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چکیده
دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملی خود بودند
که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف میشد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود.
اما ،این حاکمیت با ظهور دوره پستمدرن که با برجسته شدن هویتهای محلی و سازمانهاای
غیردولتی (محلی شدن) و شرکتهای جهانی و چندملیتی و سازمانهای فراملای و باینالمللای
(جهانی شدن) همراه است ،از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صاور

جهاانی و

محلی در عرصه جهان ،نمود مییابد .به این ترتیب ،دولتها جهت حفظ و حراسات از قلمارو
جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تأثیر مسائل جهانی و در مواردی دیگر تحات تاأثیر
بقای حاکمیتها را تض مین خواهد کرد .لذا ،در راستای پاسخ به این سؤال که عوامل تأثیرگذار بر
قلمروی حاکمیت دولتها در دوره ژئوپلیتیک پستمدرن کدامند؟ میتوان فرض کرد که دو دسته
عوامل متأثر از تحوال فروملی (محلی شدن) و فراملی (جهانی شدن) میتوانند قلمروی حاکمیت
دولتها را در دوره پست مدرن متحول سازند .البته این تحول به معنای افول حکومتهای ملی و
از بین رفتن مرزهای سیاسی کشورها نبوده؛ بلکه ،ظهور شکل جدید و متحول دولتها با ارائاه
کارکرد متفاو در اعمال حاکمیت است .لذا ،هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین ویژگیهای جدید
حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن است .از این رو ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی
شکل جدید حاکمیت در دوره پست مدرن که در واقع شکل متفاو
می باشد ،با توجه به تحوال

از حاکمیت در دوره مدرن

جهانی ،ملی و محلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
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مسائل محلی هستند .در این شرایط ،سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله ،ادامه حیا

و
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مقدمه
جهانی شدن محلی تعبیری است که اولین بار ایندراجیت بانرجی ،1کارشناس جهاانی
شدن و هویت فرهنگی و دبیر کل مرکز آسیایی اطالعا

و ارتباطاا

رساانهای 2باه

کار برد .بانرجی ( 11سپتامبر  )2005در استریت تایمز 1شرح داد که او ایان تعبیار را
برای توصیف پدیدهای به کار برده که بهرهگیری جواماع مهااجر پراکناده در سراسار
جهان را از شبکههای رسانهای جهانی برای پیوناد باا آداب و رساوم محلای ،اخباار،
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سنن و دوستان خود -صرف نظر از محل زنادگی آناان -امکاانپاذیر سااخته اسات
(فریدمن .)555 :1132 ،آغاز قرن بیست و یکم با متحول شادن حاکمیاتهاا مواجاه

سیاست جهانی

شد .شروع هویتگرایای ،ظهاور نهضاتهاای اجتمااعی -سیاسای و ساازمانهاای
غیردولتای در قالابهاای اقتصاادی ،سیاساای ،اجتمااعی و  ...و از طارف دیگار ،بااه

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

وجودآمدن همگراییها ،منطقهگراییها و جهانی شدن بسیاری از مسائل ملای مانناد
محیط زیست ،امنیت ،تروریسم و  ...حاکمیتها را با فرصتها و تهدیدهای جدیدی
که هرگز دولتها و ملتها در دورههای مادرن و پایشمادرن تررباه نکارده بودناد
مواجه ساخت .چرا که ،در دوره جدید که از آن به عنوان پساتمادرن یااد مایکنایم
نمیتوان به طور مشخص فرصت و یا تهدید را برای حاکمیت ترسیم کرد .پدیدههایی
چون کمرنگ شدن مرزهای سیاسی ،توسعه فضای مرازی و جریان اطالعا

مواناع

ژئوپلیتیک دولتها را در بهارهبارداری و اساتفاده از مزایاای جهاانی در زمیناههاای
علمی -فنّاورانه و مالی -اقتصادی از بین برده و دولتها را در نیل به اهداف اعمال
حاکمیت ،کنترل تمامیت ارضی کشور و باالخره منافع ملی قدرتمند ساخته است .اما،
این فرصتهای جدید علیرغم قدرتمندساختن دولتها در اعمال حاکمیات ،آنهاا را
با چالشهای جدید و غیرقابل کنترل نیز رو در رو سااخته اسات .چاه بساا در دوره
پستمدرن که مشخصه آن هرج و مرج و ساردرگمی اسات ملاتهاا مایتوانناد باا

Indrajit Banerjee
)Asian Media Information and Communication Center(AMIC
Strait Times
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استفاده از امکانا

و فرصتهای جدید برای خود منافع متفااو

از حاکمیات ملای

تعریفکنند .در این شرایط ،به نظر میرسد کارکرد دولتها متحول شاده و پیوساتن
به سازمانهای جهانی و هماهنگ شدن با آنها از یک طارف و تقویات ساازمانهاای
غیردولتی و نظار

بر آنها از طرف دیگر به عنوان کارکرد جدیاد دولاتهاا تعریاف

میشود .سئوال این است که آیا حکومتهای ملی در دوره پستمادرن رو باه افاول
رفته و یا در حال زوال هستند؟
در پاسخ ،شایان ذکر است ،حکومتهای ملی با توجه باه تحاوال فرآیناد جهاانی -
شدن و محلی شدن به طور کلی متحول شده و با استفاده از مولفههای جدید که متفااو
از مولفههای دورههای مدرن میباشد به اعمال حاکمیت در فضاای متفااو جدیاد مای-
پردازند .این مولفه های جدیاد معیارهاای اقتصاادی و فرهنگای را نسابت باه معیارهاای
نظامیگری که ویژگی دوره مدرن بود در اولویت قارار دادهاناد .بناابراین ،در دوره پسات-
میتوان در زمینههای حاکمیت مشترک منطقهای و جهانی خالصه کرد.
 .3مبانی نظری
اساس تشکیل دولت به شکل مدرن خود ،در فاصله بین قرن دوازده تا هرده میالدی
در اروپای غربی را میتوان در سه دیدگاه بیان کرد :دیادگاه مادیریتی کاه باه فرآیناد
تأسیس دولت از باال نظر دارد و در آن یک نظاام سیاسای کارآماد در سارزمینهاای
وسیعتاری تأسایس مایگاردد )(Strayer, 1970: 12؛ دیادگاه نظاامی کاه باه کااربرد
انحصاری خشونت مشروع توسط دولت تأکید میکند و توجه ویژهای به جناگ دارد
و دیدگاه اقتصادی که دولت را حاصل مبارزه طبقاتی بین تولیدکننادگان و مصارف-
کنندگان در شیوه تولید سرمایهداری میداند.
بنابراین ،به لحاظ ماهیتی ،حاکمیت دولتهای مدرن را باید مربوط به سه دیدگاه
فوق مورد تحلیل قارار داد .باه ایان ترتیاب کاه دولاتهاای مادرن در چهاارچوب
سرزمینهای خاصی اعمال حاکمیت میکردند و اصوالً نابسامانیهای ناشی از مرحله
گذار از قرون وسطی به عصر جدید و شکلگیری کشورها به مفهوم جدید آن ،ساهم
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مدرن مولفههای فرهنگی و اقتصادی زیربنای ژئوپلیتیک تلقی مایشاوند و ویژگای آن را
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موثری در پیدایش اینگونه حاکمیتهاا داشاته اسات ) .(Reisman,1990:866در ایان
راستا ،دولتها برای حفظ حاکمیت خود مدعی استفاده انحصاری از خشونت بودند؛
ضمن اینکه ،وجود خود را جهت ساماندهی مباارزه طبقااتی باین تولیدکننادگان و
مصرفکنندگان ضروری میدانستند .اما ،توسعه تکنولوژی ،سازمانهاای باینالمللای،
سازمانهای غیردولتی و بهخصوص توسعه فضای سایبر موجب جهانی شدن اقتصاد،
سیاست و فرهنگ گردید که در نهایت زمینه را برای گذر دولتها از شکل مدرن باه
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پستمدرن فراهم ساخت .در شرایط حاضر ،میتوان این سئوال را مطرح ساخت کاه
حاکمیت دولتها در دوره پستمدرن چه تفاوتی باا حاکمیات آنهاا در دوره مادرن
دارد؟ جانبداران دوره پستمدرن اعتقاد دارند که دولتهای ملی ،به دلیل پیوستن باه
سازمانهای جهانی ،دیگر قادر به کنترل تمامیت ارضای و مارزی خاود نیساتند .باه-
خصوص ،آنها در رابطه با اقتصادِ جهانیشده و محیطزیستِ سیاسی ،بیمعنا شدهاناد.
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از طرف دیگر ،با برجسته شدن هویتها و توسعه سازمانهای غیردولتی ،نقش دولت
به عنوان تنها عاملی که میتواند بر آنها نظار

