امنیت ملی و توسعه پایدار :پارادایم پساواشنگتنی
و حکمروائی خوب
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چکیده
با هدف توسعه مردمساالری و مساوات ،هم دارای ابزارهای وسیعتر و هم اهدداف گسدترد تدر
است  .این نوع حکمروائی و توسعه پایدار ،دو مفهومی هستند که به یکدیگر مرتبطاند و اگرچه
حکمروائی خوب ،توسعه پایدار را ضمانت نمیکند ،اما فقدان آن ،تحدید و مانعی برای توسدعه
پایدار می شود .از سوی دیگر ،امنیت ،شرایط و بسترهای تحقق این دو هدف واال را فراهم می-
کند و منجر به تأثیرات زیادی بر یکدیگر میشود .بنابراین ،بدا مفدروگ گدرفتن ایدن ادعدا کده
حکمروائی خوب ،توسعه پایدار و امنیت ملّی بر اساس ترسیم خطوط وابستگی متقابل ،کناکنش
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حکمروائی خوب یک اصطالح غیرمتعیّن است که به اقتضای بستر تفسیر میگردد .این اصطالح

مقدمه
چارچوب مفهومی و مبنای نظری حکمروائی خوب ،برآیند دگرگونسازی متقابل بین
فضای ذهنی و زیستی در فضای دموکراتیک است .از منظر تاریخی ،پیشرفت دولت-
ها در مدیریت مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسدی ،بدا اسدتفاد از ابزارهدایی مانندد
سازمانهای بوروکراتیک ،نظام آموزش ،رسانههای وابسته بده خدود و در مدوارد الزم،
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ارتش و پلیس بود .متعاقب آن ،قرن بیستم را قرن توسعه نظدامهدای دولدتمددار ندام
نهاد اند .اما ناتوانی سیاستهای اجماع واشنگتن 1در حلوفصل مشکالت و چدالش-
های کشورهای درحال توسعه بهویژ کشورهای آفریقایی از یک طرف

(Sharma and

) Raj,2011:2-3و حدوث تغییرات و دگردیسیهدای گسدترد ای مانندد پایدان جند
سرد ،انحالل نظام دوقطبی ،سقوط کمونیسم ،تغییر بازیگران اصلی روابط بینالملل از
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یک سو و دستور کار پویای میخائیل گورباچف ،گسترش عقاید لیبرالی دربار فضدای
بدداز و دموکراسددی ،رشددد ارتبدداطهددای فراملددی و موفقیددت بیشددتر اقتصدداد بددازار
) ،(Job,1992:17-18از سوی دیگر ،منجر به تجدیددنظر در سیاسدتهدای واشدنگتنی
شد است .به بیان دیگر ،سیاست هدای تعددیل سداختاری کده مدورد اجمداع محافدل
سیاستگذاری و تصمیم ساز در واشنگتن قرار داشته است که از سوی ویلیامسون 2به
اجماع واشنگتن 1عنوان یافته است ،در اواسط دهه  32قرن بیستم موردانتقاد گسدترد
اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفت .اقتصاددانان نهادگدرا بدا اعتقداد بده تعامدل سدازند و
ایجابی دولت و بازار به عنوان بدیل موفقیت اصالحات اقتصادی کشدورهای درحدال
توسعه ،نظرات خود را در قالب سیاسدتهدای پساواشدنگتنی در سدال  1331مطدرح
ساختند ).(Stowe,1992:387-394
در یک نگا تبارشناسانه ،حکمروائی دولتها ،سه شیو و الگوی کلی را تجربده
کرد است؛ شیو حکمروائی پیشامدرن ،حکمروائی مدرن و حکمروائی لیبرتدارین .از
1

 .نسخه اصلی اجماع واشنگتن عبارت است از؛ سیاست های آزاد سازی ،خصوصی سازی و جهانی سازی(Santiso,2001:3-6) .

Williamson
Washington Consensus

2
3

اواسط قرن بیستم تا به امروز ،سیاست در عرصهبینالمللی ،از وضعیت دولتمحوری
محض خارج گشته و خصائل فرآیندی 1و کارکردی 2را به خود گرفته است که طبدق
آن ،خطمشیهای سیاسی برای جامعه ساخته و پرداخته مدیشدود .در واقدع در دور
سوم ،ماهیت مسئله تغییر یافته است .در دور های پیشین ،مسئله ابعاد دولدت مطدرح
بود ،اما در این دور  ،مسئله کمّیت جای خود را به کیفیت مداخله و افزایش ظرفیت
و توانمندی دولت داد است ).(Johnson,1997:9
نگا متفداوت حکمروائدی خدوب بده جامعده ،حکومدت و شدهروندان ،آن را از
نظریههای پیش از خود متمایز میکند .تکیه اصلی این نظریه که بر ندوع رابطده میدان
حکومت و مردم متمرکز است ،به سه مسئله اصلی میپردازد :الف -در سطح جامعده،
قدرت چگونه اِعمال می شود؟ ب -در سطح جامعه ،تصمیمها چگونده گرفتده مدی-
شود؟ ج -شهروندان چگونه خواستهها و نظرات خود را ابراز میکنندد؟ حکمروائدی
بستر رشد اقتصادی و خدمات عمومی را تمهید نماید؛ امدا گدذار بده فراسدوی رشدد
اقتصا دی و توسعه انسانی ،نیازمندد مشدارکت سیاسدی و آزادی اقتصدادی اسدت کده
توسط خطمشی گسترد تر حقوق انسانی تأمین

میشود).(UNDP,2006:38-39

بدین ترتیب ،در جامعهای که هنوز درپی آلترناتیوی برای نیل به امنیت ملّدی و
توسعه پایدار میباشد ،حکمروائی خوب یک عنصر ضروری است .در واقع ،مفداهیم
امنیت ملّی و توسعه پایدار ،تأثیرهای فزایند ای بر هم دارند؛ یعنی هر چه در جامعده-
ای ضریب امنیت بیشتر شود ،فرآیند توسعه پایدار نیز تشدید میشود و هر چه آهن
توسعه باال رود ،موجبات افزایش امنیت را تمهید مینماید .همنشینی و همافزایی ایدن
دو مفهوم ،ضرورت حکمروائی خوب را ایجاد میکند .بده بیدان دیگدر ،بدا مفدروگ
گرفتن تالش برای دستیابی به قابلیتهای تولید و بازتولید ثروت ،قدرت و حیثیت
ملی به عنوان هدف بلندمدت امنیت و توسعه پایددار از یدک سدو و دسدتیدابی بده
مکانیسم موازنهگرا بین نیروها و نهادهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگدی بده
Processing
Functional

1
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خوب درپی نهادهای کارآمد و فضای سیاسی -اقتصادی قابل پیشبینی مدیباشدد تدا
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عنوان هدف استراتژیک بعد سیاسیِ امنیت و توسعه از سدوی دیگدر ،بنیدان و اسداس
حکمروائی خوب تمهید مییابد .حال با تأمّل و مداقه در مالحظات باال ،این پژوهش
در پی تبیین ارتباط بین امنیت ملّی ،توسعه پایدار و حکمروائی خدوب مدیباشدد .بده
عبارت دیگر ،این مقاله ارتباط بین سه متغیر فوق را رصد خواهد کرد و نحدو کدنش
و واکنش آنها را ترسیم مینماید .پاسخ این پرسش در مقام فرضیه تحقیق این اسدت
که یک رابطه همنشینی و همافزایی بدین حکمروائدی خدوب ،امنیدت ملّدی و توسدعه
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پایدار وجود دارد و نحو کناکنش آنها ،متقابل و تعاملگرا میباشد .برای تحلیل ایدن
مسأله ،از روش تحقیق کتابخانهای ،اسنادی و تبیینی بهر میگیریم.
 .3مبانی نظری :تحوّالت محیطی و تحوّل در تعریف مفهوم حکمروائی خوب
با گذار به عصر ارتباطات شبکهای و جوامع اطالعاتی ،شیو های حکمروائی دولدت-
ها ،تغییر و تحوّالت ملموسی را تجربه نمود است .بدین ترتیدب کده از حکمروائدی
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سیاسی و غیرمنعطف دوران گذشته ،به حکمروائی منعطف دوران جدید گذار نمدود
است .این گشت و بازگشتهای سیاسی در حوز حکمروائی ،حاصدل چندد تحدوّل
عینی و ذهنی بود است .در بعد عینی ،بحران حکمروائی در آفریقدا ،تجربده اروپدای
شرقی ،بحران شرق آسیا ،تجربه چدین و ناکارآمددی دو کدالن روایدت کینزیانیسدم و
نئولیبرالیسم منجر به ظهور نوع جدیدد از حکمروائدی گشدته اسدت .در بعدد ذهندی،
تعمیق آگاهیهدای عمدومی ،رشدد توانمنددیهدای تولیددی و تدوزیعی سداختارها و
کارگزاران و تولید اجماع عمومی مبنی بر همنشینی دولت و بازار ،بسترهای این ندوع
حکمروائی نوین را تمهید نمود است .متعاقب ایدن دگردیسدیهدا ،ندوع جدیددی از
حکومتداری ظهور و بروز یافته است که داعیه همنشدینی و هدمافزائدی شدیو هدای
حکمروائی دولتی و بازاری را دارد.
حکمروائی خوب مفهومی است که اکنون بیشتر در علم سیاست ،مدیریت دولتی
و بده طدور ویدژ در مددیریت توسدعه اسدتفاد

