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 باربادوستعیین کننده های اجتماعی قانون مداری: مقایسه جامائیکا و 

 داوسون*اندرو 

 

و د ،باربادوس وبا مقایسه جامائیکا بررسی میکند  را اعی قانون مداریاین مقاله تعیین کننده های اجتم -خالصه

تحقیقات  .یپذیرداین بررسی صورت م در زمینه قانون مداری اما برامدهای واگرا ،بسیاردارای شباهتهای  کشور

ر دوره ببا تکیه  بادوسباربویژه اصول واگرایی قانون مداری بین جامائیکا و  ،یک رویکرد قیاسی را اتخاذ می نماید

 ،تفاده از داده های جدید جمع آوری شده از تحقیقات بایگانی(. با اس1937-1966مستعمراتی گذشته )

پسا  ری دریشود که به توضیح خط سیرهای واگرای قانون مدات دولت به صورت عامل اصلی شناسایی ممشروعی

یل این تحل ،مداری کمک میکند. با فراتر رفتن از توضیحات مبتنی بر دولت قانون باربادوساستقالل جامائیکا و 

 ست.ابسته گی های جامعه واحاکی از این است که قانون مداری نه تنها به ویژگی های دولت بلکه به ویژ

 باربادوس ،جامائیکا ،کارائیب ،تاریخ قیاسی ،ظرفیت دولت ،: قانون مداریکلید واژه ها

 مقدمه  .1

رای تامین قانون ( نیاز به یک دولت قوی ب1958[ 1651مطالعه قانون مداری دارای پیشینه طویلی است. هابز )]

 ،"مهقابل همهمه در " ی نمود که در آن زندگی در جنگشناسایمداری به منظور جلوگیری از نظم اجتماعی را 

سط م چنان تواری همسائل پیرامون قانون مد ،خواهد بود. از زمان هابز "پست و کوتاه ،نامطبوع ،ضعیف ،منزوی"

 به قانون کادمیکبازخیزی در عالقه آ ،طی بیست سال گذشته ،علی رغم این مساله پژوهشگران تداوم یافته است.

  به طور خاص با توجه به تاثیر قانون مداری بر روی توسعه وجود داشته است. ،اریمد

مهم و قوی توسعه است. مطالعات  همبسته ،اتفاق نظر پدید آمده ای وجود دارد که یک قانون مداری قوی

 ,Acemogluبیشماری حاکی از این است قانون مداری نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به توسعه انسانی )

Johnson, & Robinson, 2001;Dam, 2006; North, 1990آثار  -( )یعنی سالمت و آموزش

Dawson, 2010; Kaufmann,Kraay, & Zoido-Lobato´ n, 1999 )را مالحظه نمایید، 

 ,Diamond,2008; Fukuyama( و تحکیم دموکراسی )Tebaldi& Mohan, 2010)کاهش فقر )
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2011; Rigobon & Rodrik, 2005 .کمک به توسعه قانون  ،در طول دو دهه گذشته( نیز مربوط است

به یک مولفه اصلی در حال افزایش تامین کمک خارجی تبدیل شده است. میلیاردها دالر کمک به سوی  ،مداری

این تالشها موفقیت کمی بدست آورده  ،تقویت قانون مداری در دولتهای ضعیف هدایت شده اند؛ در عین حال

  اند.

ه سوی مکها بکیعنی بیشتر  شدن موسسات قانونی و دولتی است. "شایسته"تاکید کنونی توسعه قانون مداری بر 

ده شدایت اصالح و شکل گیری مجدد نهادهای حقوقی برای همانند شدن با نهادهای حقوقی کشورهای غربی ه

ند. ی برپا شوسته اشد که نهادهای شای طبیعتا زمانی دنبال خواهد ،با این فرضیه که یک قانون مداری قوی ،اند

 استراتژی ون اینبه طور خاص چ ،ها در مورد این استراتژی را افزایش داده اند دغدغه ،بسیاری از پژوهشگران

نظام حقوقی  باید در معرفی یک"( اثبات میکنند 2008مکینتایر و تاید ) ،هاگاردموفق نبوده است.  انچند

میتواند  یم کهخارجی احتیاط کرد... این یک اشتباه بزرگ است که به قانون به عنوان یک تکنولوژی بیاندیش

مداری را  ( مشکالت در تامین کمک به قانون2009(. کاروترز )221)ص. "جای دیگری منتقل شود بهبراحتی 

 اینطور جمع بندی میکند:

 و چاپ کارگذاشتن تجهیزات پلیس مدرن ،چیزی بسیار فراتر از کسب قضات دوره دیدهکسب قانون مداری 

ت در یک ه قدریک فرایند قابل تغییر است که میتواند شیوه ای ک ،مجدد و توزیع متون حقوقی است. این کار

د که میشو م چنین شامل تغییرات اساسی در شیوه ایجامعه اعمال و توزیع میشود را تغییر دهد... ]و[ ه

  (.59-60شهروندان به مرجع قدرت دولتی و هم چنین به یکدیگر گزارش میدهند )صفحات 

روابط  ه باید برتری کبا فرض این انتقادها از رویکرد کنونی برای ترویج قانون مداری و فراخوان برای تاکید بیش

ور خاص پژوهشی بر روی تعیین کننده های قانون مداری به ط برجسته کار فقدان ،جامعه صورت پذیرد -دولت

ق ری از طرین مدامستقیما با بررسی تعیین کننده های اجتماعی قانو ،این مقاله در علوم اجتماعی وجود دارد.

 به این مساله میپردازد.  باربادوسیک تحلیل تاریخی قیاسی جامائیکا و 

که باید از طریق یک تحلیل مفهومی قانون  باشندباید به عنوان مواردی مطالعاتی  باربادوسانتخاب جامائیکا و 

میتواند به صورت  قانون مداری  ،در اساسی ترین تعریف ،(1978[ 1922]مداری شناخته شوند. طبق گفته وبر )

با بکارگیری اثر  ،حدی تعریف شود که تا آن حد جمعیت قانون را رعایت میکند. با فرض این تعریف اساسی
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حفاظت از دارایی شخصی و اجرای مفید است:  ،قانون مداریتشخیص بین سه مولفه کلی  ،(2011هاگارد و تاید )

قرارداد؛ امنیت شخص )یعنی نبود خشونت غیر قانونی(؛ محدودیتهای حقوقی که قدرت سیاسی را محدود 

 میکنند. 

ی صی و اجراارایی شخداز رسی میکنند تمایل داشته اند بر حفاظت را بر توسعه بر قانون مداری ادبیاتی که تاثیر 

م بسیار مه کننده یک تعیین"تحقیقات اخیر حاکی از این است کنترل خشونت  ،تاکید نمایند. با این حال قرارداد

 شدی حقوقات رغراق تاثیرکه به طور بالقوه به ا ،و تاثیراتش دست کم گرفته شده است "عملکرد اقتصادی است

انون ک دغدغه قنها یتنه  ،جرائم خشونت آمیز ،در امریکای التین و کارائیب .دارایی و اجرای قرارداد منجر میشود

دای ست. جابلکه به یکی از بحرانی ترین مسائل اجتماعی در منطقه تبدیل شده  ،مداری جدی محسوب میشود

و  صادیقتاتوسعه  مانع خشونتات میشود اثبهم چنین  ،اجتماعی و روانشناسی مخرب ،از هزینه های انسانی

ن را به آمریکا ااین مساله منجر به این شده است که سازمان سالمت هر دو  ،استاجتماعی و تحکیم دموکراتیک 

دیریت ممساله کنترل یا  ،هر دو امریکا برچسب گذاری نماید. در حقیقت "همه جا گیر اجتماعی"صورت 

ل یات به شکادب از آنجاییکه ،خشونت از سوی برخی به عنوان اساسی ترین کارکرد یک دولت تلقی میشود. مطابقا

 اری قانون مد شخصی این مقاله بر بعد امنیت ،بسیار سنگینی بر حقوق دارایی و اجرای قرارداد تاکید نموده اند

خاب ریق انتطمداری از  قانون مداری دو مولفه دیگر ین کار با کنترل تمرکز )یعنی خشونت( خواهد نمود. ا

موکراتیک جامائیکا و باربیدوط دارای محیطهای د ،مانطور که در زیر خالصه شده استه -موردی انجام میگیرد

ت از حفاظ و سطوح مشابه اجرای قرارداد و مشابهی هستند )یعنی محدودیتها مشابه در مورد قدرت سیاسی(

 رایی خصوصی اما از نظر ظرفیت خود برای محدود نمودن خشونت متفاوت هستند. دا

است که به توضیح  قانون مداری مشروعیت دولت یک تعیین کننده قطعی  یافته های اینجانب حاکی از این است

ت دوره اواخر دوره استعماری به صور ،کمک میکند. به عالوه باربادوسخط سیرهای واگرای آن در جامائیکا و 

به متفاوت پسا استقالل فرستاد. این مقاله  قانون مداری مسیرهای این جزایر را به  بحرانی شناخته میشود که

 باربادوسرا هم در جامائیکا و هم  قانون مداری مقایسه دقیقی از  ،2صورت ذیل سازماندهی شده است. بخش 

بین این دو مورد را مورد  قانون مداری در حالیکه ناتوانی ادبیات برای توجیه تفاوتهای کنونی در  ،ارائه میدهد

هم چنین رویکرد متدولوژیکی را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و یک خالصه از رئوس مطالب  تاکید قرار میدهد.
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سبب ایجاد تفاوتها در مشروعیت دولتی عواملی را دنبال میکنم که  3بحث کلی را ارائه میدهد. آنگاه در بخش 

