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چکيده
دولت های صادر کننده نفت از دهه  0431با افزايش ناگهاني و تصاعدی درآمدهای نفتي،
وپيشي گرفتن آن نسبت به درآمدهای ساير بخشهای اقتصاد رسما به دولتهای رانتير (متکي به
درآمدهای نفتي) تبديل شدند .اين وضعيت تا امروز وآينده قابل پيش بيني نيز همچنان ادامه
دارد.پديده فوق باعث تحول ساختارها ،تورم و گستردگي کارکردی دولت و در عين حال
شگل گيری نوع منحصر به فرد رابطه حکومت با جامعه مدني و جهان خارج شده است.بر اين
همه بايد تجديد ساختار اقتصاد سياسي داخلي ،تنظيم مجدد چيدمان بلوکهای قدرت داخلي ،
استقالل نسبي سياست خارجي کشور و نهايتا تغيير الگوی روابط داخل با خارج را نيز
افزود.گرامشي هژموني را نتيجه تفوق يک گفتمان بر ساير گفتمانهای رقيب ميانگارد.
درآمدهای رانتي نفتي با پيشي گرفتن بر ساير درآمدها قدرت ايجاد بلوکهای قدرت گفتماني
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نوين نفتي که قادر به تفوق بر ساير گفتمانها باشد را به دولتهای مسلط نفتي ،به صورت نابرابر
داده است .وقوع پديده های مختلف همچون انقالب ,کودتا و روی کار آمدن مسلح
حکومتهای راديکال در اين قالب تنها راه جابه جايي تصاحب درآمدهای رانتي نفت جهت
تفوق بر گفتماني بوده که تغيير دموکراتيک آن به سادگي ميسر نبوده است .با اين تغييرات در
اولويتهای ارتباط داخل با خارج بر مبنای ارزشهای ايدئولوژيک تغيير انقالبي حاصل گرديده
اما در رانتير بودن دولت و نقش آن در اقتصاد در عرصه داخلي و نوع پيوستگي با خارج تغيير
چنداني حاصل نگشته است .وقوع و تعميق پديده جهاني شدن و خصوصا پروژه نئوليبرالي آن
اساسي ترين بنيادهای اين ن وع حکومتها را در دو سطح کارآمدی و حاکميتي به چالش کشيده
يعني باعث تحول ناگزير دولت رانتير ،تغييرمشي سياسي داخلي حاکمان و نوع ارتباط و پيوستگي
آنان با نظام بين الملل گرديده است .در اين مقاله سعي بر آن است تا بدون ادعا در خصوص ارايه
نظريه ای نوين تنها به سمت رهيافتي ميان رشته ای با ياری گرفتن از ديدگاه های نئو گرامشياني و
همچنين مفاهيم کنترل و تنظيم اقتصاد جهاني (مکتب اقتصاد سياسي آمستردام) برای مدل سازی و
درک چگونگي تاثير جهاني شدن( پروژه ای شده) بر دولتي رانتير خارج از نظم يا مخالف نظم
موجود (ديالکتيک داخل – خارج) ،پرداخته شود .مسئله ای که نظريات مسلط رشته اقتصاد سياسي
بين الملل از قدرت چنداني برای تبيين آن برخودار نيستند.

واژگان کليدی :جهاني شدن ،هژموني ،نئوليبراليسم ،دولت رانتير ،نئو گرامشيانيسم.

تاثير جهاني شدن نئوليبرال بر دولت تحصيلدار (رانتير) جمهوری اسالمي ايران ...

961

مقدمه
با جهاني شدن اقتصاد ،دولتها بسياری از اهرم های کنترل اقتصادی -سياسي گذشته
را در کشور خود از دست ميدهند .اين امر برای بسياری از کشورهای توسعه يافته و
در حال توسعه به معنای تغيير شيوه مديريت اقتصادی و تغيير شکل برخي نهادهای
اقتصادی و تغيير جايگاه دولت در جامعه و بازتعريف آن است ،اما برای برخي
کشورهای خاص در حال توسعه که نوع در آمدها و نوع پيوستگي آنها به اقتصاد
جهاني در واقع ساختار سياسي داخلي آنها و نوع ارتباط سياسي آنها با باقي جهان را
شکل مي دهد يا به عبارت ديگر دولتهای تحصيلدار(رانتير) نفتي ،به معنای يک تغيير
عظيم در ساختارهای قدرت داخلي و نوع ارتباط با خارج است .شيوهای که دولتها از
جهاني شدن تاثيرمي پذيرند و خود را با نيروهای جهاني برای تغيير تطبيق ميدهند،
بستگي تام به الگوی قدرت ،اقتدار و منافع درون محيط سياسي و اقتصادی داخليشان
دارد )Hakimian and Moshaver 2001: 28( .در ديدگاه مکتب آمستردام آن را
تاثير مفهوم مسلط کنترل و تنظيم 1اقتصاد جهاني بر مفهوم (گفتمان)مسلط اقتصاد
سياسي داخلي ميناميم.اين به معنای در نظر داشتن ديالکتيک داخل – خارج 2در
محاسبات و تحليلهايمان است.
مشکلي که برای دولتهای تحصيلدار خاورميانه به صورت اعم و ج.ا .ايران به طور
اخص در خ صوص جهاني شدن پيش آمده آنست که مفهوم مسلط بر تحصيلداری آنها
سنت گرايي (ايدئولوژيک) توان بقا در شرايط کنوني جهان با معيارهای ويژه کار آمدی
(هر مفهوم قادر به بقا هماهنگ با نئوليبراليسم مسلط) را نداشته و در عين حال حامالن
آن بقای خود را تنها با در آمدهای فراوان ناشي از دالرهای نفتي و سهم بيشترشان در
اين درآمدها نسبت به رقبا و همچنين انحصارکاربرد زور ميدانند که جهت تفوق
1. Hegemonic concept of control
2. Inside-outside dialectic
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گفتماني کافي نيست.
مشکل ديگر آنست که در صورت جايگزيني اين مفهوم با هر مفهوم هماهنگي با
مفهوم مسلط جهاني (نئوليبراليسم) که در بر گيرنده دو عامل کار آمدی و مشروعيت
ناشي از اراده مردم و زميني است ،تکليف حامالن اين مفهوم خواه ناخواه يا حاشيه
نشيني و دور ماندن از قدرت يا تقسيم آن با گفتمانهای کاراتر رقيب در عصر جهاني
شدن