مدیشدود).(Sexena,2005:499-500

حکمروائی خوب ،واژ ای است که بیانگر تغییر نقش دولت و حکومتهدا اسدت کده
زمینه را برای مشارکت تمام شهروندان در فرآیند تصمیمگیری فراهم نمود است .ایدن

نوع حکمروائی ،امکان مهندسی مجدّد معماری دولدت و افدزایش قابلیدت دسترسدی،
تقویت کارآمدی و پاسخگوتر سداختن آن را در صددر الویدت خدود قدرار مدیدهدد.
حکمروائی خوب ،اِعمال اقتدار سیاسی در راستای تحقّق خواسدتهدای مدردم اسدت
.اصطالح چگونگی ،با فرآیند انتخاب و گزینش راهکارها ،ساختارها ،تخصیص منابع
و افراد مرتبط است .این ندوع حکمروائدی ،مسدتلزم مددیریت منطقدی اسدت (سدیف
زاد  .)179 :1119،به تعبیر دیگر حکمروائی ،سیستم تصمیمگیری است؛ بهگونهای که
شامل تمام جوانب اِعمال اقتدار(سیاسی ،اقتصادی ،اداری ،اجتماعی) و نتایج حاصل از
آن میشود .همچنین «کارآیی» در قاموس این نوع حکمروائی ،قابلیت بسیج منابع ملّی
اعم از منابع مادی ،مالی ،انسانی و فنّاورانه و نحو بکارگیری آنها است .و منظدور از
«اثربخشی» ،میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شد هر نظام سیاسی است .بخدش
کارایی ،به سنجش قابلیتهای سیستم سیاسی در مواجهه با چالشها میپردازد و بخش
مطالعات «استیلمن» در ادبیات حکمروائی ،عالو بدر کدارایی و اقتصدادی بدودن و اثدر
بخشی مدیریتی ،بر تحقدق خیدر عمدومی در بسدتر پیچیدد سیاسدی تأکیدد مدیشدود
) .(Stillman,2005:17-28بدین ترتیب ،حکمروائی نه تنهدا دربدار چگدونگی اِعمدال
قدرت است ،بلکه به نتایج و پیامدهای قدرت هدم اشدار دارد .درك کامدل واقعیدت
پیچید حکمروائی ،هنگامی میسر میشود که تمام سداختارهدا ،فرآینددهدا ،بدازیگران،
کارکردها و اهداف را در ارتباطی متعامل و متقابل دربدرگیدرد .منظدور از چگدونگی و
نتایج اِعمال قدرت ،فرآیند تصمیم گیری است).(Sapru,2006:383

این نوع جدید حکمروائی ،شامل تعاریف متعدّد و متنوّع است .بر طبدق تعریدف
انستیتو فنّاوری توکیو ،مفهوم حکمروائی به مجموعه پیچید ای از ارزشها ،هنجارها،
فرآیندها و نهادهایی اطالق میشود که بهوسیله آنها ،جامعده بده طدور رسدمی و غیدر
رسمی ،به ادار فرآیند توسعه و رفع تعارگهامیپدردازد) .(Doornbos,2003:3-15از
دیدگا انستیتو اوتاوا ،حکمروائی ترکیبی از سنتها ،نهادها و فرآیندهدایی اسدت کده
تعیین میکند چگونه قدرت باید اِعمدال شدود ،چگونده شدهروندان حدق مشدارکت و
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اثربخشی ،به سنجش میزان نیل به اهداف تعیدین شدد مبدادرت مدیورزد .بدر مبندای

56

اعتدراگ دارندد و چگونده تصدمیمات در زمینده مباحد

عمدومی اتخداذ مدیگدردد

) .(Weiss,2000:795-815گرو جهانی در گزارش خود ،حکمروائی را مجموعهای از
روش های فردی و نهادی ،عمومی و خصوصی دانست که امور مشترك مردم را ادار
میکند .به بیان دیگر ،این گرو  ،حکمروائی را فرآیندی پیوسته میداند کده از طریدق
آن ،منافع متضاد یا متنوع را همساز میکند و یک رویکرد همکارانه اتخداذ مدیگدردد
(استریتن .)139 :1111،بدین ترتیب ،حکمروائی خوب از جمله مباح
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تاز ای است

که در دو دهه اخیر ،توجه محافل علمی و بینالمللی را به خود معطوف نمدود اسدت.
محققان ،حکمروائی خوب را با رویکردها (فرآیندی ،لیبرالیستی و سوسیالیستی) ،ابعاد
(سیاسی ،اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصدادی ،توسدعه سیاسدی و توسدعه
پایدار انسانی) گوناگون تعریف نمود اند .اما با توجده بده پیچیددگی و میدان رشدتهای
بودن مبح

حکمروائی ،این ضرورت وجود دارد که با نگداهی کدالن بده ایدن مقولده

و حکمروائی خوب
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بپردازیم و با ترسیم مبانی نظری آن ،جوانب گوناگون این پدید را تبیین نمائیم.
بنابراین ،فهم و تبیین هر موضوع سیاسدی در پرتدو چدارچوب نظدری خاصدی
میسّر میشود .موضوع محوری حکمروائی خوب ،چگونگی دست یافتن به حکومتی
است که بتواند زمینهساز توسعهای مردمساالر باشد .نادیا آربیناتی 1با تأمّل و مداقّه در
تفاوت بین مفاهیم حکومت و حکمروائی ،تصدریح مدیکندد کده حکمروائدی اشدار
مستقیمی به مکانیسمها ،فعالیدتهدای سدازمانیافتده و هماهند

بدرای حدل برخدی

مشکالت خاص دارد .حکمروائی برخالف حکومت که بده سیاسدت اشدعار دارد ،بده
خطمشیها اشار دارد؛ زیرا یک ساختار تصمیم گیری الدزامآور نیسدت .موضدوع آن
اغلب جمعیتی است که میتواند تحدتتدأثیر مسدائل جهدانی مانندد محدیط زیسدت،
مهدداجرت یددا اسددتفاد از منددابع طبیعددی قددرار گیرنددد (موفدده .)125 :1132،ایددن نددوع
حکمروائی در نظام نوین جهانی ،دارای مشخصات منحصربهفردی مدیباشدد .برنامده
توسعه سدازمان ملدل در گدزارش توسدعه انسدانی سدال  ،2222مشخصدات مختلدف

Nadia Urbinati

1

حکمروائی خوب را با دقت شرح داد است :نخست ،حکمروائی خوب به این معندا
است که حقوقبشر و آزادی اساسی مورد احترام هستند.
دوم ،مردم میتوانند در تصمیماتی که بر زندگیشان اثر میگذارد ،دخیل باشند و
آنها بایستی قدرت پاسخگو نگه داشتن تصمیمگیران را داشته باشند.
سوم ،حکمروائی خوب بر قوانین منصفانه و فراگیر ،نهادها و فعالیدتهدایی کده
کنش و واکنشهای اجتماعی را ادار میکند ،تأکید میکند.
چهارم ،زنان را نه به عنوان جنس دوم و حاشیهای ،بلکده بده عندوان شدهروندان
دارای حقوق مدنی یکسان میانگارد.
پنجم ،خواهان رهاندن مردم از تبعیضات نژادی ،قومی ،طبقاتی و جنسدیتی مدی-
باشد.
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ششم ،بر این باور است تا سیاسدتهدای اقتصدادی و اجتمداعی ،بده مددّعیات و
اقتصادی میپردازد که درصدد حذف فقر و گسترش انتخابهایی است که همه مردم
در زندگیشان دارا هستند (UNDP,2002:51).آکتدان و اوزلدر ،1شاخصدههدایی مانندد
نمایندگی ،مشارکت و بازرسی ،جامعه مددنی کارآمدد ،تفدوق قدانون ،مددیریت غیدر
متمرکز ،شدفاف و واضدح ،اسدتعداد مسدئولیتپدذیری ،کیفیدت و اخدالق ،قدوانین و
محدودیتها ،روشهای نمایندگی بدیل بر طبق رقابدت و اقتصداد بدازار و سدرانجام
سازگاری با انقالب دیجیتالی را متصف به حکمروائدی خدوب مدیدانندد

