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 چکیده
 حیـات  عملـی  و نظري هاي عرصه ،شدن جهانی فرایند باالي سرعت علت به

 ،مکـان  و زمـان  فشـردگی  اثـر  در و شـده  مواجـه  شگرفی تحوالت با بشري
 از یکـی  .انـد  خـورده  گره یکدیگر به ها ملت دولت خارجی و داخلی هاي حوزه
 داخـل  در دموکراسـی  میـان  رابطـۀ  پیوسـتگی،  هم به این مصادیق ترین مهم
 هـدف  .اسـت  ملـی  مرزهـاي  فراسـوي  در شـدن  جهانی امواج با ها ملت دولت
 دموکراسـی  شـدن  جهانی از شینا اتتأثیر تبیین، و توصیف مقاله، این اصلی
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 و یالمللـ  بـین  بـازیگران 
 ایـن  مقاله اصلی پرسش
 داشـته  یالمللـ  بین بازیگران

 فرامـرزي  بـا  دموکراسـی 
 المللـی  بـین  هـاي  سازمان

 مـد  را فرعـی  پرسـش 
 بـر  آن تـأثیر  و شـدن  جهـانی 
 کـارکرد  و دولتـی غیر بـازیگران 

 در اسـتفاده  مـورد  روش

 بـازیگران  تکثرگرایی، ملت،

بـازیگران  واقعیت رهگذر، این از تا .است یالملل بین عرصۀ در
پرسش .شود تحلیل یالملل بین هاي سازمان در آنها کارکرد
بازیگران بر يتأثیر چه دموکراسی شدن جهانی :که است
دموکراسـی  شـدن  جهـانی « که است شده ادعا پاسخ در است؟
سازمان در بازیگران تکثر به دموکراتیک هنجارهاي کردن
پرسـش  چندین همچنین حاضر، پژوهش .»است دهکر کمک
جهـانی  فراینـد  ماهیـت  شـامل  کـه  دارد خـویش  نظر
بـازیگران  ظهـور  چگونگی ملی، دموکراتیک هاي دولت
روش .بـود  خواهد یالملل بین نهادهاي چهارچوب در آنان
  .است تحلیلی توصیفی پژوهش، این

ملت، دولت دموکراسی، شدن جهانی :کلیدي هاي واژه
  یالملل بین هاي سازمان ی،الملل بین
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 گسـتردگی  و وسـعت  .ماست
 سیاسـی  و اقتصـادي  فرهنگـی، 

 از حکمرانـی  غالـب  شکل عنوان
 دموکراسـی  بر شدن جهانی چندبعدي
 حکمرانـی  اشـکال  از یکی عنوان
 سیاسـی  هـاي  رژیـم  همـۀ  تقریباً

 نظیـر  ي،دار حکومـت  سـنتی 
 و مقـررات  قـوانین،  اکثـر  و 
 کوتـاه  دورة اسـتثناي  بـه  که امري
 ،شدن جهانی امواج دیگر، سوي
 خـارجی  و داخلـی  هـاي  سیاسـت 

 پسـاملی  منظومـۀ  دموکراسـی، 
 تنهـا  پسـاملی،  مشروعیت براي

 ایـن  در ).1380 هابرمـاس، 
 تـا  اسـت  ممکـن  تنها بروکراتیک،

 فقـط  امـا  کننـد،  تـر  سـبک  را
 هـاي  سـازمان  با همراه فراملی
 مشـروعیت  از الگـویی  تواننـد 

                                                                
1. Jurgen Habermas 

  

  مقدمه
ماست عصر پدیدة بارزترین و ترین مهم شدن جهانی شک، بی

فرهنگـی،  هاي عرصه تمام که است حدي به شدن جهانی پدیدة
عنوان  به دموکراسی و است ساخته متأثر بیش و کم را بشر
چندبعدي پدیدة تأثیرات ،حال بااین .نیست مستثنا امر این

عنوان  به دموکراسی امروزه، .است شده واقع غفلت مورد
تقریباً و است رو روبه جهان سراسر در اي گسترده اقبال با

سـنتی  اشـکال  بـراي  جـایی  دیگـر  .هسـتند  دموکراسی مدعی
 اسـت  نمانـده  بـاقی  مـوروثی  و استبدادي هاي حکومت
امري .گیرند یم مردم از را خویش مشروعیت ها سیاست

سوي از .است نداشته سابقه بشر تاریخ در آتن دموکراسی
سیاسـت  بـه  و نوردند درمی را ملی مرزهاي موج، همچون
   .دهند می شکل ها ملت دولت

دموکراسـی،  آینـدة  و شدن جهانی کتاب در 1هابرماس یورگن
براي مبنایی مثابۀ به دموکراتیک فرایندهاي که است معتقد

هابرمـاس، ( دارنـد  شـدن  فـراهم  امکان جمعی تصمیمات طریق از
بروکراتیک، تمهیدات همچنین و بازار و دولت ساختار راستا،
را نوسـازي  هـاي  فرایند از ناشی هاي بحران بتوانند حدي

فراملی ارتباطی هاي شبکه از منتج و کارآمد عمومی حاکمیت
تواننـد  مـی  جهـانی  سیاسـی  هـاي  جنبش و دولتی غیر تعاونی

                         



 اجـراي  و اتخـاذ  نامکـا  جهـانی 
 یگـانگی  و وحـدت  کـه  کنـد 
 پدیـدة  یـک  صـورت   بـه  جهـانی 

 التـزام  یـک  و جهـانی  مشترك
 رشـد  دموکراسی به نسبت جهانی

 فـراز  بـر  وطنانه جهان اجباري
 بـه  ضـروري  نیـازي  موجـود، 

 قبیـل  از انتزاعی نهادین اصول
  .ورزد می تأکید است،
 ،1مـولر  کالوس قلم به شدن 
 مـولر، ( اسـت  ها دولت ملی 

 مسائل داشتن نظر در با و کلی
 بـه  اسـت  اي دریچـه  کتـاب 
 رفتن دست از مالی، هاي بازار

 از کـه  محیطـی  زیسـت  خطرهـاي 
 ادغـام  اثـر  در اقتصـادي  هـاي 

 هـا،  دولـت  کنتـرل  از آنهـا  شـدن 
 هـا،  حکومـت  فرسـایش  و مهـاجرت 

 پایـان  از پـس  جهـانی  عرصـۀ 
 مـالی  نهادهاي ویژه به المللی

   .کند می توجه اروپا اتحادیۀ مخصوصاً
 بـه  توان می دارند پژوهش ین

 نوشـته  2وطنـی  جهـان  دموکراسـی 
 آنتـونی  از 4سرزمینی دموکراسی

                                                                
1. Klaus Mueller 
2. Democracy and Global Order; From the Modern State to Cosmopolitan Democracy
3. David Held 
4. The Transformation of democracy: Globalization or Territorial Democracy

جهـانی  یـا  اي منطقـه  هـاي  رژیـم  به که کنند ایجاد عمومی
کنـد  می اعالم وضوح به هابرماس .دهد آور الزام هاي تصمیم

جهـانی  بـازار  و دولتـی  مـدیریت  بـرخالف  باید اجتماعی
مشترك یتمسئول احساس نوعی و کند پیدا تجلی وطن جهان

جهانی شهروندان نگرش در همگانی مشارکت به مشترك
اجباري وحدت چنین تشکیل ماسهابر منظر از ،بنابراین ؛یابد

موجـود،  مشـکالت  رغم به مکانی و انیزم ملی، مؤثر هاي پیوند
اصول بر که جامعه از الگویی ریزي پی به وي .رود می شمار
است، مبتنی ملت دولت واحد بر نه و دموکراسی و آزادي

 جهانی دوران در جهانی سیاست و دموکراسی کتاب
 حاکمیت بر آن تأثیر و شدن جهانی به مربوط دیگري اثر

کلی دید زاویۀ از را شدن جهانی کتاب این رد وي .)1384
کتـاب  ایـن  .اسـت  کرده بررسی اجتماعی و سیاسی اقتصادي،

بازار کردن لیبرالی یعنی شدن جهانی روند اصلی هاي عرصه
خطرهـاي  اجتمـاعی،  عدالت زمینۀ در کشورها دستاوردهاي

هـاي  بنگـاه  یـابی  قـدرت  رونـد،  مـی  فراتر کشورها مرزهاي
شـدن  خـارج  و یکدیگر در مختلف کشورهاي هاي بنگاه
مهـاجرت  فزاینـدة  امـواج  غربـی،  زندگی سبک رشگست

عرصـۀ  در آن گسـترش  امکان و موکراسید تحول چگونگی
المللی بین هاي سازمان به همچنین نویسنده، .سرد جنگ یافتن
مخصوصاً اي منطقه هاي اتحادیه به و پردازد می المللی بین

ینا موضوع با نزدیکی ارتباط که التینی هاي کتاب از
دموکراسـی  تـا  مدرن دولت از :جهانی نظم و دموکراسی کتاب
دموکراسی یا شدن جهانی :دموکراسی تحول کتاب و 3هلد دیوید

