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چكيده :جهاني شدن به مثابه پديدهاي چند بعدي و در عين حال بسيار تأثيرگذار
ن��ه تنها در مركز مطالعات همه جانبه قرار گرفته اس��ت بلكه واكنشهاي نظري و
سياس��ي به همراه داش��ته است .به همين سان در چند س��ال اخير نيز مسأله جهاني
شدن و تأثيرات آن بر جامعه و سياست ايران از جهات گوناگون فرهنگي  ،سياسي،
اجتماعي و اقتصادي نيز به موضوع مطالعاتي مهمي تبديل شده است و بحثهای
زیادی در اين مورد ميان محققان و پژوهش��گران و حتي ناظران و فعاالن سياس��ي
درگرفته اس��ت .در اين مقاله تالش ش��ده ت��ا ضمن طراحي مدلي براي بررس��ي
تأثيرات جهاني ش��دن سياس��ي بر دولت از طريق بررس��ي ماهيت و كاركردهاي
دولت به اين س��ؤال مهم بپردازيم كه دولت انقالب اس�لامي به عنوان دولتي كه
مبتني بر پايههاي ايدئولوژيك بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانيش��دن عكس
العمل نش��ان داده و ميدهد .برمبناي طراحي مدل نظري  ،يافتههاي تحقيق حاضر
حاكي از اين است كه ماهيت دولت در ايران از شكل وستفاليايي و وبري به شكل
پساوس��تفاليايي تغيير پيدا كرده است .چرا كه اكنون در بعد حاكميتي شاهد يك
نوع حاكميت متداخل مشترك نس��بي بين نيروهاي فراملي و فروملي هستيم .اين
در حالي اس��ت كه به لحاظ كاركرد دولت همچنان خواستار اعمال كاركردهاي
ش در عرصه سياستگذاري و
وستفاليايي است .اين ناهماهنگي موجب تنش و چال 
تصميم گيري دولت ميشود.
كليد واژهها:جهاني ش��دن  ،جهاني ش��دن سياس��ي ،دولت جمهوري اسالمي،
ماهيت دولت ،كاركرد دولت.
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مقدمه
جهاني ش��دن به س��رعت چهرة جهان را تغيير ميدهد در حالي كه به قول ترن��ر حركت ما براي درك

آن الك پشت وار است(شولت .)20 :1382اموري كه زماني مرزهاي انتزاعي يا انضمامي تعريف شدهاي
داشتند امروزه به شكلي سيال و لغزنده در يكديگر تداخل پيدا كرده اند.يكي از مهمترين جلوههاي اين

درهم آميزي در حيطة سياس��ت رخ داده اس��ت .اموري كه دولتها پي��ش از اين در حيطه امور داخلي
طبقهبندي ميكردند و راس��اً در مورد آنها تصميم گيري ميكردند امروزه ميتواند اموري فراملي تلقي
شده و تأثيرات و تأثرات بعضاً جهاني داشته باشد .لذا تلفيق و تداخل «امرملي» ،و «امر فراملي» با يكديگر

و جايگاه دولتها در اين ميان ،از جمله چالشها و مسائلي است كه ميتواند به بحران و حتي درگيري و
جنگ بيانجامد .به نظر برخی از صاحبنظران ،جهانی شدن سیاسی به تغيير ماهيت دولت از وستفاليايي به
پسا وستفاليايي منجر خواهد شد.

در سطح جهانی شدن سیاسی در ایران نیز نظرات مشابهی مطرح شده است .برخی بر این باورند که

جهانی ش��دن سیاسی تأثیري بر سیاست در ایران نداشته اس��ت و دولت در ايران كماكان يكي از همان
مدل هاي سنتي دولت است ،و در مقابل عده دیگری بر این باورند که حتی نظام جمهوری اسالمی ایران

از فرآیند جهانی شدن سیاسی تأثیر پذیرفته است .در این مقاله قصد داریم تا به بررسی این مسألة منازعه

برانگیز بپردازیم که جهانی شدن در سطح سیاسی چه تأثیراتی بر سیاست دولت جمهوری اسالمی داشته
است یا میتواند داشته باشد .از این رو ،در بخش نظری به بررسی جهانی شدن و مخصوصاً جهانی شدن
سیاس��ت خواهیم پرداخت و نش��ان خواهيم داد كه جهاني شدن ميتواند در دو سطح ماهيت و كاركرد
دولت را مورد تأثير و تغيير قرار دهد و در بخش دوم با استفاده از ابزارهای مفهومی که از بخش نظری به

دست آوردهایم تالش میکنیم تا به بررسی جهانی شدن سیاسی در سیاست و دولت جمهوری اسالمی
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ایران بپردازیم .به نظر میرسد که تاکنون چنین بررسی روشن و مشخصی صورت نگرفته است و طرفداران
و مخالفان تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر سیاست و دولت جمهوری اسالمی ایران عمدتاً به گمانه زنی

پرداختهاند .این کار از این حیث تازه و بدیع است.

جهاني شدن
جهاني شدن ،يا به تعبير مك لوهان «دهكده جهاني» ،خبر از جهاني ميدهد كه در حال فشرده شدن هر

چه بيش��تر است( .)McLuhan1969:302فشرده ش��دن به اين معنا كه فاصلههاي مكاني رنگ ميبازد و

وابستگيهاي سياس��ي ،اجتماعي و اقتصادي مرزهاي مألوف عيني و ذهني را در مينوردد .به نظر واترز
بر اثر اين فشردگي و وابستگي محلي  -جهاني ،امنيت شغلي يك کارگر پشمچين گوسفند در استراليا

 .)78با استفاده از همین مثال میتوان گفت که کارگر پشمچين استراليايي نیز از طریق دسترسي به اينترنت

مقـــاله

ممكن است تحت تأثير مد لباس پوشيدن ژاپنيها یا مذاكرات گات در اروگوئه...قرار گیرد(واترز:1379
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و ارتباطات دنياي مجازي ،با راهانداختن يك كمپين قوي و اعتصابات گس��ترده میتواند بر قيمت پشم،
افزايش قيمت جهاني پوش��اك و امنيت ش��غلي عرضهكنندگان پوشاك ژاپن تأثير بگذارد .بنا به همين
ويژگي اس��ت كه بسياري جهاني شدن را نه يك فرآيند يك سويه ،بلكه فرآيندي دوسويه و به تعبيري