شیوه ای را بررسی میکند که این تفاوتها در مشروعیت  4در حالیکه بخش  ،شده است باربادوسبین جامائیکا و 

مضامین عملی و آکادمیک تحقیقات پیرامون . این مقاله با بررسی اندمنجر شده  قانون مداری دولتی به واگرایی 

  جه گیری میکند.نتی قانون مداری تقویت 

  باربادوسدر جامائیکا و  قانون مداری پازل: تغییرات در  .2

یاسی سدی و اقتصا ،فرهنگی ،اجتماعی ،دو کشوری هستند که دارای شباهتهای تاریخی ،باربادوسجامائیکا و 

ت آورده اند؛ استقالل خود را بدس 1960مشترکی هستند. هر دو مستعمرات بریتانیای سابق هستند که در دهه 

ا ر بریتانیستعمااآنها تنها دو مستعمره بریتانیای سابق هستند که برای مدت بیش از سیصد سال تحت  ،در واقع

سال  50 ر طولدبا تاریخچه بردگی بوده اند و هر دو کشور  مستعمرات سابق کشت شکر ،بوده اند. هر دو کشور

ی بازار اعضا دموکراسی های نسبتا قوی بوده اند. جمعیت هایشان دارای ترکیبات قومی مشابهی است و هر دو

  ،این شباهتها هستند. با وجود CARICOMواحد 

 قانون مداری. مقادیر کنونی 1 جدول

 الف قانون مداری  

(2007) 

  الفارتشاء 

(2007) 

  بقتل  نرخ

(2008( /)2004) 

 جامائیکا

 باربادوس

31.9 

87.6 

39.1 

89.9 

59.5 

8.7 

 

 منابع:

ری نظارت قویت با یک درصد باالتر که ،(. رتبه ها بر حسب درصد نسبت به کل کشورها2008بانک جهانی ) الف.

وانین قدارند و  که عاملها به آن اعتمادمیزانی را نشان میدهد  ادراک" قانون مداری را نشان میدهد. شاخص 

م چنین ه ،ها پلیس و دادگاه ،حقوق دارایی ،اجتماع را رعایت میکنند و به طور خاص کیفیت اجرای قرارداد

ی فع شخصادراک میزانی را نشان میدهد که قدرت عمومی برای ن"شاخص ارتشاء  ."احتمال جنایت و خشونت

 ."ن اعمال میشودنسبت به آ

 نفر. 100.000(. مقادیر به ازای جمعیت کل 2011) UNODCب. 
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ه مراجع 1 در هر دو کشور وجود دارد )به جدول قانون مداری در حال حاضر تفاوت برجسته ای در میزان  

 نمایید(. 

)یک تفاوت  اری قانون مدبا توجه به ارتقاء  ،بدیهی است بانک جهانی ،1با نگاه به دو میزان نخست در جدول 

ر رتبه ی بسیار را د باربادوسدولت  ،درصد( 50.8درصد( و کنترل ارتشاء )یک تفاوت رتبه های  55.7رتبه های 

بازتاب  نفر  100.000ر د. این تفاوت با نرخ کشتار جامائیکا به ازای هنسبت به دولت جامائیکا قرار میده باالتری

دومین نرخ  ،امائیکاجنرخ قتل  ،2008میباشد. به عالوه در سال  باربادوسنرخ قتل زیرا تقریبا هفت برابر  ،میشود

 ،ینود. بنابرایش از یازده برابر نرخ گزارش شده در ایاالت متحده بدر آن سال ب -قتل گزارش شده در دنیا بود

ر ائیکای معاصجام و باربادوسبین  قانون مداری دال بر این است که تفاوتهای آشکاری در  1داده های جدول 

مون دوره پیرا این تفاوتها همیشه چندان برجسته نیستند. چنانچه داده های موجود ،وجود دارد؛ در عین حال

تفاوت است )به بسیار م ،این تصویر ،(باربادوسبرای  1966برای جامائیکا؛  1962استقالل را بررسی نماییم )

 مراجعه نمایید(.  2جدول 

علوم مار کمتر بسی ،نزدیک به استقاللبین این دو کشور  قانون مداری ست تفاوتها در حاکی از این ا 2جدول 

 ،ستموجود نی 1990قبل از دهه  1است. از آنجاییکه رتبه های بر حسب درصد بانک جهانی در جدول 

تقریبا  تفاوتا بارائه میشوند. در مقایسه  2عالوه بر نرخ قتل در جدول  قانون مداری شاخصهای موجود دیگر 

ای قتل نشان میدهد تفاوت بسیار جزئی در نرخه 2جدول  ،هفت برابری در نرخ قتل معاصر بین دو کشور

ه در رش شدپیرامون زمان استقالل وجود داشته است. گرچه شاخص های تجاوزها و هتک حرمتهای ناموسی گزا

ز این ه حاکی ایکشد کک تصویر مشابه را ماما با این حال ی ،بسیار از آمار قتل کمتر قابل اطمینان است ،2جدول 

ستقالل ی زمان ا( در حوالجرائم خشونت آمیز )یعنی  قانون مداری است هر دو کشور دارای سطوح تقریبا مشابه 

کا و ین جامائیداد باعمال قانون و اجرای قرار ،تفاوتها پیرامون ظرفیت سازمانی نظام قضایی ،هستند. به عالوه

 در زمینه مشابهی در موقعیتهای کامال ،باربادوسهم جامائیکا و هم  ،کامال جزئی بود. به طور کلی ،باربادوس

با  ،این خط سیرها اما امروز تفاوتهای مشهودی بین این دو وجود دارد. ،در زمان استقالل بودند قانون مداری 

  مایید(.نمراجعه  1د )به شکل بررسی روند تاریخی نرخ قتل در هر دو کشور به بهترین شکل خالصه میشو
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و کشور دا بین نرخ قتل تقریب ،نشان میدهد همانطور که انتظار میرفت با فرض شباهتهای این دو کشور 1شکل 

دو  توجه بین قابل یک واگرایی ناگهانی و ،مشابه بود. مدت کوتاهی پس از استقالل ،تا زمان دوره پسا استقالل

 نرخ قتل پسا ،باربادوسدر حالیکه در  ،امائیکا به سمت باال سوق می یابدکشور دیده میشود. نرخ قتل در ج

 ند.ه نمایادبیات نمیتوانند این واگرایی را توجیاستقالل تقریبا روند تاریخی خود را دنبال میکند. 

ادبیات جرم  ،نمیدانیمقانون مداری گرچه هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که ما در مورد تعیین کننده های 

لی را ل اصدو عام ،نگرشی هایی را ارائه میدهند. ادبیات جرم شناسی بین ملتها ،شناسی و ساختمان دولت

ات ادی. ادبیاقتص شناسایی میکنند که دارای تاثیر همیشه قوی بر نرخهای قتل است: توسعه اقتصادی و نابرابری

قانون ا اینج بر ظرفیت دولت تاثیر میگذارند )در همچنین برخی عوامل را شناسایی میکند که ساختمان دولت

 مالیات وسیع و مستقیم ،یک کارکرد اصلی دولت است(. این ادبیات جنگ/ تهدید جنگ مداری 

 قانون مداری. مقادیر دوره استقالل 2 جدول

نرخ قتل  

(1947/1962) 

 (1970هتک حرمت ) (1970تجاوز )

 جامائیکا

 باربادوس

6.1 

5.2 

5.1 

5.4 

0.2 

0.6 

  

نفر  100.000جز برای قتل )به ازای هر  ،نفر جمعیت 1000(. نرخها به ازای هر 2011) UNODCمنبع: 

 (جمعیت
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 ,1879).  منابع: کتاب رسمی دولتی جامائیکا 1875-2008،باربادوس. نرخهای قتل در جامائیکا و 1شکل 

کتاب راهنمای  ،(1945 ,1938 ,1930,1935 ,1925 ,1920 ,1915 ,1906 ,1896 ,1885

 ,Blue Book ofBarbados (1875, 1885, 1896, 1906 ,(1965 ,1960 ,1955)جامائیکا 

1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935,1938, 1945, 1947), UNODC (2011) داده .

 ب( زمانیکه از منبع موجود نیست.2011های جمعیت گرفته شده از بانک جهانی )

بق و ری ساقدرت استعما ،تنوع قومی ،ساختار محرک سیاسی ،رقابتی بودن دموکراتیک ،دموکراسی ،شهروندی

با  تحادامیزان  اندازه جمعیت و ،نوع سلطه ی استعماری ،میزان پیچیدگی سازمانی سیاسی پیش استعماری

ی از این االصه خبه صورت عواملی شناسایی میکنند که بر ظرفیت دولت تاثیر میگذارد. برای  را اقتصاد جهانی

گرچه این  عه نمایید.مراج 3پیرامون استقالل به جدول  باربادوسعوامل و امتیازات مربوطه شان برای جامائیکا و 

ه ب -تاندازه جمعی -بودند و تنها یک عاملشباهتهای مهم بسیاری اما دارای  دو کشور  به ندرت شبیه بودند

    .را توجیه نماید قانون مداری برجسته است که میتواند تفاوتها در  ،صورت یک توضیح احتمالی

 رای تفاوتما داا ،کشورهای کوچکی هستند ،و جامائیکا هر دو بر حسب استانداردهای بین المللی باربادوسگرچه 

