
 

 

  

 ؛شهري و ساختارهاي دموکراسی جهان ها موزهآ
  از سطوح ملی تا جهانی

  *محمد توحید فام

  
  
  

  چکیده
سیاسـی بـه   هـاي   اشکال نظامترین  شک امروزه دموکراسی یکی از مقبول بی

باز اشکال مختلفی از آن توسط اندیشمندان ارائـه شـده   از دیر. رود می شمار
از  دیویـد هلـد   .اند هوسویی ایدئولوژیک بود این الگوها داراي سمت ولی اغلب

اسـت کـه تـالش     یراسـ کدمو  مطالعات  در حوزه  مطرح  پردازان هینظر  جمله
ثري را در جهت تحقـق  ؤشهري گام م نموده با ارائه الگوي دموکراسی جهان

راسـت و چـپ بـردارد و بـا     هـاي   فراسوي ایدئولوژي گرایی دموکراتیک واقع
حقـوق   ،در جهت تحقق حقوق عمـومی دموکراتیـک   نقشی ،يفراینددیدي 

هـاي   انسانی در قالب عمومی انسانی و مشارکت جهانی به جهت تکثر هویت
ي و فراینــدنگــاهی  بیشــتر او .اش داشــته باشــد و جهــانیاي  همنطقــ، ملــی
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یکـی   عنوان بهبه اعتقاد وي دموکراسی 
خود را همـواره در گـذار از   
نـوین اجتمـاعی و   

  و اصـل   يخودمختـار 
  هکـ  ارائه داده» 
 ها، آموزهترین  در این مقاله عمده

 از سطوح ملـی تـا  
محـور بـه دموکراسـی    

  يهـا  آرمـان   ، تحقـق 
و تـالش بـراي یـافتن    
کـه در آن اعضـاي   

آیند تـا بـر    می 

موکراسـی  ، دمشـارکت جهـانی  

به اعتقاد وي دموکراسی  .است گرا به دموکراسی داشته تکامل
خود را همـواره در گـذار از    ۀگرایان بشري روند تکاملهاي  نظامترین  از موفق

نـوین اجتمـاعی و   هـاي   محور بـه سـوي جنـبش    الگوهاي وستفالیایی دولت
خودمختـار   وند اصلیبا پاو . جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد

»  شهري جهان  یراسکدمو«  نام  بهرا   يدیجد  بکیتر ْ تکمشار
در این مقاله عمده.  است  یکراتکدمو  یقانون  از روابط  یبرداشت
از سطوح ملـی تـا   شهري جهاناصلی و ساختارهاي دموکراسی  هاي مفروض
محـور بـه دموکراسـی     دولـت هـاي   جهانی و گذار از دموکراسـی  واي  همنطق

، تحقـق هلـد   یینها  يآرزو .جهانی به تصویر کشیده شده است
و تـالش بـراي یـافتن     است  یجهان  در عرصه  شهري جهان  یراسکدمو  يالگو

کـه در آن اعضـاي   اسـت  شـهري   اشکال جدیدتري از جامعه سیاسی جهـان 
 شهروندان جهانی گرد هم عنوان بهگوناگون  متعلق به جوامع

  .گذارد، اثرگذار باشند تأثیر می تصمیماتی که بر کل جهان
مشـارکت جهـانی  ،  یراسـ کد هلـد، دمو یـ وید: هاي کلیدي واژه

  .شهري جهان  یراسک، دمو یجهان  یراسکمو، دمحور دولت
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تکامل
از موفق

الگوهاي وستفالیایی دولت
جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد

مشار
برداشت
مفروض
منطق

جهانی به تصویر کشیده شده است
الگو

اشکال جدیدتري از جامعه سیاسی جهـان 
متعلق به جوامع

تصمیماتی که بر کل جهان
واژه

دولت
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د تـا بسـیاري از   شـ موجـب  
 عنـوان  به، معتقد به گشوده شدن درهاي دموکراسی و تسلط آن 

مردمی بسیاري از هاي 
رغـم وجـود    بـه . کشورهاي شرقی و جنوبی نهادهـاي دموکراتیـک را پـذیرا شـدند    

تدریج گسترش یافت 
د، شـ لیبرال حادث هاي 

تـأثر   د را تحـت شدن فقط تولیدات، امور مالی، فناوري رسانه و م
ایـده  . شـده اسـت  ی 

هاي مختلف داخلی را متـأثر  
در فهـم و   يتوانـد راه و روش جدیـد  

بـراي  اي،  ههسـت هاي 
اصول حکومـت قـانون   

تــرین و  ایــن امــر مهــم
اه جهانی کردن دموکراسـی بـه همـر   

به ایـن   یمثبتپاسخ کنند، 
ی المللـ  بـین ی کیفري هیچ اصالح 

عـالوه بـر ایـن، جنـگ همچنـان      
در حـد   الملـل  بـین و حقـوق  

  
موجـب   پیروزي اندیشه جامعـه بـاز  و شوروي  فروپاشی اتحاد
، معتقد به گشوده شدن درهاي دموکراسی و تسلط آن بینانه هاي خوش

هاي  در واقع تحت فشار جنبش. شکل برتر حکومت جهانی باشند
کشورهاي شرقی و جنوبی نهادهـاي دموکراتیـک را پـذیرا شـدند    

تدریج گسترش یافت  حکمرانی بهاصل  ها، در این دموکراسی هایی ها و تناقض
هاي  تحول مهم عمده که در اثر پیروزي دولت شد ولیو تحکیم 

  .است مدل جهانی حکمرانی عنوان بهگسترش دموکراسی 
شدن فقط تولیدات، امور مالی، فناوري رسانه و م جهانی فرایند

ی المللـ  بـین قرار نـداده بلکـه موجـب تحـول در نظـام سیاسـی       
هاي مختلف داخلی را متـأثر   که رژیماي  هپدید عنوان بهباید » شده دموکراسی جهانی

توانـد راه و روش جدیـد   مـی  همچنین این امـر . ، نگریسته شود
هاي  ن رفتن تهدید سالحبا از میا. باشدتنظیم روابط سیاسی جهانی 
اصول حکومـت قـانون   هاي غربی را به اعمال  دولت نْاین بار بسیاري از متفکر

ایــن امــر مهــم. کردنــدترغیــب ی المللــ بــینو مشــارکت مشــترك در امــور 
جهانی کردن دموکراسـی بـه همـر   شهري است؛  جهانایده دموکراسی ترین 
  .شدن کردن جهانی تر دموکراتیک

کنند،  می غربی لیبرال را رهبريهاي  که دولتهایی  حکومت
ی کیفري هیچ اصالح الملل بینبه استثناي مورد دیوان . درخواست ندادند

عـالوه بـر ایـن، جنـگ همچنـان      . پس از پایان جنگ سرد روي نداده استاي 
و حقـوق  شـود   شمرده مـی منازعات مکانیسمی براي مواجهه با 

  

 

  

  مقدمه
فروپاشی اتحاد

هاي خوش نگاه
شکل برتر حکومت جهانی باشند

کشورهاي شرقی و جنوبی نهادهـاي دموکراتیـک را پـذیرا شـدند    
ها و تناقض نقص

و تحکیم 
گسترش دموکراسی 

فرایند
قرار نـداده بلکـه موجـب تحـول در نظـام سیاسـی       

دموکراسی جهانی«
، نگریسته شودساخته

تنظیم روابط سیاسی جهانی 
ین بار بسیاري از متفکرنخست

و مشــارکت مشــترك در امــور 
ترین  اساسی

دموکراتیک
حکومت

درخواست ندادند
اي  هعمد

مکانیسمی براي مواجهه با 



توسعه بـه   حال اقتصادي به کشورهاي در
 کشـورهاي  از افکار عمومی در

امـا رفتـار آنهـا در     اند،
هاي غربی بـا توسـل   

 :Anderson, 2002) اند

 مـا از طریـق دموکراتیـک انتخـاب    
ممکـن اسـت بـه    هـا  

 دموکراتیک برگزیده شـده و بـه حکومـت قـانون در خانـه پایبنـد باشـند، امـا        
که آیا رفتار آنها در رابطه بـا موضـوعات خـارجی    

اي دربـارة   هاي جدي روشـنفکران، معیارهـاي خطرنـاك دوگانـه    
طرفداران سرسخت دموکراسـی در داخـل کشـورها،    
شـوند، بـه شـکاکان و    
وفصـل منازعـات تبـدیل    

الملـل   سـت؛ در نتیجـه نظـام بـین    
 :Archibugi, 1993)خارج از هرگونه میزان معقولی از دموکراسی قرار گرفته اسـت  

مسـاوي بـا فریـاد در مـاه     
به این دموکراسـی   الملل

خـودش را از خطـر پیشـنهاد    
ایـن مقالـه   . رهانـد  ها مـی 

 شـهري  دموکراسـی جهـان  
اي و  دولتـی، منطقـه   در سطوح ملی، دولتـی، بـین  

                                        
1. Ralf Dahrendorf 
2. Robert Dahl 

اقتصادي به کشورهاي درهاي  زیادي مورد تخطی قرار گرفته و کمک
از افکار عمومی دراي  هعمدهاي  بخش. جاي افزایش، کاهش یافته است
اند، کردهمتبوعشان اعتراض هاي  شمال بر سیاست خارجی دولت

هاي غربی بـا توسـل    همچنین دولت. فراسوي مرزها مورد سانسور قرار گرفته است
اند اعمال خویش را توجیه کرده ،خطرناكهاي  به برخی مفروض

مـا از طریـق دموکراتیـک انتخـاب    معتقدند به این علت که مثال آنها  عنوان به
هـا   این حکومـت . مرتکب جرم قلمداد شویم توانیم ، نمیشویم

دموکراتیک برگزیده شـده و بـه حکومـت قـانون در خانـه پایبنـد باشـند، امـا        
که آیا رفتار آنها در رابطه بـا موضـوعات خـارجی     مطرح کرد پرسش رااین  

  یکسان است؟
هاي جدي روشـنفکران، معیارهـاي خطرنـاك دوگانـه     رغم بحث

طرفداران سرسخت دموکراسـی در داخـل کشـورها،    . دموکراسی به کار رفته است
شـوند، بـه شـکاکان و     رو می شهري روبه هاي دموکراسی جهان هنگامی که با فرضیه

وفصـل منازعـات تبـدیل     خصومت به روش حل. شوند بدبینان اصلی آن تبدیل می
سـت؛ در نتیجـه نظـام بـین    شده و دموکراسی جهانی به حاشیه رانده شـده ا 

خارج از هرگونه میزان معقولی از دموکراسی قرار گرفته اسـت  
301.  