                         

Democracy and Global Order; From the Modern State to Cosmopolitan Democracy 
The Transformation of democracy: Globalization or Territorial Democracy 
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 اساسـی  اصـول  از برخـی  باید
 را خـود  بتواند حکمرانی، از

 گیـري  شـکل  بـه  هلـد  تـاریخی 
 رابطـه  در زیادي چیز ولی است،

Held, 1995.( نشـان  نیز گرو مک 
 عمل دموکرات لیبرال هاي دولت

 عصـر  در موکراسـی د  لیبـرال 
 ی،المللـ  بین نهادهاي بر شدن

 شـدن  جهـانی  از شـی نا اتتـأثیر 
 یالمللـ  بین بازیگران واقعیت

 اسـت  ایـن  مقاله، اصلی پرسش
 پاسـخ  در اسـت؟  داشته یالملل

 دموکراتیک هنجارهاي نمودن
 حاضـر،  پـژوهش  .»اسـت  ده
 فراینـد  ماهیـت  شـامل  کـه  دارد

 غیـر  بازیگران ظهور چگونگی
 استفاده مورد روش .شود می 

 يا کتابخانـه  منـابع  از هـا  داده
   .است شده

 طـور  به هنوز آن ابعاد و ماهیت
 .دارد تـداوم  همچنـان  پدیـده 
 از متضـادي  و گوناگون هاي

 چگـونگی  و چیسـتی  توضـیح 
 اتتـأثیر  تـا  رسـد   مـی  نظـر  
   .دهیم قرار 

                                                                
1. Anthony Mcgrew 

باید که است این هلد، محوري  ایدة .کرد اشاره 1گرو مک
از شکلی عنوان  به دموکراسی تا یابند تحول سیاسی نظریۀ

تـاریخی  نگـاه  .دهد وفق جدید المللی بین و ملی تحوالت با
است، ستودنی تمل دولت و دموکراسی همچون مفاهیمی

1995( گوید نمی ما به ،شدن جهانی عصر رد تکثرگرایی با

دولت آن تحت که رایطیش چگونه شدن جهانی که دهد می
لیبـرال  الگـوي  تحـول  رو، ازایـن  ؛اسـت  داده تغییر نمایند، می

شدن جهانی اتتأثیر به لکن داند؛ می ضروري را شدن جهانی
  ).Mcgrew, 1997( است توجه بی

تـأثیر  تبیـین،  و توصـیف  مقالـه،  ایـن  اصـلی  هدف
واقعیت رهگذر، این از تا .است یالملل بین عرصۀ در دموکراسی

پرسش .شود تحلیل یالملل بین هاي سازمان در آنها کارکرد و
الملل بین بازیگران بر يتأثیر چه دموکراسی شدن جهانی که

نمودن فرامرزي با دموکراسی شدن جهانی« که است شده ادعا
دهکـر  کمـک  المللـی  بین هاي سازمان در بازیگران تکثر به

دارد خـویش  نظـر  مـد  را فرعی پرسش چندین همچنین
چگونگی ملی، دموکراتیک هاي دولت بر آن تأثیر و شدن جهانی
می یالملل بین نهادهاي چهارچوب در آنان کارکرد و دولتی

داده گردآوري در که است تحلیلی توصیفی پژوهش، این در
شده گرفته بهره یلالمل بین اسناد و مقاالت کتب، همچون
ماهیت ،شدن جهانی اصطالح کاربرد در فراوانی رغم به
پدیـده  این با رابطه در نظرها اختالف و نیست مشخص کامل

هاي برداشت دموکراسی، جهانی محبوبیت وجود با همچنین
توضـیح  چیـز،   هـر  از قبل ،رو ازاین ؛دارد وجود اصطالح این

 بـه  ضـروري  دموکراسـی  مفهـوم  و شـدن  جهانی پدیدة
 نظر مد را یالملل بین بازیگران بر دموکراسی شدن جهانی

                         



 1»المللی بین گرایی هم« همچون
 عمیـق  التتحـو  از اي مجموعـه 
 وجـود  بـا  .اسـت  شـده  سرزمینی

 نظـر  اتفـاق  نکتـه  این روي بر
 در مشـابه  هـاي  حوزه میان المللی
 مـیالدي  1990 دهـۀ  اوایـل  از

 درآمیخـتن  بـا  و هـا  ملـت  دولـت 
 این البته .اند دهکر کمک جهانی
 و شـدن  جهـانی  فراینـد  گسـترش 
 دیگـران،  و بیلـیس ( است یافته

 نوظهور اقتصادي بازیگران و
 مد بیشتر تعامالت اقتصادي ابعاد

 تضـعیف  که المللی، بین مالی
 قـرار  توجـه  مـورد  نیز تعامالت

 شـده  ارتبـاطی  هـاي  فنـاوري 
 گیرنـد،  می قرار شدن جهانی 
 تصـمیمات  محصـول  آنهـا  از

 یـاري  گونـاگون  4»ملـی  مرزهـاي 

 مختلـف  هـاي  عرصه از 5»زدایی
 از مختلفـی  افـراد  بـا  روزانـه 

                                                                
1. International Integration   
3. De-bordering  
5. De-nationalization 

  مفاهیم تعریف .1
   شدن جهانی .1- 1

همچون اصطالحاتی کنار در معموالً که شدن جهانی اصطالح
مجموعـه  شامل رود، می کار به 2»جهانی ارتباطات« افزایش و

سرزمینی ملت دولت از 3»زداییمرز« موجب که است جهانی
بر آنها همۀ ،شدن جهانی پدیدة از گوناگون هاي برداشت

المللی بین تعامالت افزایش موجب شدن جهانی که دارند
از که تحوالتی .است شده مختلف هاي ملت دولت داخل
دولـت  مـرزي  موانـع  از عبـور  بـا  تدریج به اند، شده شروع

جهانی یکپارچۀ اقتصاد ایجاد به یکدیگر رد ملی اقتصادهاي
گسـترش  بـا  بلکه نیست، ملی مرزهاي رفتن بین از معنی به

یافته کاهش ملی مرزهاي اهمیت جهانی ارتباطات افزایش
1383: 67(.  

و ها فعالیت به اشاره براي ابتدا شدن جهانی اصطالح
ابعاد یعنی ؛رفت می کار به جهانی اقتصاد بازار تشکیل و

مالی هاي جریان رشد و آزاد تجارت افزایش با ولی .بود نظر
تعامالت این فرهنگی و سیاسی ابعاد شد می موجب را مرزها
فنـاوري  در انقالب به منجر المللی بین تعامالت افزایش .گرفتند
 فرایند چتر زیر همگی که چندبعدي تحوالت این .است
از بسـیاري  بلکه نگرفتند، انجام خودکار صورت  به صرفاً

مرزهـاي « فرسـایش  بـه  کـه  بودنـد  رهبران آگاهانۀ سیاسی
  ).Axtmann, 1997: 323( رساندند

زدایی ملی« به منجر همچنین فراملی دهايپیون تقویت
روزانـه  صـورت   بـه  مردم از بسیاري .است شده بشري حیات

                         
 2. Global Communications 

 4. National Boundaries 
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 منظـور  به را خویش کاشانۀ و
 عظـیم  سـیل  بـه  و کننـد  مـی 

 مقـدار  بـه  ملـی  فرهنگـی  و 
 خـود  علمی هاي یافته جهان 

 مرززدایـی  ،حال بااین .سازند
 اسـت  آورده وجـود  به نیز را

 تغییـرات « بـه  تـوان  می جمله
 تروریسـتی  هـاي  گروه تخریبی

 الگـوي  عنـوان   بـه  لیبرال دموکراسی
 .یافـت  جهـانی  مقبولیت مردم،
 وجـود  ها دولت داخل در دموکراتیک
 قواعد در هم و سیاسی هاي نظریه

 شهروندان از را خویش قدرت
 قـدرت  ،ایـن  بـر  افـزون  .نماینـد 

 اعمال قانون حاکمیت با مطابق
 ملـی  سیاسـی  هاي گروه قبول

 و دارد جـود و دموکراسـی  مفهـوم 
 اصـالت  بـر  اي عـده  ،مقابـل  
 معنـی  بـه  دموکراسـی  کـه  نکته

 از حاکمـه  هیئـت  در مرتـب 
 ایـن  تر، روشن عبارت به .دارند
 داخـل  در باشـند  کـه  هـم  شـکل 

                                                                
1. Climate Changes 
2. Global Financial Crises  

و خانه مردم از زیادي عدادت .ارتباطند در دیگر هاي ملیت
مـی  رها مرزها فراسوي در زندگی جهت بهتر شرایط یافتن

 اقتصـادي  هـاي  سیاست .پیوندند می المللی بین مهاجران
 هاي دانشگاه و اند داده دست از را خویش معناي زیادي

