهصورتیبه

ایگاه افتادن جخطرخود رها شده بودند و فرادستان سنتی غیرخودی از بهحالاقتصادی به
مدت وتاه. پیامد کی حکومت کمتر بیم داشتندی نوسازی بلندپروازانههواسطممتازشان به

 1«حزبیجنبش برای دموکراسی چند» ای پربذل و بخشش بود کهاین امر نتیجه
(MMD) ها را متوجه نهادهای های مداوم بابت افزایش دشواریرا قادر ساخت سرزنش

            های توجهی را در قابلیتمیت ملی خألهای قابلحالمللی کند. فقدان بین مالی
درون یا بیرون از )ای شدهداخلی بر جا نهاد. هیچ ظرفیت نهادینه گذاریمشیخط

جای منافع فردی وجود نداشت و این امر وابستگی برای دفاع از منافع ملی به (حکومت
 .بخشیدالمللی را شدت میهای فنی نهادهای مالی بینبه مشورت

  وزامبیکم .11

روند  و زامبیا، اقدام به تبیین در یک تحلیل تطبیقی میان توسعه موزامبیک برایان لوی
 است. موزامبیک در کردهفرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی در چارچوب دیدگاه نورث 

زبی حشدت تحت کنترل به سمت یک رژیم تکی بهی اخیر از یک مستعمرهچند دهه
مارکسیست لنینیستی و به یک دموکراسی چندحزبی حرکت کرده است. هرچند از اوایل 

اما عملکرد  ،آیدشمار میمحور بهیک دموکراسی بازار موزامبیک رسماً 1332ی دهه
 کند. های دسترسی پیشین برابری میواقعی جامعه از جهات گوناگونی با نظام
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 الماس حکمرانی در موزامبیک .11-1

 

 دوره زمانی
نهادهای سیاسی 

 رسمی

نهادهای 

 اقتصادی رسمی
 هارانت فرادستان اصلی

 زمان استعمار
دار منصوب از فرمان

 هاسوی پرتغالی

نظم استعماری، 
سوداگران، 

سندیکاهای شرکتی 
یید حکومت، أتمورد

نیروی کار اجباری یا 
 قراردادی

فرمانداران 
استعماری، 

نشینان مستعمره
پرتغالی، بازرگانان 

 اروپایی

شاورزی مبتنی بر ک
کشتزارهای بزرگ، 
نیروی کار اجباری، 
کارگران فصلی و 

ادن طالی اجباری در مع
 آفریقای جنوبی

 

1382-1382 

حکومت مارکسیست 
لنینیستی، 

ساالری اندک
مراتبی، جبهه سلسله

آزادی بخش 
 موزامبیک یا فرلیمو،

 

نظم استعماری، 
سوداگران، 

سندیکاهای شرکتی 
حکومت،  ییدأتمورد

نیروی کار اجباری یا 
 قراردادی

 

فرلیمو، دفتر سیاسی 
ی مرکزی و کمیته

 تازاعضای پیش

های تخصیص دارایی
در تملک استعمار،  سابقاً

 کمک خارجی

 تا کنون 1331
دموکراسی چندحزبی، 
 ساختار حزبی ضعیف

اقتصاد بازار، 
 سازیخصوصی

فرادستان متصل به 
 فرلیمو

گذاران خارجی و سرمایه
های گسترش پروژه

ی هامنابع طبیعی، کمک
 خارجی

 

 از زمان استعمار تا دولت سوسیالیستی  .11-2

کارهای تجاری و نیز صنعتی، مزارع کوچک و مشاغل کارگری صنعتی همگی وکسب
عبارت ها ی استعمار رانتنشینان بودند. در دورههزار نفر از مستعمره در دست صدها

های کشاورزی، تولید اجباری پنبه و فروش آن به پرتغال با : سیطره بر زمینبودند از
ت بر توسعه صنعتی در موزامبیک، نظام کاری های سخنصف قیمت جهانی، محدودیت

 .اجباری با دستمزد بسیار کم

زامبیک شده به موتازگی دموکراتهای پرتغالی بهپس از انقالب صورتی در پرتغال، مقام
را یعنی گبه یک سازمان فراگیر ملی استقالل حاکمیتی بخشیدند و قدرت را مستقیماً

ر جریان تبعید و جنگ چریکی سطح پایین خود از فرلیمو منتقل ساختند. این سازمان د
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ستی شده مارکسیست لنینیشدت کنترلگرا به یک حزب بههای ملیائتالفی از سازمان
های موزامبیک را تکامل یافت. این سازمان با کمک شوروی تسلط کامل بر بخش

ت های کشاورزی در جهدست آورد و در راستای باورهای مارکسیستی از تعاونیبه
 جست.     پشتیبانی از بازسازی اقتصاد بهره می

 های فرادستان در آن فراگیرینقطه ضعف الماس حکمرانی فرلیمو این بود که توافق
آن، این ضعف  یفرلیمو و گسترش بلندپروازانه شدن سیطرهتراندکی داشت. با سختگیرانه

ه عف خود و گام برداشتن محتاطانجای اذعان به ضای ظهور یافت. فرلیمو بهفزایندهطوربه
 ی مالکیت اشتراکی و کنترل دولتکاری خود در زمینهی برنامهمصمم به بسط لجوجانه

از خشم علیه فرلیمو کمک گرفت و یک جنگ داخلی  1رنامو حزب در نواحی مرکزی بود.
بزرگ آغاز شد و درنهایت میان دو حزب صلح ایجاد شد و از آن پس در این کشور 

گیرندگان از بزرگترین کمک ءحاضر جزحالشود. موزامبیک درابات برگزار میانتخ
 شود. های خارجی محسوب میسرمایه

ای برای بازسازی اقتصاد و العادهثر خارقؤ، تعادل در حکمرانی چهار مبنای م1331از 
 نخست :توسعه در اختیار موزامبیک گذاشت. رشد در این کشور، دو پیشران داشت

های خارجی بود. موفقیت های بومی و پیشران دوم کمکگذاری خارجی با کمکهسرمای
ضعیف تواند به تاین موفقیت می .ای به همراه داردموزامبیک و پویایی متعاقب آن مخاطره

ا زیرا فرلیمو که دیگر ب ،تعادل در حکمرانی که این وضعیت را ممکن ساخت بینجامد
 رو نیست، نسبت به شهروندان کمتر پاسخگو خواهد بود.توجهی روبتهدید انتخاباتی قابل

حزب فرلیمو باید مراقب آن شود. اکنون خوردن تعادل میخواهی منجر به برهمزیاده
 باشد. 
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