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 چکیده

این .آمریکا ست سی و ششم نشریه جامعه شناسی انتقادي چاپ سال 6سرمقاله شماره  2 مطلب حاضر 
دربرگیرنده دیدگاهی انتقادآمیز در ارتباط با سه مفهوم دولت، حکومت ورزي و حکمرانی در کشور  مقاله

مولف با بهره گیري از مثال هاي روز نسبت به کاربرد و ماهیت این سه پدیده در . ایاالت متحده آمریکاست
 .د می کندکشور خود تردی

 

. به معناي مسئولیت، تصدي یا عمل حکومـت کـردن اسـت    )Government( دولت با معادل انگلیسی
حکمرانـی  . داشـتن کنتـرل یـا حاکمیـت بـر خـود اسـت       ) Governing معادل واژه انگلیسـی (حکومت ورزي

)Governance( اي از  بر این اساس حکمرانی در معناي صحیح به مفهوم مجموعه. اعمال حاکمیت است
تصمیمات و فرآیندهایی ست که توسط مدیریت یا رهبري دولت در مقام انعکاس انتظارات اجتماعی اتخاذ 

آرمان هاي لیبرال دموکراتیک به مفهوم خواسته مردمی ست که بر خـود   این انتظارات در. و ایجاد می گردد
وجود دارد کـه در اصـل حـول    در اینجا مسایل ضمنی بسیاري در مجموعه اي از روابط . حکومت می کنند

در عمـومی  .دور می زنـد  4قانون خودبر مبناي  3محور درك موجود از شهروندي در مفهوم تابعیت سیاسی
بـه  ) حکومـت (ترین حالت ما شاهد تفاوت میان دو نگرش ایم؛ نگرش لیبرال دموکراتیک که در آن دولـت  

کنند از سویی و نگرش متضادي کـه   می شهروندان طالب خدمات در مقام مزایا و حقوق شهروندي خدمت
می باشد و در آن شهروندان باید به حکومت خدمت کنند و در مورد چیزي جز آن چه  فاشیسم غالباً مالزم

 الگوي آمریکاییتوان آن را  در الگویی که می. حکومت در اختیارشان می گذارد حقی ندارند از سویی دیگر
ز حقوق اعطایی و نمایانگر مطالبات بالقوه براي مزایایی سـت کـه   نام نهاد شهروندي مجموعه گسترده اي ا

  5در خصوص آن چـه کـه مطالبـات صـحیح     ایاالت متحدهدر نتیجه در . توسط حکومت تعریف می شوند 
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پرسش در مورد این که چه کسی صالحیت پاسخگویی به . شهروندان خوانده می شود مباحثاتی وجود دارد
 . دوم اهمیت استمطالبات را دارد در درجه 

انـد   این موضوع فرصتی را براي درك تعدادي از موضوع هاي مهم که مورد بحثـی داغ واقـع شـده   
چه نقشی براي دولت مناسب است؛ چه کسی حق مطالبه دارد؛ به عنوان یک جامعه تا چـه  : عرضه می دارد

وارد قلیلی از آن ها دفـاع  حد باید انحصارگرا یاگشاده دست باشیم؛ چگونه حقوق تعریف می شوند و در م
 : هایی از مصادیق این مباحثات را می توان در موارد زیر جستجو نمود نمونه.شود می
 .بوط به سیاست مهاجرت و سیاست هاي واکنشی تصویب شده در آریزونامجادالت مر •
 . راستگرایی که با نگرش تهاجمی از نوع لیبرالی در هم آمیخته است پوپولیسم،  6مهمانی چايجنبش  •
 مباحثات مستمر در مورد اصالحات بهداشتی  •
اصالحات مالی انتخاباتی ، از این بعد که صداي چه کسی بیشتر به گوش می رسد و چه کسی در الگوي  •