سازند می منتشر جهانی معتبر مجالت در و جهانی سطح در را
را جدیدي خطرات ،شدن جهانی عصر در ها ملت دولت از
جمله آن از .دگنج نمی سرزمینی تقسیمات چهارچوب در که
تخریبی عملیات و 2»جهانی مالی هاي بحران« ،1»هوایی و آب

  ).Rahn, 2005: 155( کرد اشاره

  دموکراسی .1- 2
دموکراسی سابق، شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی دنبال به

مردم، عمومی قدرت به نسبت احترام بر تأکید با حکمرانی
دموکراتیک حقوقی اصول روي بر کلی اجماع یک امروزه
نظریه در هم اصول، این از برخورداري که طوري به دارد

قدرت باید ها دولت رهبران .شوند می تلقی ضروري حقوقی
نماینـد  کسب اي دوره و عمومی آزاد، انتخابات طریق از و

مطابق باید گیرد، می قرار سیاستمداران دست در که عمومی
قبول مورد حاکمه هیئت ترکیب در تغییر محدودیت و شود
  .)231-242 :1381 توحیدفام،( باشد

مفهـوم  از گونـاگونی  هـاي  برداشـت  اینکه، جودو با
 در و دهند می نسبت مردم عمومی ارادة به را آن اي عده

نکته این روي بر همگی ولی کنند، می تأکید فردي آزادي
مرتـب  تغییـرات  امکـان  و گیري تصمیم قدرت در شدن سهیم
دارند نظر اجماع است، مشخص هاي رویه و نهادها طریق
شـکل   هـر  بـه  حکمرانـی  دموکراتیک هاي رویه و نهادها

                         



 و شـهروندي  مفهـوم  بـا  رابطـه 
 فراسـوي  بـه  دموکراسـی  گسترش
 بـاقی  نظریـه  یـک  حـد  در تنها

 ملـی  مرزهـاي  داخل در دموکراتیک
 شـدن  جهـانی  اتتأثیر با رابطه

 دموکراتیـک  ترتیبـات  رشـته 
 سـازي  جهـانی  بـراي  لهمسـئ 

 جهانی سطح در دموکراسی 
 و هـا  دولـت  افراد، اطاعت به
 ،حـال  بـااین  .بـود  امیـدوار  جهانی
 هـا  دولـت  داخـل  در واقـع  دموکراتیـک 

 آشـکار  را مسئله این با رابطه
 محـور  سـه  در تـوان  مـی  را 

  .پردازیم

 را سیاسـی  مؤسسات و ها ارزش
 رفـتن  بـین  از حـال  در هـا  دولت

 یکـی  .آورد مـی  وجود به متفاوتی
 در المللـی،  بـین  و ملـی  هـاي 
 پـیش  از بیش انیروه و ساختارها

 تداخل دیگر هاي بخش به بخش
 از بسـیاري  تـا  اسـت  شـده  

 علیـه  تهدیـدي  را شـدن  جهـانی 
 بـراي  شـدن  جهـانی  خطـر  ولـی 

رابطـه  در دموکراسی و شوند می گرفته کار به ها ملت دولت
گسترش که است دلیل همین به .یابد می معنا ملی مرزهاي
تنها و شود می مواجه اي عدیده مشکالت با ملی مرزهاي

  ).Bobbio, 1995: 40( ماند می

   دموکراسی شدن جهانی پیامدهاي .2
دموکراتیک حکمرانی هاي رویه و قواعد با رابطه در امروزه
رابطه در نظري اجماع چنین ولی ،دارد وجود نسبی توافقی

رشـته  یـک  به دستیابی .خورد نمی چشم به ملی هاي دولت بر
مسـئ  تـرین  مهـم  باشـد،  عامـه  اکثریت قبول مورد که فراملی

 براي عینی مرجع یک غیاب در چراکه است، دموکراسی
به توان نمی )داخلی دموکراسی براي ملی دولت همچون(

جهانی دموکراتیک قواعد از گوناگون المللی بین نهادهاي
دموکراتیـک  هـاي  رویه بر شدن جهانی فرایند که اتیتأثیر

رابطه در زنی گمانه ضرورت که است حدي به است گذاشته
 دموکراسـی  شـدن  جهانی پیامدهاي ،طورکلی به .سازد می

پردازیم می آنها از یک هر به ادامه در که دکر صهخال اساسی

  ملی واحدهاي سیاسی خودمختاري تضعیف .2- 1
ارزش همچنین و سرزمینی ملی دولت ماهیت شدن جهانی
دولت خصوص در سیاسی قدیم نظم .است ساخته متأثر
متفاوتی سیاسی اقتدارهاي ساختارها، تجدید روند و است

هـاي  سیاسـت  پیوسـتگی  هـم  بـه  تحـوالت،  این هاي جنبه از
ساختارها بازیگران، تنها نه .است فرهنگ و اقتصاد هاي حوزه

بخش یک از سطوح تمامی در بلکه اند، شده متصل هم به
 موجب تحوالت این همۀ .است شده ایجاد پوشانی هم و

جهـانی  ،گرو مک آنتونی و هلد دیوید همچون پژوهشگران
ولـی ). Held & Mcgrew, 2002:171( بدانند ملی دموکراسی
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 و اقتـدارگرا  هـاي  حکومـت  
 و تـدریجی  صـورت   بـه  خطـري 
 گیـري  تصـمیم  هايفراینـد  در
 شـدن  جهانی تهدید با رابطه 

  :از عبارتند

 منزلـۀ  بـه  را پیوندنـد  می وقوع
 ایـن  طبـق  .دانـد  مـی  کشور 
 آن بـا  ماهوي تفاوت و ستامریکا

 کـه  اسـت  ییامریکـا  نئولیبرالیسـم 
 تسـلط  و برتـري  بـه  فراینـد 

 اشـکال  چراکه شود، می منجر
 بـه  را خـودي  فرهنـگ  و برد
 فراینـد  طریق از ییامریکا هاي
 سـابقۀ  بـی  برتـري  شـکل  بـه 
 راسـتا،  ایـن  در .شـوند  مـی  
 ،4»جهـانی  بانـک « ،3»پـول  المللی
 فراینـد  کـارگزاران  6»متحـد  

 خـدمت  امریکـا  ملـی  منـافع 

 نمـود  شـدن  جهـانی  فراینـد  
 ایـن  طبـق  .کشـد  مـی  چالش
 بـا  چراکـه  انـدازد،  مـی  خطـر 
 قــدرت امریکــا متحــدة ایــاالت

                                                                
1. Americanization   
3. International Monetary Fund (IMF) 
5. World Trade Organization (WTO) 

 جانـب  از کـه  خطري با ملی، متداول دموکراسی الگوي
خطـري  چنـین  .بود خواهد متفاوت کلی به ،هست توتالیتر
در مسـتقیم  مداخلۀ از و گذارد می را خویش تأثیر نامرئی

 در عمده رهیافت نوع سه ،طورکلی به .کند می خودداري
عبارتند که است موجود ها دولت ملی خودمختاري به نسبت

 1»شدن ییامریکا« عنوان  به شدن جهانی .1-1-2

وقوع به شدن جهانی عنوان تحت که تحوالتی اول، رهیافت
کشور این زندگی سبک و امریکا متحدة ایاالت منافع گسترش
امریکا هژمونی از بیش کمی شدن جهانی فکري، رهیافت
نئولیبرالیسـم  پیـروزي  معنـاي  بـه  شدن جهانی ،رو ازاین ؛ندارد

فراینـد  ایـن  همچنین .سازد می منتفع را کشور این هاي شرکت
منجر سازي فیلم و 2»تفریح صنعت« طریق از امریکا فرهنگی

برد می بین از را دیگر ملل اجتماعی و فرهنگی الگوهاي و
هاي دانشگاه برتري نیز علمی لحاظ به .نشاند می آنها جاي

بـه  اتفاقـات  یـن ا همۀ .یابد می تداوم و تثبیت شدن جهانی
 متجلـی  جهانی عرصۀ در متحده ایاالت نظامی و اسیسی

المللی بین صندوق« همچون اصلی المللی بین هاي سازمان
 ملل سازمان« کمتر مقدار به و 5»جهانی تجارت سازمان«

منـافع  و اهـداف  به درنهایت که روند می شمار به شدن جهانی
  ).platter, 2002:61-66( کنند می

 چهـارچوب  در امریکـا  متحـدة  ایاالت طلبی برتري
چالش به را تر ضعیف هاي دولت ملی خودمختاري که یابد می

خطـر  بـه  را ملی موکراسید یی،امریکا شدن جهانی رهیافت،
ایــاالت هژمــونی برابــر در انقیــاد و ســازي یکســان تــرویج

                         
 2. Entertainment Industry 

. International Monetary Fund (IMF) 4. World Bank (WB) 

. World Trade Organization (WTO) 6. United Nations (UN) 



 فشـارهاي  نتیجۀ در و چهارچوب
 و اقتصـاد  سیاسـت،  دهـی  شـکل 

 شـدن  جهـانی  فراینـد  ماهیت
 هـاي  جریان از اي گسترده طیف
  .شوند می شامل را 2»بخش رهایی