مسـاوي بـا فریـاد در مـاه      ،کند هدف دموکراسـی جهـانی   می اعالم 1دارندورف
الملل بینکند که نظام  گیري می نتیجهچنین  2دالکه  حالیدر

خـودش را از خطـر پیشـنهاد     شـهري  دموکراسـی جهـان   ،با این وجود. نیازمند است
ها مـی  اجراي جامعه دموکراتیک در داخل، میان و فراسوي دولت

دموکراسـی جهـان   هاي اصلی ها و مفروض آموزهابتدا به  درصدد است تا در
در سطوح ملی، دولتـی، بـین  ا آن رساختارهاي سپس پرداخته و 
  .دهدمورد توجه و بررسی قرار المللی 
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زیادي مورد تخطی قرار گرفته و کمک
جاي افزایش، کاهش یافته است
شمال بر سیاست خارجی دولت

فراسوي مرزها مورد سانسور قرار گرفته است
به برخی مفروض

به. (5-25
شویم می

دموکراتیک برگزیده شـده و بـه حکومـت قـانون در خانـه پایبنـد باشـند، امـا         شیوة
 توان می

یکسان است؟
رغم بحث به

دموکراسی به کار رفته است
هنگامی که با فرضیه

بدبینان اصلی آن تبدیل می
شده و دموکراسی جهانی به حاشیه رانده شـده ا 

خارج از هرگونه میزان معقولی از دموکراسی قرار گرفته اسـت  
301-31)

دارندورف
در .است

نیازمند است
اجراي جامعه دموکراتیک در داخل، میان و فراسوي دولت

درصدد است تا در
پرداخته و 

المللی  بین
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بسـیاري از کشـورهایی کـه سـابقه     
 مـورد بررسـی و آزمـایش قـرار    

یافتـه   توسعههاي  تعداد صاحبان حق در بسیاري از دموکراسی
آینـده  هـاي   ن نسلامهاجر

یک بار دیگر مورد بحـث و مجادلـه قـرار    
ات حآوري ترجی و مشکل جمع

که در ارتباط با نظریه دموکراتیک طی آخـرین دهـه از قـرن بیسـتم     
نتیجۀ مهمی که  .شاهد پیروزي دموکراسی بود
 ۀست و از نتیجـ ادموکراسی ناتمام 

فته، به دموکراسی باید 
بینـی اشـکال و    ه ما فاقد توانایی پـیش 

دموکراسـی را   هـایی  مفروض
Archibugi, 1997:(.  

نیز در ارتباط با فراگیر شدن روند دموکراسی بر 
از منظـر  . نگاه کـرد  فرایند

تـدریج منـاطق    این محققان، امواج دموکراسی همگام با تحوالت بنیـادین بشـري بـه   
ـ   ی و کیفـی  گسـترش کم

. هاي پیشین خود فراتر رود
از  و شکسـتن حصـار ملـی   

(Axtmann, 2002: 5.  

  ها دولت وستفالیایی
برقـراري آزادي را در داخـل   
                                        
1. Samuel Huntington 
2. Philippe C. Schmitter 

  شهري هاي دموکراسی جهان مفروض
  فرایند دموکراسی در قالب سازي مفهوم
بسـیاري از کشـورهایی کـه سـابقه     . دانسـت ایستا  یاصطالحتوان  را نمی دموکراسی

مـورد بررسـی و آزمـایش قـرار    آن را مچنـان  طویلی در سنت دموکراسی دارنـد، ه 
تعداد صاحبان حق در بسیاري از دموکراسی مثال عنوان به. دهند

مهاجر ها و به افزایش است که این امر از طریق افزایش اقلیت
یک بار دیگر مورد بحـث و مجادلـه قـرار     گیري تصمیمبراي ها  رویه. گیرد می
و مشکل جمع تعمدي مناظره بر روي دموکراسیِ که چنان اند،
  .(Archibugi, 1995: 25) نشانگر آن است ،

که در ارتباط با نظریه دموکراتیک طی آخـرین دهـه از قـرن بیسـتم     هایی  بحث
شاهد پیروزي دموکراسی بودکه اي  هده ؛سابقه بود بی انجام گرفت،

دموکراسی ناتمام  فرایند گرفت آن است کهتوان از این مباحث 
فته، به دموکراسی باید با عمومیت بخشیدن به این گ. دلخواه خود فاصله زیادي دارد

ه ما فاقد توانایی پـیش کچنان. پایان نگریسته شود عنوان فرایندي بی
مفروضچنین . آینده هستیمهاي  دموکراسی براي نسلهاي 

310-309 :1997(نشاند  می خاص هر جامعه سیاسی در متن تاریخیِ

نیز در ارتباط با فراگیر شدن روند دموکراسی بر  2اشمیترو  1هانتینگتوننظریات 
فرایندیک  به صورتدارند که باید به دموکراسی  تأکیداین نکته 

این محققان، امواج دموکراسی همگام با تحوالت بنیـادین بشـري بـه   
ـ   .انـد  هاز جهـان را در اختیـار خـویش قـرار داد    تـري   گسـترش کم

هاي پیشین خود فراتر رودتواند از معیار می که اي است اندازهدموکراسی، امروزه به 
و شکسـتن حصـار ملـی   ام نهادن به عرصه جهـانی دموکراسـی   این روند همانا گ

(Archibugi, 1998: 87 ;5 :2002شود  مفهوم دموکراسی را شامل می

وستفالیاییدموکراسی داخل کشورها توسط نظام  در لالتخ
برقـراري آزادي را در داخـل    ،یالمللـ  بـین اجمـاع   وب ی مطلـو المللـ  بین فقدان جو

                                                                 

 

  

 

مفروض. 1
مفهوم .1- 1

دموکراسی
طویلی در سنت دموکراسی دارنـد، ه 

دهند می
به افزایش است که این امر از طریق افزایش اقلیت رو

می انجام
اند، هگرفت

،سیاسی
بحث

انجام گرفت،
توان از این مباحث  می

دلخواه خود فاصله زیادي دارد
عنوان فرایندي بی به

هاي  الگو
در متن تاریخیِ
نظریات 

این نکته 
این محققان، امواج دموکراسی همگام با تحوالت بنیـادین بشـري بـه   

تـري   وسیع
دموکراسی، امروزه به 

این روند همانا گ
مفهوم دموکراسی را شامل می

خا. 2-1
فقدان جو



به حقوق شهروندان محدود شده و نیاز آنها 
سیسـتم  . نشـده اسـت  
اسـی در  تنها مشوق ترویج و گسـترش دموکر 

رغـم   بـه . دکنـ  می زیادي را بر آن تحمیل
ی فراگیـر و گسـترش جامعـه مـدنی     
وجود حصاري به نام حاکمیـت  

هاي فراینــدرتباطــات مســتقیم میــان 
کنـیم کـه حـوزه اقتـدار     

بلکه چالشی . نیستآنها 
هـاي   بـا گسسـت  هـا  

توانـد   مـی  کـه انـد   هخارجی در اقتدار و حاکمیت ملی خویش مواجـه شـد  
Bobbio,(.  

  سیاست خارجی مطلوب
بـا وارد شـدن در   هـا  

امـا تجربـه   . ا به خطر بیندازند
 ابـراز  1جرمـی بنتهـام  

کـاري را در امـور    جنگ باید در عمـل پنهـان  
خارجی طبق منـافع  هاي 

معتقد بود براي جلـوگیري از وقـوع جنـگ،    
دارد اگـر دولتـی بـه     مـی 

خواهی تن دهد، شانس رفتن به سمت جنگ کمتر شـده و جنـگ   
تأیید و تصویب شهروندان دارد، به مقـدار قابـل تـوجهی    
آگاهی به مسئولیت خویش براي ورود به جنگ آنها را 

به این نکته همۀ این مباحث 
                                        
1. Jeremy Bentham 
2. James Madison 
3. Immanuel Kant 

حقوق شهروندان محدود شده و نیاز آنها  ،رو ساخته است با مشکل روبهها 
نشـده اسـت  مدنی و سیاسـی بـرآورده   هاي  برخورداري از امنیت و آزادي

تنها مشوق ترویج و گسـترش دموکر  ، نهالملل بینفئودالی و وستفالیایی نظام 
زیادي را بر آن تحمیلهاي  ها نیست، بلکه محدودیت داخل دولت

ی فراگیـر و گسـترش جامعـه مـدنی     المللـ  بـین و تجمعـات  هـا   گیري سـازمان 
وجود حصاري به نام حاکمیـت   ،شود می نظم نوین جهانی یادبه ی که از آن الملل

رتباطــات مســتقیم میــان مــانع از ا ،هــا دولــت ـ ملــت ملــی در اطــراف 
کنـیم کـه حـوزه اقتـدار      می ما در عصري زندگی. شود می دموکراتیک ملی و جهانی

آنها ، اما این امر به معناي پایان عصر تقلیل یافته ها دولت ـ ملت 
هـا   دولت ـ ملت  .رود می هژمونیک به شمارهاي  علیه عصر دولت

خارجی در اقتدار و حاکمیت ملی خویش مواجـه شـد  داخلی و 
Bobbio, 1995: 74(قرار دهد تأثیر  دموکراسی ملی آنها را نیز تحت

سیاست خارجی مطلوبدموکراسی داخلی و  میزآ گیري صلحسو
هـا   شـود کـه دولـت    میحضور و وجود نهادهاي دموکراتیک مانع 

ا به خطر بیندازندشان ر رفاه شهروندان و زندگی ،ضروريغیرهاي 
جرمـی بنتهـام   .هسـتند مند به وارد شدن در جنـگ   عالقهها  دولتثابت کرده 

جنگ باید در عمـل پنهـان  بروز براي از میان بردن شانس دارد 
هاي  سیاست اشت و به شهروندان اجازه داد درذخارجی کنار گ

معتقد بود براي جلـوگیري از وقـوع جنـگ،     2جیمز مدیسون. خویش مشارکت کنند
مـی  بیـان  3امانوئل کانـت  .لت باید به اراده مردم تسلیم شود

خواهی تن دهد، شانس رفتن به سمت جنگ کمتر شـده و جنـگ    نهادهاي جمهوري
تأیید و تصویب شهروندان دارد، به مقـدار قابـل تـوجهی    ه از ببین آنها از آنجا که نی

آگاهی به مسئولیت خویش براي ورود به جنگ آنها را اي که  به گونه ؛یابد می
همۀ این مباحث . دبه نتایجش بیندیشن ،آنآغاز از  پیشتا  کند می
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ها  دولت
برخورداري از امنیت و آزادي

فئودالی و وستفالیایی نظام 
داخل دولت

گیري سـازمان  شکل
ی که از آن الملل بین

ملــی در اطــراف 
دموکراتیک ملی و جهانی

دولت ـ ملت 
علیه عصر دولت

داخلی و 
دموکراسی ملی آنها را نیز تحت

سو .1- 3
حضور و وجود نهادهاي دموکراتیک مانع 

هاي  جنگ
ثابت کرده 

دارد  می
خارجی کنار گ

خویش مشارکت کنند
لت باید به اراده مردم تسلیم شوددو

نهادهاي جمهوري
بین آنها از آنجا که نی

می کاهش
میمجبور 
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این امر ارتباطی را بین وجـوه  
چنـدان واضـح،    نـه  طبق این مفروضِ

توانـد صـلح    می تنها یک چیز
امـا  . بسـتگی دارد هـا  

هـایی   اصـول و ارزش 
کننـد   نمـی  طراحـی و اجـرا  

  نیستها  دموکراسی جهانی تنها دستاورد دموکراسی در داخل دولت
 ۀمقایسـ . کننـد  می نتخاب

نشـانگر ایـن    ،1990در سال 
در سـطح جهـانی   ـ هـر چنـد بـه صـورت ناکامـل       

کننـد نسـل آینـده     می
دیامونـد  . فرما شودمجهان حک

و گروهی از دانشمندان در مجله دموکراسی، شـرایطی را کـه در جهـت و همچنـین     
با این حال آنها دستور کار پیشـنهادي  

و همچنـین   للالم بینرا که مبتنی بر دموکراتیزه کردن روابط 
(.  

