راه حل

قلمرورفاه

نورث و
همکارانش برای
حمایت از روابط
غیرشخصی
میان نخبگان (و
در نتیجه گذار
از دولتهای
طبیعی به
نظامهای
دسترسی باز)
سه شرط را الزم
میدانند
52
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حکمرانی قانون مستلزم بنا نهادن نظامی قضایی است که در
آن افراد با سابقه مناسب به قواعد و رویههایی (معموال شامل
دادگاهها یا بوروکراسیها) دسترسی دارند و تصمیمهایشان
حداقل در مورد نخبگان الزامآور و بدون تعصب اســت .البته
حکمرانی قانون یک متغیر صفر و یکی نیست .وسعت و ابعاد
حکمرانی قانون به طور مداوم و از جامعــهای به جامعه دیگر
متفاوت است.
 .۲سازمانهای دائمالعمردر فضاهای عمومی و خصوصی :یک
سازمان دائمالعمر بیشــتر از عمر افرادی که عضو آن سازمان
هستند ،عمر میکند .یک شرکت ســازمانی دائمالعمر است
زیرا ساختارش اجاز ه میدهد تا فراتر از عمر اعضای سازندهاش
زندگی کند و هیچ عضوی نمیتواند بهتنهایی شــرکت را به
خواست خود منحل کند .بنابراین ،ســازمانهایی که مطابق
با میل شــاه یا رهبر وجود دارند ،دائمالعمر نیستند .دائمالعمر
بودن به معنای عمر ابدی نیست ،بلکه به معنای عمری است
که به جای هویت اعضایش با هویت سازمان مشخص میشود.
دوام این ترتیبات نهادی در یک سازمان ،آن را به خودی خود
دائمالعمر نمیکند .یک ســازمان دائمالعمــر نیازمند نظامی
قضایی است که قادر به اجرای قواعد قانونی مربوط به سازمانها
باشد .تا قرن نوزدهم شــرکتهای سیاسی ،شهری ،آموزشی،
دوستانه و مذهبی اساســا و به لحاظ عددی ،فرمهای شرکتی
بسیار مهمتری از شرکتهای تجاری بودند.
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ســازمانهای خصوصی دائمالعمر ممکن نیست بدون دولت
دائمالعمر وجود داشته باشــند .یک دولت فناپذیر نمیتواند
به طور معتبری به حمایت از ســازمانهای پیمانی دائمالعمر
متعهد شود .هیچ دولت جایگزینی مجبور به محترم شمردن
سازمانهای ساخته شده توسط دولت قبلی نیست .اگر دولتی
نتواند به طــور معتبری به محترم شــمردن قوانینش فراتر از
ائتالف حاکم موجود متعهد شود ،نمیتواند به اجرای توافقات
یک ســازمان نخبگان که عمرش فراتر از عمر اعضایش ادامه
داشته باشد ،متعهد شود .شرط آســتانهای دوم به بسط عمر
دائم برای دولتها به عنوان مهمترین سازمان نخبگان ،نیازمند
است .ایجاد سازمانهای دائمالعمر ،فرمی از روابط و تبادالت
غیرشخصی میسازد .امنیت پیمانها و توافقات بیشتر میشوند
زیرا این قراردادها با سازمانها و نه با افراد عضو سازمان منعقد
شــدهاند .آنها نیز فراتر از عمر هر فرد عضو ادامه مییابند .به
عنوان مثال ،ایجاد بنگاهی تجاری با ســهام قابل دا دوســتد،
ممکن است انگیزههایی در گسترش بازارهای غیرشخصی برای
نخبگان فراهم سازد تا بتوانند ارزش سهامشان را افزایش دهند.
 .۳کنترل یکپارچه بر نظامیان :شــرط آستانهای سوم کنترل
یکپارچه بر نظامیان است .دولتهای طبیعی بهندرت کنترل
تثبیت شدهای بر نظامیان دارند .در عوض ،در بیشتر دولتهای
طبیعی ،دسترســی به ابزار خشــونت در بین تمامی نخبگان
پراکنده است.