جهاني -محلي ميدانند .البته به نظر رابرتسون اين رابطة دوسويه زماني ميتواند تحت عنوان جهاني شدن
شناخته شود كه از حالت در خود به حالت براي خود تبديل شده باشد .به سخن ديگر عنصر آگاهي از اين

فرآيند بخش مهمي از تعريف رابرتسون است (.)Robertson1992:55

براي گيدنز جهانيشدن با جدايي زمان و مكان به وقوع پيوسته بود .در دورة پيشاجهاني شدن« ،چه

وقت» ،همه جا با «كجا» مرتبط بود ،اما يكنواخت شدن جهاني زمان ،با اختراع ساعت و تقويمهاي جهاني،

زمان را از مكان تهيكرد .زمان ديگر ربط بيواس��طه و مستقيم با مكان نداشت و از طريق ساعت ملي يا

بينالمللي تنظيم ميشد .تهي شدن زمان به اندازة زيادي پيش شرط تهي شدن مكان شد و اولويت علي
بر آن داش��ت .پيدايش مدرنيت با تقويت روابط ميان ديگرا ِن غايب ،بيش از پيش مكان را از محل جدا
ساخت .اين ديگران غائب ،كه با آنها از طريق رسانهها در ارتباطيم ،از هرگونه موقعيت همكنش رودررو به
دورند .لذا محل بيش از پيش توهمي ميشود .آن چيزي كه ساختار يك موقعيت محلي را تعيين ميکند
همان چيزي نيست كه در همان صحنه حضور دارد .پس تهي شدن مكان نيز رخ داده است(گيدنز :1377

.)23-22

جهانی شدن دارای ابعاد و سویههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است .اين ابعاد

و موقعيت دولت در فرآيند جهاني شدن است ،ساير وجوه جهاني شدن را از منظر جهاني شدن سياسي

مورد بررسي قرار ميدهيم.

جهاني شدن سیاسی و دولت
به همینسان ،پدیدة جهانی شدن سیاسی دارای ابعاد و سویه های گوناگونی است که بخش عمدهای از
مطالعات سیاسی متأخر را به خود اختصاص دادهاست .بخشی از این مطالعات معطوف به مسأله دولت است
که این مقاله صرفاً به همین مسأله؛ یعنی ،جهانی شدن سیاسی و دولت خواهد پرداخت .تأثیرات جهانی
شدن سیاسی بر دولت را میتوان در دو سطح مورد بررسی قرار داد :ماهيت دولت ،و كاركرد آن.
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با يكديگر همپوشاني داشته و يكديگر را تقويت ميكنند .با توجه به اينكه هدف اين مقاله بررسي وضعيت
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الف) ماهيت دولت در مواجهه با جهاني شدن

در خصوص جهانی شدن سیاسی و دولت ،نخستین سؤال مهم قابل طرح این است که جهانی شدن سیاسی

چه تأثیري بر ماهیت دولت داشته است؟ با وجود تمامي مناقشاتی که در خصوص ماهیت دولت مدرن
وجود دارد ولی به نظر میرس��د که اجماعی نسبی در مورد تعریف ماکس وبر از آن وجود دارد .به نظر

وبر ،دولت ،مجموعهاي از نهادهاست كه به صورت موفقي مدعي انحصار استفاده مشروع از زور فيزيكي

در چارچوب قلمرويي معين است( .)weber1968:78اگر این تعریف الگو را به عنوان تعریف از دولت
مدرن بپذیریم میتوان گفت که ماهیت دولت مدرن در حول چند عنصر ذیل شکل گرفته است و بنابراین

تأثیرات جهانی شدن بر ماهیت دولت مدرن را باید بر حسب این عناصر بررسی کرد:

دولت و قلمرو :بر اس��اس تعریف دولت از دیدگاه وبر ،قلمرو و س��رزمين از جمله مهمترين عناصر

ماهيتي دولت اس��ت .وجه تمايز دول��ت از ديگر نهادهاي داراي قدرت اجتماعي و زور س��ازمان يافته،

قلمرومندي آن است .دولت تنها نهادي است كه افراد تحت سیطرة خود را با حد و مرز قلمرويي مشخص

ميكند :هركس كه در اين قلمرو قرار دارد بايد از دستورات من اطاعت كند(گل محمدي.)72 :1394

جهانی شدن سیاسی چه تأثیراتی بر ماهیت دولت داشته است؟ بسياري بر اين باورند كه نظم سياسي

قديمي كه حول مفهوم قلمرو س��رزميني و دولت -ملت ش��كل گرفته بود در حال ذوب ش��دن اس��ت.

روزكرانس ضمن بیان واقعة از رونق افتادن قلمرو سرزميني  ،اشاره ميكند كه در اقتصادهايي كه در آنها
سرمايه ،نيروي كار ،و اطالعات شناور بوده و استيال يافتهاند ،ديگر جايي براي پرستش طلسمي به عنوان

سرزمين نميماند .كشورهاي توسعه يافتهاي كه ميتوانند سرتاسر بازارهاي جهان را در نوردند ،نيازي به
در اختيار گرفتن سرزمين ندارند .شكلگيري يك كشور مجازي كه از قابليت توليدات وابسته به زمين در
آن كاسته شده است ،نتيجة منطقي اين رهايي از قيد سرزمين است(روزكرانس  .)3-4 : 1379روزكرانس
وابستگي به سرزمين را تنها از سوي كشورهاي كمتر توسعهيافتهاي ميداند كه از لحاظ اقتصادي همچنان

وابسته به زمين و محصوالت و فرآوردههاي خام و كشاورزي آن هستند.
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گروه ديگري از متفكران داليل فني و ارتباطاتي را موجب «مرگ جغرافيا» اعالم ميكنند .و معتقدند

كه ناتواني دولت از كنترل جريان جهاني اطالعات به معناي تضعيف سلطه دولت و مزاحمتهاي سياسي

بر فضا و زمان است( گل محمدي .)88 :1381البته اين نظريه اكنون با اما و اگرهاي جدي مواجه شدهاست.
حتي اتحاديه اروپا كه تمامي معيارهاي اقتصادي مورد نظر روزكرانس را داراست ،همچنان با شدت نسبت
به مرزهاي خود متعصبانه برخورد ميكند و ورود و خروج مهاجران را به عنوان يك بحران قلمداد ميكند.
انگليس كه يكي از وزنههاي مهم و تأثيرگذار در اين اتحاديه بود با انجام يك رفراندوم رأي به خروج
از اتحاديه داد و اتحاديه را با بحران بينظيري مواجه كردهاس��ت .در مواجهه با مهاجران س��وري ،برخي

تروريستي عنوان ميكند نسبت به ورود و خروج كشورش قوانين تازه و سختگيرانهتري را اعمال كرده

مقـــاله

از كش��ورهاي شرق اتحاديه به دور مرزهاي خود ديوار كشيدند .اياالت متحده در مواجه با خطراتي كه
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اس��ت .روس��يه چنان در ادعاي حقوق خود بر اكراين جدي بود كه حت��ي خطر جنگ با ناتو و آمريكا
را پذيرفت ،و با عمليات نظامي بخش��ي از آن را به خود ملحق س��اخت .بنابراين برخالف پيشبيني هاي
روزكرانس از اهميت قلمرو س��رزميني به هيچ عنوان كاسته نشده است و مرگ جغرافيا صرفاً يك ايدة

تحقق نيافته است.