 یک  ،. با این حال(3جمعیت معناداری در زمان استقالل هستند )جدول 

 خالصه ای از تعیین کننده های ظرفیت دولت نزدیک استقالل. 3جدول 

 تفاوت باربادوس جامائیکا تعیین کننده های ظرفیت دولت

 حداقل دالر 8.655 دالر 5.881 الفتولید ناخالص داخلی/سرانه 

 حداقل 53.3 53.2 ب(( GINIنابرابری )شاخص جینی)

 حداقل هیچ/ پایین هیچ/ پایین جنگ/ تهدید جنگ

تولید  %24.9 ثدرامد مالیات 

 ناخالص داخلی

تولید ناخالص  24.2%

 داخلی

 حداقل

 حداقل بله بله دموکراسی

 حداقل قوی قوی رقابتی بودن دموکراتیک

 حداقل دموکراسی پارلمانی پارلمانیدموکراسی  ساختار محرک سیاسی

-اکثریت آفریقایی دتنوع قومی 

 کارائیبی

-اکثریت آفریقایی

 کارائیبی

 حداقل

 حداقل بریتانیا بریتانیا استعمارگر اسبق

 حداقل هیچ )بدون سکنه(اساسا هیچ )تقریبا  میزان سازماندهی سیاسی پیش استعماری
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 بدون سکنه(

 حداقل سلطه مستقیم مستقیمسلطه  نوع سلطه استعماری

 متوسط 232.000 1.678.000 ای اندازه جمعیت

 حداقل باال باال اتحاد با اقتصاد جهانی

 

 منابع:

 (.2011سامرز و آتن ) ،الف. هستون

 (.2008ب. بابونز )

 (.2002ث. بانک جهانی )

 (.1960دفتر آمار مرکزی ) ،(1960د. بخش آمار )

  ب(. 2011ای. بانک جهانی )

ه نشان ارائه شده است ک 4اده های موجود( در جدول دکارائیب )با -قتل جزایر کوچک انگلیسی میزانمقایسه 

ی ی جمعیتهاه دارانرخ قتل پایین آن را برای این منطقه شرح نمیدهد. سه جزیر ،باربادوسمیدهد اندازه جمعیت 

که به  لی هستندی دارای نرخهای قت( همگلوسیاسنت کیتس و نویس، سنت ، یال)آنگو باربادوسبسیار کوچکتر از 

یره وجود ین دو جزب قانون مداری ی یک توضیح آشکار مسیرهای واگرایبنابراین طور قابل توجهی باالتر میباشند. 

ا ه نگرشی رمیدهد ک شرح باربادوسو  بین جامائیکا قانون مداری واگرایی پسا استقالل را در  ،ندارد. این مقاله

 . ارائه میدهد قانون مداری ه تحقیقاتی وسیعتر شناسایی تعیین کننده های اجتماعی برای مسال

این مقاله یک رویکرد تاریخی قیاسی را نشان  ،و جامائیکا باربادوسبین  قانون مداری در بررسی واگرایی در 

. من (1937-1966میدهد. شامل یک تحلیل قیاسی عمیق این دو مورد در طول اواخر دوره استعماری میشود )

رویدادها در طول تحول به استقالل انجام میدهم که  سیعی را برای خالصه سازی ترتیبتحقیقات تاریخ نگاری و

مقایسه های مورد متقابل  رخدادنگاری "آنگاه از  ،برای هر مورد تاثیر میگذارد قانون مداری در نهایت بر روی 

استفاده میکنم. در حالیکه ادبیات ساختمان  "های سببی های درون موردی به عنوان مبنایی برای استنباط

هم چنین تحول  ،دولت این مسئله را به رسمیت میشناسد که موسسات دولتی تمایل دارند کامال ساکن باشند

استقالل به صورت یک دوره بحرانی را تصدیق میکند که میتواند به طور بالقوه به سرعت دولت را متحول سازد. 
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 قانون مداری ستعماری را به صورت دوره بحرانی شناسایی میکنم که به عنوان شالوده واگرایی در اواخر دوره ا

 ،پس از استقالل محسوب میشود. در طول اواخر دوره استعماری بود که هر دو جزیره باربادوسبین جامائیکا و 

و آنگاه استقالل. بنابراین برای شناخت  حق رای عمومیتغییر سیاسی عمده ای را تجربه نمودند اعم از تحول به 

بایستی آنچه در طول این دوره  ،باربادوسپسا استقالل جامائیکا و بین  قانون مداری خط سیرهای متفاوت 

 بحرانی رخ داده است را بررسی نماییم.

حق رای  هول باین تحلیل حاکی از این است که میزان تفاوتها در نگرشها نسبت به مشروعیت دولت در طول تح

خر ر طول اوادولت را تفاوتها در میزانی که توده مردم مشروعیت د تاثیر گذاشت. قانون مداری نهایتا بر  ،عمومی

( 2قه نژادی؛ ( همبستگی طب1با سه متغیر شکل گرفت:  ،پذیرفتند باربادوسدوره استعماری بین جامائیکا و 

ه استقالل ک( شرایط ساختاری 3شده؛ و  نون مداری اق ققسوگیری مذهب طبقه پایین اجتماع به سوی نظم مح

    داخلی فرهنگی و توسعه یک فرهنگ نافرمانی بین طبقه پایین اجتماع را تسهیل نمود. 

 ارائیبی و وابستگی ها.ک -. نرخ های قتل در کشورهای کوچک نگلیسی4جدول 

 سال بجمعیت  الفنرخ قتل  کشور

 2007 15.094 27.6 یالآنگو

 2004 321.453 13.7 باهاما

 2004 252.596 8.7 باربادوس

 2008 282.600 34.3 بالیز

سنت کیتس و 

 نویس

35.2 46.985 2008 

 2007 162.434 16 سنت لوسیا

 منابع: 

 نفر. 100.000(. نرخها به ازای جمعیت 2011) UNODCالف. 

ه از آژانس . داده های جمعیت آنگیوال گرفته شد4..2ب(. داده های جمعیت برای سال 2011ب. بانک جهانی)

 (. 2011هوش مرکزی )

متغیر مهمی بود که با یک سری رویدادها در طول تحول  ،دولت از سوی طبقه پایین تر درجه پذیرش مشروعیت

تاثیر داشت. در  قانون مداری متقابال اثر داشت که در موقع خود بر روی در هر مستعره  حق رای عمومیبه 
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را در طول  کاریزماتیک انتخاب یک رهبر  ،یک سطح پایین تر مشروعیت دولتی در بین طبقه پایین ،جامائیکا

تسهیل نمود که به نهادینه سازی خشونت و حمایت سیاسی در طول اواخر دوره  حق رای عمومیانتخابات 

سطح باالتری  ،باربادوسپسا استقالل منجر میشود. در  قانون مداری که نهایتا به بدتر شدن  ،عمار منجر شداست

قانونی تر در طول نخستین انتخابات  -از مشروعیت دولت در بین طبقه پایین به انتخاب یک حزب خردگرای

نه شدن خشونت و حمایت سیاسی که مانع نهادی ،هم بخشی داشت حق رای عمومیعمومی برگزار شده از طریق 

مراجعه  2پسا استقالل جلوگیری میکند. برای خالصه این بحث به شکل  قانون مداری که از بدتر شدن  ،شد

 نمایید. 

 فرهنگی خود مختاریمذهب و  ،بقهط -توسعه تفاوتها در مشروعیت دولت: همبستگی نژاد .3

 و جامائیکا به سوی مشروعیت دولت باربادوستفاوتها در سوگیری طبقه پایین اجتماع در  ،همانطور که ذکر شد

فرهنگی بود.  خود مختاریو طبقه و مذهب و  ،نتیجه تفاوتها در همبستگی بین نژاد ،در طول اواخر دوره استعمار

سرخ پوستان  ،عاالی اجتماطبقه ب که سفیدپوستان  به طور مجازی ،در جامائیکا قوی بود ،طبقه -همبستگی نژاد

طبقه متوسط اجتماع و سیاه پوستان طبقه پایین اجتماع را به انحصار خود در آوردند. این همبستگی به گونه ای 

بود که بکارگیری تصمیمات و پیشرفتها اغلب تحت تاثیر شایستگی نژادی فرد برای منصبهای شغلی خاص بود. 

گرچه سفید پوستان تقریبا طبقه باالی اجتماع را به  ،ف تر بود. اوالضعی ،طبقه -همبستگی نژاد ،باربادوسدر 

اما تعداد قابل توجهی از سفیدپوستان در طبقه متوسط اجتماع عالوه بر  ،همانند جامائیکا ،انحصار خود در آوردند

غیر سفید  طبقه متوسط ،یک جمعیت عمده از سفید پوستان فقیر در طبقه پایین اجتماع وجود داشتند. به عالوه

تقسیم اجتماعی بین طبقات  ،به نسبت تقریبا برابر سیاه پوستان و سرخ پوستان بودند. به گونه ای که ،پوست

 ،کمتر معلوم بود. این مساله با فرض اینکه طبق متوسط در هر دو جزیره باربادوسدر  ،متوسط و پایین اجتماع

آمد که مشروعیت دولت را به رسمیت میشناخت. تا  حائز اهمیت بشمار می ،حاملهای فرهنگ سیاسی غالب بود

از نظر سیاسی در تجربه سیاسی بریتانیا و موسسات قدرت  ،طبقه متوسط در جامائیکا ،اواخر دوره استعمار

هم چنان با  باربادوسدرحالیکه طبقه متوسط اجتماع در  ،امپریالیستی به کارهای اجتماعی تخصیص یافتند

یک تقسیم اجتماعی کوچکتر بین طبقات  ،در نتیجه .قدرت امپریالیستی پایمال میشدند توجه به فرهنگ سیاسی
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در حالیکه این  ،انتقال فرهنگ سیاسی غالب را از طبقه متوسط به طبقه پایین اجتماع تسهیل نمود ،باربادوسدر 