و

تضعيف

گفتمان

مسلط(

ايدئولوژی)ناکارای

وابسته

به

اين

درآمدهاست.باری،ديدگاه مطرح شده دراين مقاله آن است که دولت تحصيلدارج .ا.
ايران خواه ناخواه به سمت تضعيف مفهوم مسلط فعلي حرکت مينمايد و جهاني شدن
(نئوليبرال) اين روند را که در اوايل انقالب بسيار بطئي بود به شتابي غير قابل توصيف
رسانده و بازسازی گفتماني امری بديهي و ضروری است.
نظریات اقتصاد سياسی بين الملل و دیالکتيک داخل -خارج
نظريات رشتة اقتصادی سياسي بينالملل ابزار تحليلي کارآمدی را جهت درک
ديالکتيک داخل -خارج به ما ميدهند .دو ديگاه نو نهادگرای نئوليبرال (ديدگاه مسلط
جهاني متعلق به راست جديد) و ديدگاه نئو ـ گرامشياني (متعلق به چپ نو) از بهترين
نظريات برای نيل به اين مقصود ميباشند .گر چه اکثر ادبيات اقتصاد سياسي بينالملل
متعلق به ديدگاه مسلط وکميت پذير نونهاد گرای نئوليبرال است اما علت اينکه در مقاله
حاضر از ديدگاه نئو گرامشياني (رابرت کاکس) سود برديم آنست که ديدگاه مسلط
(نهادگرای نئوليبرال )1قدرت تبييني بسيار بااليي در خصوص رفتار بازيگران داخل نظم
مسلط (درون – نظمي) دارد اما در خصوص بازيگران خارج از نظم (برون ـ نظمي) از
قدرت تبييني کمي برخوردار است  ،در حاليکه ديدگاه نئوگرامشياني از منظری انتقادی
بر نظم مسلط جهاني نگريسته و با تمرکز بر موضوع مهم هژموني (در داخل و در
1. International neoliberal institutionalism
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خارج) از توان بااليي جهت تبيين ديالکتيک داخل ـ خارج (برون نظمي) برخوردار
است که با عنايت به بيرون بودن ج.ا.ايران از نظم مستقر و تقسيم کار اقتصاد جهاني
دارای کاربردی مناسب جهت تبيين جايگاه آن در اقتصاد سياسي بين الملل مي باشد.
در ديسيپلين اقتصاد سياسي بين الملل در خصوص تاثير پديده جهاني شدن بر
دولت  ،تاکيد همواره بر چگونگي تاثير اين پديده بر دولت به مثابه يک موجوديت
واحد و همگون سياسي است که تنها شايد برخي خصيصه های متفاوت از نظر
امکانات اقتصادی آن را از ساير دولتها متمايز مي سازد.اين ديدگاه غالب که در اکثر
ادبيات تاثير جهاني شدن بر دولتها و خصوصا در نحله فکری مسلط بر رشته اقتصاد
سياسي بين الملل يا همان نهاد گرای نئوليبرال و در آثارنظريه پردازان و انديشمندان
نئوليبرال آمده است ،قادر به پاسخگويي و تبيين رفتار جوامع متفاوت از بعد سياسي –
اجتماعي و اقتصاد – سياسي نيست.آيا به سادگي مي توان دولتهای صاحب درآمدهای
نفتي و تک محصولي را با دولتهای اروپای شرقي يا آمريکای التين يا حتي با
کشورهای سرمايه داری مقايسه نمود؟همواره در بررسي تاثير خارج بر داخل در نظريه
نهادگرای نئوليبرال اين سوال مطرح مي شود که چيدمان و ترتيب قدرت در داخل و
محل قرار گيری دولت در محيط سياسي و اقتصادی داخلي چيست؟
(.) Hakimian and Moshaver 2001:285گرچه اين مسئله تا حدود زيادی به
رفع کاستي يکسان انگاری دولتها ياری مي رساند اما باز هم از يک ديدگاه روش
شناسانه يکسان انگار دولتها 1ناشي شده است که مسئله را محل قرارگيری دولت در
منظومه قدرت سياسي مي داند تا تبيين چرايي اين اتفاق و کمک به درک علت قرار
گفتن جايگاه های متفاوت دولت در منظومه اقتصاد سياسي داخلي کشور نمي کند .اين
درست جايي است که کاکس با الهام از ديدگاه های گرامشي و تفسير او از چگونگي
حرکت انديشه ها و گفتمان های مسلط(هژمونيک) تشکيل دهنده زير ساختارها به
1. State as a single entity
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نظامهای کنترل و هدايت سياست و اقتصاد يا ابر ساختارها کمک فراواني به تمايز
گذاری و مطالعه موثر جوامع و دولتهای مختلف نموده است.دو عاملي که نهادگرايان
نئوليب رال در بررسي جهاني شدن و تاثير آن بر دولت (بررسي داخل – خارج) بر آن
تمرکز دارند يعني موقعيت دولت در داخل و قابليت های آن برای برخورداری از
امکانات جهاني شدن گر چه امکان خوبي را برای بررسي مي دهد اما يکسان انگاری
نهفته در آن نميتواند پاسخگوی درک صحيح از برخوردهای متفاوت دولتها با پديده
جهاني شدن و همچنين عدم بهره مندی (يا تمايل به بهره مندی) برخي از دولتها از اين
پديده علي رغم موقعيت بهترشان (چه از لحاظ جايگاه و موقعيت دولت در داخل و
همچنين امکانات و زير بناهای گسترده آنها) نسبت به ساير دولتها ی درون نظم مستقر
جهاني باشد.
نظریه انتقادی رابرت کاکس :ساختار تاریخی
اصيلترين تأثير رابرت کاکس در اقتصاد سياسي بين الملل ،در ايجاد روششناسي
خاص جهت بررسي تحول تاريخي در اقتصاد سياسي بينالمللي نهفته ميباشد .او کار
را از نقد يکسان روابط بينالملل متعارف نوواقعگرايي و نومارکسيسم به يک نحو آغاز
کرد .وی سپس دو مسئله را پيش کشيد .نخست موضوع نظم جهان :نظم جهاني
چيست و چگونه بايد توضيحش داد؟ دوم تاکيد خاص وی بر تحول تاريخي که منظور
وی از آن تغيير دگرگونساز در سامان امور بشری ميباشد .اگر دو مسئله را با هم در
نظر بگيريم و پروبلماتيزه کنيم ،مسئله -نتيجتاً آن است که" :نظمهای جهاني چگونه
تغيير مينمايند"؟
آنچه در خصوص نظريه کاکس جالب است آن است که او اين پرسشها را با
فرآيندی معکوس پاسخ ميدهد  ،وی ميگويد":مسئله تغيير را بايد از منظر فهم اينکه
چه چيزی ثبات را ميسازد ،درک نمود )Cox, 1987:34-88( .اينجا همان جايي
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است که کاکس بيشترين سهم ياری را به مطالعه رشته اقتصاد سياسي بينالملل رسانده
است :او مفهوم هژموني (پيشوايي) آنتونيوگرامشي را به مطالعه نظم جهاني وارد
ميسازد .گرامشي مفهوم هژموني را در اصل به مثابه يک «تناسب» بين قدرت ،عقايد و
نهادها خلق نمود تا ثبات روابط طبقه سرمايهداری و نظم اجتماعي ملي را تبيين نمايد.
کاکس در حال حاضر از مفهوم هژموني گرامشي جهت تبيين نظم با ثبات جهان سود
ميبرد نه اينکه همانند نظريات رايج و رئاليستي روابط بينالملل ،سلطه دولت واحد يا
موازنه قدرت دو قطبي دولتها يا بيشتر را مد نظر قرار داده و تبيين نمايد.
کاکس مفهوم « ساختار تاريخي » را به کار ميبرد تا اينکه نشان دهد چرا و چگونه
تناسب مذکور روی داده و چگونه و چرا از هم متالشي شده است .وی ساختار تاريخي
را اينگونه تعريف مينمايد« :تشکل خاص بين عقايد ،نهادها و نيروهای مادی» .ساختار
تاريخي چيزی بيش از چارچوب کنش نيست که شکل دهنده بستر عادات ،فشارها،
توقعات و محدوديتهايي است که درون آن کنشها صورت ميپذيرند ،اما خود در
هيچ جهت خاصي به صورت مکانيکي کنشها را تعيين نمينمايد .مطابق(شکل )8
مثلث سمت چپ گونه های دولت را پديد آورده که ناشي از هژموني داخل است و
سپس اين گونه های دولت با نظم هژمونيک جهاني مواجه مي شوند و نتيجه آن
پذيرش و توسعه يا انزوای گونه دولت حاکم در داخل است.
افراد شايد با فشارها همراه شوند يا اينکه در برابرآنها مقاومت کنند .اما مسلماً
نميتوانند آن را ناديده بگيرند .به آن حدی که افراد ميتوانند به نحو موفقيتآميزی در
نيروهاي اجتماعي
نظمهاي
جهاني

شکل  4فرایند ایجاد ساختار

عقائد

تاریخی
گونههاي دولت

نهادها

تواناييهاي
مادي
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برابر يک ساختار تاريخي غالب مقاومت کنند ،به همان حد اعمالشان را با يک
تشکل در حال ظهور نيروها يا يک گفتمان نو جايگزين و تقويت مينمايند همان
چيزی که آن را «يک ساختار رقيب» ميناميم .بنابراين بايد پذيرفت که مفهوم ساختار
تاريخي نسبت به ساير ديدگاه های مارکسيستي بسيار کمتر در خصوص تاريخ جبری
مي باشد و به تاريخ اين آزادی احتمالي را برای تحول در مسيرهای متنوع ميدهد.
وظيفه دانشمند علوم اجتماعي انتقادی آشکارسازی آيندههای جايگزين «موجه» ميباشد
به جای آنکه در ضرورتگرايي فراتاريخي دست و پا بسته باقي بماند ،که در آن يا زمان
حال هميشگي مي شود( .برای مثال در سناريو پايان تاريخ فوکوياما) و يا آينده مانند
ماترياليسم تاريخي ارتدکس (راديکال)دارای نتيجه غيرقابل ترديد ميگردد.
کاکس اينگونه فرض ميکند که عقايدی که نهادينه شدهاند ممکن است ديرزماني
پس از دگرگوني نيروهای اجتماعي که باعث ظهور و دگرگوني آنها شده اند و
همينطور حتي پس از زوال قدرت هژمونيک (پيشواگون) که آنها را نهادينه و عالمگير
ساخته ،به قوت خود باقي بمانند .همينطور عقايد مي توانند بقای خود را در حاليکه
نيروهای رقيب اجتماعي که از شرايط مادی تغيير يافته سر برون ميآورند و جهت
تفوق ايدئولوژيکي و نهادی تالش ميکنند ،حفظ نمايند)Cox, 1987:Ibid.( .
نئوگرامشيانيسم و جهانی شدن
جهاني شدن از ديدگاهي نئوگرامشياني به شکل فراملي شدن توليد (سازماندهي
توليد در مقياس فراملي) و فراملي شدن مالي و سرمايه (ظهور بازار به هم پيوسته مالي
جهاني) ترسيم مي شود .اين فرآيندها اقتصاد جهاني را فراتر از سطح دولت مستقر
ميسازد که حاکميت ملي و استقالل سياستگذاری را محدود مينمايد .اين امر همراه
با تغييری از پارادايم مسلط اقتصاد کينزی پس ازجنگ جهاني به نئوليبراليسم ميباشد.
تحليل نئوگرامشياني از جهاني شدن با بررسي تغييرات رخ داده از اوايل دهه 8771
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در عرصه توليد شروع گرديد .بر اساس اين ديدگاه ،فراملي شدن توليد و سرمايه
نيروهای اجتماعي نوين داخلي فراملي را پديد آورده که پايه و مبنای بلوك تاریخی
فراملی جدید ميباشد .مديريت شرکتهای فراملي ) (MNCو نهادهای مالي
بينالمللي (سرمايه بينالمللي) اعضای اين بلوک هستند .به عالوه کارمندان اين
شرکتهای بين المللي نيز احتماالً جزو اعضايند .اتحادی که توسط صنفگرايي
گروهي بنگاه و شرکت منسجم مي گردد .از نظر توان مادی بلوک تاريخي فراملي شايد
مبتني بر اتحاد بين  -دولتي سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) (OECDکه بر
محور گروه هفت ) (G-7سامان مييابد و برخي کشورهای صنعتي شده پيشرفتهتر
مانند کره و برزيل… باشد .نئوليبراليسم که از تجارت آزاد جهاني ،آزادسازی و مقررات
زدايي حمايت ميکند ،بستر ايدئولوژيک اين نظم است که استقرار و استواری آن با
ياری نهادهای بينالمللي همچون صندوق بينالمللي پول ) (IMFو بانک جهاني
) (WBافزون ميشود .به عالوه کاکس از بينالملي شدن دولت سخن به ميان ميآورد
که خود در عرصه سياست ملي آن نهادهای ملي را در عرصه بحث وارد ميکند که به
اقتصاد جهاني متصلند (مانند بانکهای مرکزی وزرای دارايي و دفاتر نخستوزيران يا
رؤسای جمهوری) اينها بخش های فعال بلوک تاريخي فراملي هستند که مقرراتزدايي
و آزادسازی اقتصادهای مليشان را به عهده دارند.
با اين وجود نيروهای اجتماعي مخالفي وجود دارند که به گونههای ديگر توسعه
تمايل دارند و ساير نظمهای هژمونيک (پيشواگون) ممکن درون جهاني شدن
(ساختارهای رقيب) مورد نظرشان است .يک جايگزين ممکن اتحاد طبقه
نئومرکانتيليستها است که خصوصياتش شامل سرمايه ملي  -محوری ،وابستگي به
حمايتگرايي و سوبسيد های دولتي بوده و وزرا و کارمندان آنها که به طور خاص
دغدغه شان موضوعات ملي همچون بيکاری است (برای مثال وزرای کار) جزو اين
گروهند« .انديشههای سازمند» که بخشي از اين پروژه پيشواگون است مفاهيمي مانند
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امنيت ملي ،حاکميت ارضي و تاکيد مرکانيليستي بر صنايع استراتژيک است .يک امکان
ديگر و جايگزين ديگر ظهور بلوک ضد  -هژمونيک (ضد پيشواگون) است که مبتني بر
کشورهای در حال توسعه با هدف توسعه مستقل و وارد نمودن جنبشهای سياسي،
فمينيستي  ،زيست محيطي و شايد بنياد گرای اسالمي به درون کشورهای صنعتي است.
تاکنون ،بلوک تاريخي فراملي به نظر ميآيد که قويترين موقعيت را داراست ،اما نتيجه
نهايي ناشي از مبارزه طبقاتي بيپايان خواهد بود.
جهانی شدن پروژه یا پروسه
پيشتر نيز اين موضوع را بيان کرده بوديم که جهاني شدن باعث دو حرکت همزمان
داخل – خارج دولت ميشود .تغيير در موقعيت دولت در درون محيط داخلي و تغيير
موقعيت و جايگاه آن در نظام بينالمللي .اما در اينجا باز هم بايد دو موضوع را در نظر
داشت :
موضوع نخست برداشت ما از جهاني شدن است .در ادبيات مطالعه جهاني شدن و
تأثير آن بر داخل معموالً جهان ي شدن را به دو صورت عمده پروژه يا پروسه (فرآيند)
ميبينند.
در مطالعه ادبيات جهاني شدن اگر آن را پديدهای نو بيانگاريم  ،برخوردی منطقيتر
يعني فارغ از ديدگاه های حامي يا مخالف با اين پديده بايد نمود .آنچه مسلم است
پديده جهاني شدن به عنوان يک کل منسجم تا پيش از دهه  71مطرح نبود .حوادث و
چالش های فراواني باعث گرديد تا اين پديده به جامعيت برسد و به سطح پارادايمي
عملکرد (مبنای عمل جهان) در تحت لوای نئوليبراليسم تبديل شود(.شکل)1
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تحول تكنولوژيك
گسترش سيستمهاي بازار
محور
سياست داخلي