 .شهروند محافظت شده محسوب می شود 7آمریکایی به واسطه حقوق عمومی
بـی پـی   ( 8بریتیش پترولیـوم واقعه زیست محیطی،اجتماعی و سیاسی نشت نفت در فعالیت هاي شرکت  •

BP ( نیز فرصتی استثنایی ست که که ما براي انعکـاس نقادانـه واژگـان حکومـت کـردن و       خلیج مکزیکدر
 .بگذارید در مورد هر یک از این مثال ها جداگانه توضیح دهم.حکمرانی به دست آورده ایم

در خصوص یکسـانی حقـوق    دیوان عالی آمریکاحکم اخیر . اصالحات مالی انتخاباتی  :مثال اول
هـاي   شرکت ها با افراد حقیقی و این تفسیر حقوقی که مقررات محدودکننده پرداخـت هزینـه هـاي برنامـه    
را در  تبلیغات انتخاباتی ناقض حقوق آزادي بیان براي شرکت ها ست به ناگاه جهت گیري سـنتی طـوالنی  

مورد اجتناب از تبدیل منـابع مـالی بـه عامـل تعیـین کننـده در انتخابـات محلـی و سراسـري تغییـر داد و           
قـوانین در  .سیاستمداران پیش از آن که موکالنشان سود ببرند به کنار آمدن با منافع شرکت ها تمایـل یافتنـد  

که در ازاي چشم پوشی از دریافت پـول   به نامزدهاي انتخاباتی اجازه می دهد آمریکابسیاري از ایالت هاي 
در صـورتی کـه برخـی از    .از منابع خصوصی از بودجه عمومی براي مبارزات انتخاباتی خود اسـتفاده کننـد  

نامزدها از دریافت دالرهایی که از منابع عمومی براي این مقصود جمع شده منصـرف شـوند مـی تواننـد از     
با این حـال چـالش هـاي حقـوقی اخیـر کـه توسـط        . ه گیرندمنابع دیگري براي یک رقابت گسترده تر بهر

ها برپا شده استدالل می کند که این قوانین با چنین حمایت هاي مالی اضافی تاثیر محـدود و دلسـرد    دادگاه
    هـا   اگرچـه شـرکت  .کسانی که از منابع مـالی خصوصـی اسـتفاده مـی کننـد دارد      "آزادي بیان"کننده اي بر 

هـاي ملـی    بـدهی  جنبش سیاسی غیر متمرکز آمریکایی ست که در درجه اول براي دفاع از کـاهش  Tea Party Movementجنبش مهمانی چاي   6
ایـن جنـبش تـا حـدي محافظـه      .آمریکا و کسري بودجه فدرال از طریـق کـاهش هزینـه هـاي دولـت ایـاالت متحـده و مالیـات شـناخته شـده اسـت           

ایـن  .به بعد اعتراضاتی را حمایت نمود و از برخی نامزدهـاي سیاسـی پشـتیبانی کـرد     2009این جنبش از سال .و حتی پوپولیستی ست کارانه،آزادیخواه
      ).مترجم(، یک رویداد نمادین در تاریخ آمریکا اقتباس شده است  1773عنوان از جنبش مهمانی چاي 
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حمایت هاي مالی از سیاستمداران هوادار، چهره سیاسی این کشور را درنوردنـد؛ امـا بـه نظـر     توانند با  نمی
می تواند حکم کند در جایی که بعضی نامزدها از منابع تجاري خصوصی  دیوان عالی آمریکارسد اکنون  می

 . است "ناعادالنه"پول به دست می آورند تامین بودجه اضافی از منابع عمومی 
به پلیس اجازه می دهد در جایی کـه لهجـه، رنـگ پوسـت و      قانون آریزونامصوبه اخیر  :مثال دوم

دیگر عالیم ظاهري فرد حکایت از وضعیت مهاجرت غیر قانونی وي مـی کنـد درخواسـت ارائـه مـدارك      
در . این مصوبه بسیاري از ایالت هاي این کشور را به گذراندن قـوانین مشـابه ترغیـب نمـود    . تابعیت نماید

