که در آن مقامات ،پســتها و جایگاهها دارای شــرح وظایف
مشخصی هستند و معیار ارتقا ،انتصاب و جابهجایی افراد در این
پســتها ،امکانات و جایگاهها ،بر اســاس شایستگیهای افراد
است .افراد صرفا بر اساس میزان تواناییها و شایستگیهایشان
میتوانند در این پســتها قرار بگیرند و ارتقا یابند ،لذا «نظام
تاراج» که بر اســاس آن به محض اینکه ساختار سیاسی عوض
میشود دومینوی تغییر مدیران از باالترین مرتبه تا پایینترین
آن صورت میگیرد ،مغایر با نظام شایستهساالری در نظامهای
مبتنی بر دیوانساالری کارآمد است.
معیارهفتم،مفهوماقتداروحقانیتاست
که به معنای قدرت مشروع و موجه است
اقتدار و حقانیت
و قدرت را عجین با مشروعیت میداند،
لذا عدهای برای دولتها چند وجه قائل
هستند .یک وجه قدرت عریان است،
یک وجه خدمات عمومی و رفاهی است،
یک وجه مشروعیت و مقبولیت است که یعنی مردم اعمال قدرت
آنها را میپذیرند ،بهمحض آنکه دولت حقانیت و مشروعیت خود را
نزد ملت از دست میدهد ،میکوشد از دو طریق این عدم مشروعیت
را جبران کند :یکی اینکه میکوشد خود را دولت خدمتگزار نشان
دهد و با شــکلهای ظاهری و سطحی مشــخصههای دولت رفاه
میکوشد مقبولیت و مشروعیت به دســت آورد و اگر نتواند به این
شکل بحران مشروعیت خود را جبران کند به سمت سرکوب سوق
پیدا میکند و چهره زشت و عریان قدرت غیرمشروع را عیان میکند.
بنابراین دولتهایی که مشروعیت خود را از دست میدهند تا حد
زیادی به سمت سرکوبگری خواهند رفت.
مفهوم دیگری که در رابطــه با دولت
مدرن مطرح است ،مفهوم شهروندی
شهروندی
اســت ،مفهوم شــهروندی در گستره
حقوق مدرن معنا مییابد .گذار از مفهوم
رعیــت ،اتبــاع و ســپس به ســمت
شــهروندی ،الزمه تحقق دولتهای
مدرن است .در مفهوم رعیت ،تنها با تکلیف مواجه هستیم و مردم
کسانی هستند که در مقابل حکومت ،تکالیفی دارند ،حتی وقتی
مفهوم اتباع در دولتهای ملی مطرح میشود ،اگرچه حقوقی هم
برای افراد قائلاند اما تکلیف وجه غالب اســت .درواقع مردم از این
جهت که از قدرت مرکزی تبعیت میکنند دارای حقوقی هستند،
ن جهت که
ولی در مفهوم شــهروندی اولویت با حقوق است و از آ 
حکومتها ،حقوق اشــخاص را تامین میکنند میتوانند به مردم
تکالیفی را هم واگذار کنند .مقدم ه هرگونه تکلیفی ،شناســایی و
تضمین حقها است.
آخرین مفهوم و مشخصهی دولت مدرن
که پیرسون بر آن تاکید میکند مفهوم
مالیات
مالیات است .سهم مالیات از مجموعه
درآمد ملی است که نشان میدهد دولت
تا چه حــد به ملت وابســته اســت،
دولتهایــی که درآمدشــان از منابع
طبیعی به دســت میآید ،نیازی به ملت ندارند و به آنها پاسخگو
نیستند فقط دولتهایی که درآمد خود را از مالیات مردم به دست
میآورند خود را موظف به پاسخگویی به ملت میدانند.
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