 منظـور  بـه  داري سـرمایه  نظـام 
 رابطـه  ایـن  در که خطري .کند

 اجتمـاعی  طبقـات  میـان  تعـادل 
 بـر  داري حکومـت  از شـکلی 

 کـه  اسـت  اسـتوار  )پایین و 
 داري سـرمایه  گسترش .است

 طبقـۀ ( فقـرا  و )بـاال  طبقۀ( داران
 هـم  بر را تعادلی چنین دیگر،

 اروپایی سوسیالیست احزاب 
 نمایندگان از بسیاري ،این بر 

 ماهیـت  از دفعات به نیز المللی
 غربـی  داران سـرمایه  و هـا  دولـت 
 بـر  ملـی  دولت ساختارهاي 
 طبقـۀ  کـارگزار  تـرین  مهـم  همچنان

 شـهروندان  زنـدگی  دهـی  سازمان
 مخصوصـاً  المللـی،  بـین  نهادهاي

                                                                
1. Democratic National procedures 
2. Emancipatory Democracy  

چهارچوب این در .برد می بین از را ملی متفاوت گیري تصمیم
شـکل  بـه  قـادر  1»ملی دموکراتیک هاي رویه« ،شدن جهانی
ماهیت از ترتیب بدین که انتقادهایی .نیستند ملی زندگی سبک
طیف و متفاوتند نظري و فکري منشأ لحاظ به شده مطرح
رهایی دموکراسی« داران طرف تا نتیس کار محافظه سیاسی

  داري سرمایه استراتژي عنوان  به شدن جهانی .2- 1- 2
نظـام  هـاي  تـالش  قالب در را شدن جهانی فکري، دوم نحلۀ

کند می تحلیل المللی بین بازارهاي تسخیر و سود افزایش
تعـادل  خـوردن  هم بر جانب از شود می دموکراسی متوجه
شـکلی  عنوان  به دموکراسی تر، روشن عبارت به .است داخلی
 متوسط باال،( اجتماعی گانۀ سه طبقات میان نسبی تعادل
است پایین و باال طبقات مجموع اندازة به متوسط طبقۀ تقریباً

داران سرمایه تعداد افزایش با ،شدن جهانی چهارچوب در
دیگر، سوي از متوسط طبقۀ کمی کاهش و سو یک از )پایین
 جانب از ،شدن جهانی فرایند به نگرش نوع این .زند می
 افزون .شود می يدار طرف ها نئومارکسیست همچنین و

المللی بین نهادهاي و ها سازمان در توسعه درحال کشورهاي
دولـت  منـافع  راستاي در اینکه علت به شدن جهانی فرایند
 تضعیف مدعی فکري رهیافت این .اند کرده انتقاد است،

همچنان را دولت بلکه ،نیست شدن جهانی هايفرایند اثر
  ).Von bogdandy, 2004:886( داند می دار سرمایه

  دولتی نهادهاي کنندة تضعیف عنوان  به شدن جهانی .3-1-2

سازمان جهت ملی نهادهاي قدرت کاهش بر سوم رهیافت
نهادهاي و ها گروه شدن قدرتمندتر دنبال به .ورزد می تأکید

                         
Democratic National procedures  
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 بـه  داخلـی  هـاي  حـوزه  از آنهـا 
 از نسـبی  طـور  بـه  ها گروه و
 هـاي  رهیافـت  با مقایسه در 
 رهیافـت،  ایـن  طبـق  .کنـد  مـی 
 فراینـد  منفـی  آثـار  بـردن  بـین 
 نهادهـاي  هـاي  ظرفیـت  از بایـد 
 بـا  .جسـت  بهـره  جهـانی  عدالت
 جهـانی  حکومت ریزي پایه مسئولیت
 ایـن  اکثـر  .اسـت  گذاشـته  دموکراسـی 

 کارکردي صرفاً ماهیتی و هستند
 جامعـۀ « و نهادهـا  گیـري  شـکل 
 یاسـی س نهادهاي این .اند شده

 وسـعت  .دارنـد  تفوق داخلی
 صـحبت  داخلـی  سیاسـی  هاي

  ها ملت دولت سرزمینی مرزهاي
 تمام شامل که کنیم اییشناس 

 و هسـتند  جهـانی  محیطـی  زیسـت 
 :1388 سـینگر، ( دهنـد  می قرار

 جوامــع بــه و هســتند محــور
 شـده  واقـع  کشـور  چندین میان

 همـدیگر  از دسـت  دور هـاي 
 اسـتراتژیک  انتخابـات  در دولـت 

 بـه  سیاسـی  جامعۀ یک داخل
 همسـانی  وجود با موارد از بسیاري

                                                                
1. International Community  

آنهـا  هـاي  فعالیت ۀدامن تدریج به جهانی، اقتصاد بازیگران
و انهاده این ،درنتیجه یابد؛ می تسري ارجیخ هاي حوزه
 فکري رهیافت این .شوند می رها دولتی نهادهاي سیطرة
مـی  ارزیابی خودکار را شدن جهانی فرایند ماهیت پیشین،
بـین  از بـراي  دولتـی  نهادهـاي  سـوي  از کـه  هـایی  تالش
بایـد  بلکـه  نیسـتند،  کـافی  گیرنـد  مـی  انجـام  شدن جهانی

عدالت و رفاه پیشبرد جهت لمللا بین حقوق و المللی بین
مسئولیت که المللی بین نهادهاي سازوکارهاي این، وجود

دموکراسـی  روي بـر  باري زیان اتتأثیر ند،دار عهده بر را
هستند گو پاسخ و شفاف دموکراتیک، هاي رویه فاقد نهادها

شـکل  بـا  بنابراین، ؛)Anghie, 2002:243( دارند ساالرانه فن و
شده جهانی داخلی، جامعۀ از مهمی هاي بخش 1»المللی بین
داخلی هاي حوزه از برخی روي بر اما نیستند، کامل المللی بین
هايفرایند افول از توان می که است حدي به تحوالت این
  .اند گذاشته ملی دموکراسی بر عمیقی اتتأثیر که کرد

مرزهاي با جهانی اقتصادي و مالی مرزهاي انطباق عدم .2- 2
 را موضوعاتی و منافع توانیم می ما شدن جهانی عصر در

زیسـت  مشکالت از بسیاري .شوند می خاکی کرة ساکنان
قرار تأثیر تحت آنها ملیت از فارغ را افراد تمام سرنوشت

محــورمرز کــه دارنــد وجــود نیــز موضــوعاتی امــا .)43-15
میان که اي دریاچه مدیریت .شوند می مربوط شدهمحدود
هـاي  مکـان  در کـه  مـذهبی  و زبـانی  جوامـع  وجـود  است،
دولـت  یـک  از بـیش  بـه  کـارگران  وابسـتگی  انـد،  پراکنده

داخل در توانند نمی که تندهس موضوعاتی همگی المللی، بین
بسیاري در .گیرند قرار خطاب مورد دموکراتیک صورت 

                         



 جهـت  مناسـب  هـاي  ابـزار  از
 ).Held, 1995: 136( نیسـتند  برخـوردار 
 این اما اند کرده ایجاد رابطه این
 هستند دولتی رسمی مقامات 

 بـه  حصـراً من موضـوع  که مواردي
 تبعیـت  دموکراتیـک  معیارهـاي 
 متـأثر  را ها انسان همۀ سرنوشت

 آرام اقیـانوس  در واقـع  1»مـورارا 
 سـنت  طـوالنی  سـابقۀ  داراي
 ملـی،  امنیـت  و منـافع  همچون

 را متفـاوتی  العمـل  عکس احتماالً
 .داد خواهنـد  نشان گیرد، انجام
 قابـل  صـورت   بـه  کننـد،  مـی 

 مـورد  .گرفتنـد  قـرار  آزمـایش 
 از سیاسـی  اجتماعـات  منـافع 
 در اندار بانـک  و داران سـهام 

 نظریـۀ  .اسـت  گرفتـه  قـرار  تصـدیق 
 بلکـه  آورد، حسـاب  بـه  را مجـزا 

 دموکراتیـک  تئوري از مهمی
 چگـونگی  بـه  هافراینـد  این 
). Bohman, 1998: 171( دهد می

 امـا  اند یافته توسعه دموکراسی
 حـال  بـااین  .اسـت  گرفتـه  قـرار 

 سـازند،  مـی  متـأثر  را المللـی 
 بایـد  جدیـد  دولـت  ،رو ازاین

                                                                
1. Island of Mururoa 
2. Stakeholders 

از هـا  موجودیـت  ایـن  سرنوشـت،  و منافع در اشتراك و
برخـوردار  سیاسـی  تصمیمات و انتخابات بر گذاري تأثیر

این در را دولتی المللی بین هاي سازمان از برخی ها دولت
مقامات منافع تأثیر تحت و شده اداره ها دولت توسط ها سازمان