مهاجران (این عمل که بر فرض خاصی استوار است استداللی وجود دارد که مهاجران فاقد مدرك   اع ازدف
 : به واسطه موارد زیر مسئله سازند) غیر قانونی

 . روندان کشور می توانستند به دست آورنداحراز مشاغلی که شه •
 عمومی  مصرف منابع مالی به واسطه استفاده از خدمات عمومی یا بیمارستان هاي •
 . همدستی در ارتکاب جرایم اجتماعی •

با این معضل چندان سر و کاري نـدارد و ایالـت هـا بـراي نقـض       دولت فدرالکوتاه سخن آن که 
 : قانون باید خود سیل را فرو نشانند؛ در حالی که موضوع به دالیل زیر چندان اهمیتی ندارد 

 . مشاغل اشغال شده توسط این مهاجران به هیچ شکلی ثبت نشده و از آن ها آمار دقیقی وجود ندارد •
مهاجران ثبت نشده به دلیل ترس از گیرافتادن و به کارگیري آنان در موارد بسیار حاد، مایل بـه دوري از   •

 .خدمات عمومی هستند
 .اجرت در افزایش جرم نیستنرخ ها و آمار جرایم گویاي تاثیر کارگران فاقد مدرك مه •

به نظر می رسد موضع گیري این لوایح و طرح هاي قانونی فراتر از تسري یک موقعیت نـژادي بـه   
به این ترتیب این طرح ها و مواردي نظیر آن هـا بـی تـوجهی بـه حقـوق را در مـورد       .حالتی افراطی است

اسـاس منکـر گـواهی هـاي مـذکور      گواهی والدت فرزندان کارگران غیر قانونی تسـري مـی بخشـند و در    
 . بدون وجود یک مدرك قانونی در خصوص تولد کسی نمی تواند مدعی شهروندي فرزندان شود.گردند می

کمی بیش از یک مزیت براي شرکت هاي بیمه اي سـت کـه    قانون اصالحات بهداشتی :مثال سوم
، بدان سبب کـه بـراي اشـخاص    این قانون وضع را بدتر می کند.در آینده صاحب مشتریان جدید می شوند

در حالی که بیمه گران . دالر یا دو درصد درآمد جریمه هایی را درنظر می گیرد 750فاقد بیمه هاي بیش از 
امتناع کننده از این خدمات ممکن است تنها به پرداخت بخشی از این جریمه ها محکوم شـوند؛حتی هنـوز   

   را مهمـانی چـاي  نان که فعالیت هاي محفل موسـوم بـه   این مزیت هاي اعطایی به شرکت هاي بیمه براي آ
جنبه طنزآلـود یـا شـاید تراژیـک ایـن مسـامحه       .شناسند نوعی دخالت افراطی دولت محسوب می گردد می

سیاسی آن است که تقالي این شرکت ها براي مالیات کمتر و عدم دخالت دولت در حیاتشان این واقعیـت  
ات اکثریت آنان کاهش یافته اسـت وحقـوق عمـده دولتـی نظیـر بیمـه       را کتمان می کند که در حقیقت مالی
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به نظر نمی رسد کسی . این اعتراضات ضد دولتی را تثبیت نموده است 9مدي کربیکاري، تامین اجتماعی و 
دولـت در امـور شـهروندي و وارد      در توده مردم طنز موجود در شعارهایی را که خواهان توقف مداخلـه 

به نظر می رسد شهروند بودن لزوماً تحقق مطالبـات همگـانی را کـه    ! نشدن آن در مدي کر است درك کند
منجر به مطالبات دولتی از منافع جمعی در تفکر حقوق شهروندي می شود تضمین نمی کنـد؛ از جملـه در   