 ن تر اجتماع میشد. تقسیم اجتماعی وسیعتر بین طبقات در جامائیکا مانع ارسال فرهنگ سیاسی به طبقه پایی

محرز و  لیسایک ،از نظر تاریخی کلیسای وابسته به انگلیس ،و هم جامائیکا باربادوسهم در  ،در زمینه مذهب

اشت جب ندتامین مالی میشد. جای تع ،از طریق بودجه های عمومی ،صاحب مال و مکنت  محسوب میشد؛ یعنی

عضای کل ا ،دوسباربااشت از وضع کنونی دفاع نماید. در که کلیسای انگلیسی از دولت حمایت نماید و تمایل د

زایای م ،یسیطبقات در کلیسای انگلیسی حضور می یافتند. برای اعضای طبقه پایین تر اجتماع کلیسای انگل

داشت؛  ابل توجهیقظارت ناین کلیسا بر نظام آموزشی  زیادی را ارائه کردند: وزرای آن در بازار کار تاثیر داشتند؛

وسط متبقات طهم طبقات باال و هم  ،باربادوسهمانند  ،فی را توزیع میکرد. در جامائیکاه گشایی ضعیو گر

د. طبقه میکننحضور پیدا ن ،طبقه پایین اجتماع ،انگلستان حضور می یابند؛ در عین حال در کلیسای اجتماع

 برقرار را میشوند که نظم برتر حاضر -ضدکلیساهای باپتیست بومی و سایر  ،پایین اجتماع در کلیساهای باپتیست

 فراهم می ی رادیوان ،تحول اجتماعی و توسعه جهان بینی های دیگر ،به چالش میکشند و برای استحکام فرهنگی

ضایی و قهای نظام ،دو شورش شکست خورده را در قرن نوزدهم هدایت کرده بودند ،آورند. اعضای این کلیساها

حساس ادنی و تبعیض طبقه پایین سیاه پوست سازماندهی کردند و نافرمانی مپلیسی موازی را در پاسخ علیه 

 ضد دولتی را آموزش دادند. 

ی جتماع براپایین ا کار را برای طبقه ،باربادوسشرایط ساختاری در  ،فرهنگی خود مختاریبا توجه به  ،در نهایت

دمانهای جه چیدر اصل به صورت یک نتی ،صرف نظر از فرهنگ برتر و توسعه یک ضد فرهنگ انبوه دشوار میسازد

  ،است. از رهایی تا اواخر دوره استعمار زمین داری

 

 چیدمان .2شکل 



12 
 

شینی در اره نبی زمین بودند و در نتیجه مستاجرین امالک زراعی شدند. سیستم اج ،بیشتر کارگران کشاورزی

ک تکه مین یزیک چارچوب قانونی هدایت کننده کار زراعی بود که به موجب آن به کارگران بدون  ،باربادوس

ر حصاری ددستمزدی تمام وقت داده میشد که به طور ان کارگریدر یک مزرعه در عوض کوچک زمین نامرغوب 

. داده بود زرعهمدیران کنترل اجتماعی وسیع مستاجرین را به م ،در اینجا قانون ،وضعیت زیر نرخ بازار باشند

ه پایین طبق در بین ،یک فرهنگ مخالف جمعی ،دشوار بود و به این ترتیب ،صرف نظر از فرهنگ غالب ،مطابقا

ی یط ساختاری( شرادر جامائیکا چیدمانهای زمین داری  )نظام رعیت ،توسعه نیافت. بر عکس باربادوساجتماع در 

اکثر  ،اروره استعمدواخر رهنگ غالب را تاحدی تامین مینمود. تا اماع از فرا ارائه کرد که استقالل طبقه پایین اجت

ا از نظر نهآ بسیاری از ،به رعایای دارای زمین تبدیل شدند )که برخالف مستاجرین است( ،کارگران کشاورزی

 ،بان مزرعهصاح ،اقتصادی خودکفا شدند و به کار دستمزدی حاصل از دارایی های زراعی متکی نبودند. در نتیجه

خود ین ا تند.اجتماعی و فرهنگی کمتری بر روی طبقه پایین اجتماع داش ،کنترل اقتصادی باربادوسنسبت به 

رت طبقه بی ضد فضا ایجاد کرد که )در کنار کلیساها ،برای توسعه یک فرهنگ نافرمانی جمعی ،فرهنگی مختاری

  ا به چالش کشید.پایین اجتماع( ساختارهای سلطه نظم اجتماعی موجود ر

انتقال )از اولی به  ،نزدیکی نسبی بین طبقات متوسط و پایین اجتماع ،باربادوسمن ادعا میکنم در  ،در کل

فرهنگ سیاسی غالب را تسهیل نمود که مشروعیت دولت را تایید میکند. این مساله با مذهبی ترکیب آخری( 

با شرایط ساختاری پشتیبانی میکرد که مانع ایجاد  شده بود که به طور فعال از ساختار اجتماعی موجود و

فرهنگ نافرمانی مستقر وسیع میشد که به یک فرهنگ سیاسی بین طبقه پایین اجتماع منجر میشود که 

مانع اجتماعی  ،فاصله اجتماعی بین طبقات متوسط و پایین ،مشروعیت اختیار دولت را میپذیرفت. در جامائیکا

در حالیکه تفاوتهای طبقاتی در عضویت مذهبی )که کلیساهای طبقه پایین  ،شودشدن سیاسی بین طبقاتی می

ساختار اجتماعی موجود را به چالش کشیدند( با توسعه یک فرهنگ نافرمانی در بین طبقه پایین اجتماع  ،اجتماع

از این  طبقه متوسطترکیب شد که به یک فرهنگ سیاسی منجر میگردد که به طور معناداری با فرهنگ سیاسی 

 ،طبقه پایین اجتماع ،تا اواخر دوره استعمار ،که دولت را به صورت مشروع نمی بیند. در حقیقتفرق دارد نظر 

این تفاوتها در سوگیریهای طبقه  دولت را به صورت بیگانه میدید و با یک سوء ظن کلی با آن برخورد میکرد.
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به  تحولشرایط ساختاری را فراهم نمود که با ترتیب وقایع در طول  ،پایین اجتماع نسبت به مشروعیت دولت

  ترکیب شد. قانون مداری برای تاثیرگذاری نهایی بر  حق رای عمومی

 : حق رای عمومیتحول به سوی  .4

 دوره بحرانی

در  ،مائیکاو جا باربادوسمحیط سیاسی در  ،مستعمراتیدر اواخر دوره  حق رای عمومیدر طول تحول به سوی 

به سیاسی جن ،مبه توده های پایین تر مرد ،. شورشهای نیروی کار در هر جزیرهزمینه های بسیاری مشابه بود

 ،لکام یحرفه های سیاسی اشخاص مهم را در جنبش پیشرو آغاز نمود. قبل از حق رای گیر بخشیده بود و

بای اکنون رق د امازمانی یاور بوده ان بین دو دسته تقسیم شدند که رهبرانشان ،جنبش پیشرو در هر دو مستعمره

ی یک هر دسته ای توسط یک حزب سیاسی و یک اتحاد تجارت وابسته )یعن ،. به عالوهشده اندسر سخت 

جامائیکا  ایت میشد که دارای تعداد قابل توجهی از اعضا و پیروان بود )حزب کاراتحادیه( حم -مجموعه حزب

[JLPباستامانت /]، اتحادیه تجارت صن[ عتیBITU[ و حزب ملی مردم ]PNPشورای اتحادیه تجا /][ رتTUC ]

ادیه کنگره در [ و حزب کنگره/ اتحBWU] باربادوس[/ اتحادیه کارگران BLP] باربادوسدر جامائیکا؛ حزب کار 

 رخی مواردب ،یکاشدتهای خشونت سیاسی متفاوتی را تجربه کردند. جامائ ،دو مستعمره ،با این حال (.باربادوس

ی نه سازسپس با نهادی ،توسعه پیدا کرد بعدا به رویدادهای جدیکه  جزئی خشونت سیاسی را تجربه کرد

خشونت  ه سازینهادین ،دنبال شد. همانطور که در ادبیات کامال اثبات شده است حامی پروری خشونت چریکی و 

 ،ن حال؛ در عیاستقالل منجر شد در دوره پسا قانون مداری  سیاسی و سیاست پشتیبانی در جامائیکا به زوال

ی رد جزئهم چنین موا باربادوسدانش کمی پیرامون فرایندهای نهادینه سازی خودشان وجود دارد. گرچه 

که طوری ،ی دادرو خشونت سیاسی را تجربه کرد اما این موارد نه به خشونت توسعه یافت و نه سیاست پشتیبانی

طبقه  ر نگرشهایدوتها م این تفاوتها در دو مستعمره در اصل به خاطر تفادر جامائیکا نهادینه شد. من اثبات میکن

 پایین اجتماع در زمینه مشروعیت دولت بود.