پروژه جهاني شدن (گزينش و تقويت نيوليبرالي

رقابت مابين دولتها

مؤلفهها)

فرايند جهاني شدن
دولتهاي قدرتمند تكنولوژيك هژمونيك
تأثير در نهادهاي حاكميت

شکل  -2تاثير متقابل جهانی شدن  -دولت و چگونگی شکل گيری پروژه های جهانی شدن از امکانات
فرایند جهانی شدن

تصوير فوق نشان مي دهدکه قدرت (های) هژمون با شکل دهي پروژه نئوليبراليسم
با بهره برداری از امکانات جهاني شدن و در جهت تثبيت هژموني خود از اين فرآيندها
بهره برده ،بخشهای فرصتزای آن را تقويت نموده و از تمرکز بر تقويت بخشهای
تهديدزای آن اجتناب نموده اند .حرکت سرمايه و حرکت نيروی کار (مهاجرت) که هر
دو مطابق فرآيند جهاني شدن و دستاوردهای تکنولوژيک بشر در قالب سيستم
( SWIFTانتقال الکترونيکي سرمايه) ( )8777و هواپيماهای غولپيکر بويينگ و
ايرباس ( )8767امکانپذير بود ،دقيقاً بيانگر اين موضوع است يعني آنکه جهاني شدن
نئوليبرال اولي را نه تنها به کار ميبرد بلکه آنرا به ساير کشورها تحميل ميکند اما در
برابر دومي ،آن را در مسير دلخواه خود (توريسم) به کار گرفته ولي در جهت مهاجرت
عظيم به کشورهای توسعه يافته شديدا از آن جلوگيری مينمايد .اين بدان معناست که
فرآيند جهاني شدن امکانات را فراهم آورده اما نوع به کارگيری و استخدام بر مبنای
گفتمان غالب و شيوه توليد مسلط سرمايه داری نهايتاً مفهوم مسلط جهاني شدن را رقم
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ميزند(تبديل پروسه به پروژه)(شکل .)3
واقعه 88سپتامبر ثابت کرد ،مسيرحرکت همواره يک طرفه نيست اما نوع اقدام
(عمليات شهادتطلبانه) ثابت نمود گفتمان از فضای پشتيبان و مشروعيت ساختاری
تسلط مفهوم جهاني شدن

تقويت نقش دولتهاي قدرتمند درتعامالت
بينالمللي
سازندگان فرايند تكنولوژيك جهاني شدن

تسلط مفهوم كنترل دولتهاي قدرتمند (تقسيم
نوين منافع بينالمللي)

پروژه هژمونيك جهاني شدن
تضعيف نقش دولتهاي ضعيف در تعامالت
بينالمللي

كاهش قدرت دولتهاي ضعيف

تاثير جهاني شدن بر
دولتهاي ضعيف

لزوم تجديد ساختار دولتهاي ضعيف
شكل  :1ساز و كار سيستمي تاثير جهاني شدن بر دولتهاي ضعيف
پروژه جهاني شدن