کند و آنها را از آسیبهاای احتماالی

در امان نگه دارد ،مهم شده است.
پیآمد این تحول را میتوان به این صور

بیان کرد که مسایل سیاسی ،اقتصادی،

زیستمحیطی و  ...روزافزونی به راهحلهای جهانی و نه ملی نیاز دارند که پیشتر در
سال  1351که اجالس برتونوودز تشکیل شد ،هم در بانک بینالمللی پول و هام در
بانک جهانی تشخیص داده شده بود .اکنون ،روشن اسات کاه مساایلی مانناد محایط
زیست و مهاجر

و حتی آموزش و پرورش نیااز باه راهحالهاای جهاانی دارناد و

ممکن است به نوعی همکااری فرامارزی نیازمناد باشاند .از طارف دیگار ،افازایش
ارتباطا

کشورها و سیاستگزاریها به گسترش اساس سیاساتگازاریهاا فراتار از

مرزهای بینالمللی میانراماد (باال و پیتارز .)111 :1185 ،عاالوه بار ماوارد فاوق،
پیدایش فضای مرازی و جریانهای رایج در آن یکی دیگر از پدیدههاایی اسات کاه
حاکمیت ملی دولتها را به چالش کشیده است .چراکه ،این فضا فاقد یک نهاد باین-
المللی برای مدیریت ،کنترل و اعمال حاکمیت بر آن است (حافظنیا.)113 :1130 ،

به هر حال ،در خصوص اندیشه حاکمیت ،تمایز بین چهارگونه تفسیر متفاو حائز اهمیت
است :اول ،مفسرینی که اغلب به نشانههای حقوقی بینالمللی حاکمیت مثال عضاویت در
سازمان ملل متحد و توانایی مذاکره و تصویب معاهدا و ترار عمومی مبتنی و مرتبط
با دیپلماسی اشاره دارند .دوم ،حاکمیت به عنوان چیزی مشروط بر وابستگی متقابل تعبیار
میشود .چرا که ،در عصری که جهانی شدن شد گرفته است ،نمیتوان فرض کارد کاه
دولتها بر سرزمینهایشان و جریانهای مرتبط با آن کنترل انحصاری دارند .سوم ،مای-
توان حاکمیت را به عنوان اصطالحی بومی و داخلی مورد استفاده قرار داد و حکومتهایی
را که نسبت به دیگران توانایی بیشتری در اعمال کنترل بر قلمارو ملایشاان دارناد ماورد
شناسایی قرار داد و چهارم ممکن است حاکمیت به عنوان شکلی از عدم مداخله شاناخته
شود .این ایده که دولتها باید بتوانند امور خود را بدون دخالت قدر های خاارجی اداره
کنند عنصری حیاتی در ساختار سیاسی دوران معاصر است .ایان ایاده توساط حقوقادان
وجود آمدهاند ،مسأله عدم مداخله در تسهیل شکلگیری حکوماتهاای پاس از اساتعمار
اهمیت بسیاری دارد (دادز.)11 -13 :1132 ،
 .3-3مفهوم مدرن و پستمدرن

اصطالح مدرن یعنی امروزی ،نو ،تازه و مدرنیسم به سادهترین صور

یعنی نوگرایی.

اگر مدرنیسم را به معنای مطلق کلمه ،نوگرایی بدانیم باید گفت مدرنیسم از ابتدا بوده و
تا انتها هم خواهد بود؛ در هر دورهای از تاریخ ،عدهای بودهاند که نسبت به اطرافیاان
خود پندار ،رفتار و گفتاری نو داشتهاند؛ در اینرا ،مراد و منظور دورهای است که به نام
مدرنیسم رقم خورده و این دوره با اعالم موجودیت پستمدرنیسم خاتمه یافته است
(حاجیزاده .)251 :1185 ،از ویژگیهای مدرنیسم میتوان به روایت کالن از رهاایی
رو به پیش و مستمر یک سوژه جهانی تاریخ ،گوینده پیشاپیش مستقل گفتمان داناش
[روشنگری] ،انسان یت [دموکراسی مبتنی بر جمهوریت] ،اراده [رمانتیسام] یاا تااریخ
(هگل و مارکس) را دانست (نوذری .)581 :1180 ،عدهای ادامه دوره مدرن را پست-
Emmerich de Vattel
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سوئیسی امریش دو واتل 1مطرح شد و برای کشورهایی که پس از سیطره استعمار اروپا به
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مدرن میدانند و عدهای دیگر ،پستمدرن را ضد مدرنیستی تلقی میکنند .از ویژگی-
های عمده پستمدرنها این است که از کنش مستقیم سیاسای و فعالیات عماومی از
طریق جنبشهای اجتماعی جدید حمایت میکنند (عزتی .)21 :1181 ،تفاو

عماده

پستمدرنیسم با مدرنیسم در این میباشد که مدرنیسم به گذشته و سنت پشتپا زده
بود؛ اما ،پستمدرنیسم به گذشته و ارزشهای سنت توجه دارد.
تفاو
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مدرنیسم و پستمدرنیسم را ژان فرانسوا لیوتار در اثرش «موقعیت پست-

مدرن» ( ) 1385این چنین خالصه کرده است :مباحثه سیاسی در طول عصر مدرن یک
شکلِ جهان شمولِ مرادله را به خود گرفت و هر ایدئولوژی مدعی شد که روایتای از
حقیقت را به دست میدهد که گسترشپذیر به تمامی افراد جوامع است .این گرایش-
های ایدئولوژیکی نیز به نوبه خود با «طرح فکری عصر روشنگری» درباره خردگرایی
و پیشرفت ،گره خوردهاند .اما ،پستمدرنیسم در وضعی قرار دارد که بر اهمیت تفاو ِ
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جوامع مختلف در جهان ،گفتگو و مباحثه تأکید ورزیده و میگوید که مفهوم «حقیقت»
بر حسب افراد و گروهها و جوامع تفاو

داشته و هرگز نمیتواند جنبه عمومی داشته

باشد .برخی توجیه میکنند که پستمدرنیسم به این معناست که دموکراسی و بهویژه
دموکراسی مشورتی ،شاید به عنوان تنها اصل پایدار و دوامپذیر در چشمانداز سیاسی
پستمدرن ظاهر شده است (هیوود.)558 -553 :1181 ،
با وجود این ،درک مفهوم پستمدرن سرشار از ابهام است .این اصطالح باه ساه
نحو مورد استفاده قرار میگیرد :کاربرد نخست نقدی است فلسافی از برداشاتهاای
شالودهانگارانه 1از فلسفه شناخت2؛ دومین کاربرد راهبردی زیباییشناختی است که از
جمله اهداف آن ،نسبی کردن گفتمان علمی است؛ کاربرد سوم به معنای شکلی از گذار
فرهنگی عصر است و در ویژگیهای جهان بیرونی دیده میشاود (اکسافورد:1181 ،
 .)211از اواخر دهه  ،1330نظریههای پستمدرن به صور

انتقاادی در نظریاههاای

علمی مطرح شد که البته درک آنها در تمایز باا نظریاههاای کالسایک مساتلزم فهام
1

Foundationalist
2
 از دید پستمدرنیست ها ،هر نوع تالش برای یافتن بنیان و شالودهای برای شناخت قطعی ،معت بر و صادق بیهوده است .آنان این نوعتالشها یا باور به وجود چنین بنیانهایی را شالودهانگاری مینامند.

تحوال

فکری فلسفی اواخر قرن بیساتم یعنای سااختگرایای ،پساسااختگرایای،

پسامارکسیسم ،فمینیسم و پستمدرنیسم است .حمله علیه پوزیتیویسم و واقعیتهای
قابل مشاهده ،تأکید بر ماهیت متمایز علوم اجتمااعی از حیاش شاناخت پدیادههاا و
واقعیتها ،گفتمانی پنداشتن واقعیتهای انسانی و اجتماعی ،پرده برداشاتن از رابطاه
دانش و قدر

در نظریههای کالسیک و شالودهشاکنی گفتماانهاا ،از جملاه وجاوه

مشترک این تحوال
پستمدرن و تأثیرا

فکری فلسفی است .به نظر میرسد ،درک نظریههای ژئوپلیتیک
آن بر حاکمیت دولتها مستلزم شناخت این تحوال

است.