حاكميت انحصاري يا حاكميت متداخل :حاكميت در تعريف سنتي به معناي در اختيار داشتن

قدرت و اختيار نهايي و مطلق در درون يك محدودة خاص است .حاكميت يعني نهاد ،فرد يا گروهي در
قلمرويي كه منطبق با مرزهايش است ،از نفوذ رأيي منحصر به فرد برخوردار باشند .بنا به تعريف هينزلي

حاكميت؛ يعني ،انديش��ة وجود نوعي اقتدار سياسي مطلق و نهايي در جامعه سياسي...كه به جز آن هيچ

اقتدار مطلق و نهايي وجود نداشته باشد( .)Hinsley1986:26به تعبيري ،حاكميت يك بعد مطلق دارد و
نه نس��بي .اين حاكميت بنا به تعريف كالسيك و سنتي در اختيار دولتها قرار دارد و دولتها تابع هيچ

قدرت برتري نيستند .در ضمن اين اقتدار و حق حاكميت با عنصر زور ارتباط مستقيم دارد .در سادهترين و

ابتداييترين روابط استوار بر قدرت سياسي و زور فيزيكي اين قصد و اراده به صورت نوعي دستور يا فرمان
درميآيد .دولت به عنوان نهاد مدعي اعمال انحصاري زور ،نميتواند منحصرا ً اعمال زور كند مگر اينكه

منحصرا ً قانون وضع كند و به نوع موفقيتآميزي اطاعت شود .با توجه به اهميت انحصار قانونگذاري در
هويت بخشي به دولت ،در برخي نوشتهها «انحصار قانونگذاري الزامآور» در رديف عناصر اصلي دولت

قرار گرفته است(گل محمدي .)73:1394اما آيا اين عنصر در دورة جهاني شدن نيز به همان قدرت و شدت
واقعگرايان بر اين باورند كه دولت ملي كماكان به عنوان عنصر اساسي حاكميت جايگاه خود را حفظ

خواهد كرد .هر چند كه مجبور است در برخي حوزهها حيطة اقتدارات سنتي خود را به اشتراك بگذارد.

آنتوني مك گرو عنوان ميدارد كه جهان ما از تعدادي دولت -ملت مستقل تشكيل شدهاست كه با شدت
و ح��دت و غيرت از حاكميت ملي و يكپارچگي ارضي خود دفاع ميكنند .هيچ مدرك قاطعي وجود
ندارد كه جهاني شدن بحران دولت -ملت را تشديد كرده است  .برعكس برتري دولت – ملت به منزلة

واحد اساسي سياست جهاني خود فرآورده نيروهاي جهانيساز است(مك گرو .)264-265 :1383به باور

اين واقعگرايان دولت همچنان حق حاكميت انحصاري خود را حفظ كرده و خواهد كرد .اما همگي با
اين رويكرد موافق نيستند.

در مقابل ،جهانگرايان بر اين باورندكه در دوره متأخرحق حاكميت انحصاري سنتي دولت با رقباي
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تازهاي مواجه شده است و بازيگران نوظهوري به شكل مستمر آن را محدود كردهاند .شايد بتوان گفت كه
اگر به جهت جهاني شدن ،فرسايشي در حوزة سياست رخ داده باشد اين فرسايش نه در حوزة قلمرو بلكه

در حوزهاي ديگر اتفاق افتاده است .حوزة اقتدار و حاكميت .انواع اقتدارهاي جديد ،فروملي ،و فراملي و
البته ملي به شكل متداخل همزمان مشروعيت دارند .اين اقتدارهاي متداخل در يك بازي پيچيده قدرت

در حال زورآزمايياند .ساختارهاي سنتي اگر بخواهند در برابر اين فرآيندهاي جهاني و پرقدرت مقاومت
غيرمنعطف داشته باشند و خود را با اين فشارها سازگار نكرده يا تطبيق ندهند ممكن است از هستي ساقط

شوند .اين گروه از متفكران بر ايننظرند كه گروهها و سازمانهاي فروملي و فراملي ،پايگاه وفاداري اتباع

و مشروعيت انحصاري دولت را پاره پاره كردهاند و حقوق و وظايف شهروندي را از نو ساختهاند.

هلد عنوان ميدارد در برههاي از زمان ممكن اس��ت به نظر برسد كه حق حاكميت دولت ملي هنوز

دس��ت نخورده باقي مانده اس��ت .اما دولتها ديگر بر آنچه در درون محدودههاي قلمروي خودش��ان

رخ ميده��د كنترل انحصاري ندارند(هل��د .)147 :1382هابر ماس نيز در كتاب جهاني ش�دن و آيندة

دموكراسي :منظومة پساملي خود اشاره به آيندهاي دارد كه دولت -ملت به شكل فعلي و مألوف خود

با چالشهاي جدي مواجه است و زنگ خطر اساسي براي اين نوع ساختار سياسي به صدا درآمده است.
وي عنوان ميكند كه در مقابل شكل سرزمين دولت -ملت ،جهاني شدن تصوير شطي را در ذهن زنده

ميكند كه سرريز كرده است و همة مرزها و پايگاههاي مراقبت ،از جمله حصار ملت را ،يكسره در هم
شكسته است .به باور هابرماس ،تمركز از مكان به زمان تغيير كرده است .همان طور كه اربابان سرعت،

جاي فرمانروايان سرزمين را ميگيرند ،چنين به نظر ميرسد كه دولت -ملت به طور مداوم قدرت خود
را از دست ميدهد(هابرماس .)103 :1380تعارضات ميان اين دو دسته از متفكران البته همچنان ادامه دارد.