بیشتر موجب تقویت حکومت قانون در 
توان گفت که این امر شرایط مسـاعدي را بـراي   

دموکراسـی   ۀدر مقایسـ 
چنـد  فزایش تعداد کشورهاي دموکراتیک هر

را کنـد امـا نبایـد ایـن مفهـوم      
طـرح دموکراسـی در سـطح جهـانی     

کراتیک با حفظ ساختار نظام وسـتفالیایی فعلـی کـه بـه     
                                        
1. Larry Diamond 

این امر ارتباطی را بین وجـوه  . جنگند نمی با یکدیگرها  شوند که دموکراسی می
طبق این مفروضِ. کند می داخلی سیاست و امور خارجی برقرار

تنها یک چیز. است غیر دموکراتیکهاي  دولت به دلیلوجود جنگ 
هـا   ی را تضمین کند و آن به نظام سیاسی داخلـی دولـت  الملل

اصـول و ارزش همان یک سیاست خارجی خودش را طبق کشورهاي دموکرات
طراحـی و اجـرا   انـد،  هایجاد کـرد طبق آن که سیاست داخلی خودشان را 

(Brennan, 2001: .  

دموکراسی جهانی تنها دستاورد دموکراسی در داخل دولت
نتخابخویش را اهاي  دولت ،کشور در جهان 120امروزه بیش از 

در سال  کشور 76و  1974در سال کشور  41این آمار با تعداد 
هـر چنـد بـه صـورت ناکامـل       ـ   امر است که چقدر دموکراسی

می بینی پیش 1لري دیاموندنی همچون امتفکر. گسترش یافته است
جهان حکهاي  تواند بر تمام دولت می دموکراتیکهاي  حکومت

و گروهی از دانشمندان در مجله دموکراسی، شـرایطی را کـه در جهـت و همچنـین     
با این حال آنها دستور کار پیشـنهادي   .اند همانع توسعه دموکراسی هستند، کشف کرد

را که مبتنی بر دموکراتیزه کردن روابط  شهري جهاندموکراسی 
(Brown, 2002: 47)انگارند  می ، نادیدهاست عضو آنهاي 

بیشتر موجب تقویت حکومت قانون در ها  گرچه گسترش دموکراسی در دولت
توان گفت که این امر شرایط مسـاعدي را بـراي    ولی نمیخواهد شد،  الملل بین

در مقایسـ . کنـد  مـی  ی تضـمین الملل بیناصالحات دموکراتیک در نظام 
فزایش تعداد کشورهاي دموکراتیک هربا نظریه صلح دموکراتیک، ا شهري

کنـد امـا نبایـد ایـن مفهـوم       تر مـی  شرایط را براي استقرار دموکراسی جهانی آسان
طـرح دموکراسـی در سـطح جهـانی      دستیابی به صلح جهانی نیازمند .دانست

کراتیک با حفظ ساختار نظام وسـتفالیایی فعلـی کـه بـه     افزایش کشورهاي دمو
                                                                 

  

 

می ختم
داخلی سیاست و امور خارجی برقرار

وجود جنگ 
الملل بین

کشورهاي دموکرات
که سیاست داخلی خودشان را 

 71-75)

دموکراسی جهانی تنها دستاورد دموکراسی در داخل دولت. 1- 4
امروزه بیش از 

این آمار با تعداد 
امر است که چقدر دموکراسی

گسترش یافته است
حکومت

و گروهی از دانشمندان در مجله دموکراسی، شـرایطی را کـه در جهـت و همچنـین     
مانع توسعه دموکراسی هستند، کشف کرد

دموکراسی 
هاي  دولت

گرچه گسترش دموکراسی در دولت
بیننظام 

اصالحات دموکراتیک در نظام 
شهري جهان

شرایط را براي استقرار دموکراسی جهانی آسان
دانستجنگ 
  .است

افزایش کشورهاي دمو



مغایر اسـتلزامات مـذاکرات دیپلماتیـک در    
ایـن  . زیادي دارد ۀمیان اعضاي اجتماع است و با نظم دموکراتیک امور جهانی فاصل
  .د

  محور و به مخاطره افتادن کارایی دموکراسی دولت
مختلف، بسیار سخت اسـت  

یـک از کشـورها   در مقابـل هر 
لـزام بـه شناسـایی    تـرین آنهـا ا  
رغـم اینکـه قائـل     بـه 
طـوالنی اسـت،    اي داخلی و خارجی داراي سابقه

و ادبیات نویسندگان بسیاري اشـاره شـده   
سیاسی متشکل از  ۀکه طبق آنها جامع

. ، در حـال افـزایش اسـت   
هـا   تواند بر جامعـه سیاسـی دولـت   

توانـایی   ،عضو حاکم شود تا همراه با برخورداري از شکل دموکراتیک، به کشورهاي

 هـاي  هسسـ ؤو مهـا   ماهیت دولت ملی سرزمینی و همچنین ارزش
در حال از بین رفـتن اسـت   

یکـی  . به وجود خواهد آورد
ی، ملی، اقتصاد و فرهنـگ  

بلکه در اند  هتنها بازیگران، ساختارها و نیروها بیش از پیش به هم متصل شد
 دیگر تداخل و همپوشانی ایجاد شده است

همه ایـن تحـوالت موجـب شـده کـه نیـاز بـه بـازتعریف         

شناسـایی   انـد،  هکه جانشین مرزهاي کشـورها شـد  
. شـوند  مـی  رند که شامل تمام ساکنان کـره خـاکی  

مغایر اسـتلزامات مـذاکرات دیپلماتیـک در     ،ثر در جهان متعهد استؤاصل قدرت م
میان اعضاي اجتماع است و با نظم دموکراتیک امور جهانی فاصل

دشدن، همخوانی ندار ناشی از جهانیهاي  امر همچنین با واقعیت

و به مخاطره افتادن کارایی دموکراسی دولتها  فرسایش دولت
مختلف، بسیار سخت اسـت  هاي  امروزه به علت خودمختاري و استقالل عمل دولت

در مقابـل هر . کـرد ی را تصور الملل بین بتوان یک جامعه سیاسی
تـرین آنهـا ا   ی هسـتند کـه مهـم   الملل بینداراي برخی از تعهدات 
بـه . آید میمواقع به مرحله اجرا در بیشتردر  ست که تقریباً

داخلی و خارجی داراي سابقههاي  شدن به وجود مرز میان حوزه
و ادبیات نویسندگان بسیاري اشـاره شـده   ها  ور که در نوشتهط اما این دو حوزه همان

که طبق آنها جامعهایی  حوزه. شوند می نزدیکاست، به همدیگر 
، در حـال افـزایش اسـت   کنـد  گیري تصمیمتواند به صورت خودمختار  ها می
تواند بر جامعـه سیاسـی دولـت    می آید که چه ساختاري می ال پیشؤحال این س

حاکم شود تا همراه با برخورداري از شکل دموکراتیک، به کشورهاي
  .گیري از منافع مشترك را بدهد

ماهیت دولت ملی سرزمینی و همچنین ارزش ،شدن جهانی
در حال از بین رفـتن اسـت   ها  نظم قدیم سیاسی دولت. سیاسی را متأثر ساخته است

به وجود خواهد آورد را و روند تجدید ساختارها، اقتدارهاي سیاسی متفاوتی
ی، ملی، اقتصاد و فرهنـگ  الملل بینپیوستگی سیاست  هم این تحوالت، بههاي 

تنها بازیگران، ساختارها و نیروها بیش از پیش به هم متصل شد نه
دیگر تداخل و همپوشانی ایجاد شده استهاي  تمامی سطوح از یک بخش به بخش

Calhoun, 2003:(.          همه ایـن تحـوالت موجـب شـده کـه نیـاز بـه بـازتعریف
  .احساس شود اخل مرزهاي ملی عمیقاًدموکراسی در د

  جتماعات سهامداران با مرزهاي ملیعدم انطباق ا
که جانشین مرزهاي کشـورها شـد  را توانیم دو مجموعه از منافع 

رند که شامل تمام ساکنان کـره خـاکی  ، منافعی وجود دایک سواز 
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اصل قدرت م
میان اعضاي اجتماع است و با نظم دموکراتیک امور جهانی فاصل

امر همچنین با واقعیت

فرسایش دولت. 5-1
امروزه به علت خودمختاري و استقالل عمل دولت

بتوان یک جامعه سیاسی که
داراي برخی از تعهدات 

ست که تقریباًدوفاکتو
شدن به وجود مرز میان حوزه

اما این دو حوزه همان
است، به همدیگر 

ها می دولت
حال این س

حاکم شود تا همراه با برخورداري از شکل دموکراتیک، به کشورهاي
گیري از منافع مشترك را بدهد بهره

جهانی
سیاسی را متأثر ساخته است

و روند تجدید ساختارها، اقتدارهاي سیاسی متفاوتی
هاي  از جنبه

نه. است
تمامی سطوح از یک بخش به بخش

)2003: 927

دموکراسی در د

عدم انطباق ا .1- 6
توانیم دو مجموعه از منافع  می

از . کنیم
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جهانی هستند و سرنوشت تمام افراد را فـارغ از  
 محـور موضوعاتی نیز وجـود دارنـد کـه مرز   

ن کـه میـان چنـدی   اي 
دوردسـت از  هـاي   کشور واقع شده است، وجود جوامع زبانی و مذهبی که در مکان

وابستگی کارگران به بیش از یک دولت در انتخابات استراتژیک 
 کـه اسـت  شده، همه آنهـا موضـوعاتی   

. دموکراتیک مورد خطاب قـرار داد 
از  هـا،  رغـم همسـانی سرنوشـت مشـترك ایـن موجودیـت      

سیاسـی برخـوردار    هـاي 
ی دولتـی را ایجـاد   المللـ 

منـافع مقامـات   تـأثیر  
 انتخـاب هـا   حتی در مواردي کـه تمـام دولـت   

هـاي   یکی از مثـال . کنند
اي  ه، آزمـایش هسـت  تأثر نمـوده 
ایـن تصـمیم توسـط    . 

مـورد مـورارا   . اسـت 
 است که منافع اجتماعات سیاسی از منافع آنهایی کـه متـأثر  

دولت جدید باید بتواند خود را با تغییرات در سطوح درونـی و بیرونـی و نیـز    
دربـاره نقـش   کند  میرا مجبور 

کننـدگان ملـی    دولت جدید باید بتواند بین مصرف
بنابراین ترکیب جدیـد  

  .تولید و مصرف جهانی به شکلی است که با مرزهاي سنتی پیشین، سازگار نیست

ی شـکن  شدن بر جوامع سیاسـی، تمرکززدایـی و سـازمان   
                                        
1. Muruora 

جهانی هستند و سرنوشت تمام افراد را فـارغ از   ،محیطی بسیاري از مشکالت زیست
موضوعاتی نیز وجـود دارنـد کـه مرز    اما. دهند می قرارتأثیر  ملیت آنها تحت

اي  همدیریت دریاچ. شوند می شده مربوطبوده و به جوامع محدود
کشور واقع شده است، وجود جوامع زبانی و مذهبی که در مکان

وابستگی کارگران به بیش از یک دولت در انتخابات استراتژیک  اند، ههمدیگر پراکند
شده، همه آنهـا موضـوعاتی    ی، انتخاب قومی در جوامع تخصصیالملل

دموکراتیک مورد خطاب قـرار داد توان در داخل یک جامعه سیاسی به صورت 
رغـم همسـانی سرنوشـت مشـترك ایـن موجودیـت       بـه در بسیاري از مـوارد  

هـاي  گذاري بر انتخابـات و تصـمیم  براي تأثیر یمناسبهاي 
المللـ  هـاي بـین   برخی از سـازمان ها در این رابطه،  دولت. 