با وجود این ،هنوز اختالف نظرهایی بر سر مؤفههای جدیاد ژئوپلیتیاک پسات-
مدرن در دنیای امروز وجود دارد .سه مشخصه انحصاری ژئوپلیتیک پستمدرن را از
ژئوپلیتیک مدرن متمایز میسازد:
 -1آسیبپذیری و ریسک زندگی در میان سیستمهای پیچیده فناوری مدرن
 -1ماهیت و سرشت جهانیسازی پس از پایان جنگ سرد (ایازی.)10 :1181 ،
بنابراین ،ژئوپلیتیک پست مدرن روشنگر دور شدن از جاوامعی اسات کاه در اثار
روند صنعتی کردن و همبستگی طبقاتی و رفاتن باه ساوی جاوامعی کاه باه طارزی
فزاینده تفکیک و کثر گرا شدهاناد و در آنهاا افاراد از موقعیات تولیدکننادگان باه
موقعیت مصرفکنندگان در میآیند و فردگرایی جاایگازینِ وفااداریهاایِ طبقااتی،
دینی و قومی میشود(جوامع اطالعاتی)ایراد شدهاناد .بار ایان اسااس ،تصاور یاک
حقیقت مطلق را بایستی به عنوان یک تظاهر خودپسندانه ،کنار گذارد و به جاای آن،
بر گفتمان ،مباحثه و دموکراسی تأکید ورزید.
 .3-2مفهوم ژئوپلیتیک پستمدرن

مباحش ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلى تغییر شکل مىدهاد :نخسات
جهانى شدنهاى اقتصادى ،1دوم انقالب اطالعرسانى 2و ساوم خطارا امنیتاى جامعاه

Economic Globalization
Information Revolution

1
2
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جهانى 1اثرگذارى این عوامل در نقشآفرینى سیاسى انسان در محیط جهانى شکلگیرناده
در بستر مدرنیته پیشرفته شرایطى را فراهم آورده که مطالعه آن مىتواند ژئوپلیتیاک پسات
مدرن نام گیرد .این شرایط مطالعه نقش گروهى انسانها در محیط سیاساى را از محادوده
ملت بودن فراتر مىبرد و توجه اصلى مطالعه را به شکلگیرى سیاسى در محیطى فرا ملاى
راهبرى مىکند ،اگرچه ملت بودن و حکومت ملتی همچنان ،به عنوان یگاانهاای سیاسای
پراهمیت و نقشآفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثرگذار خواهند بود (مرتهدزاده-251 :1181 ،
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 .)251از این رو است که بری بوزان ،تاریخ مدرن مرموعههای امنیتی منطقاهای در ساط
جهان را به سه مرحله تقسیم کرده است :دوران مدرن از  1500تا  ،1355دوران جنگ سرد
و استعمارزدایی از  1355تا  1383و دوران پس از جنگ سرد که از  1330آغاز شده و بار
فرآیند ظهور پویشهای امنیتی منطقهای دست کم سه تأثیر داشته است:
نخست و از همه آشکارتر اینکه چتار ابرقادر هاا را از سار اروپاا برداشات و

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

الگوی نفوذ ابرقدر ها در شمال شارق آسایا را از بنیاان دگرگاون کارد .باا ساقوط
شوروی(سابق) در سال  ،1330پانزده دولت جدیاد و یاک مرموعاه جدیاد امنیتای
منطقهای وارد بازی شدند.
با حذف تقابل ایدئولوژیکی و نیز قدر
شد

شوروی(ساابق) از معادلاه ،ماهیات و

نفوذ قدر های جهانی در مرموعههای امنیتی منطقهای جهاان ساوم تاا حاد

قابل توجهی تغییر کرد و به خاطر افزایش بیتفاوتی قادر هاای جهاانی نسابت باه
برخی مناطق ،بسیاری از پویشهای سط منطقهای در این منااطق از اساتقالل عمال
بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شدند .گرچه ،به رغم این آزادی عمال ،در قیااس
با دوران جنگ سرد از نظر ایدئولوژیکی و مخصوصا اقتصادی هسته تسالط بیشاتری
بر پیرامون پیدا کرد.
در این دوره ،تغییر در برنامه کاری امنیتی و گنرانده شدن طیفی از موضوعا

و

بازیگران غیرنظامی در آن را که از ابتدای دهه  1310مشهود بود برجستهتر و در بسیاری
موارد قویتر کرد (بوزان و ویور.)25 -28 :1188 ،
Global Risk Society

1

به این ترتیب ،این دوره ،باعش به هم خوردن تعاادل ژئاوپلیتیکی در ابعااد قادر
فضا شد .به عبارتی ،ساختار فضایی و نظام قدر

و

در جهان دچار تحول گردید.

پی آمد این واقعه ،پایان عصر ژئوپلیتیک ایدئولوژیک و تقابل غرب و شرق و باه
عبار

دیگر ،ژئوپلیتیک مدرن بود .تحول مزبور ثبا

ژئوپلیتیکی جهان را به هام زد

و جهان وارد عصر جدیدی شد که سیاست ژئوپلیتیکی خصیصه اصلی آن را تشاکیل
میداد .در این دوره ،الگوهای رقابت ،کشمکش ،تروریسم کروی و نااامنی ،ترااوز و
مداخله نظامی ،برتریطلبی و یکجانبهگرایی قدر هاا ،گساترش حاوزههاای نفاوذ،
همگراییهای منطقهای ،ادعاهاای ژئاوپلیتیکی ،واگرائای و همگرایایهاای جدیاد در
سط کروی برای تثبیت قدر

یا تعامل با قادر

گرفت که معنی آن تکاپو برای کنترل قدر

تمامیاتخاواه و نظاایر آن شاکل

جهانی و اعماال سالطه بار جهاان باود

(حافظنیا .)53 :1185 ،چنان چه مالحظه میشود ،نظریهها و ترزیه و تحلیل پدیاده-
دوره پست مدرن تأثیر پذیرفته و در سایه فرا روایتها و گفتمانهاای فکاری خااص
انرام گرفته و بر پایه آن واقعیتسازی شدهاند .از دید پست مدرنیسم آنچاه مکینادر،
ماهان یا راتزل در نظریههای خود بیان داشتهاناد ،در چهاارچوب گفتماان مدرنیتاه و
تحت یک فرا روایت علمی خاصی واقعیاتساازی شادهاناد .بناابراین ،نظریاههاای
کالسیک در ژئوپلیتیک تنها بیان خاصی از واقعیاتهاایی جغرافیاایی هساتند کاه در
دوره زمانی خاصی شکل گرفتهاناد .از دیاد پساتمادرنهاا بایاد ایان شاالودههاا و
فراروایتها را شکست و نشان داد.
آنچه در پرتو نظریههای کالسیک به واقعیت نظری تبدیل شده از اساس بی-
بن یان است و نیاز به باازنگری جدیادی دارد (افضالی و امیاری .)51 :1130 ،از دیاد
مکتب پستمدرنیسم این گفتمانها و فراروایتهای نظری همه نماد قادر
چنان که ،میشل فوکو دانش را در خدمت قدر
).272

میدانسات

هساتند،

(Foucault, 1980: 255-
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 .3-1نظریههای مربوط به حاکمیت

 .3-1-3روت الپیدوس 1معتقد است دولتهاییکه نمیخواهند قاانونشاکنی کنناد
برای ایفای نقش در جهان امروز باید با انتقال بخشی از قدر

خود موافقات نمایناد؛

البته ،بر اساس نتیرهگیری او مفهوم ضمنی و کالسیک حاکمیت ،یعنی قدر
و تفکیکناشدنی دولت ،از سوی تحوال

مطلاق

مدرن فنی و اقتصادی و همچناین توساط

برخی قوانین موجود در حقوق بینالملل و قوانین اساسی مدرن در حاال تضاعیف -

115

سیاست جهانی

شدن است (برادن و شلی.)151 :1181 ،
 .3-1-2الکساندر موتیل 2در سال  1332عناوان نماود کاه ملایگرایای باا تفکارا
مدرنیته متولدشده در اروپا مربوط است :دولت ،بازار و دموکراسی .شاید بتوان گفات
حاال که خود را در لبه پرتگاه یک فرهنگ جهانی میبینیم ،سعی میکنیم دوبااره باه
آرامش روانی هویاتهاای ملای و قاومی باازگردیم .بناابراین ،ملایگرایای قادر

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

همیشگی خود را برای تأثیرگذاری بر سیاست بینالمللی همچنان داراسات (بارادن و
شلی.)151-5 :1181،
 .3-1-1کنیچی اوهامایی 1در سال  1331مینویسد دولت -ملت بهعنوان یکواحاد
برای تنظیم فعالیتهای بشری کارایی خود را از دست داده و از ظهور دولت -منطقاه
مرتبط با اقتصادجهانی خبر میدهد .اوهامایی معتقد است هادف غاایی سارمایهداری
(ارتقای سط زندگی همه مردم) به بهترین نحو ،با استفاده از ماهیاتهاای مقیااس -
منطقهای محقق میشود؛ مثل مقیاس منطقهای آسیایشرقی که گاناگالناگ ،شانزن و
هنگکنگ را پوشش میدهد (برادن و شلی)155 :1181 ،
 .3-1-5ریچارد اشلی 5هشدار میدهد اینکه جامعاه سیاسای باینالمللای مادرن را
میتوان در گفتمان غربی قانون و نظم پیدا کرد -یعنی همان عقاید هوگو گراتیوس و
دیگران -فقط یک تصور ساده لوحانه است .البته به این دلیل که ما نمیتاوانیم چناین
1