_ _ _ _ _

فرآيند(پروسه) جهاني شدن

جهت تداوم اقدام همانند گفتمان هژمونيک نئوليبرال برخوردار نيست.
موضوع دوم آنکه جهاني شدن همانند ،صنعتي شدن پيامد دستهای از وقايع
است.تاکيد ما بر آنست که وقايع اواخر سالهای دهه  8761و دهه  8771ذهنيت به
کارگيری فرآيندها را بسيار تقويت نمود و در دهه  8711اين ذهنيتها در قالب
برنامههای سياسي يا به قولي پروژههای هژمونيک خودنمايي نمود و در پايان دهه
 8711با سقوط شوروی و شکست کامل گفتمان رقيب کارايي خود را به اثبات رسانده
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و استقرار خود را جشن گرفت (. ) Baylis and smith, 1998:14-23آنچه بايد
بدان اين جا اشاره نمود اختالف عميقي است که بين مخالفان و موافقان جهاني شدن
در خصوص جهاني شدن و پروژه يا پروسه بودن آن وجود دارد (Brenner
) .,1998:430-455به نظر کاکس ساختارهای تاريخي در مقاطعي خاص از تاريخ،
گونه های خاصي از تعامل جهاني را در اقتصاد سياسي بين الملل تحت ترتيبات تنظيم
تعامالت جهاني (مفاهيم کنترل و تنظيم) امکان پذيرساخته است .درست همين جاست
که يکي ازپارادوکسهای اساسي ديسيپلين ظاهر ميشود و آن نقش هژمون در ايجاد نظم
موجود و در زمان کنوني جهاني سازی است.شايد ديدگاه هستي شناسانه سازوارگرايان
و کاکس که ساختار و عامل را عناصری در هم متداخل وتاثير گذار بر يکديگر فرض
مينمايند و سعي در نزديکي عين وذهن دارند ,پاسخي شايسته تر را عنوان نمايد.هژمون
از امکانات موجود در جهت حفظ برتری خود و نظمي که در آن جزو برتر ها باقي
بماند,سود برده و نظم نوين را بر اساس توان پيشبرد اهداف خود پايه ريزی مينمايد
.امروزه به حدی اين امر پيشرفت فني نموده که برخي آن را پروژه از پيش تعيين شده
فرض مي کنند در حالي که اين برنامه ريزی بر اساس هزينه های هنگفت تحقيقاتي و
روشهای بسيارپيشرفته رهنگاری فناوری,سناريو نويسي ,مدل سازی و شبيه سازی
رايانه اينخست ساختارهای احتمالي و ممکن آينده های دور و نزديک را ترسيم نموده
آنگاه سناريوهای متعدد را در مورد خود مشخص ,بهترينها را انتخاب و سياستگذاريها
را بر مبنای آن آغاز مي نمايند.بدين ترتيب هژمون خود هم تاثيرپدير از فرايندهای
موجود جهاني شدن و هم تاثير گذار بر آن با تالش در جهت هدايت آن به سمت
ساختارهای مطلوب و مطابق منافع خود است.
دولتهای قوی بنا بر ظرفيتهايشان و امکان قاعده و قانون گذاری خود فرايندهای
همگون و يا پيش انداز نسبت به ساير جهان را تقويت و در قالب مفاهيم کنترل و
تنظيم عملياتي مي نمايند و آنگاه جهاني شدن را در قالب پروژه ای عالوه بر فرايندهای
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جاری آن به عنوان قالبهايي مطلوب برگزيده و به دولتهای ضعيف نيزبا ابزارهايي
گوناگون از ترغيب تا تهديد و همچنين تحديد و شرط گذاری تحميل نموده و انطباق
داخل و خارج گفتماني را از آنان مي طلبند ".بازی کردن با حريفان قويتر ,در زمين
آن ها ,با قواعد مطلوب ايشان ,در بازی که بهتر از ديگران آن را مي دانند ,بيانگر وضعيت
کشورهای جهان سوم در عصر جهاني شدن در برابر قدرتهای برتر است"(شکل .)3
جهانی شدن نئوليبرال و دولت تحصيلدار
برای تبين و ارزيابي اثرات فرايندهای جهاني شدن بر هر کشور يا دولتي بايد
نخست مولفه های جهاني شدن ،تاثير آنها بر دولت و شکل موثرتر ،تقويت و جهت دار
شده آن که قالب پروژه به خود ميگيرد را مورد بررسي قرار داد و آنگاه پس از تدقيق
و شناسايي مولفههای سازنده اقتصادی -سياسي هر دولتي تاثير آن دو را در جريان
ديالکتيک (داخل -خارج) بررسي نمود .بهرهگيری از ديدگاه نئوگرامشياني که مفاهيمي
همچون هژموني (پيشوايي) بلوک تاريخي ،مفهوم کنترل ،ساختارهای تاريخي و… را
جهت تعيين تاثير خارج (جهاني شدن) به داخل (دولت) به کار ميبرد ،بيشتر بدان
سبب است که بتوانيم به ديدگاه نظری نويني برای پيوند اقتصاد سياسي بينالملل و
اقتصاد سياسي داخلي دست يافته و ضمناً از ناکارآمدی ساير نظريات روابط بينالملل
که به دو علت مهم  )8عدم تمايل به بازی با قواعد جاری (توسط دولت ايران) و )1
بازی ندادن در نظم جهاني (توسط آمريکا /هژمون) ،اصول اساسي تبينيشان دچار
کاستي ميگرد د ،دوری گزيده ديدگاهي قابل اعتناتر با قدرت تبيني بهتری را ارائه
نماييم .گرچه هر ديدگاهي مسلماً ضعفهای خاصي خود را دارد اما اينکه نظريه کالً
نتواند وضع و شرايط موجود جهان و کشور را توضيح داده و اين دو را به هم پيوند
بزند ،امری ديگر است.
در اين قسمت نخست به بررسي تاثير جهاني شدن نئوليبرال به صورت کلي بر
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دولت های (تحصيلدار) خاورميانه پرداخته تا مشخص شود که مسئله شمول درون نظم
جهاني با عدم شمول دو حالت متفاوت را از نظر تاثير پروژه جهاني شدن بر دولتها
رغم ميزند و ديگر اينکه مشخص گردد چرا تئوريهای بسيار راهگشا و با قدرت تبيني
عالي در خصوص ديالکتيک داخل – خارج در اقتصاد سياسي بينالملل و روابط
بينالملل همچون رژيمها ،نهادگرای نئوليبرال (تئوری مسلط بر رشته) و نواقعگرايي در
حالت عدم شمول کشور مورد مطالعه در نظم مستقر ،از قدرت تبييني باال برخوردار
نيستند .بررسي ميزا ن جهاني شدن ايران و مدل گفتماني تقابل يا انطباق با مفهوم مسلط
به د رک بهتر اين موضوع و همچنين درک بهتر جايگاه ايران در اقتصاد جهاني کمک
شاياني مينمايد.
دولت تحصيلدار خاورميانه فراتر از دولت رفاهی
دولت رانتير يا تحصيلدار ديگر در جهاني که تحت تسلط پارامترهای اقتصادی
وضع شده بواسطه روابط اقتصاد جهاني شده ميباشد ،اهميت پيشين خود را به عنوان
بازيگری تک محصولي با مازاد فراوان سرايه نفتي از دست داده است .جهاني شدن در
عين حال باعث قراردادن کشور در توازن شکننده و تعادل ناپايدار مي شود زيرا اين
نوع دولت(رانتير) با توازن خاص خود نسبت به پيشرفتهای سريع جهاني يا مشکالت
عميق داخلي به شدت حساس بوده و دچار بحرانهای جامع و گسترده مي شود.مدل
هژمونيک دولت که مسلط بر فضاها و حيطههای سياسي ،اجتماعي  -اقتصادی و
فرهنگي است در منطقه خاورميانه بدون توجه به نوع رژيم يا دسترسي به منابع ،پديد
آمده و تکوين يافته است .اين مدل که سالطين محافظهکار ،رهبران نظامي انقالبي يا
رژيم های تک حزبي يا کشورهای ثروتمند و همينطور فقير نفتي اتخاذ نمودهاند ،نيازمند
ماشين دولتي پرطول و تفصيلي است .بنابراين نهادسازی ،ورود توانايي بروروکراتيک،
و ايجاد هنجارها و ارزشها همه و همه کارکردهايي بودند که بر اساس اين مدل ،
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دولت نيازمند تامين آن در جهت مشروعيت بخشيدن به موقعيت خود درون محيط و
عرصه داخلي ميباشد )فاخری" .(556 :8377،بنابراين دولت(رانتير) نه تنها فراتر از
مدل وستفاليايي بلکه حتي فراتر از دولت در مناطق پيشرفته (توسعه يافته) از لحاظ
موقعيت به عنوان يک بازيگر داخلي عمل مينمايد" .باری اين سطح از هژموني داخلي
توانايي دولتهای تحصيلدار خاورميانه را برای انطباق با فشارهای جهاني شدن و
تطبيق با منابع گوناگون اقتدار کاهش ميدهد .اين امر به نوبه خود باعث ايجاد تنش با
پروژه جهاني تغيير ميگردد که نيازمند تغيير موقعيت هژمونيک توسط دولتها ميباشد.
تغيير اين کنترل گسترده دولت شايد موجب وقوع مشکالتي برای دولت و رهبريش
گردد زيرا اين موقعيت پاسخ به يک سری شرايط ساختاری است که ممکن است هيچ
يک از آنها محو يا منتفي نشده باشد .شرايط ساختاری که به دولتهای تحصيلدار
خاورميانه کمک نمود تا موقعيت هژمونيک خود را در محور اقتصاد سياسي بدست
آوردند حول محور چند موضوع مهم ميگردد:
 -8برآورده ساختن نياز برنامه توسعه که توسط اکثر اين دولتها اتخاذ شده که به
نوبه خود نيازمند کنترل بر دو مکانيسم پراهميت است :منابع بوروکراتيک و مالي.
(انحصار درآمدهای نفتي يا ارزی)
 -1نياز نخبگان سياسي به تضعيف منابع اقتدار رقيب و سنتي ،و توفيق در کسب
وفاداری برای دولت و رهبريتش( .از طريق تخصيص نفتي به گفتمان خودی و
محروميت مالي گفتمان غير)
 -3رانت– نفتي و جايگاه مسلط آن در اقتصاد ملي (اقتصاد تحصيلداری
)(Bromley,1994:160-188
از آنجايي که هيچ کدام از اين شرايط از ميان نرفته و همه باقي هستند ،دولت به
حفظ موقعيت مستقل خود ادامه مي دهد که اين موقعيت را نيروهای ديگر قادر به
تصرفش نبوده و در عين حال جامع ه نيز بدون آن قادر به حيات نيست .به هر حال ذکر
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اين نکته حائز اهميت است که اين کنترل هژمونيک ربطي به قدرتمند بودن دولت ندارد
از آنجايي که اکثر دولتهای خاورميانه غالباً ضعيف باقي ماندهاند.
تنش ديگر مربوط به ناسازگاری بين انتظارات جامعه از دولت و آن چيزی است که
آيين جهاني شدن نويد ميدهد .دولتها در منطقه خاورميانه هنوز پاسخگوی نياز
جامعه برای انجام کارکردشان به عنوان «تأمين کننده» ميباشند .هرگونه و شکلي از
سيستم «شبه – رفاهي» که وجود دارد نتيجه کارکرد دولت به عنوان تامين کننده رفاه
ميباشد .دولت در کل جذب و توزيع ،مستقيم يا غيرمستقيم مقادير متنابهي از توليد کل
داخلي را بر عهده دارد .يک پيامد اين موضوع آن است که دولت فضاهايي را اشغال
مي کند که در غير اين صورت توسط ساير بازيگران خواه به موازات يا با همکاری
دولت ،بايد اشغال ميشد که به اين موضوع در اقتصاد نهاد گرا تداخل نهادی ميگوييم.
به زبان عدد سهم دولت در اقتصاد اين کشورها همواره باالتر از  %11يا همان سهم
غالب و مديريتي جامعه بر اساس يافته های حاج يوسفي در مطالعه دولت رانتير
(حاجي يوسفي )71 :8377 ،است.
يک مشکل ديگر مربوط به تضعيف يا فروپاشي دولت در مناطق در حال توسعه آن است
که اين امر ضرورتاً به تفويض اختيار به سايرين يا بازيگران فعالتر از داخل کشور منجر
نميگردد .بيرون کشيدن از محور فعاليتها ممکن است در عوض باعث تهديد و ايجاد
ريسک برای اقتدار دولت در حال توسعه به عنوان بازيگر محوری اقتصادی  -سياسي شود.
اينجا دوباره تفاوتهای بين دولتهای توسعه يافته و در حال توسعه بر نتايج مسايل از لحاظ
سطح «دولت بودن» تأثير ميگذارند ). (Hakimian and Moshaver, 2001:285
فرآيند جهاني شدن از خيلي جهات «دولت بودن» را با افزايش چشماندازهای رشد
و توسعه و به نوبه خود کارکردهای رفاه و امنيت دولت ،تقويت نموده است .اما اين
موضوع بيشتر در خصوص مناطق توسعه يافته و کمتر در مورد مناطق کمتر توسعه يافته
صدق ميکند(شکل )3و احتمال اينکه مناطق کمتر توسعه يافته در آينده از دولت
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تضعيف يافته و رفاه کاهنده متحمل مصيبت و رنج گردند بيشتر است .برای مثال «افول»
دولت در آفريقا – البته نه در نتيجه جهاني شدن -نشان داد و ثابت نمود که فقدان
دولت ضرورتاً منجر به ظهور اتحاديه های قدرتمندتر اجتماعي به عنوان جايگزين
نخواهد گرديد(Ibid.285) .
بسياری از کشورها شامل کشورهای تحصيلدار خاورميانه تحت فشار ناشي از
نيروهای جهاني شدن که با ضعف داخليشان دو چندان شده  -درست در زماني که
ثبات سياسي برای دوران گذار اقتصادی ضروری ميباشد -ممکن است مواجه با
بيثباتيها و ناپايداریهای بزرگتری شوند.
« نهايتاً فرآيند جهاني شدن کنوني گويي نيازمند سطحي از تجانس و يکساني
ايدئولوژ يکي است تا اينکه يک دولت بتواند از امکاناتي که اين فرآيند ايجاد ميکند،
سود ببرد ،همان چيزی که آن را شمول گفتماني ميناميم» .بنابراين ،برخالف دوره پس
از جنگ دوم جهاني ،جهان پس از جنگ سرد تحت سلطه نيروهای اقتصادی جهاني
درآمده که اهميت کمتری برای کنترل سرزميني يا جمعيت زياد يا حتي توانايي نظامي
قائلند .به جای آن ،دسترسي به سرمايه گذاری ،فناوری ،بازار و نزديکي به قدرتهايي
که کنترل و «شبکه جهاني توليد و زنجيره ارزش جهاني» ) (Wood, 2001:41-46را
در دست دارند آن چيزی است که امروزه در موقعيت چانهزني آنها به عنوان بازيگر
روابط بين الملل مؤثر است .اينجا همانجايي است که جنوب به طور اعم و محرومترين
و فقيرترين اعضايش به طور اخص ،در ارتباط با اقتصاد سياسي بينالمللي در حاشيه
قرار مي گيرند .در عين حال کشورهايي که درون گفتمان مسلط و هماهنگ با آن نباشند
بطور خودکار از مزا يای جهاني شدن محروم گرديده و در عين حال گفتمان مسلط
داخل آنها تحت فشار گفتمان مسلط جهاني (خارج) قرار ميگيرد .بدين ترتيب مسئله
شمول يا هماهنگي نسبي و طرد يا عدم هماهنگي خود در تعيين ظرفيت دولتهای
تحصيلدار خاورميانه جهت حفظ گفتمان مسلطشان در ارتباط با داخل و همچنين
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تعريف نقششان در اقتصاد جهاني و خارج ،تاثير عمدهای دارد.
دولت تحصيلدار ج.ا.ایران
مجموع اين گفتهها به قول راجراوون) (Owen 1992:12-67به معنای
"جابجایی جایگاه دولت در جامعه" ميباشد .آنچه مسلم است تمامي مواردی که در
خصوص جهاني شدن ذکر شد ,نشان دهنده آن است که دولت ميبايد به تغيير جايگاه
خود بپردازد و معقول نيز چنين است حال حتي اگر حکومت به سياستهای تعديل و
نئوليبراليسم نيز اعتقاد نداشته باشد ،بايد از ساير روشهای کارآمدسازی اقتصاد و
مديريت اجتماعي جهت تقويت قدرت ملي سود ببرد(شکل .)1
شکل -1رابطه مفهوم نوین کنترل و تنظيم جهانی شدن با گفتمان مسلط داخلی و موقعيت
بين المللی دولتها
تغيير نقش و جايگاه
تحول خارج