تـأثیر   اداره شـده و تحـت  ها  توسط دولتها  این سازماناما اند، 
حتی در مواردي کـه تمـام دولـت   . رسمی دولتی هستند و نه سهامداران

کنند پیروي نمیسیاسی از معیارهاي دموکراتیک  فرایندشوند، 
تأثر نمـوده ها را م برجسته در این رابطه که سرنوشت تمام انسان

. در اقیانوس آرام جنوبی بود 1»مورارا«دولت فرانسه در جزیره 
اسـت  کشوري گرفته شد که داراي سابقه طوالنی سنت دموکراتیـک 

است که منافع اجتماعات سیاسی از منافع آنهایی کـه متـأثر  اي  هیکی از موارد برجست
 .Cerny, 1999: 1-5)(گیرد  می لهشوند، فاص

دولت جدید باید بتواند خود را با تغییرات در سطوح درونـی و بیرونـی و نیـز    
را مجبور  این عوامل دولت ـ ملت . جهانی تطبیق دهدتغییرات 

دولت جدید باید بتواند بین مصرف. و ساختارهاي خود بازنگري کند
بنابراین ترکیب جدیـد  . دگان خارجی یا بالعکس رابطه مناسبی برقرار کندکنن

تولید و مصرف جهانی به شکلی است که با مرزهاي سنتی پیشین، سازگار نیست

  شدن متأثر از جهانینوین اجتماعی هاي  جنبش ایجاد
شدن بر جوامع سیاسـی، تمرکززدایـی و سـازمان    یکی از تأثیرات بارز جهانی

                                                                 

  

 

بسیاري از مشکالت زیست
ملیت آنها تحت

بوده و به جوامع محدود
کشور واقع شده است، وجود جوامع زبانی و مذهبی که در مکان

همدیگر پراکند
ی، انتخاب قومی در جوامع تخصصیالملل بین
توان در داخل یک جامعه سیاسی به صورت  نمی

در بسیاري از مـوارد  
هاي  ابزار

. نیستند
اند،  کرده

رسمی دولتی هستند و نه سهامداران
شوند،  می

برجسته در این رابطه که سرنوشت تمام انسان
دولت فرانسه در جزیره 

کشوري گرفته شد که داراي سابقه طوالنی سنت دموکراتیـک 
یکی از موارد برجست

شوند، فاص می
دولت جدید باید بتواند خود را با تغییرات در سطوح درونـی و بیرونـی و نیـز    

تغییرات 
و ساختارهاي خود بازنگري کند

کننبا تولید
تولید و مصرف جهانی به شکلی است که با مرزهاي سنتی پیشین، سازگار نیست

ایجاد. 1- 7
یکی از تأثیرات بارز جهانی



هـاي   این امر امکان ظهور جامعه مدنی نـو و جنـبش  
 چهـارچوب اجتماعی خارج از 

در ایـن سیسـتم   امکان فردگرایـی  
  .خود فعاالنه مشارکت جوید

ی حاکی از افول یا فرسایش مدل وستفالیایی دولت 
همپـوش  هـاي   و وفـاداري 

جامعه مـدنی نوظهـور،   
و هـا   کـه فراسـوي دولـت   

بـه دمـوکراتیزه کـردن علیـه     
سـاختارهاي   ،ایـن شـرایط  

فاظـت  ی همراه با حالملل

تهدیـدي بـراي حاکمیـت    
وراي مرزهاي موجود ملی، قـومی و مـذهبی   
اجتمـاعی کـه در درون جامعـه مـدنی     
مسـتقل را همزمـان تضـعیف و    
این واقعیـت اسـت کـه    

هـا   توانند موجب تضعیف حاکمیت ملـی دولـت  

از . سـازد  مـی  را به یکدیگر نزدیک
یابد این است  می وابستگی جمعیت جهانی چیزي که اهمیت

سران و فجایع عمومی  نظیر خطرات تواند به خُ
را نسل بشر قابلیت همبستگی میان خـویش  

سنجی که در مورد هویت سیاسـی  
داراي نهـا  آ صـد از در

این امر امکان ظهور جامعه مدنی نـو و جنـبش  . ساختارهاي موجود بوده است
اجتماعی خارج از هاي  این جنبش. نوین اجتماعی را فراهم نموده است

امکان فردگرایـی  . هستندجدید  ی مستقر بوده و کامالًاحزاب سیاس
خود فعاالنه مشارکت جوید سرنوشتدر تعیین  هو فرد توانست هبیشتر شد

ی حاکی از افول یا فرسایش مدل وستفالیایی دولت الملل بینمفهوم جامعه مدنی 
و وفـاداري هـا   و جانشین شدن نظامی مرکب از اجتماعات صالحیت

جامعه مـدنی نوظهـور،    این .اند هوابستگی متقابل جهانی ایجاد شد براساساست که 
کـه فراسـوي دولـت   اسـت  و نهادهـاي مسـتقلی   ها  زماناز سااي  هپیچید

بـه دمـوکراتیزه کـردن علیـه      ،بـر ایـن اسـاس   . انحصار حاکمیت ارضی قـرار دارنـد  
ایـن شـرایط  در . دهـد  مـی  اقتدارگرایی و سیاست قدرت بهاي زیادي

الملل بیننوین هاي  موجود قدرت مقبول نبوده و بر استقرار رژیم
  .شود تأکید میست یاز محیط ز

تهدیـدي بـراي حاکمیـت     المللـی معمـوالً   بـین کارگزاران متشکل جامعه مدنی 
وراي مرزهاي موجود ملی، قـومی و مـذهبی    ،حسب تعریفزیرا بر هستندها 
اجتمـاعی کـه در درون جامعـه مـدنی     هـاي   در ایـن مـورد جنـبش   . گذارند می
مسـتقل را همزمـان تضـعیف و    هاي  مرزهاي موجود دولت ،اند هی قرار گرفتالملل
این واقعیـت اسـت کـه     ةدهند فراملی نشانهاي  چنین جنبش ۀتجرب. کنند می 

توانند موجب تضعیف حاکمیت ملـی دولـت   می نوینهاي  چطور این موجودیت
Chandler, 2003: 322).(  

  مشارکت جهانی
را به یکدیگر نزدیکها  که تمام جمعیتاین تنها مورد مشترکی نیست 

وابستگی جمعیت جهانی چیزي که اهمیت در ارجاع به کانت
سران و فجایع عمومی  می که تخطی از حقوق حتی یک نفر تواند به خُ

نسل بشر قابلیت همبستگی میان خـویش  . محیطی و فقر جهانی منجر شود
سنجی که در مورد هویت سیاسـی  نظر. هایشان داراست فراتر از محیط محدود دولت

در 15دهـد هویـت اساسـی     مـی  ساکنان زمین انجام گرفته نشان

  

 

ها و  موزهآ
ساختارهاي 
دموکراسی 

شهري؛ از  جهان
سطوح ملی تا 
جهانی
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ساختارهاي موجود بوده است
نوین اجتماعی را فراهم نموده است

احزاب سیاس
بیشتر شد

مفهوم جامعه مدنی 
و جانشین شدن نظامی مرکب از اجتماعات صالحیت

است که 
پیچید ۀشبک

انحصار حاکمیت ارضی قـرار دارنـد  
اقتدارگرایی و سیاست قدرت بهاي زیادي

موجود قدرت مقبول نبوده و بر استقرار رژیم
از محیط ز

کارگزاران متشکل جامعه مدنی 
ها  دولت

گذارندمی قدم
ی قرار گرفتالملل بین

 تقویت
چطور این موجودیت

(322 شوند

مشارکت جهانی. 2
این تنها مورد مشترکی نیست 

کانتنظر 
که تخطی از حقوق حتی یک نفر

محیطی و فقر جهانی منجر شود زیست
فراتر از محیط محدود دولت

ساکنان زمین انجام گرفته نشان
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 صـد داراي هویـت محلـی   
قرار دهیم تنها اقلیتی از سـاکنان  

ــتند ــی هس ــور . متک ظه
اگر . گانه حکمرانی نیز منجر شود

ما افزایش هویت جهانی را در میان افراد جوان با موقعیت فرهنگی باال مد نظر قـرار  
سـال آینـده    100و یا 

هـاي   این احساس تعلق به سیاره خاکی همچنین همراه با افزایش شمار سازمان
 اشـاره  2هابرمـاس و  1
هرچنـد  . رو هسـتیم  در حال ظهور روبـه 

و بـه   نمایانـد  تـر مـی  
کشـاند؛   مـی  سـازد،  نمـی 

احساس تعلق به اجتماع جهانی و انجام اعمال عمومی براي رفاه عمومی جهـانی در  
این امر باید ضرورت فهم انجمن سیاسی میان اجتماعـات مختلـف   

این یـک  . نشودخالصی از فشار جهانی شدن تلقی 
 بایـد  امـا  کردهرا تقویت 
نمایـان شـدن    فـراد بـراي  

هایی چون برابري، آزادي، مشـارکت  
دموکراسـی   ،شـدن  شود که در عصـر جهـانی  

اصـلی خـود، بـا شـرایط و موضـوعات جدیـد       

شـهري، نگریسـتن بـه آن بـر     
مراتبـی و   این سطوح دیگر به روابـط سلسـله  

                                        
1. Richard Falk 
2. Jurgen Habermas 

صـد داراي هویـت محلـی   در 47هویت ملی و صد در 38اي و جهانی،  ههویت منطق
(Clark, 1966: 64) . قرار دهیم تنها اقلیتی از سـاکنان   این نظرسنجی را مبنااگر

ــت   ــر هوی ــین ب ــريزم ــی( وب ــروع زور) مل ــار مش ــتند انحص ــی هس متک
گانه حکمرانی نیز منجر شودهاي چند تواند به الیه می عديبهاي چند موجودیت

ما افزایش هویت جهانی را در میان افراد جوان با موقعیت فرهنگی باال مد نظر قـرار  
و یا  50 ،10که این نظرسنجی در شود  مطرح می شپرسدهیم این 
  خواهد داشت؟اي  هچه نتیج

این احساس تعلق به سیاره خاکی همچنین همراه با افزایش شمار سازمان
1فالـک طـور کـه    همـان . اسـت  جهـانی هاي  دولتی و جنبش

در حال ظهور روبـه المللی  بینکنند، ما با یک حوزه عمومی 
تـر مـی   مشارکت شـهروندان را گسـترده  میزان گرایشی وجود دارد که 

نمـی  متـأثر  که به طور مستقیم اجتماع سیاسی آنها راهایی 
احساس تعلق به اجتماع جهانی و انجام اعمال عمومی براي رفاه عمومی جهـانی در  

این امر باید ضرورت فهم انجمن سیاسی میان اجتماعـات مختلـف   . است دحال رش
خالصی از فشار جهانی شدن تلقی براي نشود و فقط ابزاري 

را تقویت ها  شدن نیاز به هماهنگی بین دولت واقعیت است که جهانی
فـراد بـراي  مختاري هر دولت و یکـدلی ا امکان بازسازي شرایط خود

  .(clark, 1999 :44)د موضوعات جهانی مورد توجه قرار گیر

  شهري جهاندموکراسی  هايساختار
هایی چون برابري، آزادي، مشـارکت   دموکراسی همواره در طول تاریخ حامل ارزش

شود که در عصـر جهـانی   می مطرحپرسش این وغیره بوده، ولی 
اصـلی خـود، بـا شـرایط و موضـوعات جدیـد       هاي  تواند با حفظ ارزش چگونه می
  ؟منطبق باشد

شـهري، نگریسـتن بـه آن بـر      جهانسازي دموکراسی  بهترین روش براي مفهوم
این سطوح دیگر به روابـط سلسـله  . مبناي سطوح متفاوت حکمرانی است