 الف. جامائیکا

نخستین  ،ناگهانی بود. طبق دستور دفتر مستعمراتی ،تحول به سوی حق رای عمومی افراد بالغ ،در جامائیکا

جامائیکا به طور مجازی در طول شب از یک  ،برگزارشد. همینطور 1944دسامبر  14 ،انتخابات حق رای عمومی
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مستعمره ممالک مشترک المنافع انگلیس )یعنی یک مستعمره که مستقیما تحت سلطه دفتر مستعمراتی در 

در  ای تبدیل شد که در آن قوه مقننه بریتانیا قرار داشت با حداقل میزان تاثیر سیاسی محلی( به مستعمره

مجلس تازه تشکیل شده نمایندگان متمرکز بود که اعضایش تحت حق انتخاب عمومی انتخاب شده بودند. در 

مواجه کمی با  ،اعطای حقوق توده های پایین تر مردم در بستری روی داد که در آن طبقه پایین اجتماع ،نتیجه

 داشتند.سازماندهی سیاسی و آداب سیاسی دولت مستعمراتی  ،رقابت انتخاباتی

طبقه پایین اجتماع به یک فرهنگ سیاسی متعهد شد که نظم اجتماعی موجود و  ،همانطور که ذکر شد

 ،سنت یا سابقه مقید نیستند ،به قانون کاریزماتیک مشروعیت دولت را به چالش کشید. از آنجاییکه رهبران 

را مالحظه نمایید(.  1987[ 1922عموما آشکارترین انحراف را از نظم اجتماعی موجود نشان میدهند )وبر ]

که  را نشان میدهد کاریزماتیک و هم چنین حمایت از رهبری ناپیوستگی دولت  ،کاریزماتیک بنابراین رهبری 

که اکثریت جمعیت  ،من ادعا میکنم طبقه پایین اجتماع ،مطابقا .میتوان گفت نارضایتی از دولت را نشان میدهد

در  ،بودند. در نتیجه کاریزماتیک مستعد حمایت از رهبر  ،با فرض بی اعتمادی شان به دولت ،را نشان میدهند

 ،پایین اجتماع از حزب سیاسی پیشروطبقه  ،1944حق رای عمومی سال دارای طول نخستین انتخابات عمومی 

که بر خالف حزب پیشرو میباشد که یک پایگاه بیشتر  ( متکی بودJLP) کاریزماتیک ه به جاذبه حمایت نمودند ک

یک پایگاه سیاست را  JLP ،انتخاباتی مبارزهدر طول این   .را پذیرفت( PNP) قانونی-خردگرایمبتنی بر اختیار 

شر ساخت که یک برنامه جامع را منت PNPدر حالیکه  ،ارائه نکرد هم چنین در مذاکرات سیاست مشارکت نکرد

 شامل موارد ذیل میشود:

 ،ریرمایه گذارای سیک بانک دولتی ب ،برنامه ریزی اقتصادی ،پاداش کارگران ،دادگاه های صنعتی ،قانون دستمزد

ترک ی مشکشاورز تحقیقات ،زمین از طریق مالکیت روستایی مالکیت توافق نامه های ،توزیع مجدد مالیات

نابع توسعه م ،اتالقاحیای ب ،تخلیه نواحی فقیرنشین  ،توسعه صنعتی دولت ،زمانهای بازاریابی و اعتبارسا ،جمعی

قوق ح ،ایعملی سازی خدمات عمومی مثل آب و ... و حق انحصاری یارانه ای صن ،آبی برای نیرو و آبیاری

الحات گروهی از اص ،بیکاریکمک به ،اصالحات اجاره داری ،خدمات پزشکی بهتر ،ستگی سالمندانبازنش

 رای برای همه و حکومت به دست مردم از طریق وضعیت حکومت.حق  ،آموزشی
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 ،فسانه ای اشا( بود که وضعیت JIPی الکساندر باستامانت )رهبر کاریزماتیک  ذبهاین دقیقا ج ،در عین حال

دم  امانت تاما از باست"های بین توده های پایین تر مردم )سرودپیروی احساساتی اش  ،شضد استقرار تصور 

 -رایخردگد بسیار بیشتر از رویکر ،است که با طبقه پایین تر اجتماع تشدید شدمرگ پیروی خواهیم کرد( 

 . میباشد (PNPی نورمن ماندلی )رهبر انونق

 ،تبدیل شد. همانطور که ذکر شد JLPچالش مهم برای رژیم دولت به نخستین قانونی  -خردگرایمدیریت 

سنت یا  ،محدودیتهای قانوناز خارج  ،عموما به طور استبدادی ،اعمال قدرت برای جذابیتدولتهای مبتنی بر 

حاکمیت استبدادی  ،سابقه حکمرانی میشوند. در عین حال در زمینه مشروطیت نوین و ساختار مستعمراتی

ک فرایند عادی سازی قرار باید دستخوش ی JLPدولت  ،یک انتخاب نبود. در نتیجه ،دارای چنین ماهیتی

با ساختارهای عادی و مدیریت روز به روز دولت بود. این کار  کاریزماتیک اختیار میگرفت که مستلزم انطباق 

 /PNPبا مشارکت در اقدامات خشونت آمیز علیه نافرمانی )که شد  JLPموجب بی حرمتی قانون از سوی دولت 

TUC)  و با دادن پاداش به حامیان دارای حمایت سیاسی صورت گرفت. این سوء استفاده ها از قدرت دولت با

انتخاباتی توصیف شد و در نتیجه تاثیر منفی بر  مبارزهدر طول  JLPاز سوی باستامانت و  ضد استقرارتصور 

به عنوان استراتژی های  ،خشونت و حمایت سیاسی ،بین طبقه پایین اجتماع داشت. در واقع JLPمحبوبیت 

تبدیل  JLPحمایت جمعی اثبات شد و به گونه ای که به ویژگی های اصلی مدیریت موفقیت آمیزی در حفظ 

 شد.

به اولیای امور مستعمراتی )که در آن زمان مسئول اعمال قانون بودند( برای پایان دادن  PNPدرخواستها توسط 

به  ،مستعمراتی مقامات ،مفید نبود. به این ترتیب JLPیتهای غیر قانونی به سوء استفاده ها از قدرت دولت و فعال

و غصب بودجه های  JLPابتدا با نادیده گرفتن خشونت چریکی آغاز شده  ،حمایت کردند JLPطور ضمنی از 

از  JLPاز سوی  صورت گرفتهشریک جرم خشونت سیاسی  ،دولتی این کار انجام شد. آنگاه مدیریت مستعمراتی

منفعل باقی می ماند  ،JLPحمایت مدیریت مستعمراتی برای  ،طریق سیاست غیر مداخله ای اش بود. با این حال

همانند مورد حزب پیشرو  ،سر و کار نداشت PNP)یعنی خود را با سکون آشکار ساخت( و با تمایز فعال علیه 

بر اساس وابستگی سیاسی ممنوع بود و  گایاناکه در آنجا برگزاری جلسات سیاسی برای رهبران  ،مردم در گایانا

در حالیکه مشروطیت به حالت تعلیق در آمد و بعدا به نفع حزب مخالف تغییر پیدا کرد. در  ،شان زندانی میشدند



16 
 

اما  ،مستعمراتی برای سرکوبی خشونت چریکی اقدامی نکردند )حداقل در ابتدا( مقاماتگرچه  ،این مفهوم

 ند.آغاز نکرد هم خشونت را

PNP  در دستان خشونت چریکی آغاز شده تصمیم گرفت به جای کشتار ده یک کشی ظاهریJLP، راتژی از است

JLP  .تقلید کندPNP  مهاجم متعصب سیاسی خود را برای مقابله با نیروهای خیابانیJLP ند تا بقای این فراخوا

 "،وانی بودیمجهمگی افراد  : ما69گروه "حزب را تضمین کرده و جلسات عمومی را بدون وقفه برگزار نماید )

 ،؛ سیوز10ه صفح ،آوریل 2 ،1978 "گره پیشتاز امنیت از حمله را ارائه کردند"؛ 10صفحه  ،آوریل 2 ،1978

 -خردگرای شروع کرد به دورتر شدن از یک رویکرد PNP ،شدزمانیکه این کار موفقیت آمیز اثبات  (.2010

هه در اواخر د. با شروع بخشدتر تا حمایت انتخاباتی خود را توسعه کاریزماتیک به سوی یک رویکرد قانونی 

ک یبه انلی م ،تر و استبدادی تر شد. در نظر عمومکاریزماتیک  ،رهبری این حزب و هم اتحاد آنهم  ،1940

ومی انتخابات عم مبارزهتبدیل شد که ابعاد قهرمانانه به خود گرفت. در طول  کاریزماتیک شخصیت 

بخش خود را  مزایای مادی نوید PNP ،در حالیکه سیاستهای سوسیالیستی تر آن از بین میرفتند ،1955/1954

وردند که آرا بدست  خود رمد نظپیامدهای  ،بویژه برای فقرا و افراد بیکار. این استراتژی ها ،برای حامیان آغاز کرد

به  1955ال سمنجر میشود که در پیروزی انتخاباتی حزب در  PNPبه حمایت مضاعف طبقه پایین اجتماع برای 

 اوج خود رسید.

 PNPهمراه شد.  PNPبا پیامدهایی برای  ،و تاکتیکهای سیاسی متناظر آن جذبه کاریزماتیک نیل به سوی  

با ( عادیکاریزماتیک )بر مبنای اختیار  JLPبا پیروی از مدل ایجاد شده توسط  ،بودزمانی که دارای اختیارات 

ه های مهاجم متعصب و سایر حامیان طبقه ژاختالس در بودجه های دولتی برای دادن پاداش به اعضای پرو

این خشونت سیاسی نهادینه شده و  پایین اجتماع با سطوح پیش بینی نشده حمایت سیاسی حکومت میکرد.