& (Aktan

) Ozler,2008:165-187کددارول هددارلو 2بددا برشددمردن ارزشهددایی چددون مشددارکت،
شفافیت ،پاسخگویی و عقالنیت به عنوان شاخصههای حکمروائی خوب ،بر این باور
پایبند است که این نوع حکمروائی به طور گسترد ای ،متأثر از الگدو هدای سداختاری
اروپایی مثل قانون اداری فرانسه ،حقوق عرفی انگلیس ،اصل تناسب آلمدان و دادگدا
اداری اسکاندیناوی 1میباشد که تنها برای کشورهای توسعه یافته مناسب به نظر می-
1

Aktan & Ozler
Carol Harlow
3
Ombudsmen
2
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مطالبات مردمی پاسدخگو باشدند .در نهایدت ،بده تددوین سیاسدتهدای اجتمداعی و

رسد) .(Harlow,2006:187-214بندابراین ،حکمروائدی خدوب شدامل محدیط قدانونی،
نهادی و سیاسی یک کشور میباشد .به عبارت بهتر ،موجد؛  .1سیستم قدانونی مدؤثر،
بیطرف و شفاف میباشد که از حقوق مالکیت مادی و معنوی حمایدت مدیکندد.2 .
نهادهای عمومی با ثبات ،معتبر و صادق .1.سیاستهای دولتدی موافدق بدا بدازار آزاد
اسددت) .(Globerman and Shapiro,2002:1901بنددابراین در یددک تحلیددل نهددایی،
شاخصههای حکمروائی خوب ،در نمودار زیر به خوبی مشاهد میشود.
نمودار شماره  :3شاخصههای اصلی حکمروائی خوب
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مفهوم حکمروائی خوب در هزار سوم میالدی که بدا نظدام ندوین جهدانی ،گدذار از
ساختار سلسلهمراتبی و عمودی به نهادهای انعطافپذیر و افقی ،مدوج سدوم داندایی،
پلورالیسم و تکثرگرایی و مسائلی نو مشخص میشود ،نوید سرآغاز فصدلی ندو را در
حکمروائی میدهد که نه تنها دولت و تشکّلهای غیردولتی را بده عندوان کدارگزاران

عرصه سیاسی برمیگزیند ،بلکه جوامع مدنی ،بخشهای خصوصی ،رسانهها و گرو -
های ذینفوذ را به حلقه کدارگزاران عرصده حکومدت داری وارد مدیکندد .کنداکنش
تعاملی و متقابل بدین کدارگزاران سیاسدی و غیدرسیاسدی از یدک سدو ،و بکدارگیری
شاخصههای مذکور ،بستر ساز تحقّق و تبلور حکمروائی خوب در ابعاد مختلف مدی-
شود.
 .2امنیت ملی و حکمروائی خوب :تعاملی همافزا و برسازنده
امنیت 1اصطالحی لغزان و سیال اسدت .افدراد ،شدرکتهدا ،دولدتهدا و متخصّصدان
دانشگاهی از این اصطالح در انواع پیچید و گسترد ای از بافتها و نیز برای مقاصدد
متعدّد بهر می برند .اگرچه مفهدوم امنیدت نسدبت بده حکمروائدی خدوب از قددمت
بیشتری برخوردار است ،اما از این حی

که تنوّع مفهومی در این حوز نیدز بده یدک

اجماع نسبی منتهی نشد  ،این دو مفهوم سرنوشت مشترك را تجربه میکنندد .بددین-
بنیاد اصلی این وجه را «نبود تهدید» میباشد .از منظر عملیاتی ،امنیدت ملّدی عبدارت
خواهد بود از وضعیتی که در آن منافع یک بازیگر از سوی بازیگران یا مدورد تهدیدد
واقع نشد و یا در صورت وجود تهدید احتمالی ،بازیگران از توان بالفعدل یدا بدالقوّ
الزم برای مدیریت آن تهدید برخوردار باشند .جامعیت این وجه تا بدان جا است کده
حداقل سه جریان اصلی از مطالعات امنیتی را که از دیربداز در حدوز امنیدت مطدرح
بود و هم چنان طرفدارانی را در جهان معاصر برای خود دارند ،دربر میگیدرد .از آن
جمله )1 :رویکردهای سنتی که بر پایه اصل زورمندی 2قرار دارد و ایمنی را تدابعی از
دسترسی یک بازیگر به قدرت نظامی میداند )2 .رویکردهای فراسدنتی کده بدر پایده
اصل منازعه 1قرار دارد و ایمنی را تابعی از توان یک بازیگر برای مددیریت منازعدات
میداند ) 1 .رویکرد های مدرن که بر پایه اصل تکثر وجو امنیت قدرار دارد و ایمندی
را تابعی از توان یک بازیگر در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میداندد.
1

Security
Force
3
Conflict
2
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ترتیب ،دو وجه اصلی در حوز امنیت ملی عبارتند از :الف -وجه سلبی امنیت ملّدی:
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ب -وجه ایجابی امنیت ملّی :وجه ایجابی محصول سال های پایانی قرن بیستم اسدت
و بنیاد آن بر نقد بنیادین وجه سلبی ،با هدف ارائه فلسفهای از امنیت است کده در آن
عناصر سختافزاری در قیاس با مالحظات نرمافزاری از اولویت دوم برخوردارند .بده
عبارت دیگر ،وجه ایجابی امنیت بر این ایدد اصدلی اسدتوار اسدت کده امنیدت ملّدی
محصول نوعی تناسب بین خواستههای مردمی با کارآمدی نظام سیاسی در هر واحدد
سیاسی است .بدین صورت که هر چه گسسدت بدین ایدن دو کداهش یابدد و میدزان
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رضایت در جامعه افزایش یابد ،ضریب ایمنی آن جامعه بیشتر خواهد بود.

(Buzan et

 al, 1998با این تلقّی مشخص میشود که امنیت ملّی ،بر پایده مفهدوم رضدایت و نده
قدرت که در وجه سلبی به آن اشار شد ،فهم میشود.
بدین ترتیب ،با بیان وجو اصلی امنیت ملی ،بایستی به این مسئله اذعان داشت
که امنیت یک مفهوم چندوجهی است و به همین جهت دربار معنای آن ،اختالفنظر

و حکمروائی خوب
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زیادی وجود دارد .باری بوزان تشریح مدیکندد کده امنیدت ملدی از لحداو مفهدومی،
ضعیف و از نظر ت عریف ،مبهم ،ولی از نظدر سیاسدی مفهدومی قدرتمندد بداقی ماندد
است .چون مفهوم نامشخص امنیت ملّی ،را را برای طرح راهبردهدای بسدط قددرت
توسط نخبگان سیاسی و نظدامی بداز مدیگدذارد ) .(Walt,1991:213آرنولدد ولفدرز،1
امنیت ملّی را به طور عینی به معنای «فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه» و به
طدور ذهندی بدده مفهدوم «فقدددان تدرس از حملدده بده ایددن گونده ارزشهددا» مدیدانددد
(ماندل .)91 :1117،رابرت مک نامارا 2در کتاب «عصار امنیت» 1بر این باور است که
در یک جامعه مدرن و متمدن ،امنیت ،سختافزاری نظامی نیست ،گرچه ممکن است
آن را دربرگیرد .امنیت ،ن یروی نظامی نیست ،هر چند ممکن است آن را شامل شدود،
و امنیت فعالیت سنتی نیست ،اگرچه ممکن است آن را داشته باشدد .امنیدت ،توسدعه
است و بدون توسعه هیچگونه امنیتی نمیتواند وجدود داشدته باشدد .ملدت در حدال
توسعهای که در واقع توسعه ندارد ،نمیتواند امن باقی بماند ،به ایدن دلیدل مهدم کده
1

Arnold Wolfers
Robert MC. Namara
3
The Essence of Security
2

شهروندان آن قدادر بده کندار گذاشدتن طبیعدت انسدانی خدود نیسدتند .همدین طدور،
برژینسکی 1تعریفی از امنیت ملّی ارائه میدهد که تداخل ابعاد توسعه و امنیت ملّی را
میتوان مالحظه نمود .وی میگوید« :منظور مدن از امنیدت ملّدی ،معندی محددود آن،
یعنی امنیت نظامی صرف نیست .بلکه معتقدم که امنیت ملّدی مالحظدات بیشدتری را
دربر میگیرد .از جمله زمامداری سیاسدی ،قددرت اقتصدادی ،ندوآوری تکنولوژیدک،
حیات ایدئولوژیک و غیر  .تالش برای نیل به امنیدت ملدی بددون عنایدت بده چندین
مالحظاتی مؤثر نخواهد بود و احتماالً به شکست میانجامد»(خلیلی:1153،
به بیان دیگر ،با پایان جن