                                                                 

  

 

هویت منطق
(هستند 

ــت   ــر هوی ــین ب زم
موجودیت

ما افزایش هویت جهانی را در میان افراد جوان با موقعیت فرهنگی باال مد نظر قـرار  
دهیم این 
چه نتیج

این احساس تعلق به سیاره خاکی همچنین همراه با افزایش شمار سازمان
دولتی و جنبشغیر
کنند، ما با یک حوزه عمومی  می

گرایشی وجود دارد که 
هایی  عرصه

احساس تعلق به اجتماع جهانی و انجام اعمال عمومی براي رفاه عمومی جهـانی در  
حال رش
نشود و فقط ابزاري  دانسته

واقعیت است که جهانی
امکان بازسازي شرایط خود

موضوعات جهانی مورد توجه قرار گیر

ساختار. 3
دموکراسی همواره در طول تاریخ حامل ارزش

وغیره بوده، ولی 
چگونه می
منطبق باشد

بهترین روش براي مفهوم
مبناي سطوح متفاوت حکمرانی است



از اي  هشـبک  1مـن  مایکـل 
زش جهـانی  فـرض ار 

یک از این سطوح قابـل اعمـال   
هـاي میـان    و تفـاوت 

موکراتیک جهانی بالقوه از همدیگر تفکیـک  

هـاي   و جنـبش هـا   محلـی از نهادهـا، انجمـن   
. عد جهانی بیگانـه نیسـتند  

شان در موضوعات محلی بـه  
خـویش  هاي  مجبور به افزایش حوزه فعالیت
اي کـه   دولتـی هاي بین دولتی و غیر

 ر حـال رشـد  داي  هینـد 
کنـد حتـی در    می حمایت
  .(Dahl, 1999: 11)روند 

کـه بـا    اي موجود در جهان امروزي، نظـام سیاسـی  
رغم اینکه ایده دموکراسی از سوي 
، تثبیـت نهـایی و جهـانی آن هنـوز دور از     
جدیـد هنـوز بـا تهدیـدهاي دائمـی در مواجهـه بـا        

هـاي   شـهروندان بسـیاري از نظـام   
براي پرداختن بـه  . خود راضی نیستند

یـک از  ملی به یک سـطح جهـانی بایـد بـه هر    
. نگریسـت  شهري جهان

امروزه حقوق فـردي همچـون پناهنـدگی و مهـاجرت را بـه      
                                        
1. Michael Mann 

مایکـل  چـه بـا آن بلکه  شوند نمی از روابط کارکردي محدود
فـرض ار . اسـت  کنـد، منطبـق   مـی  تعامالت اجتماعی و سیاسی تعریف

یک از این سطوح قابـل اعمـال   ک از این هنجارها بر هریدموکراسی این است که هر
و تفـاوت  هـا  شـباهت مـا   :در پایان این تمرین ممکن خواهد بـود 

موکراتیک جهانی بالقوه از همدیگر تفکیـک  محور فعلی را با نظام د دموکراسی دولت
Coleman, 2000: 377(.  

  سطح ملی
محلـی از نهادهـا، انجمـن   اي  هکبتصور دموکراسی ملی بدون شـ 
عد جهانی بیگانـه نیسـتند  امروزه ابعاد محلی براي ب. دموکراتیک، بسیار مشکل است

شان در موضوعات محلی بـه  های تفویض صالحیتندرت میل به  بهها  که دولت
مجبور به افزایش حوزه فعالیت راملی را دارند، بازیگران غالباًنهادهاي ف

هاي بین دولتی و غیر بنابراین سازمان هستند؛ شده فراتر از قلمرو تعیین
ینـد ابـه طـور فز   اند، هنزدیکی اجتماعات محلی طراحی شد

حمایت ياز چنین تقویت و رشد شهري دموکراسی جهان. 
روند  دولت فراتر مییک هاي  از حوزهها  مواقعی که این خواسته

  سطح دولتی
موجود در جهان امروزي، نظـام سیاسـی  هاي  دولت نیمی از هنوز کمتر از

رغم اینکه ایده دموکراسی از سوي  به .ندارند ،فهم معاصر از دموکراسی سازگار باشد
، تثبیـت نهـایی و جهـانی آن هنـوز دور از     الفان دیروزش مورد قبول واقع شـده 

جدیـد هنـوز بـا تهدیـدهاي دائمـی در مواجهـه بـا        هـاي   دموکراسی. است دسترس
شـهروندان بسـیاري از نظـام   رو هسـتند و حتـی    روزمـره روبـه  هاي  کشمکش
خود راضی نیستندهاي  دموکراتیک به طور کامل از رژیم 

ملی به یک سـطح جهـانی بایـد بـه هر     موضوع گسترش دموکراسی از سطح
جهانآزمایشگاه دموکراسی  عنوان بهدموکراتیک موجود هاي 

امروزه حقوق فـردي همچـون پناهنـدگی و مهـاجرت را بـه      ها  تمثال، دول عنوان
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از روابط کارکردي محدودبرخی 
تعامالت اجتماعی و سیاسی تعریف

دموکراسی این است که هر
در پایان این تمرین ممکن خواهد بـود . است

دموکراسی دولت
377( کنیم

سطح ملی. 3- 1
تصور دموکراسی ملی بدون شـ 
دموکراتیک، بسیار مشکل است

که دولت آنجا از
نهادهاي ف

فراتر از قلمرو تعیین
نزدیکی اجتماعات محلی طراحی شدبراي 
. ندهست

مواقعی که این خواسته

سطح دولتی. 2-3
هنوز کمتر از

فهم معاصر از دموکراسی سازگار باشد
الفان دیروزش مورد قبول واقع شـده مخ

دسترس
کشمکش

 ۀپیشرفت
موضوع گسترش دموکراسی از سطح

هاي  دولت
عنوان به
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 .کردنـد  مـی  از اعطـاي آن خـودداري  
 خارجیان با افرادي که در داخـل مرزهـاي ملـی زنـدگی    

وضوع بـا توجـه   اما این م
 انـد،  هرو شـد  زیـادي روبـه  
شهروند  اند، هآیا آنهایی که در یک اجتماع خاص به دنیا آمد

پردازنـد و   مـی  یا آنهایی که در آن مکان زندگی کرده و مالیـات 
خواهان برخورداري از شهروندي در یک اجتماع 
 حتی در داخل جوامع خاص، حقوق افراد و شـهروندانِ 

تحـوالت نظریـه شـهروندي تصـدیق حقـوق اجتمـاعی بـا        
ولت دمـوکراتیکی کـه مـا از آن    
 پایه عقیده تساوي اسـتوار نشـده امـا حـق تنـوع را بـه رسـمیت       
 این تصدیق تنوع در داخل اجتماع سیاسی موجب تضـعیف مرزهـاي آن  

 ۀزمینـ  کنند و داراي مذهب و پـیش 
تند با ما پاسپورت یکسـانی دارنـد؟ امـا در مقابـل کسـانی کـه       

ند و خارجی ربیشتري با ما دارند، از ملیت دیگري برخوردا
بودن، ضروري نیسـت  

ي خود ها بیمارستانمدارس و 
ی المللـ  بـین در کنار این، ابعاد داخلی یـک دولـت، بـا عضـویت در جامعـه      

دموکراتیـک وجـود   اوتی میان اعضاي دموکراتیک و غیر

لیبــرال را از طریــق هــاي 
کـه همـه ایـن مفـاهیم     

نیازمنـد پـذیرش    باشـند، 
از تشـکیل   پـیش نگرش رالز به دولت همانند نگـرش  

اعمـال  بـراي  یعنـی حـق خودمختـاري    
                                        
1. John Rawls 

از اعطـاي آن خـودداري  پیشـتر،   امري که کنند؛ خود اعطا می شهروندان
خارجیان با افرادي که در داخـل مرزهـاي ملـی زنـدگی     يواگذاري حق برابر

اما این م). Dahl, 2001: 14(کنند، راه دور و درازي در پیش است 
زیـادي روبـه  هـاي  بـا تنگنا تـازگی   هاي دموکراتیـک بـه   به اینکه دولت

آیا آنهایی که در یک اجتماع خاص به دنیا آمدمثالً . شود تر می برجسته
یا آنهایی که در آن مکان زندگی کرده و مالیـات  ؟شوند می محسوب

خواهان برخورداري از شهروندي در یک اجتماع اي  هصورت سادحتی آنهایی که به 
حتی در داخل جوامع خاص، حقوق افراد و شـهروندانِ  ،دموکراتیک خارجی هستند
  ؟شود می متفاوت از همدیگر متمایز

تحـوالت نظریـه شـهروندي تصـدیق حقـوق اجتمـاعی بـا        تـرین   یکی از مهم
ولت دمـوکراتیکی کـه مـا از آن    د. است قومی و فرهنگی مختلف مذهبیِهاي 

پایه عقیده تساوي اسـتوار نشـده امـا حـق تنـوع را بـه رسـمیت       کنیم بر  می 
این تصدیق تنوع در داخل اجتماع سیاسی موجب تضـعیف مرزهـاي آن  . شناسد
کنند و داراي مذهب و پـیش  می چرا افرادي که به زبان متفاوتی تکلم. 

تند با ما پاسپورت یکسـانی دارنـد؟ امـا در مقابـل کسـانی کـه       فرهنگی متفاوتی هس
بیشتري با ما دارند، از ملیت دیگري برخورداهاي  شباهاتوابستگی و 

بودن، ضروري نیسـت   شهر جهانبراي شوند؟ براي یافتن دالیل مناسب  می محسوب
مدارس و  ها، که از مرزها عبور کنیم بلکه کافی است به دانشگاه

در کنار این، ابعاد داخلی یـک دولـت، بـا عضـویت در جامعـه      . 
اوتی میان اعضاي دموکراتیک و غیرپس چه تف. شود می مشخص

هــاي  سیاســت خــارجی دولــتکــرده تــالش  1جــان رالــز
کـه همـه ایـن مفـاهیم      صـورتی در. کنـد از مفاهیم مشخص اي  هبندي مجموع

باشـند، دموکراتیـک  هـاي   راهنمایی براي سیاست خـارجی دولـت  
نگرش رالز به دولت همانند نگـرش  . بین دولتی نیستندهاي 

یعنـی حـق خودمختـاري    . الملل است بینسازمان ملل متحد به حقوق 
                                                                 

  

 

شهروندان
واگذاري حق برابربراي 

کنند، راه دور و درازي در پیش است  می
به اینکه دولت

برجسته
محسوب

حتی آنهایی که به 
دموکراتیک خارجی هستند
متفاوت از همدیگر متمایز

یکی از مهم
هاي  هویت

صحبت
شناسد می
. شود می

فرهنگی متفاوتی هس
وابستگی و 

محسوب
که از مرزها عبور کنیم بلکه کافی است به دانشگاه

. بنگریم
مشخص
  دارد؟

جــان رالــز
بندي مجموع فرمول

راهنمایی براي سیاست خـارجی دولـت  
هاي  توافق

سازمان ملل متحد به حقوق 



اما دولت لیبرال باید خـود را از بـین ببـرد نـه     
در  .مشتركهاي  رویه

در ارتبـاط بـا   هـایی   این راستا شهروند خوب جامعـه جهـانی بـراي انجـام فعالیـت     
 :Diamond, 2002(شود 

میل و اراده نسبت به گسترش برخی از اصـول  
و، هـاي عضـ   برابـري رسـمی میـان دولـت    

 از سوي دیگر، این امر نمـودي از مشـکالتی  
ضـروري نیسـت کـه طرفـدار     

ی المللـ  بـین آن باشیم تـا از کارکردهـاي نهادهـاي    
هــا وظیفــۀ آنهاســت ـ خــواه دموکراتیــک یــا   

اگرچـه  . سازد می دنها را محدو
ممکن است نظرات متفـاوتی در مـورد   
. ی داشته باشند، اما همه موافق وجـود آنهـا هسـتند   

ی را دموکراتیک فـرض کنـیم؟ و اگـر دموکراتیـک     
توانیم آنهـا را دموکراتیـک کنـیم؟ اتهـام کمبـود دموکراسـی در نهادهـاي        

ازمان ملل، نظیر سهایی 

بر این نکتـه  و در آغاز هزاره جدید، 
افـزایش  ایـن سـازمان   

اصول اساسـی دموکراسـی   
این امر واضح نیست . 