محیط سیاسی را خلق میکند که به موجب آن تداوم حیات احزاب سیاسی به توانایی  ،در جامائیکا امی پروریح

که در عوض با سهمی از  ،شان برای بکارگیری حامیانی وابسته بود که تمایل به شرکت در خشونت داشتند

جبران میشد. همانطور که تاریخچه اخیر جامائیکا نشان  ،درت بودمساعدت دولت در زمانیکه حزبشان بر سر ق

 ،کار دشواری است و به این ترتیب نهادینه سازی خشونت سیاسی و سیاست چریکی ،شکستن این چرخه ،میدهد

 پسا استقالل توصیف شده در ادبیات منجر گشت. قانون مداری در مسیری نشاند که به زوال را این جزیره 
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ا آمار انطور که بدو نقطه برجسته آشکار در خشونت پسا استقالل جامائیکا وجود دارد هم ،1به شکل با بازگشت 

ک افزایش ی ،روی داد و دومی 1980قتل نشان داده شده است. مورد اول در افزایش خشونتی است که در سال 

ای ناگهانی در بود. این صعوده  2000و  1990 های تدریجی استوارتر و در عین حال قابل مالحظه در طول دهه

ر کل دردد. خشونت میتواند به نهادینه سازی خشونت سیاسی و سیاست چریکی در اواخر دوره مستعمراتی برگ

الح سه عنوان ب تفنگ ت همانطور که بطریها و سنگها به جاینرخ قتل به تدریج افزایش یاف ،1970و  1960دهه 

ابات انتخ ی قدر چریکی مشغول در خشونت سیاسی مبادله میشد. این روند در طولبین گروه ها شده انتخاب

 ،خاباتیانت مبارزهدر آنجا تخمین زده شد خشونت به عنوان نتیجه  ،به اوج خود رسید 1980عمومی سال 

یبا برای یک کشور دارای یک جمعیت کل تقراین رقم  ،قتل در آن سال بوده است 889بیشترین دلیل 

یکنند ناسایی مشگرچه ادبیات عوامل دخیل دیگری را  .بود یک تعداد قابل توجه ،نفری در آن زمان 2.000.000

 ،1980انتخاباتی سال  مبارزهشونت در طول خافزایش  ،را مالحظه نمایید( 2010 ،؛ سیوز2010 ،برامبل-)آیریش

ی گروه ها  نجاآ ید آمده بود که درمستعمراتی پد یک استمرار آشکار الگوی خشونت است که در طول اواخر دوره

 مبارزهول ب در طکه شدت چنین نزاعهایی اغل ،در خیابانها داشتند خشونت آمیزینزاعهای خیابانی  ،قدر چریکی

 . های انتخاباتی افزایش می یافت

تاحد زیادی  متحمل افزایش معناداری شد. این رویداد 2000و  1990نرخ قتل در طول دهه  ،1980پس از سال 

ورت صه به ک ،شد که بالفاصله پس از استقالل تاسیس شدند نظامیحاصل تحکیم تجارت مواد مخدر در جوامع 

 دوره یک استمرار مستقیم فرایندهای سیاست پشتیبانی و خشونت سیاسی پدید آمدند که در طول اواخر

به قدرمردان  ی نظامدر این جوامع  "مواد مخدر خبره های" ،1980با شروع در دهه استعماری توسعه پیدا کرد. 

زایش که اف به افزایش در خشونت گروهی منجر شدبا جدالهای گروهی و جنگهای قلمروئی  ،جدید تبدیل شدند

یاست گرچه خشونت سیاسی و س ،بنابراین .را موجب شد 2000و  1990در نرخهای قتل در طول دهه های 

ا در طول ی آنهاما نهادینه ساز ،حمایت ممکن است دیگر منبع مستقیم مهم خشونت در جامائیکای امروز نباشد

ن معامله پیرامو سپس ایجاد جرم سازمان یافته ،منجر شد نظامی اواخر دوره مستعمراتی است که به خلق جوامع 

 مواد مخدر و سنگربندی خشونت گروهی را تسهیل نمود.

 باربادوسب( 
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اصالحات حق  ،1943تدریجی تر بود. در سال  ،نسبت به جامائیکا ،تحول به سوی حق رای عمومی ،باربادوسدر 

 حدودیتهایما ما ،حق رای عمومی افراد بالغ را تصدیق نکرد که جنبش پیشرو برای آن اعمال نفوذ میکرد ،رای

داد که  ن کاهشبا دادن حق رای به زناحق رای به مجلس درجه دوم قانونگذاری را با کاهش صالحیت درامدی و 

ترده اما محدود تایید نشد. در طول این دوره گس 1951رای دهندگان را سه برابر کرد. حق رای عمومی تا سال 

 ،د. در نتیجه( بین دو دسته جنبش پیشرو آغاز ش1951تا  1943بود که حق رای رقابتی پرشور )یعنی از سال 

 آن نتیجهه کشتند و رقابت انتخاباتی آشنایی دا تر اجتماع با سازماندهی سیاسیطبقه پایین  ،پیش از کسب رای

سته سی برجبا نهادها و سنتهای سیا دارای حق رای، تصمیم گیری میشد که اجتماعاز سوی یک طبقه متوسط 

ت را به لعیت دواز آنجاییکه طبقه پایین اجتماع به فرهنگ سیاسی غالب صحه گذاشتند که مشروآشناتر بودند. 

که اعضای د. بلمن اثبات میکنم این طبقه در صدد جدایی از ساختار موجود اقتدار دولت نبو ،رسمیت میشناخت

هبر رآن در جستجوی مشمولیت در نهادهای سیاسی موجود بودند و به این ترتیب مستعد حمایت از یک 

 دولتی در اقتدار رجه باالتری از پذیرشاین دنبودند که قوانین دموکراتیک را به سخره میگرفت.  کاریزماتیک 

 ق رایحبین طبقه پایین اجتماع است که به فقدان افزایش تدریجی خشونت سیاسی در طول تحول به سوی 

  عمومی منجر شد.

 /BLPاتحاد رقابت کننده شکل گرفت )-پس از اینکه دو دسته از جنبش پیشرو منشعب شدند و گروهکهای حزب

BWU )مناسب بود. در  ،موقعیت برای خشونت سیاسی ،1940تا اواسط دهه  ،و حزب کنگره/ اتحاد کنگره

موارد جزئی وقوع خشونت سیاسی به شکل پرت کردن بطری و سنگ برای منقطع نمودن جلسات  ،حقیقت

م موفقیت عدجدیت خشونت از این سطح فراتر نرفت. اثبات میکنم  ،علی رغم این مسالهعمومی پدید نیامد. 

تر است( کاریزماتیک تر )که بر خالف یک سوگیری قانونی  -خردگراینتیجه سوگیری  ،افزایش خشونت چریکی

رهبری هر دو دسته جنبش پیشرو بود که نهایتا یک کارکرد فرهنگ سیاسی هم طبقه متوسط و هم طبقه پایین 

افورد )رهبر حزب کنگره/ اتحاد کنگره( ( و هم وینتر کرBLP/BWUاجتماع میباشد. هم گرانتلی آدامز )رهبر 

به جاذبه عقلی برای جذب حمایت انتخاباتی از سوی طبقه متوسط دارای حق رای اجتماع متکی بودند در 

با فرض اینکه  ،تالش میکردندحالیکه به طور همزمان برای جذب حسن نیت و حمایت طبقه پایین اجتماع 

 حتمی باشد.  ،انتظار میرفت حق رای عمومی
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 اد احساسیحدایی به یک شیهیچ رهبری از پایگاه های عمومی برای حامیان کار  ،برخالف باستامانت در جامائیکا

ا فرمان ز موارد بای ا با ارتقا قطبش شدید بین این دو حزب پیشرو و بعد به طور ضمنی )یا در پاره ،استفاده نکرد

دن های زهم  جدای از به صریح( چشم پوشی کرد که باید خشونت علیه حامیان و رهبران حزب مخالف بکار رود.

تاکتیک  وان یکمیان فردی به عنهم آدامز و هم کرافورد از استفاده از خشونت  ،این به آن در جلسات عمومی

درجه دوم  و عضو مجلس یک وکیل آموزش دیده محترم آکسفورد 1934از سال  ،سیاسی اجتناب ورزیدند. آدامز

 مال در آنلکه کاببرای کار در دولت مستعمراتی و نهادهای قانونی آن احترام قائل بود نه تنها  ،قانونگذاری

وجهی ابل تقی ماوراء قانونی )من جمله خشونت چریکی( تا هیچ درجه از تاکتیکها ،زبردست بود. در نتیجه

 هایی ممکناکتیکآدامز احتماال آگاه بود مشارکت در چنین ت ،با فرض فرهنگ سیاسی ،استفاده نکرد. به عالوه

سال  ارگریکاست حمایت عمومی را دچار فرسایش نماید. آدامز حتی استفاده از خشونت در طول شورش نیروی 

 ی و خشونتارضایتندلیل مستمر این مساله به نظر میرسید در پایابهای  "ابراز تاسف کرد  ،را محکوم کرد 1937

 ،ه شده استناختش ع قانون بودن خودجزیره ای است که از دیر باز برای ماهیت مطی ،سدست و پا بزند. باربادو

 که در انفجاری گسترده شد. 