نزول

نظام بينالمللي

پروژه
جهاني شدن

دولت در مفهوم
كنترل نوين مسلط و

ناهماهنگ

موقعيت دولت

كاهش امنيت

هماهنگ +
عدم تغيير گفتمان مسلط
تحول داخل

تغيير موفق گفتمان مسلط

ارتقا

افزايش امنيت
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شمول مخالف طرد
شايد يکي از بزرگترين مشکالت گفتمان سنتگرای ايدئولوژيک مسلط بر دولت
تحصيلدار ج.ا .ايران آن است که هم فرايندهای عام و هم پروژه خاص (نئوليبرال)
جهاني شدن (مطابق شکلهای 1و ) 3در جهت تضعيف و سست نمودن پايههای
مشروعيتزای آن به سبب عدم توفيق و انعطاف الزم برای تغيير و هماهنگي با مفهوم
مسلط توليد و مديريت جهاني عمل نموده و آن را با بحران کارآمدی و نفوذ و نهايتاً با
بحران کلي (مطابق شکل )1مواجه ميسازند .تأثيرات اجتنابناپذير فرآيندهای جهاني
شدن بر صنعتي شدن ،شهری شدن ،توسعه ارتباطات و تقاضاهای فزاينده برای
مشارکت ،زمينه های داخلي الزم برای رشد جامعة مدني و تغيير صحنه سياسي را تا حد
زيادی فراهم ساخته است .به نظر ميرسد که فشارهای فرايندهای جهاني شدن
خواهناخواه مقاومتهای فرهنگي و سياسي را تضعيف کند و چارهای جز پذيرش نظم
نوين باقي نگذارد .اگر م قاومت در مقابل فشارهای داخلي برای توسعه و تحول سياسي
با توسل به دستگاه قدرت مقدور باشد ،مقاومت در مقابل چنين فشارهايي از عرصه
جهاني با چنان وسايلي مقدور و ممکن نخواهد بود .بنابراين مسائل توسعه سياسي در
ايران وارد مرحله و بعد تازهای شده است .امروزه ديگر توسعه بدون گشودن درهای
کشور در حوزههای گوناگون به روی فرآيند اجتنابناپذير جهاني شدن ،ممکن نيست.
دموکراسي امروز بدون ارتباطات ،راديو و تلويزيون ،مطبوعات ،رسانههای همگاني،
ارتباطات ماهوارهای و کامپيوتر امکان ندارد .بدين سان ،جهانيشدن ،دموکراسي و
گسترش ارتباطات رابطهای انداموار يافتهاند .جهاني شدن با افزايش امکان شناخت افراد و
آگاهي آنها از جهان پيرامون علتهای واقعيتر و ملموس توسعه نيافتگي را به مردم مينماياند
و تالش در جهت حذف اين امواج آگاهي بخش نيز ره به جای نميبرد .بدين ترتيب نظم
اخالقي(نجم آبادی )8-31 :8375،از ديدگاه نجمآبادی يا گفتمان مسلط سنتگرای
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ايدئولوژيک مولفههای اصليش در عصر جهاني شدن دچار تزلزل اساسي ميشوند.
جدول : 4ویژگيهای دولت ایدئولوژیک  -سنت گرا(قدیم) و دولت جهانی شده نئوليبرال(جدید)

ویژگيهای اصلی دولت ایدئولوژیک –سنت گرا
 -8سنتگرايي ضد پلوراليسم

 -1انسداد سياسي (اليگارشيگونه)
 -3محدوديت ظرفيت مشارکت سياسي

ویژگيهای دولت جهانی شده (نئوليبرال)
 -8نسبيگرايي پلوراليستيک

 -1گشايش فضای سياسي /تقويت توان
جامعه مدني

 -3ضرورت مشارکت شهروندان جهاني و
افزايش سهم جامعه مدني

 -1ترويج جامعه تودهای

 -1هويت يابي فرد  /افزيش مسئوليت فرد

 -5ضعف نهادمندی کنش سياسي

نهادهای مجازی) شکافسازی سياسي با

 -5امکان نهادسازی مدرن (دولت مجازی/
سطوح باالتر تمايز و تفکيک سيستمي

 -6مشروعيت کاريزماتيک  -سنتي
 -7غلبه فرهنگ سياسي ارزشي  -احساسي
 -1بحران کارايي
 -7ضعف فرآيند بازخوران ‘
 -81اختالل در فرآيند ارتباط با نظام بينالمللي
 -88مرد ساالری

 -6مشروعيت بوروکراتيک  -قانوني بر
مبنای اولويتهای سياسي افراد

 -7پيشرفت ليبرال دموکراسي /عقلگرايي/
ايجاد کانونهای نوين فرهنگي در درون و
در عرض دولت

 -1حذف ناکارآمدها  /ايجاد دولت رقابتي
 -7تمرکز بر تسريع فرآيند بازخوران با
شيوههای مديريت پست فورديسم

 -81بينالمللي شدن دولت و حاشيهنشيني
دولتهای درونگرا
 -88غير جنسي شدن دولت  /هويتيابي
زنان

Source: John R. Gibbins and Bo Reimer, the Politics of Post
)modernity (London: Sage Publication, 1999:p132
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همانطور که در جدول ( )8مشاهده شد جهاني شدن (نئوليبرال) و مدل دولت نوين
آن مؤلفههای اصلي دولت سنتي ايدئولوژيک را به چالش کشيده است و لذا اين گفتمان
جهت بقا نيازمند تحول است .اما همانطور که پيشتر نيز ذکر شد ظرفيت تغيير در اين
گفتمان بسيار ا ندک و در عين حال توازن قرار گرفته در آن بسيار شکننده ميباشد
يعني به محض پذيرش و دروني کردن عناصر ساير گفتمانها سرعت تحول گفتماني
شدت بسيار زيادی پيدا ميکند و سياستهای انسداد تحول دموکراتيک و ضد جريان
اصالحات پس از خرداد  76را بايد از اين منظر ارزيابي نمود.
موضوع مهم ,مسئله طرد عناصر گفتمان غير در اين پروژه(جهاني شدن) است .از
لحاظ نظری ديدگاههای ليبرال در مواجهه با جهاني شدن به سه گونة نهادگرايي
نئوليبرال ،نوآرمانگرايي و بينالمللي گرايي نئوليبرال متبلور شدند .آنچه ميتوان تقريباً
در تمان اين ديدگاهها مالحظه نمود مسئله محوريت همکاری درون گفتماني است .
ايده اخالقيات جهانشمول و جهانيسازی ارزشهای ليبرال همانند دموکراسي
سرمايهداری و سکوالريسم باعث ناديده گرفتن فرهنگهای غير غربي ميشود .به
عبارت ديگر موضع اين گفتمان در برابر گفتمان غير ،خصمانه و بر مبنای عدم قبول و
تحميل فشار در جهت تغيير و تحول آن گفتمان برای شمول آن ميباشد .پروژه
جهاني سازی نئوليبرال در راستای اين همگوني گفتماني صورت پذيرفت و توانست با
ياری گرفتن از نهادهای بينالمللي و شرطگذاری به جامعيت دست يابد .در اينجا برای
ساير دولتهای تأثيرپذير از پروژه دو حالت پيش ميآيد )8:قابليت تطبيق گفتمان
مسلط داخلي با گفتمان مسلط جهاني (داخل هماهنگ با خارج)  )1تضاد گفتمان
مسلط داخلي با گفتمان مسلط جهاني (داخل مخالف خارج) در جدول ( )1وضعيت
گفتمان مسلط داخلي با گفتمان مسلط جهاني را با در نظر گرفتن جايگاه کشور در
اقتصاد سياسي بينالملل (پشتيبان يا تباهکننده) آوردهايم.
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جدول : 2مدل تقابل مفهوم مسلط داخلی با مفهوم مسلط بينالمللی(هژمون) گيلپين در اقتصاد
سياسی بين الملل

وضعيت گفتمان مسلط داخلی در برابر گفتمان مسلط
جهانی وهژمون
موافق
Inclusion
همراه با

مخالف
B

همراه با تحدید و مهار

نظارت(عربستان)
Inclusion +
اتحاد با حمایت
)(OECD

A

-Exclusion
(ایران -ليبی)

D

تباه کننده

جایگاه کشور

(تحصيلدار )

در برابر

رقبا  +حامی +

Inclusion
C
همراه با تحمل

پشتيبان +

(چين -روسيه)

مفتسوار

گفتمان مسلط
اقتصاد سياسی
بينالمللی

Source: Gilpin, Robert, 1987:87
با توجه به عوامل مذکور يکي از گزينههای ماتريس فوق آنست که کشور( مانند
کشورهای بزرگ تحصيلدارهمچون ايران ،ليبي و عراق) جزو تباه کنندگان سيستم
مسلط اقتصاد سياسي بينالملل باشد يعني نه توان تغيير نظم و ظرفيت رهبری اقتصاد
جهاني را دارد و نه اين که گفتمان داخلي آن موافق با گفتمان مسلط است .آنگاه آن
کشور از مزايای موجود در مفهوم مسلط بينصيب مانده و هژمون و متحدانش با مهار
و تحديد سعي در تغيير رفتار يا رژيم (گفتمان مسلط) بر آن کشور مينمايند.
پس يکي از مهمترين مسئله در ارزيابي تأثير جهاني شدن (نئوليبرال) بر دولتها
مسئله (شامل) يا (مطرود) بودن آنها در نظام اقتصاد سياسي بينالمللي ميباشد ،چون
اين مسئله ميزان تأثيرات جهانيشدن را به شدت افزايش ميدهد و در عين حال امکان
سود جستن از فرصتهای سيستميک را به صورت عامدانه کامالً کاهش ميدهد يعني
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در کل فرصت ها را اندک ساخته و تهديدها را دوچندان ساخته و بر منابع کشور (منابع
تحصيلداری) و (گفتمان مسلط) فشار مضاعف وارد ميسازد.چيدمان و سنگربندی
مجهز به دولت تحصيلدار ج.ا .ايران اين اجازه را داده که بتواند ريسک ملي را در سطح
باال با مدد درآمدهای نفتي و فشار بر مردم (کاهش سطح زندگي) حفظ نمايد،
حمايتگرايي نهادينه شده و حساسيت به نرخ تعرفهها بيانگر بهرهوری ضعيف در
صنايع و وابستگي شديد آنها به کمکهای دولتي و مخالفت آنها با گشايش درهای
اقتصاد ايران است اين به معني نهادينهسازی ترس از خارجي يا ترس از جهان و جهاني
سازی است.
خارج مخالف داخل (تقابل گفتمانهای مسلط جهانی و داخلی)
مسئله طرد ،اثرات جهاني شدن و گفتمان مسلط آن را بر گفتمان مسلط داخلي
دوچندان مي کند خصوصاً آنکه گفتمان مسلط داخلي از کارآمدی الزم نيز برخوردار
نباشد .تسلط جناح سوداگر بازار و نهادينهسازی فرهنگ اقتصادی داللي و گسترش
ناموزون شبکة خردهفروشي و واسطهگری در اقتصاد ايران باعث کاهش قدرت توليدی
جامعه و سکون ديدگاه های مديريتي که متکي بر انباشت سرماية توليدی و کارآفريني
معموالً در بخش صنايع ميباشد،گرديد .البته امنيت قانوني برای فعاليتهای واسطهگری
و جناح سوداگر (نميدانم ميتوان به آنها مرکانتيليست سنتي گفت ياخير) با نفوذ
نمايندگان آنها به مراکز تصميمگيری و قانونگذاری فراهم شد موارد ذيل مشخص
ميکند که اين امر عامدانه بوده و بر اساس يک طرح ناشي از درک منافع اين بلوک
تاريخي صورت پذيرفته است(.جدول 8بيانگر اين مسئله است که وقوع همه اين موارد
از سر تصادف ،اشتباه و ناآگاهي نميتواند باشد.
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جدول  :4وضعيت متقابل و تطبيقی بلوك تجاری و صنعتی در کشور