به نظر ميرس��د هر دو دسته ،بخش��ي از واقعيت را اذعان و برخي ديگر را كتمان ميكنند دولت البته آن
حاكميت مطلق را ندارد ،اما همچنان حاكميت برتر را داراست .حاكميت مطلق را ندارد ،چرا که بازيگران
تازة فراملي و فروملي بخشي از آن را قبضه كردهاند .حاكميت برتر را دارد ،زيرا همچنان تصميم گيرندة
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نهايي در بس��ياري از مسائل فروملي و فراملي است .يكي از مهمترين عوامل كه حق حاكميت دولت را
پاره پاره كرده است اين است كه بازيگران اصلي نظام بينالملل ديگر صرفاً دولتها نيستند .بازيگران امر
سياسي را در دوره جهاني ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:1

.1بازيگران فروملي :سازمانها و گروههاي قومي ،شركتهاي اقتصادي و تجاري ،سازمانهاي

 .1گيبنز و بوريمر از اين تقسيم بندي در كتاب سياست پست مدرنيته استفاده كردهاند .اين در حالي است كه جرج مدلسكي
با اس��تفاده از تمثيل كيك چند اليه به تقس��يم بندي مشابهي اشاره ميكند .او سه اليه متمايز محلي ،ملي ،و جهاني را در
فعاليتهاي سياس��ي تشخيص ميدهد .مدلسكي عنوان ميدارد كه بين اليهها نوعي همبستگي وجود دارد و در جريان
تعاملهاي سياسي همچون غشاهايي نفوذپذير عمل ميكنند نه چون موانعي نفو ذ ناپذير(.)Modelski 1974

و نژادي و گروههاي ايدئولوژيك و به طوركلي گروههاي درون ملي يا فروملي امروزه معتقدند كه بدون

مقـــاله

غيردولتي ( )N.G.Oفرهنگي و اجتماعي و سياسي ،افراد و شهروندان ،گروههاي فشار،گروههاي قومي
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نياز به مداخله ديپلماتيك دولت ،مستقيم ميتوانند خود را ادارهكنند .اين بازيگران با استفاده از ابزارهاي
نوين ارتباطي و امكانات فراهم شده در عصر جهاني شدن قادرند نيروهايي فروملي ايجاد كنند كه از پايين

بر دولتها فشار ميآورند و حاكميت مطلق و انحصاري آنها را به چالش ميكشند .براي مثال شركت اپل
در آمريكا در مقابل خواست و اصرار دولت امريكا براي ارائة يك رمز كه موجب سهولت شنود مكالمات

شهروندان ميشود مقاومت ميكند و س��رانجام از خواست دولت آمريكا سرپيچي ميكند .گروههاي

فروملي اغلب پيوندهاي فراملي و حتي بينالمللي با گروههاي ديگر برقرارميكنند و از مداخله و وساطت
دولت جلوگيري و پرهيز ميكنند.

 .2بازيگران فراملي :گرچه سازمانها و نهادهاي فراملي سابقهاي طوالني دارند ،اما تنوع و افزايش

نفوذ و اقتدار آنها مربوط به دورة اخير است .اين گروه از بازيگران را ميتوان به دو دسته تقسيمكرد :دستة

نخست كه ميتوان آنها را «سازمانهاي بينالمللي» خواند با عضويت گروهي از دولتها شكل مييابند.
س��ازمانهايي چون سازمان ملل و سازمانهاي مرتبط با آن ،سازمان جهاني گات يا جامعة اروپا از جمله

اين س��ازمانها است .اين سازمانها قدرت بس��ياري پيدا كردهاند و اكنون رقيب جدي دولت در كسب

وفاداریهاي افراد هستند .به شكلي كه حقوق بينالملل ،حقوق شهروندي را از نو ساختبندي كردهاست
و بر اين اساس مفاهيم جديد هويت سياسي اجازه بروز يافتهاند(گيبنز و بوريمر .)164 :1381گاه ديده ميشود
كه قوانيني كه اين سازمانها اتخاذ ميكنند نسبت به قوانين داخلي كشورها از اولويت و مشروعيت بيشتري

برخوردارند .اين سازمانها حتي ممكن است به شكل موفقيتآميزي حق استفاده از زور مشروع را نيز در
مستمر آنها حتي بعد از پيروزي.

دستة دوم مربوط به سازمانها يا گروههايي است كه با عنوان «فراملي» ميتوان از آنها ياد كرد .گروهها

يا سازمانهاي فراملي بدون توجه به بعد مكاني و سرزميني حول موضوعات يا مشكالت و مسائلي شكل

مييابند كه ممكن است دولتهاي متبوعشان با آنها موافق يا مخالف باشند .شركتهاي چندمليتي ،مانند
جنرال موتور ،نسله ،فورد ،يا شركتهاي چند مليتي نفتي ،سازمانها يا گر وههاي فشار زيست-محيطگرا،

اتحاديهها و كنفدراسيونهاي بينالمللي كارگري ،جنبش زنان ،فرامليگرايي يهودي يا اسالمي يا عربي،

المپيك ،فيفا و صليب سرخ از جمله اين گروهها يا سازمانها هستند؛ براي مثال شركت فرايزر كه يك
شركت دارويي چندمليتي است اخيرا ً ممنوع كرده است كه از فرآوردههاي آن براي اعدام محكومان به
اعدام در آمريكا استفاده شود .اين امر عم ً
ال اعدام دارويي را براي دولت آمريكا غير ممكن كرده است .با
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وجود اين ،دولت نميتواند نظر خود را به اين شركتها تحميل كند.