. )1

سرد و فروپاشی اتحاد شوروی ،فضای سیاسدی و

فکری جهان تغییر کرد است .در این میان ،استفن والدت ،2ادوارد کلدودزیچ 1و بداری
بوزان 9میان تعاریف سنتی و مضیق 6و برداشتهای جدید و موسّع در مورد مطالعات
امنیتی تمایز قائل شد اند و دیدگا های بسدیار متفداوتی در مدورد چگدونگی تعریدف
بیان کرد اند (کتزنشتاین.)13 :1132،
در واقع ،ناتوانی نظریات روابط بینالملل ،اعدم از جریدان اصدلی و نظریدههدای
منتقد آن ،در کمک به تبیین کامل و همهجانبه آنچه جان مولر 5بدهحدق «توفدان بدی-
صدا» 7مینامد ،سهم بسزایی در شکلدهی به امنیدت ملّدی دارد .منظدور او ،تغییدرات
چشمگیر در سیاست جهدانی اسدت کده از نیمده دهده  1312بده بعدد روی داد انددو
تأثیرات ژرفی بر محیط امنیت ملّی دولتها نهاد اند).(Muller,1995,10-25
بدین ترتیب ،با بیان اصدول و وجدو اصدلی امنیدت ملّدی و تأمدل در عناصدر و
شاخصه های حکمروائی خدوب ،بده شناسدایی و ترسدیم روابدط بدین امنیدت ملّدی و
حکمروائی خوب میپردازیم .به لحاو نظری میتوان میان امنیت ملّدی و حکمروائدی

1

Zbigniew Brzezinski
Stephen Walt
3
Edward Kolodziej
4
Barry Buzan
5
Narrow
6
John Mueller
7
Quiet Cataclysm
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امنیت و دامنه رویکردهای تحلیلی و عرصههای تجربی مناسدب در مطالعدات امنیتدی
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خوب ،وجود چهار نوع ارتباط را فرگ کرد .فرگ نخست؛ ارتباط کارکردی امنیدت
و حکمروائی است؛ یعنی هر یک از این دو فرآیند به ایجداد و حفدد دیگدری کمدک
میکند .فرض دوم ،امنیت را پیش شرط حکمروائی میداند و بر این اساس ،حفدد و
گسترش امنیت مقدم است که منجر به برآمدن حکمروائدی خدوب خواهدد شدد .بدر
اساس فرض سوم ،میتوان حکمروائی خوب را پیش شرط میداندد؛ یعندی ترتیبدات
سیاسی ظریفی که الزمه جامعه امن است ،تنها پس از آغاز فرآیند حکمروائی خدوب
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امکان پذیر خواهد شد .فرض چهارم ،بهطور بدبینانه بر این پایه استوار است که هیچ
ارتباط معناداری بین این دو فرآیند وجود ندارد و همنشینی و همزمانی آنها تصادفی
است( .ربیعی )216-217 :1117،این پژوهش با گزینش ارتباط و گفتمدان هدمافدزا و
همنشین بین امنیت ملی و حکمروائی خوب ،به تبیین و آزمدون ایدن فرضدیه اهتمدام
میورزد.
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 .2-3ارتباط ابزاری بین امنیت ملّی و حکمروائی خوب

این نوع ارتباط شامل دو وجه مختلف میباشد .از منظر نخست ،امنیت ملّدی ،ابدزاری
برای تحقق حکمروائی خوب میباشد .بر طبق این رویکرد ،امنیت ملّی بسدتر تحقدق
ارزشها و اهداف ،و ظرفی است که مظروف حکمرانی خوب در آن تولید مدیشدود.
از حی

نظری ،این رویکرد توسط طرفداران اجماع پساواشنگتنی مطرح شدد اسدت

که معتقدند ،هر چه سبک و شیو حکومتداری به سوی تلفیدق و ترکیدب رهیافدت-
های کینزی و شیکاگوئی پیش برود ،ضریب امنیت ملّی باالتر میباشد .از منظر دیگر،
که طنینی باژگون از رویکرد نخست میباشد ،حکمروائدی خدوب بارفتدار سیاسدی را
برای تمهید و تولید امنیت ملّی فراهم میآورد .بر اساس ایدن رویکدرد ،امنیدت ملّدی
منزلتی بس عالی یافته(واین جونز )127-123 :1132،و حکمروائی خوب ،بستر تبلور
آن را تمهید مینماید .فعالیت در فضایی که مواضدع و اصدول حاکمدان و کدارگزاران
سیاسی مشخص باشد ،توان بالقو و بالفعل برای پاسخگو سداختن نخبگدان سیاسدی
وجود داشته باشد ،ساختار قدرت سیاسی بر اساس تفکیک قوا ،کارآمددی و کدارآیی
به کنشگری بپردازد ،فرهن

سیاسی مشارکتی و فعال بر عرصه سیاسی حداکم باشدد

و نیز ،التزام به حکومت قانون وجود داشته باشد ،نده تنهدا زمینده بدرای همگرایدی و
همسازی سیاسی و پذیرش تنوع قومی ،مذهبی فراهم میشدود ،بلکده ،در نهایدت بده
تولید امنیت ملّی منتهی خواهد شد) .(Van Arkadie,2012:59بنابراین ،بدرای تقویدت
ضریب امنیتی جامعه و در یک تحلیل جامع ،تولید فرهن

امنیت ملّی ،عملیاتیسازی

اصول و شاخصه هدای حکمروائدی خوبضدروری اسدت .در مقابدل ،نداشدتن مواضدع
شفاف ،پنهانکاری سیاسی ،ناکارکردی سیاسی ،انحصارگرایی و تبعیضهای گسدترد ،
منجر به ناامنی سیاسی و عدمتکوین حکمروائی خوب میشود.
این رهیافت متأثر از آموز های واقعگرایی و دموکراسی لیبدرال بدر ایدن بداور
است که سرمایه گدذاری بدر روی امنیدت ملّدی منجدر بده سدرمایهسدازی در راسدتای
حکمروائی خوب خواهد شد و بدر عکدس (وایدن جدونز .)112-111 :1132 ،بددین
ترتیب ،در قالب این راهبدرد ،هدر متغیدری کده توانمنددیهدای کدارکردی ،تولیددی،
تمهید نماید ،مستحق سرمایهگذاری و اکتساب است .بنابراین ،دو متغیر امنیت ملّدی و
حکمرانی خوب ،بر اساس منطق عقالنی ،نیاز مبرمی به یکدیگر دارند.
 .2-2ارتباط استراتژیک میان امنیت ملّی و حکمروائی خوب

بر اساس عقالنیت استراتژیک و راهبردی ،امنیت ملّدی و حکمروائدی خدوب بدر هدم
تأثیر تنگاتن

فزایند و دوطرفهای دارند .به عبارت دیگر ،نه تنهدا ایدن دو فرآیندد از

یکدیگر اثر میپذیرند ،بلکه تحکیم هر بعد از امنیت ملّی ،موجبات تسدریع در روندد
حکمروائی خوب خواهد شد و هر چه وجهی از وجدو حکمروائدی خدوب تحکدیم
یابد ،جریان امنیت ملّی هم تأمین و تقویت میشود .در ادبیات نسل سوم حکمروائدی
که از دهه  1332تولید شد است ،ابعاد سیاسی ،جامعه شناختی ،فرهنگدی ،اقتصدادی
در کنار هم افزایی دولت و بازار ،اجزاء مهمی از امنیت ملّی را تشدکیل مدیدهندد .در
واقع ،توجه ویژ به شاخصههای حکمروائی خوب از سدوی باندک جهدانی و دیگدر
نهادها و کارگزاران بینالمللی ،به سبب بحران حکمروائی و شکنندگی سیاسی جوامع
Context-Dependent
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توزیعی ،استخراجی ،تنظیمی و نمادین زمینه پرورد ای 1برای ساختار قدرت سیاسدی
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مختلف بود است که در نهایت ،به تأمین امنیت در سطوح مختلف بهویژ سطح ملّی
منجر شد است .بنابراین ،از یک سو ،حکمروائی خوب نه تنها بهر مندی بیشتر افراد
جامعه از پایداری و توسعه سیاسی ،حاکمیت قدانون ،کارآمددی و کدارآیی سیاسدی و
غیر را به ارمغان میآورد بلکه ،موجب بسیج حمایدت مردمدی مدیشدود .همچندین،
امنیت ملّی از رهگذر ایجاد امکان مشارکت فعّاالنه در فرآیند حکمروائی دموکراتیک،
نه تنها باع
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بسط و تعمیق همگرایی و همسازی سیاسی میگردد بلکه ،فرآیند تأمین

حکومت قانون و توسعه پایدار را تمهیدد مدینمایدد .ایدن تأثیرهدا و همبسدتگیهدای
استراتژیک متقابل ،ضرورت ژرفاندیشی دربدار رابطده میدان حکمروائدی خدوب و
امنیت ملّی را دوچندان میسازد .براساس رویکرد راهبردی و استراتژیک ،حکمروائی
خوب به دنبال تأمین امنیت ملّی به دسدت مدیآیدد و نیدز ،امنیدت ملّدی ،برآینددی از
حکمروائی خوب است .بدین ترتیب ،با عنایت به مالحظدات بداال ،بابیدان عناصدر و