اقدام حاکميتی
 -8اخذ ماليات

 -1اخذ عوارض

صنایع

واسطهگری و تجارت

( +روشن بودن کامل حسابها)

( -حسابسازی و عدم امکان

اخذ ماليات قطعي بر اساس

و اراده قانوني محاسبه ماليات

اصول استاندارد

بر اساس تعامالت بانکي افراد)

 51 +مورد
(قبل از تجميع عوارض)

 -سازش و مصالحه

 -3امنيت سرمايه

( -سرمايه ثابت

( +سرمايه مالي

و مالکيت

و ساکن توليدی)

متحرک نامعلوم)

 -1زيرساختهای
قانوني

 ضدکارآفريني ،ضد مديرانتحميل هزينه مبادلههای فراوان

 +آنارشي کامل

(تأمين اجتماعي),قانون کار

 -5شبکه بانکي و

 -عدم تمايل به سرمايهگذاری

موسسات مالي

صنعتي

راغب و کارگشا برایفعاليتهای واسطه گری با
برگشت سريع سرمايه

دکتر مسعود نيلي مسئول تدوين استراتژی توسعه صنعتي ايران در اين خصوص
ميگويد  ):نيلي  :8311ص" ) 17محيط توسعه صنعتي از نظر سياسي ،اقتصادی و
حقوقي نيز بايد محيط مناسبي باشد .از نظر محيط سياسي اگر سياست خارجي يک
کشور و همچنين سياست داخلي ،سياست درستي (عاری از تنش و دارای ويژگي
همافزايي) نباشد ،هرگز سرمايهگذاری شکل نميگيرد .بحث حقوق مالکيت فردی
سنگ زيربنای توسعه صنعتي کشور است که بايد مورد احترام واقع شود .محيط
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اقتصادی توسعه صنعتي نيز شامل سياستهای اقتصاد کالن ،سرمايهگذاری خارجي
پيوندهای تجاری با بازار جهاني است و از نظر محيط حقوقي توسعه صنعتي نيز
قوانيني چون قانون کار ،قانون تأمين اجتماعي ،قانون مالياتها و ساير قوانين در آن
دخيل است .با آنکه توسعه صنعتي ايران همزمان با کشورهای کره و تايوان آغاز شده
است (و با وجود تزريق حدود  111ميليارد دالر ارز بي زحمت به اقتصاد) ما هنوز
نتوانسته ايم به توسعه صنعتي دست يابيم .ايران در آينده با سه چالش بيکاری ،تورم و
ضعيفتر شدن نسبي اقتصاد در عرصه جهاني روبهروست .در مورد اشتغال با دو
چالش تعداد و نوع شغل روبرو هستيم .از نظر ترکيب نيروی کار متخصص ،عرضه
نيروی کار مردکاهش و نيروی کار زن افزايش خواهد يافت .در نتيجه با توجه به تغيير
ترکيب نيرو از نظر جنس و تحصيالت نوع مشاغل نيز تغيير خواهند کرد و ما بايد به
سمت صنايعي با تکنولوژیهای باالتر حرکت کنيم .با ادامه روند موجود در سالهای
دهه  8371نرخ تورم (حداقل) به  18درصد و نرخ بيکاری نيز به همين ميزان (حدود
 7-81ميليون بيکار) خواهيم رسيد که افزايش کسر بودجه نيز از ديگر مشکالت
است".
اين دقيقاً بيانگر آن است که مفهوم مسلط جهاني در قالب دولت (حداقل سياسي) و
مديريت پست فورديسم (مديريت منعطف و ناب) مبتني بر کارآفريني (محوريت منابع
انساني و سرمايه انساني شايسته محور) هيچگونه همخواني با مفهوم مسلط تحصيلداری
ايدئولوژيک ايران مبتني بر دولت بزرگ متناقض ،ناکارآمد (سوداگر) مبتني بر ارادت
ساالری و فرهنگ عشيرهای نداشته و به جهت امکانات و قابليت نفوذپذيری ناشي از
جهاني شدن فشارهای سيستميک بيسابقهای و گاهاً غيرقابل تحمل را بر دولت
تحصيلدار ج.ا .ايران وارد ميسازد .فشارهای جهاني شدن به نوبة خود دارای اثرات
متعامل بوده که بر مؤلفههای اصلي اين مفهوم مسلط داخلي تاثيرميگذارد:
 -8تأثير بر تحصيلداری

تاثير جهاني شدن نئوليبرال بر دولت تحصيلدار (رانتير) جمهوری اسالمي ايران ...

911

 -1تأثير بر گفتمان مسلط
متعامل بودن بدان معناست که تأثير جهانيشدن بر تحصيلداری دولتي و اثرات
انسدادی آن بر دموکراسي خودبهخود به جهت تقابل گفتمان مسلط داخلي سنتگرای
ايدئولوژيک با پلوراليسم و ليبرال دموکراسي در جهت تضعيف گفتمان مسلط داخلي
عمل ميکند و بالعکس کاهش تأثير گفتمان مسلط داخلي سنتگرا بر تحصيلداری
فضای تبديل الگوی دولت تحصيلدار را به الگوهای جايگزين دولت حداقل و
دموکراسي اقتصادی مبتني بر کارآفريني ،رقابت و بازار آزاد فراهم ميآورد .لذا ما با
تمرکز بر تاثير جهاني شدن بر تحصيلداری در عين حال تاثير بر گفتمان مسلط داخلي
را نيز همزمان بررسي مينماييم.
تأثير بر تحصيلداری
راس سه عامل را با تأثير درآمدهای نفتي بر دموکراسي مرتبط ميداند و آنها را در
قالب سه تأثير نام ميگذارد :الف -تأثير رانتي که خود شامل سه مورد است .تأثير
مالياتي  .تأثير مصرفي  .تأثير تشکلسازی (گروهسازی) ب -تأثير سرکوبي ج -تأثير
نوسازی ()Ross, Michael L. 2001: 325-361
همانطور که پيشتر گفتيم و تحقيقات راس نيز نشان ميدهد اين عوامل به صورت
متعامل عمل نموده و تفکيک آنها برای معرفت و دستهبندی بهتر است .به قول راس
تمامي اين سه اثر مکمل يکديگر بوده و تمامي آنها را دولتهای تحصيلدار جهت عدم
تحرک مردم و تودهها (درمسير غير دلخواه) استفاده مينمايند تا از تشکيل گفتمان
مسلط غير و از ايجاد مفهوم مسلط کنترل (شيوه توليد و اقتصادی) جايگزين
تحصيلداری نفتي ممانعت به عمل آورند لذا عالوه بر تاثير رانتيری ما تاثيرات سرکوبي
و نوسازی را نيز که مرتبط با گفتمان مسلط رانتيری هستند را نيز بررسي مي کنيم.
الف -تأثير رانتی
الف -9-تأثير مالياتی در کشورهای تحصيلدار :در اکثر دولتهای تحصيلدار،
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سياست (بدون ماليات ،بدون نمايندگي) ،يا (کسي که ماليات نميپردازد سؤال هم
نميکند) رايج است اما دقيقاً مشاهده ميشود که بار تورم مالياتي به انحاء مختلف از
افزايش تورم تا افزايش شديد مالياتهای غيرمستقيم و وابستگي دولت به درآمدهای
غيرنفتي خلق شده توسط ساير بخشهای فعال جامعه به تدريج قدرت عدم
مالياتستاني را کاهش داده و دولت را به درآمد اقشار مختلف جامعه محتاج نموده
است گرچه دولت سعي دارد تا با تمرکز بر مالياتهای غيرمستقيم و حفظ هميشگي
کسر بودجة خود (تورم دائمي دو رقمي) اين احتياج را به سطح جامعه نياورد.
الف -2-تأثير مصرفی  :شاخصه اصلي برای سنجش ميزان آن ،پرداخت يارانهها و
خدمات دولتي است .طي سالهای گذشته دولت همواره در جهت کاهش يارانهها يا
خروج برخي مواد از شمول اعطای يارانه عمل نموده است و در عين حال خدمات
دولتي را هر سال گرانتر نموده به جز سال  11که آن هم با دخالت مجلس و قوه
قضاييه ،دولت مجبور به عقبنشيني تا حدودی گرديد .سياستهای تعديل در ايران
تنها آن بخشش که انداختن بار مسئوليت افراد به دوش خودشان بود با شدت و
زورمدارانه توسط دولت هاشمي و ساير دولتها اجرا شد اما به آن بخشي که به کارآمد
نمودن دولت و کوچک کردن آن و نهادينه سازی کارآمدی و پرداخت تسهيالت بر
مبنای کارآمدی ميپرداخت ،چون مخالف گفتمان مسلط بود ،توجه نگرديد و اقتصاد از
صافي ديدگاههای شومپيتری مبتني بر محوريت کارآفريني و “نابودی خالق” گذر ننمود
چون علياالصول اين امر به تقويت گفتمان رقيب ميانجاميد.
نيلي نيز به همين ترتيب عنوان ميدارد :فائق آمدن بر مشکالت بيکاری و حفظ
موقعيتي قابل قبول در عرصه بينالمللي (امکان حفظ استقالل و عدم تهديد امنيت ملي)
ايجاب مي کند درامد سرانه کشور طي بيست سال آينده به سه برابر ميزان کنوني افزايش
پيدا کند).نيلي. (17 :8311،سازمان مديريت و برنامهريزی کشور نيز با چرخشي
تاريخي در سند “چشمانداز توسعه کشور در افق  11ساله” ادامه روند وضع موجود را
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باعث فروپاشي احتمالي سياسي و حاشيهنشين شدن کشور دانسته و با اتخاذ رويکردی
برون نگر همانند دکتر نيلي استراتژی جايگزين با رشدهايي نزديک به دو رقمي را برای
 11سال آينده توصيه مينمايد( .نيلي ،مسعود .)87: 8311،
الف-1-تأثير تشکلسازی:اين تأثير بر مبنای دو ديدگاه مور و پوتنام( Putnam,
 )Robert D, 1993: 88-150بررسي ميگردد .مور از پيشگيری دولت از ايجاد
پيشنيازهای دموکراسي سخن مي گويد بدين معني که مور عنوان ميدارد ايجاد طبقه
متوسطه (بورژوازی) مستقل از دولت پايه شکلگيری دموکراسي در فرانسه و انگلستان
بوده است و شواهد بسيار متقني وجود دارد که اکثر کشورهای تحصيلدار نفتي عامدانه و با
گشادهدستي منابع هنگفتي را جهت جلوگيری و پيشگيری از شکلگيری نهادهای مستقل
طبقه متوسط و سياسي شدن آنها هزينه نمودهاند ).(Najmabadi, 1987:140-167
افسانه نجمآبادی از هزينههای سنگين شاه برای دی پولتييزه (سياست زدايي) کردن
طبقه متوسط توسط شاه سخن ميگويد .هوتن شامبياتي نيز همين استدالل را تأييد
ميکند )شامبياتي:8376 ،ص .( 151دکتر غنينژاد  ،دکتر زماني و دکتر طبيبيان)
طبيبيان ،غنينژاد .(77:8311نيز هر سه معتقدند که تالش هميشگي دولت در عدم
شناسايي حق مالکيت و قلمداد نمودن آن به عنوان يک امتياز در راستای عدم امکان
انباشت مستقل از سيطره حکومت است .براملي به درجهای از استقالل و جدايي بين
نهادهای حاکميت از يک طرف و سازوکارهای تخصيص انباشت داخلي از سوی ديگر
معتقد است که در نتيجه آن قدرت مادی ،قدرت طبقه حاکم را از اعمال رسمي قدرت
سياسي دولت رها و جدا مي سازد .بدون وجود اين امر ،طبقه حاکم منفعت مستقيم
مادی در مخالفت با کنترل دموکراتيک دولت خواهد داشت(