 .3بازيگران ملي :به بازيگران س��نتي محيط بينالملل كه شامل دولت  -ملتها ميشوند ،بازيگران

ملي نظام سياسي جهاني گفته ميشود .چنانكه پيشتر هم اشاره شد در مورد اضمحالل يا ادامة حيات اين

بازيگران در نظام بينالملل بحث داغي در جريان است .به نظر ميرسد با وجود اينكه در مورد فرسايش
مشروعيت و قدرت حاكميت اين بازيگر در عصر جهاني شدن مستندات فراوان و غيرقابل انكاري وجود
دارد و بازيگ��ران فرامل��ي و فروملي به طور منظم حيطههاي با اهميت��ي از قلمرو آن را به خود اختصاص

دادهاند ،اما هنوز ادلة كافي در اضمحالل و ذوب نهايي اين بازيگر فعال كنوني در آيندهاي نزديك وجود
ندارد .لذا نميتوان نقش آن را به عنوان يكي از بازيگران در صحنة سياست بينالملل ناديده گرفت .محمد
ايوب يكي از نويسندگان كتاب جهاني شدن ،امنيت و دولت -ملت :پارادايم ها در گذر استدالل ميكند

نميبايست انعطافپذيري دولت و نقش آن را به عنوان اصليترين تأمينكننده امنيت و واالترين جايگاه

تصميمگيري دس��ت كم گرفت 1.دولتها به خوبي توانس��تهاند خود را با شرايط جديد سازگار كنند و
همچنان به عنوان عضو كليدي نظام بينالملل نقشآفريني كنند .با اين تفاس��ير ميتوان مشاهده كرد كه

يك نوع حاكميتهاي «موازي» و «متداخل» در حال ش��كلگيري است كه در كنار يكديگر در جذب

وفاداريها در حال رقابتند .در برخي حوزهها اين دولتها هستند كه همچنان تصميم گيرندة نهايي و مرجع
مطلقند ،اما در برخي حوزههاي ديگر ،دولتها نه تنها نسبت به اتباع خود پاسخگو هستند ،بلكه در قبال

رفتار با شهروندان خود در برابر سازمانهاي فراملي مورد پرسش قرار ميگيرند.
ب) جهانی شدن و تحول در كاركردهاي دولت

دولتهاي مدرن وستفاليايي كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي گستردهاي را براي خود تعريف
كردهبودند .اين درحالي است كه دولتهاي جديد به واسطة تغيير ماهيت حاكميت به حاكميت متداخل،
به لحاظ كاركردي نيز تغيير كرده و آن كاركردهاي گستردة پيشين را براي خود متصور نيستند .براي مثال
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در حوزة اقتصاد حجم عظيم مراودات سرمايه و كاال و همبستگي و وابستگيهاي اقتصادي ماهيت «اقتصاد
ملي» را دگرگون كرده است .برخي از متفكران از جمله اولريش بك 2در كتاب جهاني شدن چيست،

بر اين باور است كه نظام جديد اقتصاد جهاني كه بيشتر تحت سلطة شركتهاي چندمليتي است موجب

پديدة نوظهور تهي ش��دن دولت شده است .به نظر ایشان جهاني شدن تهاجمي است عليه ابعاد مختلف

دولت به ش��كلي كه سلطه و حاكميت سرمايهداران به وسیلة شركتهاي چندمليتي جايگزين قدرت و
 .1روح اهلل طالبی ارانی این کتاب را در فصلنامه راهبردی شماره  31معرفی و نقد کرده است.

2. Ulrich Beck

دالل فعاليتهاي اقتصادي درآمده است و سياست اكنون خدمتگزار اقتصاد شده است.

مقـــاله

حاكميت دولت ميشود( .)Beck 2001: 4به نظر اين گروه از متفكران دولت بيشتر در قالب كارگزار يا
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بديهي است كه كاركردهاي دولت فقط اقتصادي نيست .كاركردهاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي

از جمله س��اير وجوه واقعيتمندي دولتها هس��تند .آحاد دولت مدرن كه به شكل سنتي در حول يك

ملت شكل ميگرفت ،از ويژگيهاي فرهنگي و آداب و رسوم مشتركي برخوردار بودند و هويت جمعي
مشتركي را تداعي ميكردند .انگارة ملي ،انگارهاي مشترك بود كه «خود» را در مقابل «ديگران» يا «آنها»

تعريف ميكرد .در دورة تجدد ،هويت ملي و نهادينه شدن مرزهاي هويتي و غيرسازي از جمله مهمترين
دغدغههاي دولت ملي بود .اما در عصر جهاني شدن هويت سازي از امري ملي به امري شخصي تبديل

شده است .اولويتبندي و نحوة تركيب عناصر هويت بخش در اختيار فرد قرارگرفته است .اين امر به نسبي
شدن هويتها ميانجامد و انسجام ملي را مورد تهديد قرارميدهد .بنابراين به عاملي در جهت فرسايش

دولت تبديل ميشود .اموري كه زماني تحت عنوان امر اجتماعي يا امر ملي شناخته ميشد و تحت كنترل
و هدايت ويژه و انحصاري دولت قرار داشت ،امروزه از سوي نيروهاي فراتر و فروتر به چالش كشيده شده

است و امر اجتماعي از سيطرة قدرت دولت خارج شده يا در حال خارج شدن است و در اختيار فرد و يا

گروههاي غير دولتي در آمده است .به طور كلي ميتوان گفت مقصود از جهاني شدن سياست اين است
كه مسائل و مباحثي كه قب ً
ال در حوزة داخلي و حيطة حاكميت دولتها نقش داشتهاند ،با گذشت زمان
ابعاد جهاني بيشتري پيدا ميكنند(اخوان زنجاني .)93 :1386به تعبيري امر اجتماعي و امر اقتصادي از زير يوغ

«سياست» بيرون ميآيد و در بسياري حوزهها از آن سرپيچي ميكند .در گفتمان تجدد امر اجتماعي چونان

پديدهاي فينفسه و قائم به ذات محلي از اعراب ندارد و تحت امر سياست است .امر اقتصادي نيز از طريق يا

فرهنگي -هنري چنان سرزمينزدايي شده كه از لحاظ اجتماعي ،محل ،اهميت خود را به ميزان زيادي از

دست دادهاست(گلمحمدي .)81 :1381به واسطة كمرنگ شدن مؤلفة جا و محل ،سيطرة بالمنازع دولت
نيز كمرنگ خواهد شد .لذا ما با نوعي تحليل رفتن و فرسايش حوزة كاركردهاي سياسي دولت مواجهايم.
بنابراين ميتوان مواجهة نهاد دولت -ملت را با فرآيند جهاني شدن از دو زاويه مورد بررسي قرار داد:

ماهيت و كاركرد.