اي سخت مردانه با دستمزدهاي رقت انگیـز از مرزهـا   مورد تجاوزات و تعدیات به مهاجرانی که براي کاره
فـارغ التحصـیالن بـراي اشـتغال در کارهـاي        عبور می کنند؛ البته ما از بابت اقامت بیش از موعد ویـزاي 

! هم باشند نگرانی نداریم"دشمن"یا اهل ممالک به اصطالح  مسلمانصرفنظر از این که  آمریکاتخصصی در 
ر موضع خود مبنی بر محو حکمرانی در دولت ایسـتاده اسـت؛ علیـرغم آن کـه     ظاهراً ب محفل مهمانی چاي

چه در  سیاسی بیشتر به واسطه آن "جنبش"آشکارا نشان می دهد که این  10اظهارات رسمی اخیر راند پائول
برابر آن ایستاده است و نه هدفی که خود براي آن به وجود آمده تعریف می گردد؛ حتی در این حالـت نیـز   

این موارد در .ق کمی در مورد چیزهایی که این جنبش بر علیه آن ها موضع گیري کرده است وجود داردتواف
در (باب چیزهایی نظیر چالش هاي منزوي کننده ناشـی از مـاجراجویی نظـامی ، محافظـه کـاري اجتمـاعی      

و نیـز ایـن   ) موضوع درگیري هاي مربوط به سقط جنین با ایده آل هاي آزادي گرایانه عدم محدودیت خود
پایـان داده شـود   ) نظیر مدي کـر (مداخله گرایانه اي که بسیاري خواهان حفظ آن اند هاي تقاضا که به برنامه

 . تبلور می یابد
معروفیـت یافـت تمـام     BPواقعه نشت نفت بی پـی  واقعه اخیري که در بین عموم به  :مثال دیگر

ما در حال تجربه ) 2010نوامبر (از زمان انتشار خبر واقعه .خواهیم بیان کنیم شامل می گردد که می  چه را آن
واقعه کامالً مخرب زیستی و سواحل، زیستگاه ها و بسترهاي کامالً تخریب شده آبزیان و البتـه تمـایلی بـه    

کـه جریـان هـا و    به عالوه در همـان حـال   .هستیم خلیج مکزیکتغییر اقتصاد سیاسی داخلی منطقه ساحلی 
بـه   فلوریـدا پیشروي هاي اقیانوس سومین تپه مرجانی بزرگ دنیا را به طور طبیعی اصالح می کنـد سـاحل   

پایمـال خواهـد شـد و اقتصـادهاي      فلوریـدا گردشـگري در  . طور جداگانـه تحـت فشـار قـرار مـی گیـرد      
          رطـه نـابودي قـرار   در و اقیـانوس اطلـس  و  خلـیج مکزیـک  اصلی،معیشت ها و آینده ساکنان پـنج ایالـت   

این موضوعات از نشت جریان ها در خلیج و برآورد پایین در مـورد توقـف سـریع ورود نفـت در     .گیرد می
توانستیم استخراج  میزان نفت استحصالی که ما می: در اینجا دو طنز تلخ وجود دارد.خلیج سرچشمه می یابد

فعالیت چند دهه براي حفـاري بـا مقاومـت    لوریدا ایالت فدر . ستآمریکاکنیم بخش کمی از نفت مصرفی 
از ایـن پـس    ایالـت فلوریـدا  .آن را با آغوش باز پذیرفته است ایالت لوئیزیانامواجه شده است، در حالی که 

 . هیچ محدوده سیاسی براي فجایع زیست محیطی وجود ندارد.عمیقاً از این پدیده تاثیر خواهد پذیرفت

۹ Medicare  
 .معاون رئیس جمهور آمریکاست Rand Paul  منظور ۱۰
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در وضعیت بسـیار حـاد از   .شکلی از حکمرانی موثر وجود ندارد در خصوص این فاجعه نفتی هیچ
 غیر آمریکاییبه ویژه در مورد دو بازیگر .یک شرکت تا شرکت دیگر سرزنش هاي بسیاري در جریان است