عضـویت در  زیـرا   وکراسـی شـود  
هـاي   دولـت ممکـن اسـت   

کـه بسـیاري از نماینـدگان در    

اما دولت لیبرال باید خـود را از بـین ببـرد نـه      است، وانین خودي قائلقها و 
رویهکردن  به دنبالبلکه با تمایل  اش فقط به علت سیاست خارجی

این راستا شهروند خوب جامعـه جهـانی بـراي انجـام فعالیـت     
شود  خص میشهنجارهاي مشترك و همچنین تولید این هنجارها م

  سطح بین دولتی
میل و اراده نسبت به گسترش برخی از اصـول   ةدهند ی نشانالملل بینوجود نهادهاي 

برابـري رسـمی میـان دولـت    (دولتـی اسـت    اندموکراتیک در سطح می
از سوي دیگر، این امر نمـودي از مشـکالتی  . )پاسخگویی عمومی و حکومت قانون

ضـروري نیسـت کـه طرفـدار     . به این اهـداف، وجـود دارنـد    نرسیدبراي است که 
آن باشیم تـا از کارکردهـاي نهادهـاي     شهري جهاندموکراسی حتی نوع 

هــا وظیفــۀ آنهاســت ـ خــواه دموکراتیــک یــا    تســهیل کــار دولــت. حمایــت کنــیم
نها را محدوآحداقل به آن مقداري که حاکمیت ـ   دموکراتیک

ممکن است نظرات متفـاوتی در مـورد    ها، گرایان و یا فدرالیستگراها، کارکرد
ی داشته باشند، اما همه موافق وجـود آنهـا هسـتند   الملل هاي بین کارکرد آتی سازمان

ی را دموکراتیک فـرض کنـیم؟ و اگـر دموکراتیـک     الملل بینتوانیم نهادهاي  می
توانیم آنهـا را دموکراتیـک کنـیم؟ اتهـام کمبـود دموکراسـی در نهادهـاي         می

هایی  سازمان موردتنها در مورد اتحادیه اروپا بلکه در  ی نهالملل
  ).Dower, 2002: 118(شود  مینیز مطرح 

و در آغاز هزاره جدید، ملل در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان 
ایـن سـازمان   که شفافیت، قدرت و مشروعیت و جوابگـویی  شود  د می

اصول اساسـی دموکراسـی   ترین  اما اجازه بدهید تا کاربرد و اعمال یکی از مهم
. اصل اکثریت :ی، مورد مالحظه قرار دهیمالملل بینرا در سطح 

وکراسـی شـود  که معرفی اصل اکثریت بتواند موجب افـزایش دم 
ممکـن اسـت   . نـدارد هـا   سازمان ملل، ربطی به دموکراتیک بودن دولت

کـه بسـیاري از نماینـدگان در    یرش اصل اکثریت سر باز زننـد، چرا دموکراتیک از پذ
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ها و هنجار
فقط به علت سیاست خارجی

این راستا شهروند خوب جامعـه جهـانی بـراي انجـام فعالیـت     
هنجارهاي مشترك و همچنین تولید این هنجارها م

54.(  

سطح بین دولتی. 3- 3
وجود نهادهاي 

دموکراتیک در سطح می
پاسخگویی عمومی و حکومت قانون

است که 
دموکراسی حتی نوع 

حمایــت کنــیم
دموکراتیکغیر

گراها، کارکرد دولت
کارکرد آتی سازمان

می آیا ما
می نباشند

الملل بین
نیز مطرح 

در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان 
د میتأکی
اما اجازه بدهید تا کاربرد و اعمال یکی از مهم. یابد

را در سطح 
که معرفی اصل اکثریت بتواند موجب افـزایش دم 

سازمان ملل، ربطی به دموکراتیک بودن دولت
دموکراتیک از پذ
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اگـر حـوزه صـالحیت ایـن     
حتی اگر در مـورد سـازمان ملـل،    
مشارکت کنند، تضمینی وجود ندارد که 

اوي تسـ  براسـاس بسـیاري از نهادهـا   
، قـدرت  شـان  بـدون توجـه بـه جمعیـت    

در مجمع عمومی . ، یک رأي دارند
 درصد از جمعیت جهـان را تشـکیل  

شـان   آیا اگر میزان رأي کشورها بـا جمعیـت  
، کشورهایی نظیر چـین، هنـد،   

در اختیـار  برزیل و روسیه که بـیش از نصـف جمعیـت جهـان را     

اعمال اصل اکثریت در روابط 
نادیـده  کـامالً  تـوان اصـل اکثریـت را    

یی که در اختیار اعضاي دائـم شـوراي امنیـت    
ی پـول و  المللـ  بیندر صندوق 

پایـه میـزان   أي کشـورها بـه صـورت غیردموکراتیـک و بـر      
تعدادي از کشورها براي کل 

رغـم   بـه سازمان نظامی فعلی یعنی ناتو، 
 در مسـائلی درگیـر   انـد، 

عـالوه بـر ایـن،    . کنـد 
بـه   المللـی معمـوالً   بین

بـه اسـتثناي سـازمان ملـل، سـایر نهادهـاي       
ن نهـاد  آداخل  گیري تصمیم

ی در المللـ  بـین کنـد کـه نهادهـاي    
رو  روبهبا آن ، گیري تصمیم

بـراي  ی المللـ  بـین با ایـن حـال، ایـن امـر نبایـد مـانعی در برابـر نهادهـاي         

اگـر حـوزه صـالحیت ایـن      ویـژه  شـوند بـه   نمی ی، انتخابالملل هاي بین این سازمان
حتی اگر در مـورد سـازمان ملـل،    . خلی کشورها نیز کشیده شودبه امور داها 

مشارکت کنند، تضمینی وجود ندارد که  گیري تصمیمتیک در اهمه کشورهاي دموکر
بسـیاري از نهادهـا   . به منافع بانکداران و سهامداران توجهی بشود

بـدون توجـه بـه جمعیـت     ،یک از کشـورها شوند و هر می اداره
، یک رأي دارندگیري تصمیمسیاسی و نظامی آنها و مشارکت در 

درصد از جمعیت جهـان را تشـکیل   5سازمان ملل، کشورهایی که جمعیت آنها تنها 
آیا اگر میزان رأي کشورها بـا جمعیـت  . دهد، اکثریت آرا را در اختیار دارند

، کشورهایی نظیر چـین، هنـد،   فضایی؟ در چنین نبودتر  د، دموکراتیکش می متناسب
برزیل و روسیه که بـیش از نصـف جمعیـت جهـان را      ،، اندونزي

  .شوند می ، از اکثریت ثابت برخوردار
اعمال اصل اکثریت در روابط تا چه اندازه دهند که  می ی نشانالملل بیننهادهاي 

تـوان اصـل اکثریـت را     نمی وجود،با این . مشکل استها  میان دولت
یی که در اختیار اعضاي دائـم شـوراي امنیـت    أتر، قدرت ر به عبارت روشن 

در صندوق . قرار دارد، مغایر با تمام اصول سنتی دموکراسی است
أي کشـورها بـه صـورت غیردموکراتیـک و بـر      بانک جهانی، قـدرت ر 

تعدادي از کشورها براي کل  ،8یا  7گروه هاي  در کنفرانس. نهاستآمالی هاي 
سازمان نظامی فعلی یعنی ناتو، ترین  مهم. کنند گیري می تصمیمسیاره زمین، 

انـد،  هاینکه اکثر اعضاي آن از کشورهاي دموکراتیک تشکیل شد
کنـد  مـی  تسهیل، تخریبرا به جاي ها  که روابط میان دولت

بیننهادهاي  گیري تصمیمهاي فرایندمشارکت افراد ساختگی در 
بـه اسـتثناي سـازمان ملـل، سـایر نهادهـاي        .انـد  هوسیله عوامل شکلی محـدود شـد  

تصمیم فرایندعضو خود را در هاي  ی، شهروندان دولتالملل
  .دهند نمی کت

کنـد کـه نهادهـاي     می به بسیاري از مشکالتی اشاره رابرت دال
تصمیمهاي فرایندرابطه با دخیل کردن معیارهاي دموکراتیک در 

با ایـن حـال، ایـن امـر نبایـد مـانعی در برابـر نهادهـاي         . 

  

 

این سازمان
ها  سازمان

همه کشورهاي دموکر
به منافع بانکداران و سهامداران توجهی بشود

اداره اعضا
سیاسی و نظامی آنها و مشارکت در 

سازمان ملل، کشورهایی که جمعیت آنها تنها 
دهد، اکثریت آرا را در اختیار دارند می

متناسب
، اندونزيامریکا
، از اکثریت ثابت برخورداردارند

نهادهاي 
میان دولت

 ؛گرفت
قرار دارد، مغایر با تمام اصول سنتی دموکراسی است

بانک جهانی، قـدرت ر 
هاي  کمک

سیاره زمین، 
اینکه اکثر اعضاي آن از کشورهاي دموکراتیک تشکیل شد

که روابط میان دولتاست 
مشارکت افراد ساختگی در 

وسیله عوامل شکلی محـدود شـد  
ی، شهروندان دولتالملل بین

کتمشار
رابرت دال

رابطه با دخیل کردن معیارهاي دموکراتیک در 
. هستند



عنـوان   بهدادن این موضوع 
که براي ایجاد اصالحات در سازمان 
نجایی که طرفداران دموکراسی باید خواستار الغـاي  
رسان کشورهاي ضـعیف  
و میزان شفافیت را در سازمان تجارت جهانی بـاال  

تواننـد در سـطح ملـی    
سـطح حکمرانـی   تـرین  
و  شـکل گرفـت  که با شش کشـور  

. شدرشد آن موجب تقویت دموکراسی در داخل اعضایش 
یـن  هـایش توانسـت تعـداد اعضـاي ا    

دولت برساند که موجـب ایجـاد تمـایز میـان     
اخیـر رشـد   هـاي   اما اروپا تنها مورد نیسـت، در دهـه  

خـاص بـر مسـائل تجـاري     
اي در بهبـود ثبـات در   
 بیش با دموکراسی آشنا هسـتند، اهمیـت  

سو، به حفظ قـدرت انحصـاري مشـروع در داخـل مرزهـا و از      
  .شود

بـه علـت   هـا   فریقـاي مرکـزي، تشـکیل دولـت    
به خاطر تـداوم  . قومی محدود شده است

هـاي   از طریـق نهـاد   بسیاري از منازعات در داخل این منطقه،
 یتو اجتماعـات گونـاگون محلـی هسـتند، بهتـر مـدیر      
هـاي   فریقایی انتظار رویه