دولت جديد از بسياري زوايا با دولت مدرن متفاوت است .با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان گفت

كه هر چند كه دولت -ملت همچنان نقش اصلي و تعيينكننده در تصميمگيريها و كنشهاي سياسي

در نظام بينالملل را ايفا ميكند اما به ش��كل جدي از س��وي نيروهاي فروملي و فراملي تحت فشار قرار
دارد .اين فش��ار به حدي اس��ت كه ميتواند تصميمها و اعمال آن را تغيير دهد يا كنترل كند ،لذا دولت
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در دورة جديد نميتواند مدعي حاكميت مطلق و منحصر به فرد باشد ،ولی با وجود اين ،به معناي از بين
رفتن نهاد دولت نيست .در مورد ماهيت دولت نيازمند بازتعريف آن هستيم .دولت جديد به بازيگري در
ميان ساير بازيگران تبديل شده است و حاكميت مطلق و انحصاري گذشته را از دست داده ،اما همچنان

از جمله مهرههاي كليدي و اصلي اين بازي بينالمللي است و نشانهاي حاكي از ذوب و اضمحالل نهايي
و س��اختاري آن وجود ندارد .الجرم دولت وجود دارد يا خواهد داش��ت ،اما با نوعي حاكميت متداخل

مشترك ميان نيروهاي داخلي ،منطقهاي و بينالمللي.

دولت كالس��يك مدرن دولت بزرگي اس��ت كه داراي وظايف گس��تردهاي در قبال جامعه است.

كاركردهاي اقتصادي و رفاهي ،اجتماعي و هويتساز ،فرهنگي و انسجام بخش و سياسي و امنيت بخش
از جمله وظايف گستردة دولت بوده است .در حالي كه خواسته يا ناخواسته ،برخي از اين وظايف بسيار،

امروزه از دوش دولت جديد پساوس��تفاليايي برداش��ته شده و به ساير نهادها و نيروهاي فروملي و فراملي

واگذار شدهاست .به شكلي كه برخي همچون گيبنز و بوريمر از دولت به مثابه به يك موسسة تسهيلكننده

و فراهمكننده تعبيركردهاند(گيبنز و بوريمر )171 :1381و برخي همچون كرني از تعبير دولت رقابتي استفاده
كردهاند .به اين معنا كه دولت جديد در همه سطوح و بين حوزههاي منطقهاي ،ملي و فراملي ميانجيگري
خواهد كرد (گيبنز و بوريمر .)171 :1381با وجود اين ،هرچند كه دولتها بس��ياري از كاركردهاي خود

را حتي با رضايت واگذار كردهاند نميتوان از اس��تحاله آن سخن به ميان آورد .تنها ميتوان اذعان كرد

كه دولتها نس��بت به دورة مدرن به سمت كوچك شدن ميروند و در فرآيند بازيگري در عرصة نظام

بينالملل به جاي بازي با حاصل جمع صفر به سوي بازي با حاصل جمع متغير ميروند .دولتها در اين
بازي براي كسب سهم بيشتر در نقش و حاكميت با ساير بازيگران در حال رقابت و چانهزني هستند ،اما

ديگر نقش متولي در همة عرصهها را براي خود متصور نيستند .برخي از دولتها آسانگيرانهتر با فرآيند

واگذاري كاركردها برخورد ميكنند و برخي سختگيرانهتر.
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جهاني شدن سياسي و تحول در ماهیت و کارکرد دولت در ایران
هرچند نخبگان جمهوري اسالمي ايران با التزام به رویکرد يكپارچگي ،حفظ استقالل ،و امنيت داخلي ،به

دیده شک به جهانیشدن نگريستهاند(دهشيري و حسینی ،)67 :1394و به علت وضعيت خاص نظام سياسي
كه ايدئولوژيك محور است و همچنين به علت موقعيت جهاني ايران كه جزء كشورهاي جهان سومي يا

جنوب است ،حساسيتهاي خاصي نسبت به روند جهانيشدن دارند(ابراهيمي .)168 :1388با وجود اين،
ايران به عنوان كش��وري كه جزئي از نظام بينالملل است بيشك از پديده جهاني شدن متأثر شدهاست.

چنانچه اگر به حوزة اقتصاد توجهكنيم درمييابيم كه اين پيوستگي با فرآيند جهاني شدن ،به عينيترين

به نفت اس��ت ،لذا به هر صورت و خواه ناخواه ،از جهت اقتصادي عضوي از جامعه جهاني هستيم (غني

نژاد .)191 :1382البته چنانچه كه در بخش نظري نيز عنوان شد ،جهاني شدن به هيچ روي پديدهاي صرفاً

مقـــاله

صورت اتفاق افتاده است .روشنترين دليل آن به عقيده غني نژاد ،صادرات و اتكا و وابستگي اقتصادي
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اقتصادي نيست .كيس��ت كه مشاهدهگر رشد فزآيندة استفاده از تكنولوژيهاي ارتباطي و ديجيتالي در
جامعة امروز ايران نباشد .امروزه هر كودك و نوجوان ايراني به سادگي و از درون اتاق خود قادر است

از طريق موبايلهاي شخصي به اطالعات و دادههاي جهاني دست يابد ،با افراد حقيقي و حقوقي ارتباط
برقراركن��د و ايدهها ،نظرات يا كاالهاي اقتصادي و فكري و هنري خويش را به نمايش جهاني بگذارد.

لذا امروزه در پرتو فناوريهاي جهانش��مول همچون اينترنت ،بشقابهاي ماهوارهاي ،ماشينهاي اطالع

رساني ،و ...حتي جوامع خاورميانهاي نظير عربستان سعودي را نميتوان جوامع بسته توصيفكرد ،چرا كه
به مدد انقالب اطالعاتي نوع تازهاي از جامعة انساني كه ميتوان آن را جامعة اطالعاتي ناميد به وجود آمده

است (شهرام نيا  .)353 :1385بنابراين جهاني شدن پديدهاي بيگانه و بيتاريخ در جامعه ما نيست و جنبههاي
گوناگون فرهنگي و اجتماعي و سياسي را عالوه بر جنبة اقتصادي در ايران تحت تأثير خود قرار ميدهد .با
وجود اين ،با توجه به موضوع پژوهش حاضر تمركز را بر وجه سياسي جهاني شدن و موقعيت دولت ايران

در مواجه با آن قرار خواهيم داد.