Ruth Lapidoth
Alexander Motyl
3
Kenichi Ohamae
4
Richard Ashley
2

جامعهای را تشخیص دهیم ،نباید آن را غایب فرض کنیم .در واقاع آداب و ویژگای-
های سیاست واقعنگر زور در نظم جهان سرمایهداری کلید تعریاف چناین جامعاهای
است .او با طرح این سئوال که آیا جامعه سرمایهداری امروز ،ماا را باه ساوی بحاران
کشیده است؟ پیشنهاد میکند باید ضمن حفظ عناصار مثبات در نظاام فعلای ،بارای
تعریف آنچه جامعه سیاسی بینالمللی میتواند باشاد ،تاالش نماود (بارادن و شالی،
.)155-1 :1181
 .3-1-5هرست و تامپسون 1با انتقاد شدید از دیدگاههاای ساادهانگاار در خصاوص
جهانی شدن ،روی تداوم دولتهای ملی تأکید میکنند؛ در عاین حاال در خصاوص
نقش جدید دولت اذعان دارند که« :شکلهای در حال ظهور اداره بازارهای جهاانی و
دیگر فرایندهای اقتصادی دولتهای ملی بزرگ را درگیر نقش تاازهای کارده اسات؛
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دولتها کمتر به عناوان موجاوداتی«مساتقل» عمال مایکنناد و بیشاتر اجازای یاک
عبار

خواهد بود از تأمین مشاروعیت و تضامین مسائولیتپاذیری مکانیسامهاای

حکومتی ملی و فراملی (کاستلز(الف).)112 :1185 ،
 .3-1-6گیدنز ،2گوژینو 1و هلد 5استدالل میکنند در تماامی مکاتاب فکاری رابطاه
میان جامعه و دولت و بنابراین نظریه دولت ،در زمینه ملت نگریسته میشود و دولت
ملی چهارچوب مرجع آن است (کاستلز(الف).)111 :1185 ،
 .3-1-7ریچارد روزنکرانس 5اولین کسی است که مفهوم دولت مراازی 1را بارای
تبیین وضعیت جهانی شدن به کار برد .او استدالل میکند که در عصر جهاانی شادن
وابستگی به سرزمین از بین رفته و همه چیز فضایی میشود .در این وضعیت ،دیگار
داشتن قلمرو سرزمینی زیاد ،مالک ارزیابی قدر

محسوب نمیشود .دولتها دیگار

1
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«سیاست» بینالمللی هستند .کارکردهای اصالی دولات ملای در ایان اوضااع جدیاد

نمی توانند همانند گذشته مستقل باشند و کلیه فرایندها را در داخل قلمرو خود کنترل
کنند .جهانی شدن ،مفهوم دولت را استحاله کرده و موجودیت آن را به صور

امری

مرازی درمی آورد .دولت مرازی دولتی است که به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و
به فعالیت موازی با شرکتهای اقتصادی خصوصی میپاردازد (روزنکارانس:1113 ،
.)1-3
 .3-1-8یورگن هابرماس استدالل میکندکاه فراینادهای فراملای و جهاانی شادن،
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دولت -ملتها را از پرداختن به امور عمومی ناتوان ساخته و لذا امیادی باه تاداوم -
دموکراسی در سط ملی نیست و باید درسط جهاانی بارای ایرااد آن کوشاید .باه
عقیده او امکان شکلگیری یک «حکومت جهانی بدون دولت» -به مفهوم دموکراسای
جهانی است و راهکار او برای رسیدن به آن مبتنی بر توسعه نظام مذاکرا

بینالمللی

است که از رهگذر آن بازیگران مستقل به مصالحه دسات ماییابناد و بار علیاه هار

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

واحدی که حقوق بشر را نقض کند ،واکنش نشان میدهند .تحقق این امار باه مثاباه
شکل گیری حوزه عمومی جهانی است که در آن واحادهای ماذاکرهکنناده باه ماردم
وصل میشوند و مشروعیت خود را از آن میگیرند .بنابراین ،مردم باید آماوزش الزم
را در راستای کسب یک درک جهانی داشته باشند و واحادهای مرباوط را باه خااطر
پیروی از رویدادهای فراملی تحت فشار نگذارند .همچنین بازیگران ،باید خود را به-
عنوان اعضای جامعه جهانی بدانندکه همزمان با حفظ ویژگیهای خاص خود ،مناافع
متقابل یکدیگر را رعایت کنند .هابرماس این الگو را «سیاست داخلای جهاانی بادون
دولت جهانی» نامگذاری میکند (هابرماس.)151 -111 :1180 ،
 .1-1-3ژان ماری گنو 1نظریه پایان دموکراسی در عصر جهانی شدن را مورد پردازش
قرار داده است .او به جای «جهانیشدن» از اصطالح «عصر امپریال» استفاده میکند .به
نظر او در عصر امپریال قدر

به جای تمرکز در دست دولتها در میاان بنگااههاای

خصوصی (امپراتوریهای جدید) پخش میشود که تنها هدفشان به دستآوردن سود
است .به نظرگنو در عصر امپریال ملیت دیگر قادر نیست همانند گذشاته موجودیات
Jean Marie Gueheno

1

خود مبنی بر هویتدهی و انسرامبخشی به یک جمع اداماه دهاد؛ چراکاه ،در عصار
امپریال محور فعالیتهای جمعی ملتها را فعالیتهای اقتصادی شکل مایدهاد کاه
شرکتها انرام میدهند .آنها دیگر نمیخواهند به دولات مالیاا

بدهناد تاا دولات

کارکردهای اجتماعی خود را که بعضاً به ضرر فعالیتهای اقتصادی است ،ادامه دهد.
به نظر او ،در عصر امپریال وابستگی جغرافیایی انسانها تحت تأثیر گسترش ارتباطا
و انتقال سریع اطالعا

از بین میرود و همه چیز فضایی میشود .در چنین وضعیتی،

مفهوم ملت جایگاه خود را از دست میدهد و نظمی فضایی بدون وابستگی جغرافیایی
شکل میگیرد (گنو .)20 -11 :1181 ،به عقیده گنو ،در عصر امپریال ،مرزهای موجود
خطی نیست .بلکه به صور

بین بنگاههای خصوصی نیز به صور

سیال است .در چنین جامعهای ،قدر  ،همان اطالعا
دانستن آن ایراد قدر

مرازی و حتای

است ،اطالعااتی کاه صارف

نمیکند؛ بلکه ،وصل کردن آنها باه یکادیگر توساط مادیران

انباشتی ندارد و باید برای کسب اطالعا

جدید مصرف شود (همان.)11 -85 ،

 .3-1-31مانوئل کاستتلز 1معتقاد اسات در جامعاه جدیاد ،شابکههاای گساترده
ارتباطی -اطالعاتی جایگزین سرزمینها میشوند .در این فضای جدید شبکه بیش از
موانع فضایی تسهیلکننده ارتباطا

و پیوندها هستند .این شبکهها که اکنون به کمک

ابزاری چون اینترنت و شاهراههای بزرگ اطالعاتی رخ نمودهاند از منظار کلای مای-
توانند از خصوصیا

زیر برخوردار باشند:

 قاعدتاً دارای استمرار زمانی به مفهوم جدید ارتباطی -اطالعاتی هستند؛ کنش متقابل مستمر آن در زمان و مکان جریان دارد؛ جهت عمده ارتباطی باه ساوی همگرایای اسات و عوامال واگارا ،در اثارسیستم خودکاو کمکم از داخل سیستم به صورتی خودبهخود کنار گذاشاته مای-
شوند؛

Manuel Castelles

1
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بنگاههاست که برای آنها ایراد قدر