و حکمروائی خوب

امنیت ملی و توسعه پایدار :پارادایم پساواشنگتنی

مؤلفه های امنیت ملّی از یک سو ،و تبیین ارتباط متقابل و راهبردی آن با شاخصههای
حکمروائی خوب ،به «آزمون فرضیه» تحقیق میپردازیم.
الف .امنیت نظامی
امنیت نظامی بهعنوان سنتیترین محور امنیت ملّی ،به میزان قابلیت نیروهدای مسدلّح
یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدهای قهرآمیز اشدار دارد.
موضوع اصلی امنیت نظامی ،بر محور جن
آن ،ممانعت از بروز جن

و ابزارهای زور متمرکز میباشد و هدف

و در صورت واقع شدن ،پیروزی در آن مدیباشدد .امدا بدا

بروز تغی یرات و تحوّالت گسترد در دهه آخر قرن بیستم ،نظدم اجتمداعی و محیطدی
در معرگ تغییر و تحوّالت ژرف و گسترد قرار گرفته است که جامعه جهانی امروز
را در بطن و متن یک دوران گذار و در آستانه تجربه الگووار های بدیع و بدیبددیل
قرار داد است .براساس این تغییرات گسترد  ،اید مسلّط دوران جند

سدرد کده در

قالب برخورد و رویارویی تبلور یافته بود ،بهتدریج جای خود را بده ایدد مبتندی بدر
ارتباط و اتصال داد .پلورالیسم و همگرایی به عنوان بدیل عینی جهان دوقطبی مطدرح
شد و رویکرد سختافزاری جای خود را تا حدود بسیاری به رویکرد نرمافزاری داد

است .متعاقب ایدن دگردیسدیهدای ژرف و بنیدادین ،امنیدت نظدامی از واقدعگرایدی
کالسیک 1به آرمانگرایی لیبرال 2گذار نمود است .پیرو ایدن چدرخش الگدووار ای ،
ضمن تالش برای تأمین امنیت داخلی و همزیستی مسالمتآمیز با نهادهدا ،موجبدات
کارآمدی حکمروائی خوب را تمهید کرد است .حتی امدروز کشدورهدا بدا گدذار از
سیاستهای دوران گذشته و بر اساس اید وابستگی متقابل ،بنا به گفته کارل دویدچ،1
درصدد ترسیم یک جماعت امنیتی 9میباشند که بتوانند ضمن تولیدد برخدی شدرایط
مانند قابلیت تبدیل ارزشها ،پیشبینیپذیری منافع ،اهداف سیاسی نخبگان ،نهادهدای
دموکراتیک و در نهایت صلح ،ثبات و سامان سیاسی(مک سدویینی،)33-122 :1132،
بستر الزم را برای حکمروائی خوب مهیا نمایند .از سویی دیگدر ،بدا گدذار از اجمداع
واشنگتن به اجماع پساواشنگتنی در دهه  32قرن بیستم ،شاهد گذار کشورها به سوی
تأمین امنیت ملّی و ثبات حکمروائی بود ایم .منطق این ارتباط را در معادله زیر مدی-
تولید نظم اجتماعی و محیطی نوین +تغییر هویت امنیت نظامی +گذاار از حکمروائذی دولتذی و
بازاری به حکمروائی خوب +چندجانبهای شدن ارتباطات= وابسذتگی متقابذح حکمروائذی خذوب و
امنیت ملی.

براساس این منطق ،اِعالم و اِعمال سیاستهای پساواشنگتنی ،موجبات تأمین ،تحکیم
و تداوم امنیت را تمهید نمود است و برعکس .زیرا ،سدامان سیاسدی و برسدازندگی
حکمروائی خوب ،منجر به تأمین و تقویت امنیت ملّدی مدیشدود و از سدوی دیگدر،
پایداری و ثبات سیاسی و امنیتی ،بستر الزم را برای تحقّق و تبلور حکمروائدی ندوین
تمهید مینماید.
ب .امنیت اقتصادی
بعد دیگر امنیت ملّی ،وجه اقتصادی آن میباشد که در دنیای پس از جن

سدرد ،بده

طور روزافزونی به عنوان یک پایه از امنیت ملّی مطرح شد است .تهدید بزرگدی کده
1

Classical Realism
Liberal Idealism
Karl Deutsch
4
Security Community
2
3
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توان مشاهد نمود:
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امروز در مورد نظریههای رایج امنیت اقتصادی وجود دارد ،این اسدت کده بده طدور
نادرستی آن را تنها بعد مهم در امنیت ملّی تلقّی مینمایند .چنان کده در گذشدته نیدز
چنین برداشتی در مورد امنیت نظامی وجود داشت .امنیت اقتصادی به معندای میدزان
حفد و ارتقای شیو زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات ،هم از
مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بینالمللی اطالق میشدود (مانددل،
 .)11 :1117در بیان رابطه بین امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد امنیدت ملّدی بدا
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حکمروائی خوب ،در گام نخست بایستی به ماهیت حکمروائدی خدوب نیدز عنایدت
داشت .بدین ترتیب که ایدن ندوع حکمروائدی ندوین ،برآینددی از دو ندوع سیاسدت
اقتصادی دولتگرا و بازارمحور بود است .بر اسداس منطدق و عقالنیدت موجدود در
حکمروائی خوب ،امنیدت اقتصدادی بدر اسداس اصدول کدارآیی اقتصدادی ،متدأثر از
وابستگی متقابل اقتصادی در سطح جهانی میباشد .از منظر رابرت گیلپین ،این رابطه

و حکمروائی خوب

امنیت ملی و توسعه پایدار :پارادایم پساواشنگتنی

به عنوان برخوردی میان خودمختاری داخلی و هنجارهای بینالمللی توصیف میشود
) .(Gilpian,1987:389شفافیت ،کارآمددی و کدارآیی دولدت و بدازار در تدأمین رفدا
عمومی و کناکنش متقابدل و پایددار ،حاکمیدت قدانون و فقددان فسداد مدالی
) ، Bank,2003:10-60به عندوان برخدی از اصدول حکمروائدی خدوب ،باعد

(World

امنیدت

اقتصادی کشورها خواهد شد .از سوی دیگر ،تحدوّل در شدیو هدای سیاسدتگدذاری
اقتصادی در دهه آخر قرن بیستم منجر به شفافیت مالی و پاسخگویی بر طبق اصول و
مقررات نهادین شد است .چنین تحوّلی ،بسترهای ظهور نسدل سدوم حکمروائدی را
تولید کرد .بدین ترتیب ،بنیاد این ارتباط متقابل را با تأمّل در یافتههای زیدر مدیتدوان
تبیین کرد .1 :موضوع حکمروائی خوب در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی مهم
مهم است ،به گونهای که ارتباط مثبت و مستقیمی میان حکمروائی خوب و رشدد
بلندمدت اقتصادی وجود دارد .2 .توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهدای پشدتیبان
رشد و کاهش فقر و ایجاد حکمروائی خدوب ،امدری حیداتی بدرای توسدعه اسدت.1 .
حکمروائی ضعیف ،کارآیی و بهر وری مخارج عمومی را کداهش مدیدهدد و فسداد و
رشو خواری را افزایش میدهد و مانع سرمایهگذاری خصوصی و رشد اقتصادی مدی-

شود .9 .هر چه موانع مبادله کاهش یابدد ،سدرمایه تحدرك بیشدتری مدییابدد ،هزینده
ارتباطات کاسته میشود و وابستگی متقابل اقتصادی افدزایش مدییابدد و در نهایدت،
بستر الزم برای تبلور حکمرانی خوب را فراهم میکند.
پ .امنیت منابع -محیطی
جدیدترین جنبه امنیت ملّی که کمتر از سایر جنبهها در این مفهوم ادغام شد اسدت،
امنیت منابع -محیطی است .در سالهای اخیدر ،مالحظدات مربدوط بده رشدد سدریع
جمعیت ،کاهش منابع طبیعی و غیر نیز وارد صحنه اصلی تفکدر روابدط بدینالمللدی
پژوهشگران و سیاستگذاران گشته است .امنیت منابع ،هم منابع غیرقابلتجدید و هم
منابع قابلتجدید را دربر میگیرد ،در حالی که امنیدت محیطدی شدامل آلدودگیهدای
تهدیدکنند حیات و محیط زندگی انسان میشود که گرم شدن کدر زمدین ،جنگدل-
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زدایی جهانی و بارانهای اسیدی ،از مهمترین نمودهای آن به شدمار مدیرود .تدأمین
های تأمینی و حمایتی برای منابع و محیط ،به شهروندان هم پاسخگو باشد .بر اساس
راهبرد های مختلدف مددیریت مندابع و محدیط زیسدت ،دو ندوع مددیریت «محلدی-
غیرمتمرکز» و «جهانی -متمرکز» وجود دارد .مددیریت ندوع اول ،منجدر بده پیددایش
الگوهای متنوع ملّی در زمینه توسعه و استفاد از منابع صنعتی و نظامی مدیشدود .در
حالی که مدیریت نوع دوم ،خواستار مدیریت متمرکز جهانی هستند که ایدن امدر بده
همسانی و استاندارد شدن الگوهای چندملیتی ،در زمینده توسدعه و اسدتفاد از مندابع
صنعتی و نظامی منجر