مواردي در حتی .خصوصی هاي شرکت و داران سهام نه و
معیارهـاي  از سیاسـی  هايفراینـد  شـود،  مـی  مربـوط  هـا  دولت
سرنوشت که رابطه این در رجستهب هاي مثال از یکی .کنند نمی

مـورارا  جزیرة« در فرانسه دولت اي هسته آزمایش ساخت،
داراي کـه  شد گرفته کشوري توسط تصمیم این .بود جنوبی

همچون مفاهیمی به توسل با فرانسه دولت .است دموکراتیک
احتماالً کشور، این مقامات اما ،کرد توجیه را خویش اقدام
انجام پاریس نزدیکی در که چنینی این آزمایشات مقابل در
مـی  زندگی آرام اقیانوس نزدیکی در که جوامعی مقابل، در

آزمـایش  ایـن  محیطـی  زیسـت  صدمات تأثیر تحت اي مالحظه
منـافع  آن در کـه  است اي برجسته موارد از یکی یقیناً مورارا،
سـهام  نقـش  .گیـرد  می فاصله شوند، می متأثر که ییآنها منافع

تصـدیق  مـورد  پـیش  هـا  مدت از دموکراتیک اجتماعات
مجـزا  افراد نافعم تنها نه که است داشته سعی دموکراتیک
مهمی بخش .دهد قرار توجه مورد نیز را آنها خاص انتخابات
 تحلیل و تجزیه در که است گرفته الهام روسو از معاصر
می اهمیت آنها تجمع از بیش افراد ترجیحات گیري شکل
دموکراسی عمل و نظریه آن در که است مواردي از یکی تنها این
قـرار  غفلـت  مـورد  المللـی  بـین  سطح در هنوز مورد این

المللـی  بین هاي موجودیت سایر و 2»داران سهام« که موضوعاتی
ازاین ندارند؛ قرار مجزا دولت یک منافع راستاي در همواره
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 همچنـین  و بیرونـی  و درونـی 
 دربـارة  تـا  کرد خواهند مجبور

 کننـدگان  مصرف بین بتواند باید
 ترکیـب  بنـابراین،  ؛کند برقرار
 سـازگار  پیشـین،  سـنتی  مرزهاي

 فهـم  بـا  که اي سیاسی نظام جهان،
 از دموکراسی ایدة اینکه وجود

 هنـوز  آن جهـانی  و نهایی تثبیت

 هـاي  کشـمکش  بـا  مواجهـه 
 به دموکراتیک پیشرفتۀ هاي نظام

Mann,  .( بـه  پـرداختن  بـراي 
 از یـک  هـر  بـه  بایـد  جهـانی 
  بـه  .نگریسـت  جهانی دموکراسی

 بـه  را مهـاجرت  و پناهنـدگی 
 .کردنـد  مـی  خـودداري  آن اعطـاي 

 کننـد،  می زندگی ملی مرزهاي
Held & Mcgrew, 1999: 312 .(بـا  موضـوع  این اما 

 انـد،  شـده  رو روبـه  زیـادي  هـاي 
 یک در که ییآنها آیا که هستند
 آن در کـه  ییآنها یا شوند؟ می

 شـهروندي  حقـوق  از برخورداري

 بـا  اجتمـاعی  حقـوق  تصـدیق 

درونـی  سـطوح  در آمـده  وجـود  به تغییرات با را خود بتواند
مجبور را ملت دولت عوامل این .دهد تطبیق جهانی تحوالت

باید جدید دولت .کند بازنگري خود ساختارهاي و نقش
برقرار مناسبی رابطۀ بالعکس یا خارجی کنندگان تولید با ملی

مرزهاي با که است شکلی به جهانی مصرف و تولید جدید
   .نیست

  دموکراتیک هنجارهاي شدن فرامرزي .2- 3
جهان، در موجود هاي دولت از اي توجه قابل بخش هنوز

وجود با .اند نکرده اتخاذ باشد، سازگار سیدموکرا از معاصر
تثبیت است، شده واقع قبول مورد پیشینش مخالفان سوي
   .است دسترس از دور

مواجهـه  در دائمی تهدیدهاي با هنوز جدید هاي دموکراسی
نظام از بسیاري وندانشهر حتی و هستند رو روبه روزمره

472 :1997 ( نیسـتند  راضـی  خود هاي رژیم از کامل طور

جهـانی  سطح یک به ملی سطح از دموکراسی گسترش موضوع
دموکراسی آزمایشگاه عنوان  به موجود دموکراتیک هاي دولت
پناهنـدگی  همچـون  فـردي  حقـوق  هـا  دولت امروزه مثال، عنوان

اعطـاي  از قـبالً  کـه  يامـر  .نمایند می اعطا شهروندانشان
مرزهاي داخل در که افرادي با خارجیان به برابر حق واگذاري

Held & Mcgrew, 1999: 312-366( دارد پیش در درازي و دور راه

هـاي  تنگنـا  با اخیراً دموکراتیک هاي دولت اینکه به توجه
هستند مطرح تسؤاال این مثال عنوان  به .شود می تر برجسته
می محسوب آن شهروندان اند، آمده دنیا به خاص اجتماع
برخورداري خواهان و پردازند می مالیات و کرده زندگی مکان

  هستند؟ خارجی اجتماع یک در دموکراتیک
تصـدیق  شـهروندي  نظریـۀ  تحـوالت  تـرین  مهم از یکی



 آن از مـا  کـه  دموکراتیکی دولت
 تنـوع  حـق  بلکـه  ،است نشده

 سیاسـی  اجتمـاع  داخـل  در تنـوع 
 کننـد  مـی  تکلم متفاوتی زبان

 ،دارنـد  مـا  با یکسانی گذرنامۀ
 دیگـري  ملیـت  از دارنـد،  مـا 
 خـروج  موجـب  تناقضـاتی  چنـین 
 پوسـتۀ  از حقـوقی  تسـاوي  
  .دگردن

 هـاي  سـال  بـراي  .اسـت  شـدن 
 ،شدن جهانی اما .رفتند می شمار

 المللـی  بـین  سـطح  بـه  ملـی 
 معمـوالً  کـه  اسـت  جدیدي 

 ایـن  از برخـی  .کننـد  می تعقیب
 امـا  مالی، و تجاري هاي شرکت

 هاي انجمن به توان می اینها از
 جدیـد،  بـازیگران  این اکثر .نمود

 در .دارند یالملل بین هاي سازمان
 مهیا بازیگران این آفرینی نقش

 از برخـی  گسـترش  به نسبت
 عضـو،  هـاي  دولـت  میـان  رسـمی 
 جهـت  اي عدیده مشکالت دیگر،
 کـه  نیسـت  ضـروري  .ددار 
 نهادهـاي  کارکردهـاي  از تـا  

دولت .است مختلف فرهنگی و قومی مذهبی، هاي هویت
نشده استوار تساوي عقیدة پایۀ بر منحصراً کنیم می صحبت
تنـوع  تصـدیق  این .شناسد می رسمیت به نیز را فرهنگی
زبان به که افرادي زیرا ؛شود می آن مرزهاي تضعیف موجب

گذرنامۀ هستند، متفاوتی فرهنگی زمینۀ پیش و مذهب داراي و
مـا  با بیشتري تشابهات و وابستگی که کسانی مقابل در اما

چنـین  وجود .شوند می محسوب خارجی و برخوردارند
 و آرا اکثریت حق نظیر دموکراسی هنجارهاي از بسیاري

گردن مطرح المللی بین عرصۀ در موارد این تا شود می ملی

   المللی بین بازیگران تکثر و تنوع .4-2
شـدن  جهـانی  عصـر  بارز ویژگی ی،الملل بین بازیگران تکثر

شمار به یالملل بین بازیگران تنها عنوان  به ها دولت متمادي
ملـی  سـطح  از را تکثرگرایی یعنی دموکراسی اصلی خصلت
 یالملل بین بازیگران ظهور امر، این صلاح .است کشانده

تعقیب جهانی عرصۀ در را موردي اهداف و بوده دولتی غیر
شرکت مثل هستند بیشتر سود کسب دنبال به ها، موجودیت

از .کنند می يدار طرف خاصی موضوعات از دیگر برخی
نمود اشاره زیست محیط داران طرف و بشر حقوق حامی

سازمان و نهادها هاي فعالیت و ها اجالس در فعال حضوري
نقش براي مناسبی محیط چندجانبه، دیپلماسی ماهیت واقع،
  ).UN, 2005: 14( سازد می

نسبت اراده و میل دهندة نشان المللی بین نهادهاي وجود
رسـمی  برابري( است فراملی سطح در دموکراتیک ولاص

دیگر، سوي از اما ،)قانون حکومت و عمومی ییگو پاسخ
 وجـود  جهانی، سطح در ملی دموکراسی هايمعیار بسط
 باشـیم  آن وطنانـۀ  جهـان  وعن حتی دموکراسی دار طرف
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 یـا  دموکراتیک خواه ـ است 
 محـدود  را آنهـا  هـا،  دولـت  