به انتشار  1944بیانیه حزبش در سال  -متکی بودند قانونی -دگراییخرکرافورد و حزب کنگره هم به جاذبه 

کرافورد  ،عداوت شخصی او نسبت آدامز ،با این وجودجامع گرا را خالصه میکند.  خردگراییرسید که یک جایگاه 

خود را بیشتر انرژی  ،مراقب باربادوسدر زمان چندانی را به طور آشکار برای حمله به آدامز اختصاص نداد اما 

ی از طریق کلیسای انگلیس و سیاستهای مختلف مدیریت مستعمرات ،صرف مخالفت با طبقه  صاحبان مزرعه

کرد. گرچه کرافورد از دیدگاه هایی حمایت کرد که دستورات عمومی در مجلس قانونگذاری درجه دوم و 

تلقی سی و تاحدی ضد استقرار ه میتواند به صورت اساساختارهای استیال را به چالش کشید )و به گونه ای ک

میخواست به طور عادالنه و دموکراتیک  ،او با پیروی از قواعد دموکراتیک بازی برای دولت احترام قائل شد ،شود(

بر روی  ،جنبش پیشرو،برای کرافورد به دولت نشان دهد در نهادهای خود کار کند تا بر روی تغییر اثر بگذارد.

با عدم پذیرش او برای کار با انجمن رای دهندگان محافظه کار و تمایلش به که  ،برتری یافت رقابت با آدامز

کرافورد سعی نکرد قطبی سازی بین دو حزب  ،نشان داده شد. بنابراین 1946در سال  BLPتشکیل ائتالف با 
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ظر هم چنین استفاده از خشونت میان فردی را به صورت یک استراتژی سیاسی در ن ،پیشرو را ارتقا بخشد

  نگرفت.

فزایش امل حیاتی در پیشگیری از اعیک  ،رهبران حزب کاریزماتیک قانونی تر و کمتر  -خردگرایگرچه رویکرد 

ی یک سادگ این مساله بهاین فرهنگ سیاسی بود که در نهایت این پیامد را مشخص کرد.  ،خشونت سیاسی بود

ها رهبران بود. بلکه آنتر  قانونی -خردگراییری در سوگ ،رویداد تاریخی نبود که رهبری دو دسته جنبش پیشرو

 ،وبیت شانمحب ،نیرا دنبال می نمودند. یع کاریزماتیک جنبش را به طور دقیق برگزیدند زیرا یک رویکرد کمتر 

ا رتماع حاصل فرهنگ سیاسی غالبی بود که مشروعیت دولت مشترک هم طبقات متوسط و هم طبقات پایین اج

ه نموده ی ارائشرایط ساختاری را به گونه ا ،من ادعا میکنم این فرهنگ سیاسی ،ابقابه رسمیت میشناخت. مط

به  ،اهر شدی ظباربادوسمانند باستامانت است که بر روی صحنه سیاسی  کاریزماتیک است که دارای یک شکل 

 نمونه ،وساربادبدر جلسات عمومی در  ،در حقیقت .احتمال زیاد او از پیروی قابل توجهی برخوردار نبوده است

 یار فراترا را بسبه نظرشان با حمالت خود پزمانیکه مخاطبین کاندیداها را توبیخ میکردند  ،هایی وجود داشت

براین شود. بنا د نامبمبنی بر اینکه آنها نیامده بودند بشنوند به مردم بهتان زده شود یا دولت  ،گذاشته بودند

 بویژه پذیرش -درونی سازی فرهنگ سیاسی غالب  ،رفته شدپذی 1951زمانیکه حق رای عمومی در سال 

پیشرو  بود که آنها را به حمایت عظیم یکی از دو رهبر سیاسی بقه پایین اجتماعطدر بین  -مشروعیت دولت

فزایش امانع  ،بودندتر  قانونی -خردگرایدر رویکرد خود  ،مشخص کشاند. این واقعیت که هر  دو حزب پیشرو

ا به زیره رآنچه نتوانست این ج فقدان ،)و به موجب آن نهادینه سازی سیاست پشتیبانی( خشونت سیاسی شد

پسا  قوی قانون مداری خط سیری شبیه به خط سیر جامائیکا بفرست در حالیکه هم چنین شالوده برای 

 1930بهای دهه از زمان آشو باربادوس"( 2011طبق گفته بخش دولتی ایاالت متحده ) .استقالل را فراهم میکرد

 ."دیگر خشونت سیاسی را تجربه نکرده است

 نتیجه گیری .5

سوگیری مذهبی طبقه پایین  ،طبقه -به منظور خالصه سازی تفاوتها در طول سه بعد اصلی )همبستگی نژاد

ا بین و شرایط ساختاری که خودمختاری فرهنگی و توسعه فرهنگ نافرمانی ر برقرار شدهنظم اجتماع به سمت 

طبقه پایین اجتماع تسهیل نمود( بین این دو جزیره تا اواخر دوره مستعمراتی توسعه یافته بود که بر نگرشهای 
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دارای یک درجه  طبقه پایین اجتماع ،باربادوسطبقه پایین اجتماع نسبت به مشروعیت دولت تاثیر داشت. در 

این تفاوتهای بین  ضعیف تر بود. ،در حالیکه در جامائیکا اقتدار دولت ،بیشتر پذیرش مشروعیت اقتدار دولتی بود

دو مستعمره بود که به عنوان عامل حیاتی اثبات شد که با ترتیب رویدادها در طول تحول به حق رای عمومی 

ترکیب شد تا مشخص کند آیا خشونت چریکی و حمایت سیاسی نهادینه شده اند یا خیر. بود و نبود چنین 

که بر  ،بین دو جزیره شد قانون مداری اواخر دوره مستعمراتی سبب واگرایی در خط سیرهای یطی در طول شرا

نهادینه شد که به زوال  ،خشونت سیاسی و سیاست حمایت ،پسا استقالل تاثیر داشت. در جامائیکا قانون مداری 

طبقه پایین اجتماع به  ،باربادوسدر پس از استقالل منجر گشت )یعنی سطح باالیی از خشونت(.  قانون مداری 

به  ،مشروعیت دولت را پذیرفت که مانع افزایش و نهادینه سازی خشونت سیاسی و حمایت شد ،طور وسیعی

پسا استقالل را تقویت کرد و در سطح پایین خشونت آن به لحاظ قیاسی هم بخشی  قانون مداری موجب آن 

 داشت.

یکند و مناسایی ش قانون مداری را به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی این تحلیل مشروعیت دولت  ،از اینرو

عه مک به توسکونی تاکید کن ،در انجام این کار یک هم بخشی قابل توجه را در ادبیات دارد. همانطور که ذکر شد

وط انونی مربقات دولتی و تبدیل موسسدر اصل به  یعنی -تاز باال به  پایین و با مرکزیت دولت اس ،قانون مداری

ک تنهایی ی نی بهدولتی و قانو یاست. تحقیقات من دور شدن از این شیوه است با پیشنهاد اینکه تقویت نهادها

هم  داری انون مقاما  ،گرچه این نهادها مطمئنا حائز اهمیت هستند ،نیست قانون مداری شرط کافی برای تقویت 

حقیقات ت ،اهت رایج نسبت به مشروعیت دولت. به طور کوتگرایشا بویژه ،چنین با فرهنگ سیاسی مشخص میشود

  ست.انه تنها به مشخصات دولت بلکه به مشخصات جامعه وابسته  قانون مداری من حاکی از این است 

نباید  ،قانون مداریتحقیقات هم چنین حاکی از این است تاریخ اهمیت دارد. برای شناخت تعیین کننده های 

به طور خاص  ،بلکه باید بستر تاریخی  ،ساختار قانونی آن را در حال حاضر بررسی نمود فقط ویژگی های دولت و

. این یافته ها در این بحث هم را مد نظر قرار داد گرایشات در فرهنگ سیاسی در طول دوره های تاریخی بحرانی

طور ویژه تحول به حق  بخشی دارد که تحول به استقالل یک دوره بحرانی بالقوه برای تبدیل دولت است که به

برای دهه های  قانون مداری به گونه ای شناسایی میکند که دارای پتانسیل تاثیر گذاری قوی بر رای عمومی را 

خود فرایند  -جدای از اعطای حق رای عمومی –تحلیل قیاسی در مورد اینکه آیا  ،پس از آن است. در عین حال
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واضح نیست. تنها تحقیقات قیاسی بین ملیتی  ،است قانون مداری استقالل دارای نقش قطعی در تاثیر گذاری بر 

بیشتر سبب خواهد شد بتوان تاثیرات مستقل تحول به استقالل را از تحول به حق رای عمومی تشخیص داد تا 

 مهم ترین مورد محسوب میشود. قانون مداری در رابطه با بتوان مشخص کرد کدامیک 

 مالحظات

 وزولو  ،ار کاستبه عنوان یک مفهوم به شدت مورد بحث باقی می ماند. برای بحث کامل آثا قانون مداری  .1

 ( را مالحظه نمایید.2004( و تاماناها )2007سانتورو )

با فرض اینکه تعریف بکار گرفته  ،یکنندم را شامل -ارتشاء–( یک مولفه چهارم 2011هاگارد و تید ) .2

 یکند.حدود ممحدودیتهای قانونی تحت تسلطی را شامل میکنم که قدرت سیاسی را م ،قانون مداریشده من از 

ثق نبع موحاکم خود به صورت یک ممشروعیت دولت به صورت پذیرش دولت و قانون  ،در کل این مقاله .3

 برای حکومت کردن.تعریف میشود؛ یعنی پذیرش حق دولت 

ین جرم یاد ازقابل اعتمادترین سنجش جنایت خشونت آمیز قلمداد میشود زیرا به احتمال  ،نرخهای قتل .4

غییرات یرا تزقابل اعتماد ترین سنجش قیاسی خشونت هستند  ،نرخهای قتل ،به پلیس گزارش میشود. به عالوه

 تهای خشونت آمیز است.بین ملیتی بسیار کمتری در تعریف قتل نسبت به سایر جنای

پرونده/  76) 1955نفر جمعیت در سال  1000آمار در مورد تعداد پرونده های دادگاهی به ازای هر  .5