میشود).(Mandel,1980:99-127

بنابراین ،یک ارتباط تبیینی متقابل بین امنیت منابع -محیطی و حکمروائی وجود
دارد .بدین ترتیب که اگر منابع و کیفیت محدیط در بدین منداطق کداهش یابدد ،عددم
مساوات بروز می نماید .این ناموزونی همرا با شدت مشکالت مبتالبه ،باع

افزایش

توجه به مالحظات مربوط به منابع و محدیط گردیدد و ضدریب داندایی و آگداهی را
افزایش میدهد .ماهیت این مشکالت و چالشها ،توانایی حکمروائدی دولدتمددار و
در دهه های اخیر ،حکمروائدی بدازارگرا را تحلیدل بدرد اسدت .بددین ترتیدب ،بدرای
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امنیت منابع و محیط نیازمند دولت پاسخگو میباشد که بتواند ضمن تمهید سیاست-

مدیریت شایسته و متناسب مندابع و محدیط ،حکمروائدی خدوب و عملیداتی نمدودن
شاخصههای آن ،یک مسئله راهبردی است و برعکس.
ت .امنیت سیاسی و فرهنگی
بعد سیاسی و فرهنگی به عنوان نامحسوسترین بعدد امنیدت ملّدی ،از جملده ابعدادی
است که کمتر از سایر وجو امنیت ملّی تنظیم و طبقهبندی شد است .ابهام در مدرز-
های مفهومی ،باع
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شد که تحلیلگران از برخورد مجزا با این بعد غفلدت ورزیدد و

اغلب آن را به عنوان بخشی از امنیت نظامی یا اقتصادی مطرح نمایند؛ امدا در دنیدای
پساجن
میان فرهن

سرد ،نقش آفرینی عقاید فرهنگی در فراگردهای سیاسی ،رقیق شدن تمدایز
و سیاست و بذل توجه به تفاوتهای فرهنگی در مددیریت سیاسدی بدر

افکا ر عمومی ،منجر به ادغام نسبی حوز سیاسی و فرهنگی امنیت ملّی گشته اسدت.
یکی از اهداف اصلی این بعدد از امنیدت ملّدی ،حفدد مشدروعیت سیاسدی و هویدت

و حکمروائی خوب

امنیت ملی و توسعه پایدار :پارادایم پساواشنگتنی

فرهنگی از طریق وارد کردن تود ها به فرآیند سیاستگذاری است.
در واقع ،چارچوب متحوّل امنیتی باع

تأکید روزافزون بر دیپلماسدی سیاسدی

چندجانبه به جای دیپلماسی سیاسی یکجانبه شد است .متعاقب این تحوّل امنیتدی،
دولتهای ملّی باردار نقش جدیدی گشته اند که بر اساس آن ،آگداهیهدا نسدبت بده
تنوع فرهنگی در داخل رشد یافته و مسائل مشترك سیاسی در خارج نیز با مدیریت-
های چندجانبده حدلوفصدل گردیدد .تبلدور عیندی ایدن دگردیسدی سیاسدی ،ظهدور
حکمروائی نسل سوم بود است که در قالب حکمروائی خوب تجلی یافته است.
بددر ایددن اسدداس ،بددا افددزایش آگدداهی و آزادی داخلددی ،کشددورهددایی کدده فاقددد
زیرساختارهای الزم برای جذب داد های کثدرتگرایانده هسدتند ،انسدجام سیاسدی و
فرهنگی کاهش مییابد .همگام با افزایش رشد دیپلماسی چندجانبه و فشار گرو های
ذینفوذ داخلی ،ملتها در زمینه اولویت خط مشی فرهنگی و سیاسدی داخلدی خدود
دچار تفرق می شوند .همچنین با گسترش استاندارد جهانی و منطقهگرایی ،تمایز میان
هویت سیاسی ملّی کاهش مییابد و حکومتها بیشتر به منبع نمادین قددرت تبددیل
میشوند .در این پیوند ،بهتدریج که هنجارهای نظام بینالمللی متنوعتر میشود ،ایدد

حقانیت سیاسی و فرهنگی نیز به طرف ابهام بیشتری پیش میرود .بدا ظهدور و بدروز
حکمروائی نسل سوم و گسترش ارزشهای پساواشنگتنی بدر عرصده سیاسدت بدین-
الملل ،چالشها و تهدیددهای سیاسدی را مدیتدوان بدا منطدق عقالندی و اسدتراتژیک
مدیریت نمود .به بیان دیگر ،حکمروائی خوب با تأمین شدفافیت سیاسدی ،حاکمیدت
قانون ،فراگیری و شمولیت ،اجماعگرایدی ،کارآمددی سیاسدی و تکیده بدر عقالنیدت
استراتژیک ،به تنظیم و سامان سیاسی جوامع در حال گذار مدیپدردازد .همدینطدور،
ظهور حکمروائی خوب از دهه  32قرن بیستم ،منجر بده تحدوّل سیاسدی و فرهنگدی
جوامع شد است که به تبع آن ،ضمن تأکید بر پلورالیسم و چندگانگی فرهنگدی ،بده
مدیریت منطقی و واقع بینانه آن پرداخته است.
سنجش روابط بین حکمروائی خوب و امنیت ملّی ،نیازمند مداقّه در شاخصه-
های حکمروائی و وجو امنیت ملّی میباشد .با موشکافی ماهیت حکمروائی خدوب
امنیت ملی تبلور مییابد .همچنین ،با اجراییشدن حکمروائدی خدوب ،شدرایط بدرای
تأمین بهتر امنیت ملّی فراهم میشود .اگرچه در نظامهای غیر دموکراتیک هدم شداهد
تحقّق و تبلور امنیت ملّی هستیم ،اما سیاستهای تأمین امنیت تنها از سدوی سداختار
قدرت سیاسی و بدون مشارکت مردمی عملیاتی میشود .بدین ترتیب ،امنیت ملّی در
کشورهای برخوردار از حکمروائی نسل سوم توسدط سداختارهای سیاسدی رسدمی و
نیرویهای اجتماعی دیگر بهویژ شهروندان تأمین میشود .بنابراین ،تلفیق سیاسدت-
های دولتی و بازاری از یک سو و تأمین امنیت ملّی توسط دولت و شهروندان ،بستر-
های گذار از حکمروائی کالسیک به حکمروائی خوب را به وجود آورد است.
 .1کناکنش حکمروائی خوب و توسعه پایدار
ناتوانی الگوهای مختلف رویکدرد وابسدتگی 1بدرای درمدان مشدکل عقدبمانددگی و
توسعهنیافتگی کشورهای مختلف ،جامعهشناسان توسعه را در اندیشه یافتن را حلدی
1

 .الگوهای توسعه رویکرد وابستگی عبارتند از :الگوی توس عه متوازن ،الگوی توسعه بر مبنای خوداتکایی ،الگوی توسعه وابسته و

الگوی توسعه جدید ).(Van Arkadie,2012:56-57
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و امنیت ملی ،این نتیجه بهدست میآید که عملیاتیشدن حکمروائی خدوب در بسدتر
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همهجانبه برای توسعه فرو برد که یکی از برآیندهای آن ،برآمدن الگوی توسعه پایدار
بود است ) .(Van Arkadie,2012:57-58توسعه پایددار ،الگدوی جدیددی اسدت کده
هدف آن ،ادار و بهر برداری صحیح و کارآمد از منابع پایه ،طبیعدی ،مدالی و نیدروی
انسانی ،برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با بهکارگیری امکانات فندی
و ساختار و تشکیالت مناسب جهت رفع نیاز نسل امروز و آیندد بدهطدور مسدتمر و
قابل رضایت همرا باشد.
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دولت هم به عنوان موضوع توسعه (یعنی باید ظرفیدتهدای خدود را در همده
ابعاد تنظیمی ،استخراجی ،توزیعی و نمادین افزایش دهد و پویاییهای خدود را بدرای
مواجهه با شرایط و محیط متغیر داخلی و بینالمللی سدازگار سدازد) و هدم راهبدر و
مدیر توسعه در عرصههای دیگر (یعنی باید زمینههای الزم را برای افزایش ظرفیتهدا
و پویاییهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،چه در سدطح روابدط داخلدی و چده در