 در متفـاوتی  نظـرات  ،هـا  فدرالیسـت 
 وجودشـان  موافـق  آنهـا  همۀ
 .دارنـد  نهادها این نمودن دموکراتیک

 مطـرح  اروپـا  اتحادیـۀ  مـورد 
  بـه  .اسـت  مطرح نیز، متحد ملل

 توصیه ،جدید هزارة آغاز در
 راسـتا،  این در .یابد افزایش آن
 کـردن  دخیـل  بـا  رابطه در المللی
 کنـد  مـی  اشـاره  هسـتند،  رو 

 به ملل، سازمان در اصالحات
 تیمتفـاو  منـاظر  از و بـوده  متنـوع 

 دموکراسـی  داران طـرف  میـان، 
 سـازمان  امنیـت  شـوراي  در

 میـزان  افـزایش  و پـول  المللـی 
  .هستند

 عرصـۀ  بـه  پـا  هـا  ملت دولت
 و خصوصـی  هـاي  شـرکت  

 و بشـري  حقـوق  مؤسسـات 
 بـا  مشـارکت  بـه  مختلـف  هـاي 

 هـاي  سـازمان  و نهادهـا  تحـوالت، 
 در قـبالً  کـه  اند داده گسترش

 مهـم  سـاختارهاي  و نهادهـا  
 در گیـري  تصـمیم  رونـد  سـازي 

 آنها وظیفۀ ها دولت کار تسهیل .کنیم یتحما المللی بین
 حاکمیـت  کـه  مقـداري  آن به حداقل ـ دموکراتیک  غیر
فدرالیسـت  یـا  و گرایان کارکرد گراها، واقع اگرچه .سازد می

همۀ اما دارند، المللی بین هاي سازمان آتی کارکردهاي مورد
دموکراتیک با رابطه در متفاوتی يها دیدگاه هرچند هستند،
مـورد  در تنهـا  نه المللی نبی نهادهاي در دموکراسی کسر اتهام
ملل سازمان نظیر یهای سازمان با رابطه در بلکه شود، می

در و سازمان این تأسیس سالگرد پنجاهمین در مثال عنوان
آن ییگو پاسخ و مشروعیت قدرت، شفافیت، که شود می

المللی بین نهادهاي که مشکالتی از بسیاري به دال رابرت
 روبـه  ،گیري تصمیم هايفرایند در دموکراتیک معیارهاي

)Dahl, 1999: 317 .(اصالحات ایجاد براي که پیشنهاداتی و ها طرح
متنـوع  بسـیار  ها طرح این.هستند شمار بی اند، آمده وجود
میـان،  این در .)263-286 :1389 ،زاده موسی( اند شده طرح

در وتـو  حق لغو خواستار سیاسی، موضعی اتخاذ با جهانی
المللـی  بـین  صـندوق  در ضـعیف  کشـورهاي  به کمک ملل،

هستند جهانی تجارت سازمان هاي گیري تصمیم در شفافیت

   یالملل بین عرصۀ در تکثرگرایی پیامدهاي .3
دولت توسط موجود المللی بین نهادهاي اکثریت اینکه رغم به

 نظیـر  دولتـی غیر نهادهاي تدریج به ولی گذاشتند، وجود
مؤسسـات  زیسـت،  محـیط  دار طرف هاي گروه( موردي هاي گروه
هـاي  عرصـه  در و یافتـه  شـکل  نیز )جنگ ضد هاي گروه

تحـوالت،  ایـن  نتیجـۀ  در .پرداختنـد  محـور  دولت نهادهاي
گسترش هایی حوزه به را خویش مشروعیت و اقتدار المللی بین

 در اصـالحات  بحث امر این .بود ها ملت دولت انحصار
سـازي  دموکراتیـک  شـامل  کـه  کشـد  می پیش را المللی بین



 گیـري  شـکل  و یالمللـ  بین قضایی

   یالملل بین
 بسـیار  تجـاري،  و مـالی  جریانـات 
 امـا  .گیرد انجام دموکراتیک 

 آن از دشـوارتر  جهـانی  دموکراتیـک 
 بـازیگران  اخیـر  هـاي  سـال  در

 سازمان هاي اجالس در را خویش
 ایـن  .برسـانند  همـه  گوش به
 مختلـف  مسـائل  در المللـی  بـین 

 تحـوالت  بـا  بیشـتري  انطباق
 نقـش  افـزایش  شک، بی .ندبرخوردار

 بـه  توانـد  مـی  المللی بین گیري

 و تدریج به را خود المللی بین
 از بسـیاري  و ملـل  سـازمان .

 بـراي  را مناسـبی  فضاي خود،
 جهـانی  حکومت به تمایل ها،
 مهـاجرت،  مـالی،  یانـات جر 

 ,Held & Mcgrew( 1»اي توسـعه 

 هسـتند؛  دارا را خـود  کنترلـی 
 که بود نوینی مبارزات و ابتکارات
 از رهیافـت « بـا  ابتکـارات  این

 و کنتـرل  شـفافیت،  آن، طبـق 
 را یچهارچوب وطنی جهان دموکراسی

                                                                
1. Developmental Assistances  
2. Bottom-Up Approach 

قضایی و حقوقی نهادهاي تقویت ی،الملل بین هاي سازمان
   .شود می جهانی مدنی جامعۀ

بین هاي سازمان در گیري تصمیم روند سازي کدموکراتی .3- 1
جریانـات  جهـانی،  سالح خلع نظیر موضوعاتی به توجه با

 روندهاي طریق از باید جهانی حکمرانی که است واضح
دموکراتیـک  حکمرانـی  جهـت  عملـی  سازي آماده عمل، در

در). Mcgrew, 2002: 169( رسد می نظر به که است چیزي
خویش صداي تا گشتند برخوردار مزیت این از دولتی غیر
به جهانی تجارت سازمان و پول المللی بین صندوق ملل،
بـین  دولتی غیر هاي سازمان نقش افزایش دهندة نشان امر

انطباق و انعطاف قدرت از ها سازمان این چراکه است، جهانی
برخوردار محور دولت بازیگران سایر با مقایسه در جدید

گیري تصمیم هاي فرایند در المللی بین دولتی غیر هاي سازمان
  .دکن کمک جهانی نظم سازي دموکراتیک

بین دولتی غیر هاي سازمان جهانی، حکمرانی سطح در
.نـد کن مـی  تحمیـل  ملی هاي دولت بر سیسیا صورت  به

خود، دولتی بین ماهیت رغم به دیگر المللی بین هاي سازمان
ها، حوزه از بسیاري در .اند کرده فراهم دولتی غیر بازیگران

 همچـون،  مـواردي  در مثـال  عنوان  به .است قوي بسیار
توسـعه  هـاي  کمـک « و بشر حقوق محیطی، زیست مشکالت

کنترلـی  لـوازم  و قـوانین  هـا،  رژیـم  ایـن  از یک هر )149 :1999
ابتکارات شاهد توان می ها عرصه این از یک هر در درنتیجه،
این .شوند می بیشتر دموکراتیزاسیون و ییگو پاسخ موجب
طبـق  کـه  تاسـ  منطبـق  گرایـان  وطن جهان 2»باالي به پایین
دموکراسی .یابد می افزایش لالمل بین روابط در ییگو پاسخ
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 جهانی هاي جنبش و شهروندان
Mcgrew, 2002: 221.(  

 بـه  ملـزم  خـود  هـاي  اساسـنامه 
 بنیـادین  قواعـد  نبایـد  آنها مثال،
 برابـر  در بایـد  المللـی  بـین  دولتـی 

 اصـل  ماننـد  دموکراسـی  بنیادین
 ,Archibugi & Held( شود نمی

 از بسـیاري  المللـی،  بـین  نهادهاي
 معتقدند گرایان وطن جهان راستا،

 تـا  هسـتند  حاتیاصـال  نیازمنـد 

 ملی دموکراسی اصول که نیست
 دموکراسی اصول از بسیاري 
 .شـوند  مـی  مواجـه  المللـی  بـین 

 ممکـن  ندارد، ها دولت بودن
 اگـر  مخصوصـاً  .زننـد  بـاز  سر
 در اگـر  حتی .شود کشیده نیز

 کننـد،  مشـارکت  گیـري  تصـمیم 
 از بسـیاري  .بشـود  اي توجـه 

 بـه  توجـه  بـدون  کشـورها،  
 عمـومی  مجمـع  در .ندهستن 
 جهـان  جمعیـت  از درصد پنج
 بـا  کشـورها  رأي میـزان  اگر 
 کشـورهایی  صـورت،  ایـن  در

 جهـان  جمعیـت  نصف از بیش
 نشـان  ملل سازمان مورد بنابراین،

 .اسـت  مشـکل  المللـی  بـین  

شهروندان که متنوعی هاي حوزه آن مبناي بر که کند می پیشنهاد
Mcgrew, 2002: 221( شوند متصل همدیگر به کنند، می کار آن روي بر