 امـا چنـین نهادهـایی   
در . مخالف قـومی، سـودمند باشـند   

دادن این موضوع در قرار نها آحل باشد، بلکه باید مشوق  ي راهوجو
که براي ایجاد اصالحات در سازمان  هایی ها و تالش برنامه. باشدالعمل اصلی 
نجایی که طرفداران دموکراسی باید خواستار الغـاي  آ. استشمار  انجام شده، بی

رسان کشورهاي ضـعیف   کمکحق وتو در شوراي امنیت سازمان ملل شوند و حتی 
و میزان شفافیت را در سازمان تجارت جهانی بـاال  باشند ی پول الملل بیندر صندوق 

  .هستند نیازمند اتخاذ موضعی سیاسی و نه تئوریک

  اي سطح منطقه
تواننـد در سـطح ملـی     می ،نیست زایی که در سطح ملی قابل حل موضوعات مشکل

تـرین   مناسـب اي  هز موارد، سـطح منطقـ  در بسیاري ا. مطرح شوند
که با شش کشـور   ، اتحادیه اروپاستبهترین نمونه. شود دانسته می

رشد آن موجب تقویت دموکراسی در داخل اعضایش  و کرد تدریج عمق پیدا
هـایش توانسـت تعـداد اعضـاي ا     رغم تمام دشواري بهوجود انتخابات پارلمانی 

دولت برساند که موجـب ایجـاد تمـایز میـان      27 و در نهایت 15به  6ازمان را از 
اما اروپا تنها مورد نیسـت، در دهـه  . اروپا و سایر مناطق جهان شد

خـاص بـر مسـائل تجـاري      تأکیدگرایی در اقصی نقاط جهان روي داده که با 
اي در بهبـود ثبـات در    منطقـه هـاي   کهاین، نهادهـا و شـب   عالوه بر. همراه بوده است
بیش با دموکراسی آشنا هسـتند، اهمیـت   و آن کم دهندة هاي تشکیل مناطقی که دولت

سو، به حفظ قـدرت انحصـاري مشـروع در داخـل مرزهـا و از       از یک یابند زیرا
شود می آمیز با همسایگان توجه سوي دیگر به حفظ روابط صلح

فریقـاي مرکـزي، تشـکیل دولـت    ادر » منطقه دریاچه بـزرگ «در 
قومی محدود شده استهاي  اجتماعات سنتی نظیر روستاها و گروه

بسیاري از منازعات در داخل این منطقه، ها، این اقوام و خانواده
و اجتماعـات گونـاگون محلـی هسـتند، بهتـر مـدیر      ها  که شامل دولتاي 
فریقایی انتظار رویهاي ا هاین بدین معنی نیست که ما از نهادهاي منطق. شوند

امـا چنـین نهادهـایی    ،داشـته باشـیم  را نظیـر اتحادیـه اروپـا    اي  هدموکراتیک پیچیـد 
مخالف قـومی، سـودمند باشـند   هاي  فصل منازعات میان گروه و د در حل
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د کـه مـدلی از دموکراسـی    

مالی و تجـاري، بسـیار   
داري جهانی بایـد از طریـق رونـدهاي دموکراتیـک انجـام      
حکمرانی دموکراتیک جهانی دشـوارتر از  

دولتی از این مزیت در دهه گذشته بازیگران غیر
ی المللـ  بـین سازمان ملـل، صـندوق   

امر ممکن اسـت مـا را بـه    
بیشـتر پاسـخگو و    باید هرچه

شـده از قـدرت   ها به داشتن نقـش حمـایتیِ محدود  

د را گـذارد، خـو   مـی  
هـاي   سازمان ملل و بسـیاري از سـازمان  

ضـاي مناسـبی را بـراي بـازیگران     
مالی، مهاجرت،  هاي همچون جریان
تمایـل بـه حکومـت     
خـود   و لوازم کنترلیِها 

 هـاي  تـالش و  هـا توان شـاهد ابتکار 
بـا   هـا این ابتکار. شوند

هر روز این امکـان کـه شـفافیت،    
دموکراسـی  . شـود  تر می
متنـوعی کـه   هـاي   مبنـاي آن حـوزه  

کننـد، بـه همـدیگر متصـل شـوند      

                                        
1. Mercosur 

د کـه مـدلی از دموکراسـی    کـر اشـاره   1»مرکوسـور «تـوان بـه سـازمان     می این رابطه
  .)Doyle, 1983: 323(اي است  هدر سطح منطق شهري

  سطح جهانی
مالی و تجـاري، بسـیار    هاي جریان و با توجه به موضوعاتی نظیر خلع سالح جهانی

داري جهانی بایـد از طریـق رونـدهاي دموکراتیـک انجـام       واضح است که حکومت
حکمرانی دموکراتیک جهانی دشـوارتر از  براي سازي عملی  عمل، آماده اما در

در دهه گذشته بازیگران غیر. رسد می آن است که در ابتدا به نظر
سازمان ملـل، صـندوق   اي خویش را در اجالس تا صدشدند برخوردار 

امر ممکن اسـت مـا را بـه    این . پول و سازمان تجارت جهانی به گوش همه برسانند
باید هرچه یالملل بیندولتی هاي غیر این نتیجه برساند که سازمان

ها به داشتن نقـش حمـایتیِ محدود   هنوز این سازمان. نماینده باشند
  .شوند می محدود گیري،

 قـدم هـا   سطح حکمرانی جهانی که فراتر از حوزه دولـت 
سازمان ملل و بسـیاري از سـازمان  . کند می سیاسی تحمیل شکلتدریج و به 

ضـاي مناسـبی را بـراي بـازیگران     رغم ماهیت بین دولتی خـود، ف  بهی دیگر الملل
همچون جریان ها در بسیاري از حوزه .اند هدولتی فراهم کرد

 اي، هتوسـع هـاي   کمکمحیطی، حقوق بشر و  مشکالت زیست
ها  قوانین، البی ها، یک از این رژیمهر. جهانی بسیار قوي است

توان شـاهد ابتکار  ها می یک از این عرصهدر نتیجه در هر. دارند
شوند می و دموکراتیزاسیون بیشتر گویی پاسخنوینی بود که موجب 

هر روز این امکـان کـه شـفافیت،    . هستند منطبق کاچران ي»از پایین به باال«هیافت 
تر می افزایش یابد، محکم الملل بینکنترل و پاسخگویی در روابط 

مبنـاي آن حـوزه  ند که برک می ی را پیشنهادچهارچوب شهري
کننـد، بـه همـدیگر متصـل شـوند       مـی  ن کارجهانی روي آهاي  شهروندان و جنبش
Dryzek, 1999:(.  
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 پـیش پرسش ، این هستند
آیـا بـه علـت ادعـاي     

  نوع، وجود ندارد؟
از  الملـل  بـین بنیاد اساسـی حقـوق   

هـا   دولـت هـاي   حاکمیت موجب تعریف وظایف و صـالحیت 
مفهـوم دموکراسـی   . و بـا ایجـاد مرزهـاي دولتـی آن را واضـح سـاخته اسـت       

ها  مکتبی که حاکمیت دولت
بـه وسـیله حاکمیـت بـا     
خـواه سـتمگرانه و خـواه بـا     

بایـد بـا   ، شـوند  مـی  بـر یکـدیگر منطبـق   
 یک مفهـوم سـاختگیِ  

هـا   سرزمینی دولـت اندکی با محدود ساختن منافع فرا
ثري بـراي  ؤدنبـال پیـدا کـردن مفهـوم مـ     

چراکه مفهـوم حاکمیـت بـراي جلـوگیري از     

ســطوح متفــاوت  ۀمنازعــاتی کــه در ارتبــاط بــا موضــوع صــالحیت، در نتیجــ
و در  ،شوند باید از طریق تسـلط حکومـت جهـانی حـل شـوند     

تفکـر حـل و فصـل    . 
اما بر این . خیالی است

حتـی در صـورت    ؛توانند مورد احترام قرار گیرند
Falk,(.  

 الملـل  بینسیاست شهري، 
تـدریج بـا    خـود را بـه  

عمـومی اسـت کـه در آن    
شوند تا بـه   می متفاوت در مباحث مختلف در ارتباط با صالحیت درگیر

                                        
1. Hans Kelsen 

  یارتباط میان سطوح مختلف حکمران
هستند طور که سطوح و نهادهاي حکمرانی در حال افزایش

آیـا بـه علـت ادعـاي      ا به یکدیگر مـرتبط سـاخت؟  توان آنها ر می آید که چگونه
نوع، وجود ندارد؟ همهاي  عه میان سازمانحاکمیت، احتمال ایجاد مناز

بنیاد اساسـی حقـوق    عنوان به موضوع کلیدي در اینجا، حاکمیت
حاکمیت موجب تعریف وظایف و صـالحیت . است زمان ایجاد آن

و بـا ایجـاد مرزهـاي دولتـی آن را واضـح سـاخته اسـت       
مکتبی که حاکمیت دولت ؛ت گرفته استئنش 1کلسناز مکتب فکري  شهري

بـه وسـیله حاکمیـت بـا     ها  توجیه اعمال دولت. انگارد می را مانعی در برابر موفقیت
خـواه سـتمگرانه و خـواه بـا     ـ هر بـازیگر سیاسـی    . ذات دموکراسی ناسازگار است

بـر یکـدیگر منطبـق   هـا   هنگامی که صالحیت ـ  حاکمیت مردم
یک مفهـوم سـاختگیِ  ها  از منظر تاریخی، حاکمیت دولت .بازیگران دیگر یکی شود

اندکی با محدود ساختن منافع فرا که در موارداست  یافته
ـ  . موفق بوده است دنبـال پیـدا کـردن مفهـوم مـ      هبا این وجود ما بایـد ب

چراکه مفهـوم حاکمیـت بـراي جلـوگیري از     ت باشیم؛ گزین کردن آن با حاکمی
  .تسلط اقویا بر ضعفا، هنوز ضروري است

منازعــاتی کــه در ارتبــاط بــا موضــوع صــالحیت، در نتیجــ
شوند باید از طریق تسـلط حکومـت جهـانی حـل شـوند      می حکمرانی ایجاد

. دمسائل قضایی باید طبق اصول و اختیارات قانونی عمـل شـو  
خیالی است هاي قانونی ـ نه به وسیله زور ـ دقیقاً   منازعات از طریق رویه

توانند مورد احترام قرار گیرند می فرض استوار است که هنجارها
Falk, 1995: 74(جود داشت ونبود قدرت اجباري که در گذشته 

شهري،  پروژه دموکراسی جهان تاباشد  طلبانه بسیار جاه شاید
خـود را بـه   فراینداین . بکشاند حکمرانی و همبستگی جهانیرا به سوي 
عمـومی اسـت کـه در آن     یو ایـن تمرینـ   کنـد  مـی  دموکراتیک تصـدیق هاي 

متفاوت در مباحث مختلف در ارتباط با صالحیت درگیرهاي 
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ارتباط میان سطوح مختلف حکمران. 3- 6
طور که سطوح و نهادهاي حکمرانی در حال افزایش همان

آید که چگونه می
حاکمیت، احتمال ایجاد مناز

موضوع کلیدي در اینجا، حاکمیت
زمان ایجاد آن

و بـا ایجـاد مرزهـاي دولتـی آن را واضـح سـاخته اسـت       شده 
شهري جهان

را مانعی در برابر موفقیت
ذات دموکراسی ناسازگار است

حاکمیت مردم
بازیگران دیگر یکی شود

یافته سازمان
موفق بوده است

گزین کردن آن با حاکمیجای
تسلط اقویا بر ضعفا، هنوز ضروري است

منازعــاتی کــه در ارتبــاط بــا موضــوع صــالحیت، در نتیجــ
حکمرانی ایجاد

مسائل قضایی باید طبق اصول و اختیارات قانونی عمـل شـو  
منازعات از طریق رویه

فرض استوار است که هنجارها
نبود قدرت اجباري که در گذشته 

شاید
را به سوي 

هاي  دولت
هاي  سازمان
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به معنی برداشتن یـک قـدم بـه سـوي     