میکند .در این حالت دیگر قدر

خصوصیت
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 کلیت واحد شبکهها ،خواصی را به ظهور میرسانند که در تکتک اجزا باهتنهایی موجود نیست .این کلیت نتیره جمع تعدادی مررد نیست بلکه این اجازا
کلیت یکپارچه و واحدی را به وجود میآورند که به سیستم ،شخصیتی جدیاد و
یگانه میدهد .از منظر ژئوپلیتیک ،مرموعه شبکهها شکل میگیرند که هار کادام
فضایی مرازی را به خود اختصااص مایدهناد .اماا در کلیات دارای شخصایتی
یکپارچه و همگرا خواهد بود که این کلیت ماهیتی جهانی به خود میگیارد (رک.
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کاستلز(ب))1185 ،
 .3-1-33پاول ویریلیو 1معتقد است که در جهان موشکهای میانقارهای و ماهواره-
ای ارتباطی سرزمین اهمیت خود را از دست میدهد و سرعت بایش از عامال مکاان
در سیاست اهمیت یافته و فضا نیز بیش از آنکه جنبه سرزمینی داشته باشد تبدیل باه
موضوعی الکترونیک می شود .در این حالت سرعت دستیابی به اطالعا

و پاردازش

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

و آنالیز و تفسیر آن به لحاظ اقتصادی فوقالعاده اهمیت مییابد.
 .3-1-32اندرو وینسنت مینویسد« :به طور ساده مقصود از حاکمیت دو چیز است:
نخست اینکه دولت درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروهها مسلط است؛
دوم اینکه از نظر خارجی دولت وقتی حاکمیت دارد که دولاتهاای دیگار آن را باه
عنوان دولتی مرزا و مستقل شناسایی کنند (وینسنت.)52 :1111 ،
 .3-1-31آنه مته کایر 2معتقد است حداقل مایتاوان ساه برداشات از حاکمیات را
شناسایی کرد :برداشت محدود از حاکمیت ،به صورتی عملیاتی همه فعالیتهاا را در
شبکههای فراملی جسترو میکند؛ برداشت وسیعتر ،حاکمیت جهانی را اَبَرامور مای-
داند که به معنی فرآیند هماهنگ کردن جمیاع فعالیاتهاای فراملای و باینحکاومتی
است؛ ولی برداشت سوم تعریف حداقلی از واقعگرایای جدیاد اسات کاه حاکمیات
جهانی را با حکومت جهانی برابر میداند و لذا آن را به صاور

خاام رهاا مایکناد

(کایر.)38 :1181 ،

Virilio
Anne Matte Kjaer

1
2

 .3-1-31رابرت کوپر 3در نظریه سهجهانی خود ،جهان را به ساه حاوزه و قلمارو
پیشامدرن ،مدرن و پستمدرن تقسیم مینماید .به اعتقاد او در جهان پیشامدرن هارج
و مرج حاکم بوده و حاکمیت قانون با بنبست مواجه شاده اسات .در جهاان مادرن
آموزههای ملهم از معاهده وستفالی مانند منافع ملای و بااور باه کاربسات زور بارای
تأمین امنیت ملی غلبه دارد و در جهاان پساتمادرن وابساتگی متقابال جاایگازین
حاکمیت ملی شده است ) .(Cooper, 2003: 15جدول زیر تحوال

مفهومی دولتها

را در سه دوره مدنظر کوپر نشان میدهد.
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جدول  -3تحوالت مفهومی دولتها در سه دوره پیشامدرن ،مدرن و پستمدرن

حاکمیت

خااادما
عمومی

دوره
دوره

و شکننده
وستفالیایی

مدرن
دوره
پستمدرن

ضعیف
خااادما
اساسی

کمرنگ شدن
حاکمیت

دولاااات
رفاهی
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بینالمللی
مداخلااااه

گروهی و قومی

بینالمللی
عااااااادم
مداخله
همسااویی

ملی(کنتااااااارل
سرسختانه مرزها)
بینالمللی  -فردی

بینالمللی

منبع( :یزدانفام)15 :1130 ،

 .1-1-15کامیلری و فالک در کتاب «پایان حاکمیت :سیاست جهانی کوچک و
متالشی» معتقدند که حاکمیت یک مفهوم حقیقی نیست؛ بلکه ،مفهوم یا ادعایی است
درباره اینکه قدر

سیاسی چگونه عمل میکند و چگونه باید باشد .حاکمیت همراه

واژههای منافع ملی ،استقالل و امنیت ملی است .همچنین ،دربردارنده ظرفیت دولت
برای تحمیل اراده خود بر شهروندان و یا بر سایر دولتهاست

(Camilleri and Falk,

).1992: 11

Robert Cooper

1
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پیشامدرن

بسیار ضعیف

بسااااایار

جامعاااااه

امنیت

 .2تجزیه و تحلیل
از مطالعه ماهیت حاکمیت و تحوال

آن چنین به نظر میرسد که دولتهاا در طاول

تاریخ هرگز نتوانستهاند بر سرزمین و قلمروی خود به طاور کامال اعماال حاکمیات
کنند .به عقیده اگنیو ( ،)2005کراسنر ( )1333و ویلیامز ( )1331دولتها هیچگاه آن-
چنان که در حاکمیت آرمانی مد نظر است بر اماور و سارزمین خاود کنتارل ندارناد
(گاالهر و دیگاران .)58 :1130 ،دولات هاای ملای علیارغم تأکیادی کاه بار اهمیات
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حاکمیت دارند و در بنیاد نهادن منشور سازمان ملل متحد با همادیگر متحاد و متفاق
شدهاند ،به طور مکرر از این ایدهها و اصول تخطی کرده و آنها را زیر پا گذاشاتهاناد.
حمله ایاال

متحده به عراق در سال  2001نشاندهنده اشتیاق و تمایال بارای نقاض

حاکمیت ملی کشورهای دیگر بود؛ در حالی که ،در همان زمان این کشور بر اهمیات
تمامیت سرزمینی تأکید میکرد .از نمونههای بیشمار دیگر میتوان باه حملاه صادام

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

حسین به کویت در آگوست سال  1330و حمله شاوروی (ساابق) باه افغانساتان در
سال  1313اشاره کرد .از این رو ،به نظر میرسد ماهیت و کارکرد حاکمیت در دوره-
های مختلف با توجه به شرایط زمانی و مکانی با فراز و نشیبهاای خاصای مواجاه
بوده است .از طرف دیگر ،در دوره پستمادرن ،ماهیات متغیار تهدیادا

در رواباط

بینالملل از ظرفیت تکتک دولتها برای انرام مؤثر وظیفه سنتی تأمین امنیت بارای
شهروندانشان ،بسیار فراتر رفته است.
در حالی که جهانی شدن و افزایش شمار بازیگران غیردولتای سابب تساریع در
رشد اقتصادی و گسترش مردمساالری در سراسر جهان شده است ،زمیناهسااز باروز
بیماریهای مسری و بحرانهای اقتصادی و مالی نیاز گردیاده اسات و دریچاههاای
فرصتی هم برای جنایا

سازمانیافته و تروریسم بینالملل گشوده اسات (کرچنار و

دومینگوئز .) 11 :1132 ،به این ترتیب ،با از میان رفتن تمرکزگرایی و جهان دوقطبای
و ظهور نهضت های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فروملی و قدر
های بینالمللی و شرکتهای چندملیتی به صور

گارفتن ساازمان-

فراملی ناتوانی دولتها در اعماال

حاکمیت بیش از پیش شده است .لذا ،پرداختن به ویژگی حاکمیت دولاتهاا در دو

دوره مدرن و پستمدرن میتواند تحوال

حاکمیت دولتها را ماورد ارزیاابی قارار

دهد.
 .2-3ماهیت حاکمیت در دوره مدرن
بررسی روابط بینالمللی از دیدگاه جغرافیایی ،ملتها را به کلای از کشاورها متماایز
میسازد .ملتها بر اساس فرهنگ ،مذهب ،زبان و قومیت تعریف میشوند .ملاتهاا
افرادی هستند با ویژگیهای فرهنگی مشترک و یک حاس هویات فاردی واحاد کاه
ایشان را از سایر افراد خارج از آن قلمرو ملی متمایز مینماید .از طرف دیگر ،کشاور
یک واحد سیاسی است .در نظام بینالمللی مدرن ،هماه جهاان قابال ساکونت میاان
کشورهای مختلف تقسیم شده است .مرزهاایی بارای جداساازی کشاورها مشاخص
شده اند .حق هر کشور برای کنترل سرزمینی خود درون مرزهایش تعریف شده است
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و از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته میشاود .باه رسامیت شاناختن ایان
در قانون بینالملل ناظر به این معناست که دولت هر کشور در حیطه قلماروی خاود
دارای اختیار و اقتدار باشد (برادن و شلی.)20 -21 :1185 ،
به این معنا که در دوره مدرن دولت ملی ،دستگاهی از صاور نهاادی حکومات
کردن تعریف میشود که قدر