اساسـنامه  و تأسـیس  معاهدة اساس بر المللی بین هادهاين
مثال، عنوان  به .هستند دموکراتیک اصول از برخی رعایت
دولتـی  نهادهاي همچنین .کنند نقض را الملل بین حقوق
بنیادین اصول از بسیاري اما .باشند گو پاسخ خویش اعضاي
نمی رعایت آنها توسط آرا اکثریت اصل و شهروندان برابري

نهادهاي کارکرد و نقش افزایش وجود با درواقع ).39 :2011
راستا، این در .برند می رنج دموکراتیک کسر مشکل از آنها
نیازمنـد  متحـد  ملـل  سازمان مثل المللی بین مهم نهادهاي که

  .شود تر دموکراتیک آنها کارکرد و ساختار
نیست معنا بدین المللی بین نهادهاي کردن دموکراتیزه

 زیرا .کنیم پیاده المللی بین هاي سازمان سطح در دقیقاً را
بـین  عرصـۀ  در مشـکالتی  بـا  آرا اکثریت اصل مثل ملی

بودن دموکراتیک به ربطی ملل، سازمان در عضویت ازآنجاکه
سر یتاکثر اصل پذیرش از دموکراتیک هاي دولت است
نیز کشورها داخلی امور به ها سازمان این صالحیت حوزة
تصـمیم  در دموکرتیـک  کشـورهاي  همۀ ملل، سازمان مورد

توجـه  دولتـی  غیـر  بازیگران منافع به که ندارد وجود تضمینی
 از یک هر و شوند می اداره اعضا تساوي اساس بر نهادها

 رأي یک صاحب ،آنها نظامی و سیاسی قدرت جمعیت،
پنج تنها آنها جمعیت مجموع که کشورهایی ملل، سازمان

 حتی .دارند اختیار در را آرا اکثریت دهد، می تشکیل را
در زیرا ؛شود نمی حل مشکلی گردد، متناسب جمعیتشان

بیش که روسیه و برزیل اندونزي، ،امریکا هند، چین، نظیر
بنابراین، ؛گردند می برخوردار ثابت اکثریت از ندهست دارا را
 نهادهـاي  در آرا اکثریـت  اصـل  اعمال چقدر که دهد می



 تـر،  روشـن  عبارت به .گرفت
 اصـول  تمام با مغایر دارد، قرار
 رأي قـدرت  جهـانی،  بانـک  
 در .سـت ا آنهـا  مـالی  هـاي  کمک

 زمـین،  سیارة کل براي کشورها
 اکثـر  اینکـه  رغم به ناتو، یعنی
 خـود،  دموکراتیـک   غیـر  هـاي 
 مشـارکت  ،ایـن  بـر  افزون .نماید

 معمـوالً  المللـی  بـین  نهادهاي
Patomaki & Teivainen,.(  

 اصــالحات کــه معتقدنــد ،جهــانی
 بـا  همگـام  تـا  اسـت  ضـروري 

 پـذیري  مسـئولیت  و شـفافیت 
 دست در ابزارهایی دیگر المللی

 جهـانی  امنیت و صلح ایجاد 

 دموکراتیک نظام هر اصلی اجزاي
 کیفـري  و قضـایی  حاکمیـت 

 متحـد  ملل سازمان قبیل زا المللی
 و ضـعیفند  بسـیار  نهادهـا  ایـن 

 و هنجارهـا  اگر ،وجود بااین
 خواهـد  بـر  هزینـه  ها دولت براي
 کیفـري،  المللـی  بین عدالت 
 هـاي  بخـش  بـراي  فراملـی  قواعـدي 

گرفت نادیده را اکثریت اصل طورکلی به توان نمی ،وجود بااین
قرار امنیت شوراي دائم اعضاي اختیار در که رأیی قدرت
 و پـول  المللـی  بـین  صندوق در .است دموکراسی سنتی

کمک میزان پایۀ بر و دموکراتیک  غیر صورت  به کشورها
کشورها از تعدادي ،بیست گروه و هشت گروه هاي کنفرانس
یعنی جهان نظامی سازمان ترین مهم و کنند می گیري تصمیم
هـاي  تصمیم با ندهست دموکراتیک کشورهاي از آن اعضاي
نماید می تخریب تسهیل، جاي به را ها دولت میان روابط
نهادهاي گیري تصمیم هايفرایند در دولتی غیر هاي گروه و افراد
Teivainen, 2004: 92-124( اند شده محدود شکلی عوامل وسیلۀ به

جهــانی دموکراســی ایــدة داران طــرف ،طــورکلی بــه
ضـروري  المللی بین نهادهاي نقایص رفع منظور به دموکراتیک

شـفافیت  خویش، عضو هاي دولت از آنها عمل استقالل افزایش
المللی بین دولتی نهادهاي شرایط، این تحت .یابد ارتقا آنها

 در مؤثر بازیگرانی به بلکه بود، نخواهند ملی هاي دولت
   .شوند می تبدیل

   المللی بین حقوقی نهادهاي تقویت .3- 2
اجزاي از یکی المللی، بین قواعد تقویت و قانون حاکمیت

حاکمیـت  توسـعۀ  از نیز وطنی جهان دموکراسی .رود می شمار به
المللی بین نهادهاي از بسیاري .کند می حمایت المللی بین
ایـن  ولـی  هستند، قضایی نهادهاي داراي ،اروپا اتحادیۀ و

بااین .ندارند خویش تصمیمات اجراي جهت آور الزام قدرتی
براي آنها از تخطی یابند، تکامل المللی بین حقوقی عدقوا
 نظام تقویت مستلزم المللی بین قضایی اقتدار توسعۀ .بود
قواعـدي  تهیۀ و المللی بین منازعات حقوقی فصل و حل
  ).Archibugi & Held, 2011: 40( است تجاري و مالی
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 گـذاري  بنیـان  آنهـا  متعاقب 
 عـدالت  اجـراي  بـراي  را اي
 . اسـت  آورده وجـود  بـه  المللـی 

 ابتکـار  تـرین  برجسـته  کیفـري 
 طـوالنی  مسـیري  ولی شود، می

 در آن بـه  الحاق جهت عضو

 که است امر این دهندة نشان 
 هـا  پرونـده  بـودن  گزینشی .
 درآیـد،  غربـی  کشورهاي از 
 عـدالت  نمـاد  را دیـوان  کـه  

 عملکـرد  از حـدودي  تـا  دیدنـد، 
 جنایات بررسی طریق از دیوان

 تقویـت  بـا  رونـدي  چنـین  .
 ایـاالت  مخصوصـاً  عضـو   غیر
   .کرد خواهد

 از المللـی  بـین  هـاي  موجودیت
 شـمار  به المللی بین ثبات و 
 متحـد  ملـل  سـازمان  نظـام  چهـارچوب 
 المللی بین دادگستري دیوان زیرا

 پـذیرش  بـه  مایـل  دعوي طرفین
 در بـزرگ  مـانعی  امـر  این .)

                                                                
1. International Criminal Justice  
3. International Judiciary Disputes 

  1»کیفري المللی بین عدالت« نظام تقویت .3- 1-2
 و 2»المللی بین کیفري اختصاصی دادگاه« چندین تأسیس
اي تـازه  امیـدهاي  ،1988 سـال  در کیفري المللی بین دیوان
المللـی  بـین  مجـرمین  مجازات طریق از کیفري المللی بین

(Archibugi & Held, 2011: 42) کیفـري  المللی بین دیوان درواقع
می محسوب سرد جنگ دوران از بعد المللی بین حقوقی
عضو  غیر کشورهاي تشویق و دیوان این عملکرد بهبود براي
   .است پیش

 اخیر، هاي سال در کیفري المللی بین دیوان عملکرد
.است بوده متمرکز ییافریقا متهمین روي بر بیشتر دیوان
 گروهی دست در ابزاري عنوان  به دیوان که را خطر این
 افـرادي  از دسـته  آن واقـع،  در .سازد می متبادر ذهن به

دیدنـد،  مـی  اقویـا  برابر در ضعفا وقحق مدافع و المللی بین
دیوان کارکرد در تعادل ایجاد بنابراین، اند؛ شده ناامید دیوان

.رسـد  مـی  نظـر  بـه  ضـروري  غربـی  شهروندان ارتکابی
غیر کشورهاي کیفري، المللی بین دیوان جهانی مشروعیت

خواهد ترغیب دیوان اساسنامۀ پذیرش به را امریکا متحدة

  3»المللی بین قضایی اختالفات« قانونمند فصل و حل .2-3- 2
موجودیت سایر و ها دولت میان قضایی اختالفات فصل و حل 

 صلح راستاي در سودمند تالشی حقوقی ابزارهاي طریق
چهـارچوب  در کـه  المللی بین دادگستري دیوان .رود می

زیرا .ستا رو روبه مشکالتی با است وظیفه این دار عهده
طرفین که نماید رسیدگی اختالفات به تواند می زمانی تنها

)151 :1379 ،زاده موسی( باشند دیوان قضایی صالحیت

                         
 2. Ad Hoc International Criminal Tribunal 

. International Judiciary Disputes  



 60 تـاریخ  بـه  کوتـاه  نگـاهی 
 مشـکالت  از بسیاري که کنیم

 اي هسـته  تسلیحات مشروعیت
 ارجـاع  بـه  مایـل  هـا  دولت 

  .شدند
 بـه  اجباري صالحیت اعطاي

 هـا  دولـت  میـان  در داور یک
Falk, 1998:.(  صـالحیت  اعطـاي 

 کامـل  قـدرت  از دیـوان  که نیست
 قـدرت  فقدان شرایط در بلکه

 تـأثیر  دیـوان،  سـوي  از سـرکش 

 از شـکنی  شـالوده  و تمرکززدایی
 نـوین  هـاي  جنبش و نو مدنی

 احزاب چهارچوب از خارج 
 و تفـرد  امکـان  امـر  ایـن  .شود

 فعاالنـه  خـود  شتنوسر تعیین

 دولت وستفالیایی مدل فرسایش
 پـوش  هـم  ايهـ  وفاداري و ها
 نوظهـور،  مـدنی  جامعۀ این .

