کنترل یکپارچه بر نظامیان نیازمند وجود سازمانی با کنترل
بر هم ه منابع نظامی کشــور اســت که کنترل بر سرمایههای
نظامی مختلف در آن سازمان تثبیت شده باشد .مجموعهای
از پیمانهای معتبر نیز مورد نیاز اســت تا مشخص کنند که
چگونه علیه افراد و ائتالف حاکم از جبر استفاده شود .سازمانی
که ارتش را کنترل میکند معموال سازمانی سیاسی است که
در ساختار بزرگتر حکومت جای گرفته ،مانند وزارت دفاع در
ایاالت متحده .کنترل بر نظامیان ،مشکلی ظریف است .درون
دولت طبیعی هیچ چیز مانع یک باند نمیشود تا کنترل منابع
نظامی را به دست گیرد ،اما چنین دولت طبیعی بیشتر حکومت
استبدادی به نظر میرســد تا یک جامعه در آستانه .عالوه بر
این ،در جوامعی که یک باند منفرد بر ارتش تسلط دارد ،به نظر
نمیرســد برای مدتی بلند کنترل تثبیت شدهای حفظ شود،
زیرا باندها و گروههایی در ائتالف حاکم که ابزاری برای دفاع از
خود ندارند ،هیچ دلیلی نمیبینند تا باور کنند تعهداتی که به
آنها داده شده ،محترم شمرده خواهند شد .در بیشتر دولتهای
طبیعی کنترل یکپارچهای بر نظامیان وجود ندارد.
میتوان گفت رویکرد نورث ،واینگاســت و والیس بینشهای
جدیدی فراهم میســازد که مهمترین آنها را میتوان به این
صورت خالصه کــرد« :دولتهای طبیعی بیمار نیســتند».
دولتهای طبیعی منطــق خود را دارند و معیوب نیســتند.
دولتهای طبیعی ممکن است با رجوع به هنجارها و ارزشهای

نظامهای دسترسی باز ،فاسد به نظر رسند ،اما آن فساد بخشی
ذاتی از عملکرد این نظامهای اجتماعی است.
در نهایت باید گفت هــر جامعهای به روشــی منحصربهفرد
رشــد میکند ،بنابراین فهمی عمیق از تغییر باید فراســوی
عمومیسازیهای گسترده و به ســوی فهم خاصی از میراث
فرهنگی آن جامعه خاص برود .مســیرها و سیاستهایی که
دسترسی باز در جهان غرب را ایجاد کردند ،نمیتوانند بدون
هیچ تغییری ،برای پرورش گذار در نظامهای دسترسی محدود
امروز به کار روند.
از آنجایی که سرچشــمههای گذار در جهان غــرب در قرن
هجدهم و پیش از آن قــرار دارد ،حوادثی کــه این جوامع را
دگرگون ســاخت و نظام اجتماعی جدیدی با منطقی اساسا
متفاوت ایجاد کرد ،در میان ه قرن نوزدهم اتفاق افتاد .از آن زمان
تعداد نسبتا کمی از جوامع و درصد کمی از جمعیت جهان ،گذار
به نظام دسترسی باز را انجام دادند .توسع ه یک جامع ه دسترسی
باز نهتنها جوامع را قادر ساخت تا به جهانی از وفور دست یابند
بلکه همچنین نهادها و سازمانهای کارآمدی نیز ساخته است
که کنترل خشونت را کاراتر میسازند .تصوری روشنتر از دو
نظام اجتماعی مورد بحث؛ جایی که پیش از این بودهایم و جایی
که اکنون قرار داریم ،عناصری ضروری در شناخت آن نقطهای
است که به سویش در حرکت هســتیم .این امر شاید چالش
پژوهشهای آینده باشد.
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فساد در دولت های طبیعی

رویکــرد نــورث ،واینگاســت
و والیس بینشهــای جدیدی
فراهم میسازد که مهمترین آنها
را میتوان به این صورت خالصه
کرد« :دولتهای طبیعی بیمار
نیســتند ».دولتهای طبیعی
منطق خود را دارنــد و معیوب
نیســتند .دولتهــای طبیعی
ممکن است با رجوع به هنجارها
و ارزشهای نظامهای دسترسی
باز ،فاســد به نظر رسند ،اما آن
فساد بخشی ذاتی از عملکرد این
نظامهای اجتماعی است.
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