. را پوشـش داد  شـهري 
موضوعاتی نظیر شـهروندي جهـانی، ظهـور جامعـه مـدنی جهـانی و حاکمیـت بـه         

تـري   مباحـث جـامع   
 شـهري  ترین مخالفان دموکراسی جهان

از جهـان اسـت کـه تجربـه     
در واقـع،  . هایش را بدون تهدید و اجبار خـارجی داشـته اسـت   
تـوان   نمـی  با مورد اتحادیه اروپا دارد و

واضح است که همسانی میان کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بسیار بیشـتر  
شـهري،   پروژه دموکراسی جهان
و بر  بوده در حال گذار به این لیست

گـذار بـوده و   تأثیر این اعتقاد است که این همگرایی جهانی بر تحوالت داخلی آنهـا 

 انـد،  هدکـر کمـک   شـهري 
مناسـبی بـراي   هـاي   آن دسـته از کشـورهایی هسـتند کـه مثـال     
ن اتا به امروز متفکـر در این میان 

تـا بـر موضـوع اصـالحات     

مفهــوم  یاندیشــر مرحلــه نخســت باز
بسیاري از معیارهـایی کـه   

شـدند،   مـی  در تئوري دموکراسی در داخل واحدهاي سیاسی خودمختار به کار بـرده 
در نتیجه معیارهاي جدید را 

همچنین . کردامروزین دموکراسی اتخاذ 

به معنی برداشتن یـک قـدم بـه سـوي      این در سطح جهانی برسند که ییکسان
  .مدنیت پیشرفته است

  فرجام سخن
شـهري  این نوشتار تنها بخشی از مباحث مربوط به دموکراسی جهان

موضوعاتی نظیر شـهروندي جهـانی، ظهـور جامعـه مـدنی جهـانی و حاکمیـت بـه         
 ۀکـه شایسـت   حـالی  فتند، درصورت مختصر مورد توجه قرار گر

ترین مخالفان دموکراسی جهان این امر شاید مورد تعجب باشد که مهم
از جهـان اسـت کـه تجربـه     اي  هقـ طاروپـا تنهـا من   حال آنکـه  همان اروپاییان هستند
هایش را بدون تهدید و اجبار خـارجی داشـته اسـت    همگرایی بین دولت

با مورد اتحادیه اروپا دارد واي  هعمدهاي  تفاوت شهري وکراسی جهان
  .مدلی جهانی دانست

واضح است که همسانی میان کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بسیار بیشـتر   کامالً
پروژه دموکراسی جهان ،عالوه بر این. از کشورهاي عضو سازمان ملل است

در حال گذار به این لیست دموکراتیککشورهاي غیرخواهان اضافه کردن 
این اعتقاد است که این همگرایی جهانی بر تحوالت داخلی آنهـا 

  .یشتر سوق خواهد دادرا به سمت دموکراسی ب
شـهري  بسیاري از اندیشمندانی که به ایده دموکراسـی جهـان  

آن دسـته از کشـورهایی هسـتند کـه مثـال      خودشان شهروندان
در این میان . نوردیک، کانادا و استرالیا مانند اند گراییشهر

تـا بـر موضـوع اصـالحات     انـد   هیی بیشتر بر روي حکمرانی جهانی کار کـرد 
  .نهادي به شکل دموکراتیک

ر مرحلــه نخســت بازآنچــه در ایــن مقالــه صــورت گرفــت د
بسیاري از معیارهـایی کـه   . از سطح محلی تا جهانی. دموکراسی در همه سطوح بود

در تئوري دموکراسی در داخل واحدهاي سیاسی خودمختار به کار بـرده 
در نتیجه معیارهاي جدید را  .اند هدیگر کارایی خود را در جهان امروزي از دست داد

امروزین دموکراسی اتخاذ هاي  اصول و رویه ها، وجه به ارزشباید با ت

  

 

یکسان ۀنتیج
مدنیت پیشرفته است

فرجام سخن
این نوشتار تنها بخشی از مباحث مربوط به دموکراسی جهان

موضوعاتی نظیر شـهروندي جهـانی، ظهـور جامعـه مـدنی جهـانی و حاکمیـت بـه         
صورت مختصر مورد توجه قرار گر

این امر شاید مورد تعجب باشد که مهم. بودند
همان اروپاییان هستند
همگرایی بین دولت

وکراسی جهاندم
مدلی جهانی دانستآن را 

کامالً
از کشورهاي عضو سازمان ملل است

خواهان اضافه کردن 
این اعتقاد است که این همگرایی جهانی بر تحوالت داخلی آنهـا 

را به سمت دموکراسی ب نهاآ
بسیاري از اندیشمندانی که به ایده دموکراسـی جهـان  

خودشان شهروندان
شهر جهان
یی بیشتر بر روي حکمرانی جهانی کار کـرد امریکا

نهادي به شکل دموکراتیک
آنچــه در ایــن مقالــه صــورت گرفــت د

دموکراسی در همه سطوح بود
در تئوري دموکراسی در داخل واحدهاي سیاسی خودمختار به کار بـرده 

دیگر کارایی خود را در جهان امروزي از دست داد
باید با ت



ان را همراه با از گذشته باشد تا بتواند حقوق تمام شهروند
یک بار دیگر این امر مورد پذیرش قرار گرفته 

 دوم اینکـه . سـرزمینی تطـابق ندارنـد   
. ی بـه تحقیـق بیشـتري نیازمنـد اسـت     

هم آنارشیک نیسـت و از قواعـد   
سیاست چماق و هـویچ همچنـان در حـال    

 ممکنداخـل کـردن فـاکتور آبـرو در آن غیـر     
و هـا   نرمی بود که رفتار دولت

بیشـتر بـا تحـوالت    بایـد  
هـاي خـاص، حـول     ما شاهد افـزایش تعـداد شـرکت   

 عنـوان  به .مردمی هستیم
اهراتی مخالفت خود را با جنگ عـراق  

 هـاي  اعتـراض در روزهاي بعدي نشریه نیویورك تـایمز، بـا اشـاره بـه     
عالوه بر ایـن،  . خواند

 .گـذار هسـتیم  تأثیر یـک عنصـر  
ملکـه جهـان نـام     عنـوان 

تـوان امیـدوار بـود کـه     
هـاي   ، بیشتر در جهت ترکیـب جنبـه  

و محـدود را   گـرا  واقـع 
  .دنبال کنیم که هدف نهایی آن رسیدن به نظم جهانی مطلوب باشد

ایـن   .توان منتظر خلق یکباره جامعه و حکومـت دموکراتیـک جهـانی بـود    
 بـه منظـور  د و هر قدمی که در این مسیر 

  .است ثرؤشود، مفید و م
قـدرت   اي انـدازه ین بـار در تـاریخ بشـر، کشـورهاي دموکراتیـک،      

بـا  . کافی است ،که براي کنترل جهان
                                        
1. William Led 

از گذشته باشد تا بتواند حقوق تمام شهروندتر  این مفهوم باید منعطف
یک بار دیگر این امر مورد پذیرش قرار گرفته . آورده سازدسهامداران و بانکداران بر

سـرزمینی تطـابق ندارنـد   هـاي   لتکه مرزهاي جوامع سیاسی دیگر با دو
ی بـه تحقیـق بیشـتري نیازمنـد اسـت     المللـ  بـین اهمیت هنجارها و قواعد در امـور  

هم آنارشیک نیسـت و از قواعـد   ها  قدر همچنین واضح است که سیستم آنارشیک آن
سیاست چماق و هـویچ همچنـان در حـال    . کند می و هنجارهاي خاص خود پیروي

داخـل کـردن فـاکتور آبـرو در آن غیـر     توضیح رفتار دولت بـا  و  است
نرمی بود که رفتار دولتهاي  هنجارها و قدرت به دنبالدر اینجا باید . نماید

  .سازند می ی را متأثرالملل هاي بین
بایـد   شهري سوم اینکه دورنماي تئوریک دموکراسی جهان

ما شاهد افـزایش تعـداد شـرکت   . آمیخته شوددرواقعی جوامع، 
مردمی هستیمهاي  همچنین شاهد افزایش جنبش محور موضوعات خاص،

اهراتی مخالفت خود را با جنگ عـراق  ظنفر در تها  ، میلیون2003فوریه  15مثال در 
در روزهاي بعدي نشریه نیویورك تـایمز، بـا اشـاره بـه     . نشان دادند

خواند امریکانها را ابرقدرت نوظهور در برابر ایاالت متحده آمردمی، 
یـک عنصـر   عنوان بهما شاهد تصدیق نقش افکار عمومی جهانی 

عنـوان  بهاز آن  1ویلیام لدیی امریکاطلب  طور که متفکر صلح
تـوان امیـدوار بـود کـه      مـی . تئوریک محکم اسـت  ۀزمین ند پیشبرده و این امر نیازم

، بیشتر در جهت ترکیـب جنبـه  شهري ن دموکراسی جهانامتفکر ةآیندهاي 
واقـع لذا باید یک مسیر  کنند؛فعالیت  فرایندتئوریک و عملی این 

دنبال کنیم که هدف نهایی آن رسیدن به نظم جهانی مطلوب باشد
توان منتظر خلق یکباره جامعه و حکومـت دموکراتیـک جهـانی بـود     نمی

د و هر قدمی که در این مسیر شبه صورت تدریجی میسر خواهد 
شود، مفید و م می نزدیک کردن بشر به مقصد نهایی خویش برداشته

ین بـار در تـاریخ بشـر، کشـورهاي دموکراتیـک،      نخستبراي 
که براي کنترل جهاندارند امی و سیاسی ظن ،تکنولوژیکـ   اقتصادي
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این مفهوم باید منعطف
سهامداران و بانکداران بر

که مرزهاي جوامع سیاسی دیگر با دو
اهمیت هنجارها و قواعد در امـور  

همچنین واضح است که سیستم آنارشیک آن
و هنجارهاي خاص خود پیروي

است تداوم
نماید می

هاي بین سازمان
سوم اینکه دورنماي تئوریک دموکراسی جهان

واقعی جوامع، 
محور موضوعات خاص،

مثال در 
نشان دادند

مردمی، 
ما شاهد تصدیق نقش افکار عمومی جهانی 

طور که متفکر صلح همان
برده و این امر نیازم

هاي  نسل
تئوریک و عملی این 

دنبال کنیم که هدف نهایی آن رسیدن به نظم جهانی مطلوب باشد
نمی

به صورت تدریجی میسر خواهد  فرایند
نزدیک کردن بشر به مقصد نهایی خویش برداشته

براي 
اقتصادي
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. کنـد  مـی  حکمرانـی  
 تسلیت اندوهناکی بیش نخواهـد بـود اگـر ثابـت شـود کـه      

 الملـل  بـین این وجود، قدرت نظامی یک بار دیگر بر سیاسـت  
تسلیت اندوهناکی بیش نخواهـد بـود اگـر ثابـت شـود کـه       شهري دموکراسی جهان

  õ .محدود سازد ینده رااتواند قدرت هژمونیک فز

    

  

 

این وجود، قدرت نظامی یک بار دیگر بر سیاسـت  
دموکراسی جهان

تواند قدرت هژمونیک فز نمی
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