 فراسـوي  کـه  مسـتقلی  نهادهـاي 
 کـردن  دمـوکراتیزه  بـه  اسـاس 

 شـرایط  ایـن  تحـت  .دهـد  مـی 
 المللـی  بـین  نـوین  هـاي  رژیـم 

نگـاهی  اگر .شود می محسوب المللی بین حقوقی نهاد این برابر
کنیم می مشاهده ندازیم،بی المللی بین دادگستري دیوان سالۀ

مشروعیت عراق، جنگ ویتنام، جنگ قبیل از المللی بین فجایع و
 که ساده علت این دلیل به تنها دیگر مهم مورد چندین و

شدند واقع غفلت مورد نبودند، دیوان به یادشده موضوعات
اعطاي نیازمند جهان، در قانون حاکمیت اساسی گسترش

یک عنوان  به نه دیوان تا .است المللی بین دادگستري دیوان
211 :1998( کنـد  عمـل  واقعـی  دادگـاه  یک عنوان  به بلکه

نیست معنا بدین المللی، بین دادگستري دیوان به اجباري
بلکه شد، خواهد برخوردار خویش تصمیمات اجراي براي

سـرکش  هاي دولت از برخی رفتار محکومیت ،مؤثر اجرایی
  .گذاشت خواهد الملل بین روابط بر مهمی

   جهانی مدنی جامعۀ گیري شکل .3- 3
تمرکززدایی سیاسی، وامعج بر شدن جهانی بارز اتتأثیر از یکی

مدنی جامعۀ ظهور امکان امر این .است ودموج ساختارهاي
 اجتماعی هاي جنبش این .است کرده فراهم را اجتماعی
شود می شامل را جدید کامالً تحولی و بوده مستقر سیاسی

تعیین در تا سازد می قادر را افراد و کرده بیشتر را فردگرایی
  .جویند مشارکت

فرسایش یا افول از حاکی المللی بین مدنی جامعۀ مفهوم
ها صالحیت اجتماعات، از مرکب نظامی شدن جانشین و

.اند شده ایجاد جهانی لمتقاب وابستگی اساس بر که است
نهادهـاي  و هـا  سـازمان  از اسـت  اي پیچیده شبکۀ صورت  به

اسـاس  این بر .دارند قرار ارضی حاکمیت انحصار و ها دولت
مـی  زیـادي  بهـاي  قـدرت  سیاسـت  و اقتـدارگرایی  علیه

رژیـم  استقرار بر و نبوده مقبول ،قدرت موجود ساختارهاي
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 المللـی  بـین  مـدنی  جامعۀ حال،
 نظـام  رشـد  فراینـد  در کـه  دارد
 هـا  جنبش گونه این .اند آمده 
 تشـکیل  بـه  خـود  نوبۀ به و 

 جامعـۀ  دهنـدة  شکل کارگزاران
 برحسـب  زیـرا  هسـتند،  هـا  

 مـورد  ایـن  در .گذارنـد  مـی 
 مرزهـاي  انـد،  گرفتـه  قـرار  المللی

 تجربـۀ  ،طـورکلی  به .کنند می
 ایــن چطــور کــه اســت واقعیــت

 قـوام، ( شـوند  ها دولت ملی 

 و هـا  ویژگـی  دارد، دموکراسـی 
 از یکـی  .سـازد  مـی  مطرح ملی

 خود یالملل بین عرصۀ در که
 یالمللـ  بـین  بـازیگران  تکثـر 

 آفرینـی  نقـش  و سـو  یـک  از
 رونـدي  شـدن  جهـانی  بنـابراین، 

 ملـی  مرزهـاي  از خـارج  در 
 عرصـۀ  در دولتـی  غیـر  بـازیگران 
 ی،الملل بین نظام اصلی بازیگران
   .است بوده نوین دولتی

 پیامــدهاي دیگـر  از یالمللــ بـین 
 خصـلت  کـه  چنـد  هر .است 

 و هنجارهـا  امـا  اسـت،  مانده

حال، بااین .شود می تأکید زیست محیط از حفاظت با همراه
دارد مـدرن  اجتمـاعی  هـاي  جنـبش  بـا  تنگاتنگی ارتباط
 وجود به خود سیاسی اهداف تعقیب جهت داري سرمایه

 یافته قوام المللی بین نهادهاي با دائمی تعامالت طریق از
کارگزاران .رسانند می کمک ها دولت جامعۀ نهادهاي و هنجارها

 ولـت د حاکمیـت  براي تهدیدي معموالً المللی بین مدنی
مـی  قدم مذهبی و قومی ملی، موجود مرزهاي وراي تعریف

المللی بین مدنی جامعۀ درون در که اجتماعی هاي نبشج
می تقویت و تضعیف زمان هم را مستقل هاي دولت موجود
واقعیــت ایــن دهنــدة نشــان اي فراملــی هــاي جنــبش چنــین

 حاکمیت تضعیف موجب توانند می نوین هاي موجودیت
1384: 187-181(.  

  گیري نتیجه
دموکراسـی  چنـدالیگی  از حکایـت  کـه  دموکراسـی  شدن جهانی

ملی مرزهاي فراسوي در را داخلی دموکراسی هنجارهاي
که است گرایی کثرت دموکراتیک، هنجارهاي ترین برجسته

تکثـر  .است داده نشان یالملل بین بازیگران تکثر صورت  به را
از المللـی  بین هاي سازمان و نهادها گیري قدرت از حاکی

بنـابراین،  است؛ دیگر سوي از دولتی غیر یالملل بین بازیگران
 هم و ها ملت دولت داخل در هم تکثرگرایی به که است

بـازیگران  ظهـور  آن مصـداق  ترین برجسته که است انجامیده
بازیگران عنوان  به ها دولت تضعیف شک، بی .است یالملل بین

دولتی غیر هاي موجودیت بازیگري و پیدایش در مهم عاملی
بـین  امــور در حقـوقی  قواعــد و هنجارهـا  اهمیـت 

 یالملل بین نظام در تکثرگرایی و دموکراسی شدن جهانی
مانده پایدار متمادي هاي سال براي یالملل بین نظام آنارشیک



 سـایر  و هـا  دولـت  رفتـار  بـر 
 محـور  دولت نظام در .گذارند

 سـرزمین  از برخـورداري  و 
 غیـر  هاي موجودیت از بسیاري
 مناسـب  سیاسی فضاي از ندارند،

 و هـا  گروه افراد، شمار افزایش
 شده منجر المللی بین مدنی جامعۀ
 :1384 قـوام، ( دهـد  می بها الملل
  .گشاید می باثبات

بـر  و یابنـد  مـی  بیشتري اهمیت تدریج به یالملل بین قواعد
گذارند می تأثیر یالملل بین هاي سازمان در دولتی غیر بازیگران
 حاکمیـت  اصـل  اسـاس  بـر  سیاسـی  نماینـدگی  کنونی،

بسیاري که شده موجب امر این .است شده تعریف مشخص
ندارند، را ملت دولت یک به شدن تبدیل ظرفیت که دولتی
افزایش .شوند محروم خویش مشکالت و مسائل طرح جهت

جامعۀ تشکیل به آنها میان تعامالت و دولتی غیر نهادهاي
الملل بین سیاست کردن دموکراتیزه به که اي جامعه .است
باثبات و امن جهانی ساختن براي اي تازه هاي افق و )182
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 :متـرجم  ،نـوین  عصـر  در الملـل  
  .معاصر

 سیاسی هاي اندیشه در سیري :شدن
  .روزنه 
 .نی :تهران آزاده، محمد

  .سمت :تهران

  .میزان :تهران امنیت، شوراي
 لطف :مترجم ،شدن جهانی دوران 
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