سياست در ايران نيز همچون تمامي كشورهاي جهاني با «جهاني شدن» و فرآيندها و تبعات آن درگير

است .امروزه هيچ دولتي نميتواند فارغ از تأثيرات جهاني شدن به سياق ماضي عمل كند .حيطة سياست
در ايران نيز با فش��ارهاي فراملي و فروملي پرقدرتي مواجه است كه خواهان آن است كه امر اجتماعي،

امر اقتصادي و امر فرهنگي و اجتماعي را از زير سيطرة سياست قلمرومند و سرزميني خارج كند .با وجود
خواست مقاومت ميكند .نيروهاي فراملي و فروملي جهانيشدن در برخي از موارد توانستهاند به شكلي
نسبي از دولت مستقل شوند و در موارد ديگري همچنان سرزميني باقي ماندهاند .براي اينكه بدانيم دولت

جمهوري اسالمي در مقابل اين جريان پرشتاب و پرقدرت با چه چالشها و فرصتهايي مواجه بوده است،

ميبايست مطابق با الگويي كه در بخش نظري ارائه كرديم دولت را از دو زاويه ماهيت و كاركرد ،مورد
بررسي قرار دهيم.
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اين ،حوزة سياست و دولت در ايران به داليل ايدئولوژيك ،اكونوميك و ژئواستراتژيك در مقابل اين
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ماهيت دولت در ايران

 .1مرگ قلمروي جغرافيايي به مثابه جعل واقعيت

در ادامه مباحثي كه در بخش نظري عنوان ش��د ،در مورد ايران نيز ش��اهد آن هستيم كه مرزهاي ملي ،به

شدت گذشته ،و حتي با وجود تهديدات امنيتي جديد گروههاي تروريستي و داعش و تهديدات بينالمللي

از سوي آمريكا ،اسرائيل ،عربستان و شوراي همكاري خليج فارس ،با شدت بيشتري محافظت ميشود.
مقايسة بودجه دفاعي كشور در سالهاي  93و  94نشان ميدهد كه اين رقم در بودجة پيشنهادي سال 94

در مجموع  32/5درصد افزايش داشته است(خبرگزاری مشرق 16آذر.)1393كشورهاي منطقه با ولع به دنبال

تجهيز خود به پيشرفتهترين سالحهاي جنگي براي دفاع از مرزهاي سرزميني خود هستند .به شكلي كه
اگر بنا بر گزارش مؤسس��ه تحقيقات صلح استكهلم ،رقم بودجة دفاعي ايران  12ميليارد دالر باشد ،رقم

بودجه دفاعي عربستان 87ميليارد دالر و آمريكا  596ميليارد دالر است(خبرگزاري تسنيم 30فروردين.)1395
مرزهاي سرزميني اهميت خود را از دست ندادهاند و حتي ميتوان گفت اين مرزها چند اليه شدهاند .چنان
كه ايران و عربستان براي حفاظت از مرزهاي خود كيلومترها خارج از آن هزينه ميكنند .به نظر حميدرضا
آصفي ،س��خنگوي وزارت خارجه دولت اصالحات ،اگر ما بيرون از مرزها از منافع خود دفاع ميكنيم

ناچار خواهيم بود كه در داخل كشور كار را انجام دهيم(رجانيوز10تير  .)1395لذا اين نوع عمليات نوعي

دفاع پيشگيرانه از قلمرو سرزميني محسوب ميشود.

ب��ه عالوه ،اش��كال جدي��دي از مرزه��اي مجازي،مانن��د فيلترها و اينترن��ت ملي و  ...ب��ر مرزهاي

واقع��ي افزوده ش��دهاند تا با اس��تفاده از اين ويژگيها هويت و انس��جام ملي حفظ ش��ود و چالشهاي
ي ،قوميتي...در درون كش��ور به حداقل برس��د (قمص��ري:1390
ناش��ي از گسس��تگي فرهنگي ،هويت�� 

 .)60دول��ت در اي��ران يك��ي از بزرگترين عناصر خود را ،كه همانا قلمرو اس��ت ،حفظ كرده اس��ت.
 .2حاكميت متداخل مشترك؛ واقعيت ناخواسته
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.1-2فرسايش حاكميتي

همچنان که اشاره شد ،تعريف اقتدارگرايانه و تك مركزي از حاكميت ،چنانكه در بخش نظري شرح آن
به تفصيل رفت ،با اما و اگرهايي مواجه شده و به سمت و سوي چند مركزي شدن در حال گذر است .اين

مراكز متعدد در حول محور بازيگران فراملي ،فرو ملي و ملي اعمال حاكميت ميكنند .اين مراكز متعدد

حاكميتي به فرسايش حاكميت مطلق و انحصاري دولتها منجر ميشود .دولت در ايران نيز از اين وضعيت
مستثنا نيست و امروزه مراكز متعدد به صورت دو فاكتور بر نظام تصميمگيري و عملكرد حاكميتي ايران
تأثيرگذارند .هرچند كه حاكميت هنوز از شناخت دوژور آن سر بازميزند و آن را همچون يك چالش و

و آزمايشات هستهاي يا آزمايشات موشكي و  ...در دولت مدرن ميتواند از جمله تصميمات دروني دولت
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تهديد محسوب ميكند .مثال گويا در اين زمينه ميتواند پروندة هستهاي ايران باشد .انجام مطالعات هستهاي
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باشد .جامعة جهاني در چنين دنيايي با وجود اينكه ممكن است حساس شود ،اما توان آن را ندارد كه در

مقابل اين اقدامات واكنش عيني نش��ان دهد و ضمانت اجراي مناسبي نيز براي رفع دغدغههاي به حق يا

ناحق خود ندارد .بنابراين حاكميت دولت منحصر به فرد و مطلق است ،اما در جامعة جهاني شدة امروز با

وجود انواع سازمانها و مؤسسات مختلف ،يك تصميم دروني ميتواند با تصميمگيريهاي بيروني مواجه
شود .چنان كه آزمايشات صلحآميز هستهاي ايران كه يك تصميم درون دولتي در دنياي مدرن و سنتي

محسوب ميشود ،در دنياي پست مدرن جهانيشده ،با حاكميتهاي موازي و متقابل و چند جانبه مواجه

ميشود .حاكميتهايي كه ميتوانند به شكل موفقي حاكميت مطلق و انحصاري دولت در ايران را با اما
و اگر مواجهكنند .هرچند كه دولت ايران به درستي اين اقدامات را مداخلهجويانه تعبيرميكند ،اما واقعيت

اين است كه نظام بينالملل چندي است كه به شكل حاكميتهاي متداخل اداره ميشود .لذا سازمان ملل
ميتواند تحريمهاي هرچند ظالمانة خود را با موفقيت نسبي به اجرا بگذارد .به نحوي كه جمع كثيري از

دولتها ،سازمانها و بانكها فرامين آن را ميپذيرند و اعمال ميكنند .اين امر در مورد احكامي كه در
برخي دادگاهها براي زندان يا اعدام يا مجازات مجرمين نيز قابل مشاهده است .فشارهاي بينالمللي جدي

و قوي ،تحت عناوين متفاوت سازمانهاي حقوق بشري(البته با سمت و سوهاي اغلب سياسي) بسياري از
احكام داخلي را ناقض حقوق بش��ر ميخوانند و در برخي موارد موفق ميشود كه تنبيه و تحريمهايي را

متوجه دولت نمايند.