Bromley,

.)1994:160-188
وی با ا ضافه نمودن دو مسئله مهم مشروعيت ناشي از اراده مردم و دستگاه دولتي
قادر به کنترل انحصار کابرد زور در جامعه (جلوگيری از تعدد مراکز تصميمگيری) به
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عنوان دو اصل محوری عنوان مي دارد که با وجود اين ويژگيها ظهور قلمرو مستقل
عمومي که دربرگيرنده مشروعيت مردمي در پيوند با خصوصيسازی تسلط بر مازاد
باشد (جامعه مدني) مبنای الزم برای گونهای از حکمراني ميباشد که در آن دستگاه
دولت به صورت رسمي در برابر تصميمگيرندگان منتخب که از طريق حق رای عمومي
برابر انتخاب شدهاند ،مسئول ميباشد .لذا فرآيند تشکيل دولت سرمايهداری که شکل
ليبرال دارد منجر به تفکيک نهادهای حاکميت و تخصيص مازاد ميگردد.
ب -تأثير سرکوبی  :طبق ديدگاه اسکاچپول دولت تحصيلدار از درآمدهای نفتي
خود برای سرکوب چنين ديدگاههای با افزايش قدرت نظامي -انتظامي خود کمک
ميگيرد .او هزينه اکثر درآمدهای نفتي را پيش از انقالب در جهت ايجاد دولت
تحصيلدار مطلقه ميداند و دو علت را در اين جهت موثر ميداند -8 :منافع گروهي و
شخصي حاکمان برای حفظ قدرت و ثروت  -1منابع نفتي درگيریهای قومي و
مسلکي برای تصاحب آن ايجاد ميکندکه حکومت ميبايد پاسخ موثر به
آنهابدهد(Skocpol, 1994:240-259).
امری شگفت نيست که دولت تحصيلدار ج.ا .ايران و گفتمان سنتگرای
ايدئولوژيک آن نيز عالقة عميقي به افزايش قدرت نظامي دارند و تقويت سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و بسيج را مي توان اقدامي در جهت حفظ گفتمان مسلط دانست  .با
افزايش فشارهای جهاني شدن در جهت تغيير شيوة مديريت حکومت و ايجاد دولت
حداقل که مستقيماً با امنيت ملي بنابر ديدگاه بوزاني(طيب :8311،ص )87-81منطبق
است.حفظ چنين قوای نظامي بزرگي و استراتژی حضورشان در جنگ نرم و عرصه
عمومي ،روزبه روز برای دولت تحصيلدار و گفتمان مسلط سختتر شده و در عين
حال جانبداری ا ين نظاميان مدافع گفتمان مسلط باعث آن شده که عالقمندان به گفتمان
رقيب و توده مردم ،مشروعيت حضور نظاميان را در عرصههای داخلي هر روز بيشتر
زير سؤال ببرند  .در عين حال که مسئله تسلط امواج در نتيجه جهاني شدن اطالعات
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حضور مؤثر آنان را در عرصههای پيکارهای گفتماني داخلي ثابت نموده است .لذا
مشروعيت حضور داخلي آنها به شدت زير سؤال رفته و گفتمان مسلط از قدرت
سرکوبي عموميش به شدت کاسته شده و تنها ميتواند از برخي گروههای سامان يافته
شبه ميليشا مانند استفاده کند ,گرچه به شدت از خطر گسترش موج مخالفتها و حالت
تودهای پي دا کردن آن هراس دارند .جهاني شدن با آگاه سازی باعث آن شده (خوب يا
بد) که اکثر مخاطبان امواج جهاني شدن (جوانان يا همان اکثريت جمعيت جامعه) در
گفتمان غير ( يا همان گفتمان دمکراتيک) به سبب ناکارآمدی کشور و وضعيت
نامطلوب خود قرار گيرند لذا قدرت تودهای و جامعه توده وار که همواره يکي از ارکان
اصلي گفتمان ايدئولوژيک سنت گرا بوده اکنون بيشتر در اختيار رهبران گفتمان غير
قرارگرفته ,البته عدم شکل گيری حرکتهای تودهای به جهت عدم گرايش ذاتي گفتمان
دموکراتيک به حرکتهای احساساتي و رمانتيسم توده وار است ،در مجموع مي توان
گفت که گفتمان سنت گرای ايدئولوژيک از اين منبع بسيار قوی استحکام خود به سبب
امواج جهاني شدن ،اينترنت و ماهواره تا حدود زيادی محروم شده است.
ج -تأثير مدرنيزاسيون  :شاخصهای اصلي آن که منجر به گسترش دموکراسي
ميشوند شامل :الف -تخصص شدن حرفهای ب -شهرنشيني