اجرایی را به طور انحصاری در قلمرویی با مرزهاای

مشخص در اختیار دارد و قاانون تضامینکنناده حاکمیات آن و ابزارهاای خشاونت
درونی و بیرونی متضمن کنترل مستقیم آن است .با این حال ،همان طاور کاه در بااال
ذکر شد ،دولتها در دوره مادرن علیارغم تمرکزگرایای در اماور اقتصاادی ،نظاامی،
سیاسی ،اجتم اعی و فرهنگی و برخورداری از چهارچوب مرزهای سیاسی قاوی ،باه
عنوان عامل کنترل حرکت و اراده ملات عمال مایکارد و گرچاه بارای خاود نقاش
پدرساالری قائل بود؛ اما ،عمال در اعمال حاکمیت بر سارزمین خاود در تعاارض باا
ملت قرار میگرفت و حتی متمرکزترین دولتها مثل شوروی (سابق) قادر باه اداماه
تمرکزگرایی نبود.
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حقوق سرزمینی توسط جامعه بینالملل حاکمیت خوانده میشود و مفهوم حاکمیات

 .2-3ماهیت حاکمیت در دوره پستمدرن
فروپاشی دولتها در دوره مدرن اندک و معموال نظام بین دولتها مورد تأکیاد باوده
است .اما ،در دوره پست مدرن وضعیت فرق کرده و علت آن دگرگونی ساختار نظام
جهانی است که ابزارهای کنترل ثبا آفرینی جنگ سرد را از میان بارده اسات .رشاد
جنبشهای ملیتگرایی قومی که برخی از آنها به تشکیل دولتهاای ذرهای خواهاد
انرامید نقش منطقه را دوچندان خواهد ساخت .تشکیل مناطق در عاین حاال مویاد
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تقویت ریزمناطق است .زیرا محایط ژئاوپلیتیکی دگرگاون مایشاود و بارای منااطق
درونملی صفبندیهای ممکن تازهای را پدید میآورد و رویکرد مستقیم به اقتصااد
جهانی را امکانپذیر میسازد .باز هم سط ملی تأثیر میپذیرد؛ البته ،به شکلی که در
مقایسه با ملتگرایی قومی کمتر مخرب است (هتنه و دیگران.)18 :1131 ،
در این زمینه دو موضوع مورد توجه قرار میگیرد:در اولین بخش ،اناواع همساان

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

پیچیدگیها که توصیفگر جهانی شدن معاصر است ،انعکاسدهنده توسعه در ساط
منطقهای خواهد بود و این بایستی تحلیلگران را ترغیب کند تا به فراتار از رهیافات-
های مرسوم به همگرایی منطقهای بروند .پس از این منظر ،منطقهگرایی جدید بایستی
ب ه عنوان یک فرایند چند بعدی و چند سطحی درک شود که به تنهایی حول دولتها
پایهگذاری نشده بلکه انعکاسدهنده فعالیت دولتها ،شرکتها ،گروهها و شبکههاای
اجتماعی است (فارل و دیگران.)81 :1130 ،
بنابراین ،در ژئوپلیتیک دوره پستمدرن ،شاهد افول حاکمیت از درون (باه دلیال
خیزش ظهور ملیگرایی و فشار گروههای داخلی برای انتقال قدر ) و از بیرون (باه
دلیل واگذار شدن برخی ابزارهای نظارتی به گروههای بینالمللای) هساتیم .درواقاع،
دو نوع جابهجایی قدر

در این دوره در حال رخدادن است:

 -3انتقال قدرت از یک کشور مسلط به کشاوری دیگار کاه یاک رویاداد رایاج
تاریخی است
 -2انتشار قدرت که یک فرآیند جدیدتر است .مشکل همه کشاورها در ژئوپلیتیاک
پست مدرن این است که امور بیشتری خارج ازکنترلِ حتی قویترین حاکمیتهاست.

چراکه در این دوره ،ریسکها ،تهدیدها و چالشهای بیشاتری بار ملات یاک کشاور
تأثیر میگذارد که ریشه آنها در کشاورهای دیگار اسات (ناای .)181 :1130 ،بحاران
مالی ،جرم سازمانیافته ،مهاجر

دستهجمعی ،معضاال

زیساتمحیطای ،گرماایش

جهانی ،بیماریهای همهگیر ،تروریسم بینالمللی ،قاچاق مواد مخدر و تشکیل گروه-
های مافیایی و  ...تعدادی از آنها هستند.
به این ترتیب ،علت اصلی دشواری حاکمیتها مواجه شدن با شرایط زیر است:
 -3فرآیندهای جهانی در مکانها از خود آثاری بر جای میگذارند و به آنها ایان
شانس را میدهند که یا در مسیر آنها حرکت کنند و یا حذف شوند.
 -2مناطق محلی مسیر فرآیندهای جهانی را تعیین مایکنناد .فرآینادهای جهاانی
تنها زمانی میتوانند بازار خوبی پیدا کنند که خود را باا فرهناگهاای محلای منطباق
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کنند.
محلی شدن میپردازد :تعاملی پیچیده میان گرایشهای جهاانی شادن و باومی شادن
).(Gregory and others 2000: 456
به نظر میرسد در این جریان ،حاکمیت سرزمینی مطلق در چهاارچوب مرزهاای
سیاسی دیگر قابل دفاع نیست؛ زیرا ،در جهات جلاوگیری از آزادیهاا اثار مایکناد.
الگوهای سیاسی ،سازمانها ،جریان اطالعا

و شبکههاای اجتمااعی در قلمروهاایی

گسترش مییابند که دیگر با قلمرو سرزمینی کشورها برابر نیستند .بارزترین مشخصه
دولت مدرن از زمان ژان بدن تا ماکس وبار کاه انحصاار اداره و دخال و تصارف در
نظام پولی شناخته میشد ،اکنون از بین میرود و کشورها ارز خود را بر اسااس سااز
و کار Currency Board 1به ذخیرههای دالری بانک مرکزی خود وابسته میکنناد .بار
این اساس ،چند فیلنامه قابل پیشبینی است:

1

 -قاعدهای است که بر اساس آن یک کشور ارزش پول خود را به ذخیرههای ارزی معینی وابسته میکند .میزان این ذخیرهها به

وسیله مراجع اقتصادی جهانی از جمله بانک جهانی کنترل میشود .آن کشور باید در صور
افزایش دهد یا ارزش پول خود را پایین آورد.

انتشار پول اضافی ،ذخیره ارزی خود را

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة سوم ،پاییز 3131

 -1بین این دو دیدگاه حالتی وجود دارد که به بحش و بررسای درماورد جهاان-

 -3قلمرو ارزها در آینده ،مستقل از مرزهای ملی تعیین خواهد شد؛
 -2ارزهای رایج جهان میتواند به سه یا حتی دو ارز تقلیل یابد؛
 -1یک پول جهانی واحد برای دنیای درحال یکپارچاه شادن کناونی باه وجاود
خواهد آمد (مولر.)51- 52 :1185 ،
 -5در مواردی ملتها متفاو

از حاکمیت ملی برای خودشان منافع ویژه تعریف

خواهند کرد.
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 .2-2بازتعریف عناصر بنیادین حاکمیت
در دوره مدرن دولت بر زمان و مکان اجتماعی تسلط داشات و از ایان طریاق مای-
توانست در عرصه ملی و جهانی به قدر

دست یابد .بنابراین ،ملت مدرن محصاول

دولت محسوب می شد؛ چراکه ،سرنوشت ملت به طور انحصااری در اختیاار دولات
بود .اما در دوره پستمدرن ،جریانهای جهاانی سارمایه ،کااال ،خادما  ،فنااوری ،

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

ارتباطا

و اطالعا

به طور فزایندهای کنترل دولات بار زماان و مکاان را تضاعیف

کردهاند .هویتهای متعددی که سوژههای مستقل تعریف میکنند سایطره دولات بار
زمان تاریخی را که از طریق بهکارگیری سنت و بازساختن هویت ملی میسر مایشاد
به چالش فرا میخوانند .تالش دولت برای اعاده قادر

در حیطاه جهاانی از طریاق

ایراد نهادهای فراملی ،حاکمیت مستقل خاود دولات را تضاعیف مایکناد و تقاالی
دولت برای احیای مشاروعیت قادر

خاویش از طریاق ناامتمرکز سااختن قادر

اجرایی و پراکنده ساختن آن در سطوح محلی و منطقهای باعش تقویت گارایشهاای
گریز از مرکز میشود؛ چراکه ،شهروندان را به دستگاه دولات نزدیکتار اماا از دولات
ملی دورتر ساخته اسات (کاساتلز(الف) .)231 :1185 ،جادول زیار عناصار بنیاادین
حاکمیت در دو دوره مدرن و پستمدرن را نشان میدهد.
جدول  -2عناصر بنیادین حاکمیت
دوره مدرن