( حاکی از این است که میزان نفوذ اجتماعی باربادوسنفر در  1000پرونده/  40نفر جمعیت در جامائیکا؛  1000

آمار در مورد  ،قوی است اگر قویتر از آن نباشد. هم چنین باربادوسنظام قضایی در جامائیکا حداقل به اندازه 

 1000پلیس/  3.6نفر در جامائیکا؛  1000پلیس/  2.4) 1973نفر در سال  1000تعداد افسران پلیس به ازای هر 

)این طیف  هستند( حاکی از است که هر دو کشور دارای نسبتهای مشابه قیاسی افسران پلیس باربادوسنفر در 

 نفر است() 1000پلیس/  13.2تا  0.1بین  1973های دارای داده های در دسترس در سال برای کشور

UNODC، 2011هر دو کشور تقریبا سطوح مشابهی  ،ب(. در نهایت2011 ،؛ منبع داده های جمعی بانک جهانی

 0.87امتیاز   ،متمرکز بر قراردادکه در دو کشور بر روی شاخص پول  ،داشتند 1966از اعمال قرارداد را در سال 

 (.2009 ،؛ صندوق بین المللی پول1999 ،ناک و آلسون ،کیفر ،را بدست آوردند )کالگ
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ر دوجود تحقیقات شامل یک نقد و بررسی دقیق آثار ثانویه میشود من جمله منابع تاریخی نادر م .6

حقیقات تم چنین هو پردیس مونا در جامائیکا(.  باربادوس)پردیس کیو هیل در هند غربیدانشگاه کتابخانه های 

 ،اتحاد ای یگانی هبا ،اسناد دولتی ،مکاتبات ،منابع اولیه میشود. من اسناد مستعمراتیبایگانی شامل تحقیقات 

ی  ایگانی هابخش ب ،و جامائیکا( باربادوس)پردیسهای  هند غربیروزنامه ها و سایر اسناد تاریخی را در دانشگاه 

 .ررسی کردمبائیکا کتابخانه ملی جامائیکا و اداره بایگانی های  جام ،مجمع تاریخ ،باربادوسموزه  ،سباربادو

در کنار سایر مستعمرات در  ،(1937) باربادوسهم  و( 1938هم جامائیکا ) ،1934-39در طول دوره  .7

شخص ی را مشورشهای مهم کارگری را تجربه کردند که شروع اواخر دوره مستعمرات ،بریتانیاکل هند غربی 

ی و ونمند سازقان ،کمیسیون موین را مورد هدف قرار داد که در بین سایر تغییرات ،میکند. این قیامهای کارگری

هر  زی درحفاظت قانونی اتحادیه های تجاری و نیل به سوی حق رای عمومی را برای دولتهای محلی و مرک

 مستعمره توصیه میکرد.

بزار رای ابطبقه به صورت گروهی تعریف میشود که دارای یک رابطه مشترک  ،پیرو یک رویکرد مارکسی .8

مدیران  مالکان و ماع ازاز نظر تاریخی طبقه باالی اجت ،باربادوسبا توجه به جامائیکا و  ،تولید هستند. در نتیجه

که طبقه حالی در ،متوسط اجتماع از کارشناسان تحصیل کرده تشکیل میشدندطبقه  ،ابزار تولید تشکیل میشدند

 پایین اجتماع هم از طبقه در حال کار )کارگران و رعایا( و هم افراد بیکار تشکیل میشد.

ار سیبکه با گروه  -ره میکنداروپایی اشا -به نژاد آفریقایی "سرخ پوست"عبارت  ،باربادوسدر جامائیکا و  .9

ند. در ته نشوهندیهای کارائیبی )آنهایی که از نژاد هندی بودند( در هر دو کشور اشتباه گرفکوچکتری از 

نی های چی ،تشکیل میدهد( 1960جمعیت را در سال  %1.7گرچه جمعیت هندیهای کارائیبی )که  ،جامائیکا

نژاد  -قهسله مراتب طبل( تا حدی منصبهای منحصر به فرد را در س%0.1ارائیبی )ک -( و خاورمیانه%0.6کارائیبی )

عیت ون جمتعداد شان نسبتا کوچک بود و به این ترتیب این سلسله مراتب در اصل پیرام ،اشغال میکردند

  ( بود.%14.6روپایی )ا -( و آفریقایی%76.8ارائیبی )ک -آفریقایی

ه به ک شودباورها و هنجارها تعریف می ،فرهنگ سیاسی در اینجا به صورت مجموعه مشترکی از عقاید .10

 روعیت دولتی اثر میگذارد. سیاست نظم و معنا می بخشد و بر ادراک مش
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ک نای یمب ،جماعت رعیتی بدون ملک سیار در بین جمعیت بردگان سابقشلر اثبات میکند تشکیل یک  .11

به سمت " پوست فرهنگ نافرمانی را در جامائیکا تشکیل داد. او ادعا میکند پس از آزادی طبقه کارگری سیاه

تغییر  ه سویبدنیایی از معاش رعیتی و ارزشهای محافظه کارانه عقب نشینی نمود. انرژی های جمعی خود را 

قتصادی و اژانس یک[ فرهنگ سیاسی )و مفهوم هم آ هر جایی که میتوانستند... ]و ،ساختارهای غالب سوق دادند

رکیب دید تجکه سنتهای اعتراض جوامع برده داری را با اعمال آزادی های  ،هم سیاسی( به سرعت تشکیل شد

یل یک نع تشککه ما ،"توسعه روستایی مستقل مورد ممانعت قرار گرفت" باربادوس. او تایید کرد در "مینمود

  فرهنگ نافرمانی شد.

ستعمره مبه یک مستعمره ممالک مشترک المنافع انگلیس تبدیل شد. حکومت  1866امائیکا در سال ج .12

 ،مز حاکاممالک مشترک المنافع انگلیس شامل اداره کردن مستعمره از طریق شورای قانونگذاری است که 

سال  . دریباشدمنصبهای به اعتبار و سمت از سوی اداره کل مستعمراتی و اعضای معرفی شده توسط حاکم م

به یک  ئیکاجاما ،داشتند پس از فشار از سوی ساکنینی که درخواست مشارکت محلی بیشتر در دولت را ،1884

ق حساس یک تبدیل شد. یعنی اعضای اضافی بر ا "نمایانگرتاحدی "مستعمره ممالک مشترک المنافع انگلیس 

زایش می یابد. اف 1895ود که تعدادشان در سال انتخاب محدود انتخاب شدند که به شورای قانونگذاری متصل ب

ذاری انونگقاک طبقات باال و متوسط اجتماع توانستند به طور دموکراتیک در شورای اعضای ملّ ،در نتیجه

نافع انگلیس به صورت یک مستعمره ممالک مشترک المجامائیکا  ،1944تا سال  ،مشارکت نمایند. در عین حال

ای منتخب ز اعضازیرا تعداد اعضای معرفی شده و به اعتبار سمت و مقام همیشه  ،دبه طور غیر رسمی باقی مان

 فراتر میرفت. 

13. JLP، 41%  آراء عمومی را دریافت نمود در مقایسه باPNP  طور قلمداد را دریافت کرد. این %23.5که

ژاد ن -ت طبقهبا فرض بکارگیری تقسیما ،با حمایت طبقه متوسط اجتماع بیگانه شده استمیشد که باستامانت 

سلطه سرخ  منجر به بردگی تحت PNPدر طول این ستاد با بیانیه هایی که دال بر این است که یک پیروزی 

بی از طبقه به طور نامناس PNPبراورد میشود حمایت  ،پوست )یعنی طبقه متوسط اجتماع( میشود. به عالوه

ه طبق ی بینتهای حکومت به دست مردم و جامع گرایی آن به طور وسیعزیرا سیاس ،متوسط اجتماع آمده باشد

 محبوب اثبات نشد. ،پایین اجتماع
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ی اله دیگرمس ،ودب ضد استقرارمیزانی که او واقعا  ،را ترویج داد ضد استقرارگرچه باستامانت یک تصور  .14

 است.

15. PNP، 50.5%  قایسه شد.م 1944در سال  آرا %23.5که با  ،دریافت کرد 1955آراء عمومی را در سال 

وره در کل یک گزارش کامل از کل عوامل دخیلی است که به افزایشها در خشونت د ،قصد من در اینجا .16

ایش متعاقب آن و افز 1980اما نشان میدهد نقطه برجسته خشونت در انتخابات سال  ،پسا استقالل منجر میشود

 .یگیردیک استمرار روندهایی است که در طول اواخر دوره مستعمراتی نشات م 2000و  1990در کل دهه 

 ،1980تا دهه  ،تهای سیاسی هستندمحل بیشتر خشون ،ضعیف هستند و جوامعی شهری نظامی جوامع  .17

ساکنین را در  ،( از اختیار قابل توجهی برخوردار بودندPNPیا  JLPن وابسته به حزب )متصل به حزب قدر مردا

 ،بت قدمکی ثاگروه های قدر چریکی بکار میگرفتند و سالح ها را منتشر میساختند. در عوض برای حمایت چری

 ،رق رایگانیا ب وآب  ،ی بی اجارهبهره میبردند )همانند پروژه های عموم "همگانی"این جوامع از حمایت سیاسی 

     یا قراردادهای کاری دولتی( زمانیکه حزبشان در قدرت بود. 

قانونی تر  -خردگراییی که دارای یک سوگیری باربادوسبرای رهبران  جذابیتاین بدین معنی نیست که  .18

 یک دارایی سیاسی مهم نبوده است. ،بوده اند
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