ج -سطوح باالتر

تحصيل است .جهاني شدن خود به خود باعث گسترش دانش و عميقتر شدن دانش
هر فرد و در عين حال امکان تخصصيتر شدن جوامع ميگردد.
ايجاد شهرهای ميليوني (کاسمو پولتين) از امکاناتي است که جهاني شدن با
تسهيالت مهاجرت ،ارتباطات و همگونسازی و تحرک عوامل توليد و ايجاد مشاغل
خدماتي در محيط مجازی ايجاد نموده است ،جهاني شدن رابطة مستقيم با شهرنشيني
دارد(اسدی . ) 87 :8311 ,يکي از مزايای جهاني شدن نيز افزايش سطح تحصيالت هم
با امکانات بسيار در دسترس و ارزان آن به عنوان منبع اطالعرساني و همينطور منبع
آموزش يا فضای آموزشي نوين ميباشد .معرفت مجازی ،معرفت جديدی است که در
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همة جوامع در حال رشد است .سرعت پيشرفت و رشد دسترسي به اينترنت و کامپيوتر
با توجه به فضای موجود قبلي بسته ايران امکان کنترل مؤثر گذشته را از دولت
تحصيلدار با گفتمان مسلط ايدئولوژيک گرفته است .
تاثير بر گفتمان
جهاني شدن با ايجاد اقتصاد و جوامع اطالعاتي مجازی و ايجاد هويت مجازی برای
افراد فضای غيرقابل کنترلي را در برابر حاکميت ايران قرار داده است .انتقال پول با
سرعت نور و خارج از کنترل دولت و همينطور تشکيل گروههای مجازی،خبرگزاری
مجازی ،شبکههای ماهوارهای ،و بالگها و سايتهای متعلق به گفتمان رقيب عرصة
نويني را برای تشکلسازی ايجاد نموده است گرچه قدرت نظامي اکنون بزرگترين مانع
است .اما تغيير از کاربرد قدرت ساختاری و پنهان به استفاده از قدرت آشکار کامالً هزينة
استفاده از ابزار زور را برای گفتمان ايدئولوژيک سنتگرا با توجه به آگاهي جهاني از همه
تحرکات داخلي آنان افزايش داده است .از ديدگاه پوتنام نيز که تشکيل سرمايه اجتماعي به
عنوان عامل اصلي در راهبرد حرکت به سمت دموکراسي است .دولتهای تحصيلدار منطقه
همگي سعي در جلوگيری از ايجاد جامعه مدني مستقل و نهادهای فعال در اين فضای
حياتي بين خانواده و دولت نمودهاند(Putnam, 1993:88-150) .
سرمايه اجتماعي بخشي از سرمايه انساني است که به اعضای يک جامعه مفروض
اجازه ميدهد به يکديگر اعتماد کرده و در تشکيل گروهها و اجتماعات جديد به
همکاری بپردازند .به نظر اقتصاددانان توانايي تشکيل سازمان به اصولي چون حق
مالکيت ،انعقاد قرارداد و حاکميت قانون تجارت مناسب بستگي دارد .اما قبل از تحقق
اين شروط ،وجود نوعي احساس همبستگي اخالقي در جامعه ضروری است .اين
همبستگي ،بر مجموعهای از مقررات و هنجارهای نانوشته اخالقي استوار ميباشد که
اساس اعتماد اجتماعي را تشکيل ميدهند .اعتماد و اطمينان متقابل ميتواند آنچه را که
نهادگرايان هزينه معامالتي مينامند به شدت کاهش دهد و تحقق برخي از اشکال موثر
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سازماندهي را امکان پذير سازد .در غياب اين اطمينان و اعتماد ،قوانين ،مقررات و
قراردادهای دست و پاگير ،دعاوی ،مرافعات مکرر و بروکراسي فربه ،جامعه را به
ناکارايي و فقر خواهد کشاند .جوامع مبتني بر همسبتگي اخالقي ،تنها محصور در
انتخاب عقاليي اعضاء خود نيستند بلکه بيشتر محصول عادات غيرارادی آنها ميباشند.
اشکال متنوع سرمايه اجتماعي ،اين امکان را برای مردم فراهم ميسازد که به يکديگر
اعتماد کرده و سازمان های اقتصادی را شکل دهند .آشکارترين و طبيعي ترين اين
اشکال ،خانواده است .مطابق ديدگاه دکتر رناني ما به وضعيتي نزديک به سقوط سرمايه
اجتماعي (رناني  )77-11: 8376 ،در ايران رسيدهايم و لذا تشکلسازی و اعتماد
الزمه برای آن و همينطور سرمايه گذاری وجود ندارد .پديده ای که رناني آن را امتناع
برنامهريزی در ايران مي نامد و اين برای دولت تحصيلدار که هستيش به پيشبرد
برنامههای توسعه تمرکز گرايانهاش و مشروعيت ناشي از دستاوردهايش منوط است،
فاجعهای غيرقابل انکار است .امتناع برنامه ريزی يعني اينکه شهروندان به علت عدم
اعتماد به صداقت ،مهارت و مديريت مسئوالنه حاکمان جامعه ديگر به برنامه های آنها
اعتماد نمي نمايند لذا اکثر سياستها برای کاهش يا افزايش عوامل مشکل زا در اقتصاد
توسط شهروندان پشتيباني نشده و عقيم ميماند اين به معنای از دست دادن قدرت
اصلي (ساختاری) که کاربرد زور را الزم ندارد و در قدرت سياست گذاری و برنامه
ريزی متجلي ميشود ،ميباشد.
آنچه به اين موضوع دامن زده است جهاني شدن و آگاهييابي شهروندان کشور
است که از مسايل و مشکالت مديران در زمان آگاه ميشوند .امواج سهمگين
شفاف سازی جهاني شدن باعث شد تا شهروندان زيادی به اين امر پي بردند که برای
برخورداری از جامعه ای سالم ،پرتوان و آزاد تنها اخالقيات فردی کافي نيست بلکه
حتماً بايد نظام و سيستمي مبتني بر کنترل های مؤثر و متداخل درهم آن را سامان دهد.
نرخ فزاينده مهاجرت به خارج نخبگان فکری و افرادی که از يک سو نميتوانند نهادينه
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شدن اين ضعف در اخالقيات عرفي و قواعد بازی را مشاهده کنند و از سوی ديگر در
سيستم ناشي از آن ميل به /يا قدرت بازی ندارند و امکانات در دست آنها برای
مهاجرت ناشي از جهاني شدن اطالعات ،کاريابي جهاني و مهاجرت جهاني کافي است,
دولت تحصيلدار ج.ا .ايران را بابحرانهای مشارکت و کارامدی مواجه ساخته است.
نتيجه گيری
مقاله حاضر به سه مشکل در هم متداخل نظری رشته اقتصاد سياسي بينالملل برای
ايران پرداخته است.
 -8رابطه بين حوزه های اقتصاد و سياست که در متن کنوني و معاصر جهان به
معنای سياست و بازار است.
-1مسئله سطح تحليل که طبق آن به چگونگي ارتباط ساختارهای سياسي و
اقتصادی عرصههای داخلي و بينالملل با يکديگر پرداختيم.
 -3مسئله آخر که ناشي از مورد دوم است ،مسئله هميشگي دولت ميباشد :اين که
نقش دولت چيست و چگونه و کجا در ارتباط با سطوح تحليل داخل (ملي) و خارج
(بينالملل) قرار ميگيرد .که اين موضوع را درخصوص دولت تحصيلدار جمهوری
اسالمي ايران (دولت ايدئولوژيک) مورد کاوی نموديم .در بين اين مشکالت اصليترين
تشخيص محل اتصال و پيوند دولت است.سياستهای دولت (تحصيلدار) واسط بين
حوزههای اقتصاد و سياست و همچنين بين سطوح تحليل داخل و خارج است.
در بررسي تاثير جهاني شدن بر دولت تحصيلدار ج.ا .ايران ،ما از الگوهای بررسي
متداول به صورت توصيفي ،تجويزی يا با بهرهگيری از نظريات رايج اقتصاد سياسي
بينالملل و روابط بينالملل به علت ويژگي خاص دولت تحصيلدار ج.ا .ايران فاصله
گرفته و به بررسي اين موضوع از ديدگاهي نوين پرداختيم .مفاهيم کنترل و تنظيم و
گفتمانهای مسلط در راستای پيوند شيوههای نوين مديريت اقتصادی – اجتماعي دنيای
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جهاني شده به ما ياری فراوان ميرساند .با بررسي مفاهيم کنترل مسلط اقتصاد سياسي
بين الملل و عدم انطباق آن با گفتمان مسلط و مفهوم کنترل ناشي از آن در اقتصاد
سياسي داخل طي به اين نتيجه رسيديم که امکان بقای چنين مفهومي با عنايت به
نيازهای دولت در عصر جهاني شدن و همينطور به سبب عدم شمول آن در اقتصاد
سياسي جهاني بسيار سخت و تقريباً ناممکن است .در عين حال استقرار همين
گفتمانها هم در سطح جهاني و هم داخلي ,فضای جديد و غير قابل کنترلي را برای
گفتمانهای رقيب فراهم آورده که با عنايت به نزديکي و انطباق بيشتر آنها با مفهوم
کنترل مسلط به اقتصاد جهاني فشار را بر گفتمان مسلط که فاقد اين ويژگي است،
بس يار بيشتر نموده است تا جايي که تنها به مدد افزايش درآمدهای نفتي امکان بقای آن
آنهم تا آيندهای نه چندان دور امکان پذير ميشود.
ايران برای حفظ جايگاه خود در اقتصاد جهان و حفظ قدرت خود در منطقه بايد با
ادغام در اقتصاد جهاني و افزايش بهره وری و قدرت رقابت پذيری ملي به تقويت
شاخص های اقتصادی خود همت گمارد ايران و اکثر کشورهای منطقه منا نميتوانند
تنها با افزايش درصد رشد خود به اين مهم دست يابند بلکه حتماً بايد بتوانند اقتصاد
خود را متنوع سازند زيرا اين درسي است که جهاني شدن و مشکالت پيشآمده در
کشورهای تازه صنعتي شده آسيا به ما ميآموزد.
همينطور ايران بايد ديد دولت محور و دروننگر خود را کنار گذاشته و بايد به
ترميم جدی سياستي و تجديد ساختار نهادی به نفع سياستهای حامي بازار برای
توسعه خود بپردازد .که از ميان اين سياستها اصليترين همان کاهش نقش
دولت(دولت حداق ل) ،تفويض اختيار و قدرت بخشي به بخش خصوصي (احترام به
حق مالکيت و تقويت کارآفرينان ) و توسعه صادرات (برونگرايي سياستي ) ميباشد.
اما اتخاذ چنين سياست هايي دقيقاً به معنای ايجاد فضای الزم برای هژموني و تسلط
گفتمان رقيب است ،از آن طرف برايند ديدگاههای حاکم برای کشور که در سندهای

111

پژوهشنامه روابط بين الملل

سياستگذاری ملي منعکس ميشود بيانگر آنست که هيچ راهي جز اتخاذ سياست
توسعه پايدار با رويکرد بروننگر برای کشور وجود ندارد.
در خصوص پذيرش پروژه جهاني شدن نئوليبرال (گلوباليسم) بايد گفت کشوری
که قضيه تنباکو ،دارسي .رويتر ،کودتا و ضد انقالبيگری و تجاوز (جنگ تحميلي) را
تجربه نموده به راحتي خوشبينيهای نئوليبرال جهاني را نميپذيرد که اين امر در قالب
گفتمان مسلط مخالف با استکبار جهاني و استکبارستيزی مفهومسازی شده است .تمام
مسايل فوق روی هم رفته فرهنگ1طرد و کنارماندن(. )Halliday,2002از اقتصاد
جهاني را مشخص نموده است .ايران به دنبال مسير انتقادی و مستقل درون روابط
بين الملل است اما باز هم هراس دارد که ادغام اقتصادی تا چه حد به محو فرهنگي
(گفتمان مسلط ايدئولوژيک) ممکن است ،منجر شود .تصويرزير بيانگر کل مباحث
مطرح شده تا کنون ميباشد.اين بدان معناست که گفتمان مسلط در وضعيت کنوني با
توجه به سه عامل در تنگنا برای ادامه حيات خود قرار گرفته است:
 -8عدم امکان بازتوليد و تجديد ساختار اقتدار گرايانه به سه دليل:
الف-عدم تمايل به تبديل نظاميان به بازيگر فعال(گزينه خطرناک عدم حمايت يا
تکروی احتمالي نظاميان)
ب-مخالفت شديد جهاني با سرکوب فيزيکي مخالفان گفتمان رقيب دموکرات(به
واسطه جهاني شدن اطالعات و ارتباطات)
ج -مخالفت شديد مردمي وکاهش خطرناک مشروعيت نظام درکل
-1عدم امکان باقي ماندن درموقعيت مسلط با مراجعه به آرا مردم(مشروعيت
توضيح اينکه فرهنگ طرد پروژه گفتمان مسلط داخلي در ارتباط با 1. Culture of exclusion
خارج است و مسئله طرد که ما در خصوص جايگاه کشور در اقتصادسياسي بين المللي عنوان نموديم
موضع گفتمان مسلط جهاني به گفتمان داخل ميباشد.يعني اولي به معنای عدم تمايل به بازی جهاني
ودومي بازی ندادن در اقتصاد جهاني مي باشد.
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دموکراتيک) با حرکت تودهها به سمت گفتمان رقيب و عدم تمايل به تقسيم حاکميت
با حامالن ميانهروتر گفتمان غير
-3کاهش کارايي ابزار تحصيلداری وعدم کفايت درآمدهای آن تحت گفتمان مسلط
برای تداوم سلطه وعدم امکان دستيابي به ساير رانتهای خارجي به سبب تقابل گفتماني
با گفتمان مسلط جهاني(تحريم و انزوا) و نهايتاً وابستگي بيشتر به درآمد بخشهای
رقيب اقتصادی و درآمدهای نيازمند پاسخگويي مالياتي
گفتمان مسلط با مفهوم کنترل ناکارآمد خود خواه ناخواه زوال يافته(حاشيه ای
گرديده)و شيب سقوط کلي تحصيلداری در ايران تندتر خواهد گرديد و رقابت بين
گفمانهای هيبريدی(ترکيبي) شدت مي گيرد.مفاهيم کنترل آينده اقتصاد ايران ترکيب
های متفاوتي ازپيوند با سه عامل تعيين کننده زير ميباشند:
 -8درآمدهای نفتي  - 1سرمايه و ادغام فراملي  - 3کارافرينان وسرمايه داری
داخلي
مطابق نظر اين پژوهش راه عالج دولتهای رانتير برای ترميم مشروعيت و اقتدار
خود در قالب يک پروژه همگون سازی هوشمندانه با درک منطقي فرايند جهاني شدن
است .اين دولتها بايد با کاهش تصدی گری خود و ايجاد توازني ميان دولت ،جامعه
مدني و بخش خصوصي ،با اتکا به اصالح ماهيت رانتي و کارکردهای خود ،دست نياز
را به سوی جوامع خود دراز کنند ،تا از بار خود کاسته و با سبکباران که اين مرحله را
مدتهاست گذرانده اند ،همگام شوند .دوران حاکميت مطلق و انحصاری به سر آمده
است .حاال وظيفه رهبران دولتهاست که اين را دريابند و توازني ميان اداره خوب جامعه
و نيازهای دنيای وابسته امروز ايجاد کنند.
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