و حکمروائی خوب
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سطح روابط خارجی فراهم و تقویت نماید) نقش مهمی ایفا میکند .بدا وجدود ایدن،
دولت تنها بازیگر در فرآیند توسعه پایدار نیست .در کندار دولدت ،بدازیگران داخلدی
یعنی بازار ،جامعه مدنی ،نیروهای سیاسی مخالف ،افکار عمومی و نیز بازیگران بین-
المللی یعنی بازار بینالمللی ،افکار عمومی بینالمللی مخالف ،بایسدتی نقدش خداص
خود را در فرایند توسعه پایدار ایفا نمایند.
همچنین ،میل دولت به اقتدارگرایی و مداخلهجدویی ممکدن اسدت در فرآیندد
توسعه پایدار اختالل ایجاد نماید .بر این اساس ،نه تنها افزایش ظرفیتهدای دولدت،
بلکه تمهید سازوکارهایی برای مهار دولت ،یکی از اهداف اساسی برنامهریدزی بدرای
توسعه پایدار است .بنابراین ،اگر هدف توسعه پایدار را دستیابی به سطحی از توسدعه
ظرفیتها و قابلیتهای تولید و باز تولید خالقیدت ،ثدروت ،قددرت و حیثیدت ملدی
بدانیم که بتواند امنیت ،آزادی ،کرامت ،مشارکت ،رفا و عدالت را بدرای آحداد ملدت
فراهم نماید ،هدف درازمدت بعد سیاسی توسعه پایدار ،دسدتیابی بده ندوعی از نظدم،
ثبات و تعادل پایدار سیاسی و اجتماعی میباشد که به گسدترش فرهند

مشدارکت،

اخالق و فضیلت مدنی میانجامد .جامعهای که در پی آلترناتیوی برای نیل به توسدعه

پایدار میباشد ،حکمروائی خوب همیشه یک عنصر ضدروری و مهدم بدرای پیشدبرد
توسعه پایدار بود است .حکمروائی خوب ،مدیریت کارآمدد مندابع انسدانی ،طبیعدی،
اقتصادی و مالی را برای توسعه متوازن و پایدار ایجداد مدیکندد و مشدارکت جامعده
مدنی در فرآیندهای سیاستگذاری را تضمین میکند .حکمروائدی خدوب و توسدعه
پایدار دو مفهومی هستند که به یکددیگر مدرتبط شددند .حکمروائدی خدوب ،توسدعه
پایدار را ضمانت نمیکند اما فقددان آن ،توسدعه پایددار را شددیداً تحدیدد مدیکندد
) .(Kardos,2012:1167بنابراین ،مسئلهای که هم چنان در ابهام باقی ماند ،ایدن اسدت
که توافق اداراکی و اشتراکی در مورد چگونگی فهم حکمروائی بدرای توسدعه پایددار
وجود ندارد .پیدر کربی 1بر این باور است که اداراکات و تعدابیر مختلدف ،منجدر بده
کنشهای مختلفی از توسعه میشود

).(Kirby,1997:3

به رغم تعدّد تعدابیر و تعداریف ،توسدعه پایددار یدک مسدئله مهدم بدرای همده
زندگی اثر میگذارد .در این زمینه ،دستیابی به توسعه پایدار بستگی به نقشی دارد کده
جامعه در دستیابی به یک اجماع بر طبق دیدگا  ،اهداف و نیدات توسدعه پایددار ایفدا
میکند .اما شواهد و تحلیلها نشان میدهند که شرط ضروری و بنیادین دسدتیابی بده
توسعه پایدار ،همانا وجود حکومت دموکراتیک ،پاسدخگو و شدفاف اسدت .بده بیدان
دیگر ،گذار از دموکراسی نخبگان به دموکراسی مردمگرا ،کده بتواندد ژرفدا ،گسدتر و
بلندای الزم را داشته باشد ،جزئی جداییناپذیر و سازوار ای از تمامیت فرآیند توسعه
اجتماعی و اقتصادی میباشدد(.رئیس داندا )199 :1111،بندابراین ،توسدعه ندوین ،بده
گسترش روزافزون آگاهی و آزادیها و برخدورداریهدای مدادی و رفداهی همگدانی
وابسته است که به بهترین وجهی میتوان در حکمروائی نسل سوم مشاهد نمود.
دولت در نقش جدید ،نیازمند الگویی است که ضمن تأکید بر ابعاد کدارآیی و
اثربخشی ،بر جنبههای دموکراتیک و ارزشهای دموکراسی نیز توجه داشته باشدد .بدا
استفاد از چنین الگویی ،میتوان ساختی از دولت طراحدی نمدود کده تسدهیلکنندد
Peader Kirby

1
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شهروندان میباشد ،چرا که شامل انتخابهایی میشود که بدر ابعداد اساسدی سدبک-
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حکمروائی خوب باشد (قلی پور .)11 :1111،بدین ترتیب ،نیدل بده توسدعه در گدرو
رفع تنگناهای عمد ناآزادیهایی 1مانند فقر ،استبداد ،فرصتهای اقتصدادی محددود،
محرومیتهای اجتمداعی ،بده فراموشدی سدپردن خددمات عمدومی ،عددم تسداهل و
فعالیتهای بازدارند دولتهای مداخلهگر است .آمارتیاسن بر این باور است کده دو
مسئله باع

اهمیت فزایند حکمروائی خدوب در فرایندد توسدعه خواهدد شدد .اول،

نقش آزمونگر آن؛ بدین ترتیب که سنجش پیشرفت توسعه باید در درجه نخست بدر

15
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مبنای گسترش و ارتقای آزادیهای مردم انجام شود .دوم ،نقش تأثیرگدذار آن؛ بددین
معنا که نیل به توسعه در گرو مسئولیتهای آزادانه مردم است .در واقع ،آزادی پایدار
متکی بر مسئولیت ،عمد ترین موتور توسعه است (سن:1113،

.)119-116

در حکمروائی خوب ،مراحل تصمیمگیری اساسی در سطح مقامدات عمدومی،
مشارکت جامعه مددنی در فرآیندد تصدمیمگیدری و تواندایی بدرای اجدرای حقدوق و

و حکمروائی خوب
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تعهدات از طریق مکانیسمهای قانونی وجود دارد .بنابراین ،بددون کارآمددی مناسدب
نهادهای قانونی که ثبات اجتماعی و قانونی را ارتقدا مدیدهدد ،هدیچ سدرمایهگدذاری
درازمدتی که پایههای توسعه اقتصاد بازار را شکل میدهد ،وجود نخواهد داشدت .در
حقیقت ،قدرت حکومت قانون ،مهمترین عامل پدیشبیندیکنندد موفقیدت اقتصدادی
کشور و در نهایت ،توسعه پایدار میباشد .در واقع ،فرآیند حکمروائی خدوب اغلدب
پلکانی و تدریجی است که شامل تغییرات درازمدت ،منافع ،عادات و آداب فرهنگدی
و هنجارهای اجتماعی و حتی مذهبی

مدیباشدد).(Sachiko and Durwood,2007:16

کوفی عنان ،2دبیر کدل سدابق سدازمان ملدل متحدد ،در نطقدی بیدان داشدته اسدت کده
حکمروائی خوب ،تنها عنصر مهم و کلیدی در ریشهکنی فقر و ارتقای توسعه اسدت
) .(Graham, Amos and Plumptre,2003:1در واقدع ،عندان بیدان داشدته اسدت کده
«حکمروائی خوب و توسعه پایدار غیدرقابدل تفکیدک و تقسدیم هسدتند .حکمروائدی
خوب به همه شهروندان ،پیر و جوان ،زن و مرد ،این اختیار را میدهدد کده در آیندد
سیاسددی ،اقتصددادی و اجتمدداعی جوامددعشددان بدده طددور واقعددی مشددارکت نماینددد».
Unfreedom
Kofi Annan

1
2

) (O'Neil,2006:58بر این اساس ،حکمروائی خوب به عنوان یکدی از اضدالع اصدلی
هر دولت مدنی که در تمامی دولتهای مدرن بده عندوان امدری پذیرفتده شدد مدی-
باشدد) ،(Addink, Anthony, Buyse and Flinterman,2010:12بنیدانهدا و بسدترهای
توسعه پایدار را تمهید مینماید .بنابراین ،گذار به حکمروائدی خدوب و دسدتیابی بده
توسعه پایدار و امنیت ملی ،از چند مرحله اساسی عبور میکند که عبارتند از:
گام نخست :دولت قابلیتساز :1در این مرحله ،تقویت ظرفیدتهدای تنظیمدی
در اولویت برنامه توسعه است .دولت در این مرحله نقشی اساسی در تنظیم قواعدد و
مقررات ،نهادسازی و تنظیم روابط میان نهادهدا و نیدروهدای اقتصدادی ،اجتمداعی و
فرهنگی دارد .هم چنین ،ظرفیتهای نهادی و سازمانی خود را نیز باید تقویت نماید.
همچنین ،بایستی سازوکارهای تقویت استقالل قوا و نهادها ،جامعه مددنی ،احتدراز از
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انسداد سیاسی را برای نظارت و کنترل بر دولت بهکار ببنددد .ایدن مرحلده ،بده طدور
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کامل در معادله زیر مشاهد میشود:
معادله شماره  :3چگونگی تکوین دولت قابلیتساز