دوره پستمدرن

هویت

تفاو (تمایز)

اتحاد

یکتایی

عمومیت

خصوصیت

مشابهت

بینظیری

پیوستگی

گسستگی

ترمع

تفرد

انسرام

اختالف

همگرایی

واگرایی
)Source: (Hay, 2002 :228

 .1چالش حاکمیت در دوره پستمدرن
ظهور اطالعا گرایی با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان در هم تنیاده شاده
است و انسانها با چهرههای جدید رنج انسانی مواجه شدهاند .فرآیند تردید سااختار سارمایه-
داری ،با منطق خشک رقابت اقتصادی نهفته در آن ،ارتباط زیادی باا ظهاور آنچاه نایخاتمان
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جهان چهارم مینامد دارد .ولی ،شرایط تکنولوژیک وسازمانی جدید عصر اطالعاا چارخش
وجود این ،شواهد ضد و نقیضی در دست است که موضاوع اصالی بحاشهاای ایادئولوژیک
درباره مصیبت واقعی مردمان اطراف و اکناف جهان را شکل میدهد (زیانالعابادین عماوقین،
 .)181 :1183امروزه ،اهمیت مقیاس جغرافیایی ،معطوف باه موضاوعا جهاانی و محلای باه
عنوان دو قطب مخالف در گستره احتماال فضاایی -اجتمااعی مایباشاد .لفاظ جهاانی بار
جهانگرایی داللت میکند و پیوند آن باا موضاوعا محلای باه لحااظ اقتصاادی ،سیاسای و
فرهنگی فوقالعاده پیچیده است .این پیچیدگی اغلب باا تردیاد حیاا هویاتهاا در ارتبااط
است .این مورد را میتوان به عنوان مقاومتهای محلای در برابار نیروهاای سیاسای جهاانی و
مترانسکننده تعبیر کرد (جانستون و دیگران.)518 :1181 ،
از طرف دیگر ،چشمانداز سیاسی در دوره پستمدرن ،پیچیدهتر خواهد باود .باه
این ترتیب که کالنشهرها و گروهبندیهای منطقهای از قدر

فزاینادهای برخاوردار

خواهند شد در حالی که کشورها و موسسههای چند جانبه جهانی در هماهنگ شادن
با توزیع قادر

باه مشاکل برخاورد خواهناد کارد ).(Intelligence Council, 2012

توسعه فضای ساایبر ،شاد

و افازایش فعالیاتهاای جهاانی و فراملایشاده را در
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جدید و نیرومندی در الگوی قدیمی تقدم منفعتطلبی بر مراقبه نفاس باه وجاود مایآورد .باا

مرموعهای از حوزههای جغرافیاای اقتصاادی ،سیاسای ،فرهنگای و زیساتمحیطای
منعکس و تقویت میکند که در عمال باه تقسایما

جغرافیاایی و اجتمااعی جدیاد

منتهی میشود .در این راستا ،ملتها گرچه از لحاظ مرزی ،زبانی و فرهنگی محادود
و مقیدند ،اما تحت تأثیر فرآیندهای جهانی ،مستقیماً در فعالیتهای جهانی مشاارکت
میکنند؛ چراکه ،توسعه فضای سایبر این امکان را به ملتها میدهد که بتوانند مناافع
خود را در مکانهای دوردست و خارج از مرزهای سیاسی کشور خود احساس کنند.
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جدول  -1حوزه های جغرافیایی فراملی پدید آمده در فضای سایبر

حوزه جغرافیاای
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اقتصادی


سیاسی
باااااااازار

فراگیاار و TNCهااای
قدرتمند

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن



شاابکههااا

جایگزین مدل مرکاز -
پیرامون


باایثباااتی

حاکمیااات دولاااات -

نظااااار

فرهنگی


دولاااات

جهانی بازارمحور


ایالااات-

زیستمحیطی


نوین جهانی


اساااتیالی

هاااای منطقاااهای
«طبیعی» جایگزین

گرایی هژمونیاک و

دولت  -ملتها


حاااااذف

نظااار

دولاات و

دولاااات و

همگرایی



تماااااادن

فرهنااگ مصاارف-

حااااذف

ملتها


حااوزه جغرافیااای

حااوزه جغرافیااای

حاااوزه جغرافیاااای

مارکهای تراری

پایااااداری

مرتفااعشااده توسااط
بازار


پرداخاااات

تمام تاوان مشکال
زیسااااتمحیطاااای

جهاااااان-

باکفایااات و رفاااع

گرایاای و عامیاات

کمبودها توسط بازار

هویتهای فرهنگی

و تکنولوژی



همگرایی

عالوه بر این ،ظهور سازمانهای جهانی همچون سازمان ترار

جهانی ،صندوق بین -

المللی پول ،بانک جهانی و سازمان ملل متحد که قوانین جهانی را در سطحی باالتر از
حاکمیت ملی وضع میکنند ،شکل حاکمیت در دوره پستمدرن را متحول ساختهاند.
چنانچه هلد و همکارانش بر این اندیشهاند که به تدریج دولت جهاانی جاایگازین
دولتهای ملی خواهد شد ) (Held & others, 1999: 217که در این فرآیند ،حاکمیت،
بخشی از قدر

خود را به سازمانهای جهانی ،منطقهای و محلی انتقال مایدهاد .در

این شرایط ،جهان از ویژگیهای زیر برخوردار خواهد شد:

دامنه و مقیاس اقتصاد جهانی متعاقب ظهور اقتصادهای قدرتمند و رقابتی ،فرآیندهای
جدید صنعتی شدن و گسترش بازار در مناطق گوناگون جهان گسترش خواهد یافت؛
پیوستگی اقتصادی توسط شالوده چند فرهنگی پایهریازی خواهاد شاد؛ شابکههاای
سرمایه ،نیروی کار ،اطالعا

و بازارها از طریق تکنولوژی ،کارکردها ،مردم و منااطق

ارزشمند در گوشه و کنار جهان را پیوند خواهد زد؛ جمعیتها و سرزمینهایی کاه از
لحاظ پویایی سرمایهداری جهانی فاقد ارزش و فایده تلقی شوند از شبکههاای خاود
بیرون رانده خواهند شد.
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در تاریخ ملت -دولتها ،به ندر
دیگر ،بهندر

ملت و دولت با یکدیگر منطبق بودهاند .به عبار
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مرزهای دولت با جامعه خاص فرهنگی منطبق بوده است .با وجود این،

بودهاند که از نیروهای مادی خواه به صور

قوای انسانی و خواه به شکل پول بارای

حفظ استقالل و اقتدار خود بهره میگرفتند .بنابراین ،سرزمین و مرز مؤلفههای اصلی
حاکمیت ملی تلقی میشدند .عالوه بر این ،از اواخر قرن بیستم ،کشمکش بین دولتها
و ملتها مهم ترین نگرانی امنیتی جهان شده است .در این میاان ،منااطقی تبادیل باه
عرصه جنگهای خطرناک قومی و مذهبی ،مناطقی سرزمین رژیمهای تندرویی که به
دنبال دستیابی به سالحهای کشتار جمعی هستند و مناطقی دیگر نیز که زادگاه اکثر
کیشهای افراطی بودند دچار جنبشهای مسلحانهای شدند .با فراملای شادن قاوانین
جهانی از بیرون و برجسته شدن هویتهای فروملی از درون ،کنترل و نظار

مطلاق

حاکمیت بر سرزمین و مرزهای سیاسی به چالش کشیده شده است و دولتها جهت
تداوم و بقا ناگزیر به انتقال بخشی از قدر

حاکمیت خود به ساازمانهاای جهاانی،

منطقهای و محلی تحت عنوان سازمانهای غیردولتی هستند .از طرف دیگار ،توساعه
فضای سایبر و از میان رفتن فاصاله مکاانهاای جغرافیاایی موجاب توساعه حقاوق
شهروندی و منافع و امنیت جهانی شده و اقتدار حاکمیت دولتها را در کنترل ملتها
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ابعاد حاکمیت آنها به لحاظ بیرونی قدرتی مستقل و به لحاظ درونای قادرتی متعاالی

در چهارچوب مرزهای سیاسی دشوار کرده است .وفاداری و اصل تبعیت ملتهاا از
دولتها که الزمه تداوم حاکمیت ملی و استقالل دولتها در دوره مدرن محسوب می -
شدند ،تضعیف شدهاند و چنانچه قبال ذکر گردید ملتها در مواردی به دنبال تعریف
منافع ویژهای برای خود هستند که متفاو