به  دیوان عالی آمریکاشکی نیست که تمام حقوق و امتیازات توسط .  11ترانس اوشنو برتیش پترولیوم یعنی
دولت ما سـر و صـداهایی   . فعالیت می کنند به آن ها انتقال یافته است آمریکارکت ها در دلیل آن که این ش

را مامور تحقیق در ایـن   وزارت دادگستريو ) اگر چه نه چندان رعدآسا که ما انتظار داریم(به راه می اندازد
رتر نشان می دهـد و  حاکمیت پس از آن واقعه آن چنان که هر روز می بینیم خود را غیر موث.مورد می نماید

به طور منظم در قواعد دولتی که براي حفاظـت از مصـالح عمـومی طراحـی شـده       برتیش پترولیومشرکت 
مـی سـازد کـه غالبـاً      در واقع داده هاي جدید فاش. اخالل و فریبکاري می کند و پاسخ هاي غلط می دهد

سیاستمداران هنـوز  . بیش از سایر شرکت هاي پایش شده معیارهاي ایمنی را نقض می کندبرتیش پترولیوم 
در شرایط تناقض آمیـز بـراي بـه حـداقل رسـاندن فاجعـه       . در حسرت ادامه بخشش هاي صنعت نفت اند

مبادا فرامـوش  (نگرانی ها را کوچک نشان می دهند،تا جایی که حتی حفاري دریایی را تشویق هم می کنند 
بـه عنـوان شـهروند    ). چند هفته مانده به فاجعه حفاري زیر دریایی را مجاز شمرد رئیس جمهور تغییریم کن

ها خواهد  مسئول جبران هزینه برتیش پترولیوم مطمئن ایم که دولت به نمایندگی از جانب ما فعالیت کرده و
که تمـام بـدهکاري    12یلجونز منوشگفت آن که هیچ کس نگران مانورهاي حقوقی شرکت هایی نظیر ! بود

را بـه  برتیش پترولیوم قبالً شیوه تقسیم  وال استریت. هاي خود را با اسناد ورشکستگی نادیده گرفت نیست
ارزش هاي شرکت حفاظت می کنـد؛ در حـالی    محاسبه می کند؛ اولی از "بد"و "خوب"موجودیت هاي 

آمریکا زمانی که محو کنگره . ی نمایدم که دومی از دیون و تعهدات شرکت در جریان فاجعه اخیر حراست
را براي پوشش دادن هزینه ها و پیامدهاي فاجعه محاسـبه  برتیش پترولیوم میلیون دالري  75آثار بدهی پوچ 

 .می شوید کند از ادامه کار دست می
ممکن است از خود بپرسیم آیا ما حاکمیت داریم؟ آیا دولت براي نماینـدگی شـهروندانش وجـود    

 یا به عبارتی -خود را با اندیشه ظاهري بودن مشروعیت  امور تا به آن حد تغییر یافته که ما ذهندارد؟ آیا 
نگران نسازیم؟ ما خـود را از تعمـق در ایـن     -دغدغه هاي قدیمی تثبیت استقالل نسبی حکومت از سرمایه

یـن موضـوع کـه در    ما حتی نسبت به ا.موضوع که تعریف ما از شهروند بسیار گسترده است دور ساخته ایم
 : این دو طبقه عبارتند از . کشور دو ظبقه از شهروندان وجود دارد بی تفاوت شده ایم

کسانی که براي نیل به حمایت هاي دولتی در زمان فقدان مطالبات رقیب فعالیـت مـی کننـد و     اول

حاکمیت عمومی  آنان که ثروت و روابط تجاري شان فعالیت دولت ها را بر مبناي تعریف محدودي از دوم
                                      . تضمین می کند

۱۱ Trans Ocean 
۱۲Johns Manvile  

                                                           