گام دوم ،دولت انطباقگرا :2در این مرحله ،به تقویت ظرفیتهای استخراجی و
پاسخگویی دولت پرداخته میشود تا از طریق نظام ملی ،خود را با شرایط شمول

Capability Building State
Adaptable State

1
2

داخلی و خارجی ،و پاسخگویی به نیازهای برآمد از مراحل قبل سازگار سازد .برای
این امر ،به تقویت جنبه تولیدی در بخشهای پیشرفته ،تقویت آزادی عمل نهادها و
بازیگران اقتصادی و علمی داخلی با محیط بیرونی ،تقویت سرمایه اجتماعی از طریق
قبول کثرت و تنوع پرداخته میشود .در معادله زیر ،صورت کلی مرحله دوم را می-
توان مشاهد نمود:
معادله شماره  :2چگونگی تکوین دولت انطباقگرا
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گام سوم ،دولت رفا گرا(عدالتمحور) :1در این مرحله ،به تقویت ظرفیتهای
توزیعی و منابع فرصتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی پرداخته میشود .برای ایدن
منظور به افزایش منابع عمومی ،برقدراری تدوازن و تعدادل در سدطح توسدعه منداطق
مختلف ،گسترش نظام جامع تأمین اجتماعی و تعمیدق فرآیندد دموکراتیدکسدازی از
طریق پذیرش پلورالیسم سیاسی و توزیع قدرت سیاسی بپردازد .در معادله زیر ،نحو
تکوین دولت رفاهی را میتوان به وضوح مالحظه نمود:

Welfare State

1

معادله شمار  :1چگونگی تکوین دولت رفا گرا

16
گام نهایی ،دولت شهروندمدار تعاملگرا :1در این مرحله به تقویدت ظرفیدت-
های نمادین و فرهنگی پرداخته میشود .همچنین ،در این دور  ،نقدش عوامدل غیدر-
از نقش دولت کاسته می شود .بنابراین ،به تقویت عقالنیت ارتباطی ،اخالق و فضیلت
مدنی ،مشارکت دواطلبانه و فعال شهروندان ،تقویت حکومتهای محلدی و افدزایش
تعامل میان نهادهای و بازیگران مختلف پرداخته میشود در معادله زیر ،صورت کلدی
مرحله غایی توسعه پایدار مشخص میشود(.سیف زاد )213-296 :1111،
معادله شمار  :9چگونگی تکوین دولت شهروندمدار تعاملگرا

بنابراین ،با تأمل و مداقه در مالحظات و تبیینهای باال ،این طور استنباط میشود کده
حکمروائی خوب و توسعه پایددار بده عندوان دو مسدئله راهبدردی و اسدتراتژیک در
Penetrative- Civic State

1
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دولتی و غیرسیاسی در برقراری نظم ،امنیت ،ثبات و ادار عمومی افزایش مدییابدد و
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فرآیند تحول و پیشرفت کشورها میباشند که تثبیت ،تحکیم ،تقویت و تداوم هر یک
از این دو ،استلزام دیگری را ایجاب مینماید .به عبارت دیگدر ،روندد هدمافزایانده و
هم نشینانه حکمروائی خوب و توسعه پایدار ،نه تنها بده تقویدت و تحکدیم هدر یدک
کمک میکند ،بلکه مسیر پیشرفت و توسعه کشور را هم همدوار مدیکنندد .بندابراین،
بررسیهای باال بیانگر آن است که:
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بین چگونگی حاکمیت و توسعه رابطه وجود دارد.



حکمروائی خوب برای رسیدن به توسعه پایدار مؤثر است.



توسعه پایدار با حاکمیت خوب رابطه معنیداری دارد.



کناکنش متقابل و متعاملی بین حکمروائی خوب و توسدعه پایددار

وجود دارد.
بدین ترتیب ،توسعه پایدار نه با اِعمدال سیاسدتهدای آمرانده و نده بددون مشدارکت

و حکمروائی خوب
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آگاهانه و فعاالنه شهروندان ممکن خواهد بود .توسعه پایدار نیازمندد تدالش آگاهانده
انسانی ،برای رسیدن به تفرّد شخصیتی است .در واقع ،رهایی از قیود محیطی و تدوان
رقم زدن سرنوشت خود در دو سطح خرد و کالن ،اوج دستاوردی است که در قالب
حکمروائی خوب نمود پیدا میکند .حکمروائی خوب بایستی هدم در سدطح خدرد و
هم در سطح کالن و نهادی محقق شود .برای نیل به این جایگا  ،ذهن انسانی نه تنهدا
نیازمند روزآمدی مستمر است ،بلکه نیازمند تجهیز شناختی و را رسیدن بده توسدعه
کارآمد و حکمروائی خوب میباشد .بدین ترتیب ،کناکنش همنشدینانه و هدمافزایانده
توسعه پایدار و حکمرانی خوب ،یک مسئله بنیادی میباشد.
نتیجه گیری
تا قبل از ورود امواج شالود شکن و گسترد جهانیشدن ،پویشگدری ،کدنشپدذیری
شبکههای اجتماعی ،به چالش کشید شدن نظام کالسدیک بدینالملدل و متعاقدب آن،
نظمریزیهدای عمیدق حاصدل از آن ،عرصده سیاسدت بدینالملدل جایگدا و پایگدا
هژمونیک اجماع واشنگتن بود .بر اسداس ایدن اجمداع جهدانی ،رشدد اقتصدادی کده

متعاقب خصوصیسازی و ابتناء بر اقتصداد بدازاری تولیدد مدییافدت ،نقدش گفتمدان
هژمون را ایفا میکرد .اما با تحوّالت و اتفاقات حادث شد در دهده  32قدرن بیسدتم،
جهان شاهد چرخش پارادایم حکمروائی ،امنیت و توسعه شد اسدت؛ بددین ترتیدب
که ،هر سه مفهوم استراتژیک فوق ،با گذار از پوسدته مفهدومی گذشدته خدود ،حامدل
معنای نوینی شد اند که استلزام همنشینی و همافزایدی آنهدا را ایجداب مدیکدرد .در
واقع ،برآورد ارائه شد از نسبت حکمروائی خوب ،امنیت ملّی و توسعه پایدار ،چنان
که در این مقاله ارائه شد ،حکایت از آن دارد که سطح تعامدل حکمروائدی خدوب بدا
امنیت ملّی و توسعه پایدار از حد ابزاری و کالسیک خدودش فراتدر رفتده و تعداملی
همافزا و استراتژیک را درپی داشته است .در این تلقّی تاز  ،حکمروائی خوب با بده-
کارگیری شاخصههای شفافیت ،کارآمددی ،حکومدت قدانون ،شدمولیت و فراگیدری،
اجماعسازی ،پاسخگویی و دموکراتیزاسیون و تلفیق دو کالن روایت «دولت محوری»
ملّی به همرا وجو نظامی ،اقتصادی ،منابع -محیط و سیاسدی و فرهنگدی بده عندوان
ضلع دیگر آن ،و توسعه به همرا الگوهای توسعه پایددار ،یکپارچده و انسدانی آن بده
عنوان سومین ضلع از اضالع پیشرفت کشور از سوی دیگر ،ضمن تأکید بدر تکدوین،
تحکیم و تداوم روابط همافزایانه و همنشینانه ،متعامل و متقابل ،ایجدابی و سدازند و
پرهیز از تعامالت چالش برانگیز و غیرمسالمتآمیز ،درپی برآوردن ارمغدان توسدعه و
پیشرفت کشور میباشد .بنابراین ،این نقطه عطفی در معادالت سه گانه بهشدمار مدی-
آید که شاید بهتری ن مفهوم برای تبیین و بیان آن ،ارائه مفهوم اجماع پساواشدنگتنی از
سوی جوزف استیگلیتز باشد .در این برداشت تداز  ،تدداوم هدر یدک آنهدا نیازمندد
تجمیع و تجهیز حمایتی دیگر شاخصهها میباشد .بدین ترتیب ،حکمروائدی خدوب،
امنیت ملّی و توسدعه پایددار در یدک رابطده هدمافزایانده و متقابدل ،مسدیر پویدایی و
مشارکت فعاالنه ملت -دولت را برای پیشرفت هموار میکنندد .لدذا بدا ایدن اسدتنتاج
راهبردی ،در عصر حاضر نمیتوان به درك و تقویت یکدی از ابعداد سدهگانده ،بددون
توجه به تقویت ابعاد دیگر در یک کشور خاص اندیشید.
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و «بازارگرایی» به مثابه یکی از سه ضلع مثل

پیشرفت و توسعه از یک سدو ،امنیدت
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