از منافع ملی کشورشان است .اما ،این باه

آن معنا نیست که حاکمیت ملی به طور کلی از بین رفته و یا رو به زوال است؛ بلکاه،
تغییر شکل و ماهیت آن در دوره پستمدرن امری الزم و ضاروری اسات .چارا کاه،
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کارایی حاکمیتهای جدید ،شرکت در سازمانهای جهانی و سازگار نماودن قاوانین
خود با عالیق هویتهای درونکشوری است که این جریان ،خود ،عامل مهم در تحول
حاکمیت دولتها میباشد .در صورتی که دولتها در برابر قوانین جهانی مقاومت کنند
یا در ملحق شدن به آن کُند عمل کنند فرصت و زمان توسعه و پیشارفت را از دسات
خواهند داد و یا اگر در برابر محلیشدنها و عالیق و خواستههای هویتها باه جاای

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

استراتژی پذیرش ،مشارکت و دمکراسی استراتژی سرکوب را پایش گیرناد ،متحمال
هزینههای هنگفتی خواهند شد که جبران آن در عرصه ژئوپلیتیک پساتمادرن بارای
دولتها امکانپذیر نیست .با توجه به مطالب فوق میتوان نتیره گرفات کاه جهاان،
اکنون تحت سازماندهی خاصی قرار گرفته که موجب سلطه نظام اقتصادی سرمایهداری
جهان ،برتری یافتن شرکتهای بزرگ و سازمانهای فراملی بر جای دولت -ملت و در
نهایت از بین رفتن سنتها و فرهنگهای محلی از طریق فرهنگ جهانی شده اسات.
البته ،مفاهیم به کار رفته در این زمینه بسیار متغیرند .از نظر برخی ،تحوال

اخیار باه

معنی غربی شدن دنیا است؛ عادهای آن را سرپوشای بارای اساتیالی سارمایهداری و
شماری نیز آن را ایراد همگنی فزاینده میپندارند و در نهایت برخی آن را ایراد تنوع
و ناهمگنی از طریق در همآمیختگی فزاینده تعبیر میکنند .بنابراین ،قلمارو حاکمیات
دولتها در دوره امروزی که از آن تحت عنوان پستمدرن یاد شاد متفااو
گذشته (دوره مدرن) است و به نظر میرسد این تفاو

از دوره

در آینده بیشتر خواهد شد.

منابع
الف -فارسی
افضلی ،رسول و علی امیری ( ،)1130بنیادهای شناختشناسی و روششناسی نظریههای پستمادرن در
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انستانی ،شاماره
 ،11تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

اکسفورد ،بااری ( ،)1181نظام جهانی :اقتصاد ،سیاستت ،فرهنت  ،ترجماه :حمیارا مشایرزاده ،تهاران:
انتشارا

دفتر مطالعا

سیاسی و بینالمللی وزار

امور خارجه.

ایازی ،سید محمدهادی ( ،)1181ژئوپلیتیک پستمدرن قرن  ،21نشریه علمی فنی سپهر ،تهران :انتشارا
سازمان جغرافیایی نیروهای مسل .
بال ،آلن ر .و گای پیتارز ( ،)1185سیاست و حکومت جدید ،ترجماه :عبادالرحمن عاالم ،تهاران :نشار
قومس.
برادن ،کتلین و فرد شلی ( ،)1181ژئوپلیتیک فراگیر ،ترجمه :علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما ،تهران:
انتشارا

دوره عالی جنگ.

تهران :انتشارا

پژوهشکده مطالعا

راهبردی.

جانستون ،آر .جِی و دیگران( ،)1181جغرافیاهای تحول جهانی ،ترجمه :نسرین نوریان ،تهران :انتشارا
دوره عالی جنگ.
حاجیزاده ،محمد ( ،)1185فرهن

تفسیری ایسمها ،تهران :انتشارا

جامهدران.

حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1185اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :انتشارا

پاپلی(وابسته باه پژوهشاکده

امیرکبیر جهان).
حافظنیا ،محمدضا ( ،)1130جغرافیای سیاسی فضای مجازی ،تهران :انتشارا

سمت.

دادز ،کالوس ( ،)1132رویکردی نوین به ژئوپلیتیک انتقادی ،ترجمه :رسول افضلی و دیگاران ،تهاران:
انتشارا

جهاد دانشگاهی.

روزنکرانس ،ریچارد ( ،)1113جهانیشدن و تحول مفهوم کشور ،ترجمه :احمد صادقی ،فصلنامه سیاست
خارجی ،سال  ،15شماره .2
زینالعابدین عموقین ،یوسف ( ،)1183ژئوپلیتیک -جلد اول (ایده -کاربرد) ،رشت :انتشارا

دانشاگاه

آزاد اسالمی واحد رشت.
عزتی ،عز

اهلل ( ،)1181نظریههای جدید جغرافیای سیاسی ،تهران :نشر قومس.

فارل ،ماری و دیگران ( ،)1130سیاست جهانی منطقهگرای :نظریه و رویه ،ترجمه :سید داوود آقاایی و
ابراهیم طاهری ،تهران :انتشارا

سرای عدالت.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة سوم ،پاییز 3131

بوزان ،بری و الی ویور ( ،)1188مناطق و قدرتها :ساختار امنیت بینالملل ،ترجمه :رحمن قهرمانپور،
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فریدمن ،توماس ال ( ،)1132جهان مسطح است :تاریخ فشرده قرن بیست و یکم ،ترجمه :احمد عزیزی،
تهران :انتشارا

هرمس ،چاپ سوم.

کاستلز(الف) ،مانوئل ( ،)1185عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهن (قتدرت هویتت) ،جلاد دوم،
ترجمه :حسن چاوشیان ،تهران :انتشارا

طرح نو.

کاستلز(ب) ،مانوئل ( ،)1185عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکهای ،جلد اول ،ترجمه :احد علیقلیاان و
طرح نو.

افشین خاکباز ،تهران :انتشارا

کایر ،آنه مته ( ،)1181حاکمیت ،ترجمه :ابراهیم گلشن و علی آدوسی ،تهران :انتشاارا

موسساه عاالی

آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

150

سیاست جهانی

کرچنر ،امیل جی و روبرنو دومینگاوئز ( ،)1132سازمانهای منطقهای و مدیریت امنیت ،ترجماه :مریاد
عباسی ،تهران :انتشارا

موسسه فرهنگی مطالعا

و تحقیقا

بینالمللی ابرار معاصر تهران.

کوهن ،سائول برنارد ( ،)1181ژئوپلیتیک نظام جهانی ،ترجمه :عباس کاردان ،تهران :انتشاارا
فرهنگی مطالعا

و تحقیقا

موسساه

بینالمللی ابرار معاصر تهران.

کالهمال همدانی ،احمد ( ،)1181/8/11مرزهای جغرافیایی تغییر میکنند ،روزنامه ابرار ،شماره .5018
گاالهر ،کارولین و دیگران ( ،)1130مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی ،ترجماه :محمدحسان ناامی و

تحلیل قلمرو حاکمیت دولتها در ژئوپلیتیک پستمدرن

علی محمدپور ،تهران :انتشارا

زیتون سبز.

گنو ،ژان ماری ( ،)1181پایان دموکراسی ،ترجمه :عبدالحسین نیکگهر ،تهران :نشر آگاه.
مرتهدزاده ،پیروز ( ،)1181جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
مولر ،کالوس ( ،)1185حاکمیت ،دموکراسی و سیاست در دوران جهانی شدن ،ترجمه :لطفعلی سمینو،
تهران :نشر اختران.
نای ،جوزف اس ( ،)1130آینده قدرت ،ترجمه :رضامراد صحرایی ،ساید طااهر شاریعتپنااهی و ساید
حسین ارجانی ،تهران :انتشارا

حروفیه با همکاری موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند.

نوذری ،حسینعلی ( ،)1180مدرنیته و مدرنیسم ،تهران :انتشارا

نقش جهان تهران.

وینسنت ،اندرو ( ،)1111نظریههای دولت ،ترجمه :حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
هابرماس ،یورگن ( ،)1180جهانی شدن و آینده دموکراسی ،ترجمه :کمال پوالدی ،تهران :نشر مرکز.
هتنه ،بیوردن و دیگاران ( ،)1131جهانگرایی و منطقهگرایی نو(مجموعه کتابهای منطقهگرایی نو،)3-
ترجمه :علیرضا طیب ،تهران :اداره نشر وزار

امور خارجه.

هیوود ،اندرو ( ،)1181درآمدی بر ایدهئولوژیهای سیاسی :از لیبرالیسم تا بنیادگرایی ،ترجمه :محماد
رفیعی مهرآبادی ،تهران :انتشارا

دفتر مطالعا

سیاسی و بینالمللی وزار

امور خارجه.

پژوهشاکده مطالعاا
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