اين حاكميتهاي متداخل فقط بعد «فراملي» ندارند .براي مثال باز هم میتوان به پروندة هستهاي اشاره

برد -برد بود ،اما حضور بازيگران پنهان و پيداي «فروملي» ،چه عقد تفاهم و چه اجراي آن را با چالشها
و مشكالت فراواني مواجه كرده و ميكند .پس از حصول توافق از هردو سو ،عناصر ديگر حاكميت نظير
نظاميان عالي رتبه يا سياستمداران صاحب قدرت غيردولتي ،اپوزوسيون ،گروههاي ذي نفوذ،خودجوش

و البيهاي قدرتمند و تصميمات سنا درآمريكا بر روند آن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم خواهد گذاشت.

در اين ميانه ممكن است يك دادگاه عالي مستقل از دولت(براي مثال يك دادگاه عالي در آمريكا) برمبناي
دالي��ل واقعي يا واهي ،چنان برخالف بندها و تبصرههاي برج��ام حكم دهد ،كه كليت آن را مخدوش
كند ،براي مثال بنا به رأي ديوان عالي آمريكا  2ميليارد دالر از اموال بلوكه شدة ايران ،به نفع خانوارهاي

آمريكايي برداشت ميشود(خبرگزاري تسنيم1ارديبهشت.)1395

از سوي ديگر ،در ايران گروههاي صاحب نفوذ بدون اجازة دولت در ايران اقدام به لغو كنسرتهاي
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كرد .در اين پرونده با وجود اينكه تمايل هردو دولت ايران و آمريكا برحل و فصل اين موضوع به شيوه
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مج��و ز دار ميكنند(خبرگ��زاری ايرنا12خ��رداد  .)1395در واكنش ب��ه اين اعمال خودس��رانه براي مثال
عليرضا قرباني كه يك خواننده س��بك سنتي است اقدام به اجراي موسيقي زنده از طريق شبكه اينترنتي

ميكند(خبرگزاری ايسنا10خرداد  .)1395اينها ميتواند مصاديق و نشانههايي از وجود حاكميتهاي موازي
و چندگانه باش��د .مثال ديگر در مورد بازيگران فروملي ميتواند بحث اس��تفاده از ماهواره و شبكههاي
غير مجاز ماهوارهاي و اينترنتي باشد .حاكميت و دولت در ايران استفاده از برخي شبكههاي ماهوارهاي و

اينترنتي را غيرمجاز اعالم كردهاست .دولت با توسل به نيروهاي انتظامي در طول ساليان به دفعات اقدام

به جمعآوري ماهوارهها كردهاس��ت .در ضمن بسياري از سايتها و كانالهاي اينترنتي فيلتر شدهاند .اما
واقعيت اين اس��ت كه اين فرمان يا دستور به شكل موفقي اجرا نشد و حاكميت مطلق اعمال نشدهاست.

بن��ا ب��ه آمارهاي مختلف بين  40تا  90درصد خانوادههاي ايراني از يكي از اين ش��بكههاي ماهوارهاي يا
اينترنتي استفاده ميكنند(خبرگزاری ايرنا 18شهریور  .)1394فيلترشكنها اين امكان را براي كاربران ايراني

فراهمكردهاند تا حاكميت انحصاري دولت را در زمينة اطالعات و اخبار به چالش بكشند .اين امر به شكل
روزافزوني در حال گسترش است.كاربران داخلي ماهواره و اينترنت ،رسانههاي جهاني و صاحبان سرمايه
به شكل متداخلي در اين قضيه اعمال حاكميت ميكنند .هكرهاي داخلي و خارجي نيز از جمله خطرات

حاكميتي محسوب ميشوند .اين هكرها در حالي كه در اتاق خود نشستهاند با استفاده از دستگاه لپتاپ

شخصي خود ميتوانند با نفوذ به سيستمهاي متفاوت دولتي ،انحصار در اختيار داشتن اطالعات محرمانه و
طبقهبندي شده سياسي ،يا نظامي و هستهاي كشور را با چالش مواجهكنند .هرچند كه دولت به شديدترين

وجهي از اين اطالعات محافظت ميكند اما گاه مش��اهده ميش��ود كه اين اتفاقات رخ ميدهد .آخرين
نمونةآن هك شدن سايت آمار ايران است(سايت تحليلي -خبري عصر ايران 5خرداد .)1395

چنان كه مش��اهده ميشود دولت ايران نيز همچون ساير دول با اختالط حاكميتي مواجه شده است.

اين اختالط حاكميتي بيشتر ناشي از تحميل نيروهاي جهاني شدن و ناخواسته است .لذا دولت در مقابل

اين واگذاريهاي حاكميتي مقاومت ميكند .با وجود اين ،واقعيت اين اس��ت كه خواس��ته و ناخواسته
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فرسايش حاكميتي اتفاق افتاده است و اين و يژگي و خصوصيت دولت در دنياي جهاني شدهاست .اگر
جهاني شدن تمايز بين امر ملي و امر بينالمللي را مبهم ساخته و موجب تغيير در شرايط تصميمگيري ملي

شده ،چارچوب حقوق و رويههاي اجرايي دولتها را تغيير داده ،مرزهاي مسئوليت را تيره و تار ساخته و
موجب تغيير در محتواي نهادي و سازماني مسائل سياسي -ملي شده باشد ،پس ديگر حاكميت انحصاري

(در ايران نيز) به عنوان يك دكترين مانند گذشته موضوعيت ندارد .از اين جهت جهاني شدن به چيزي

فراتر از زوال استقالل عمل دولت اشاره دارد؛ چيزي ماهويتر؛ چيزي با عنوان زوال حاكميت انحصاري.

در مباحث معطوف به جهاني شدن سياسي اغلب به چالشهايي كه جهاني شدن براي دولتها به وجود
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ميآورد اشاره ميشود .در حالي كه جهاني شدن همزمان ميتواند فرصتهايي را نيز در اختيار دولتها

قراردهد .انقالب اطالعاتي و فناوريهاي ديجيتالي تنها ابزاري در دست كاربران عادي و شهروندان نيست.

دولتها يكي از بزرگترين استفادهكنندگان اين حوزه هستند .هرچند كه اين تكنولوژيها و فناوريها

ميتوانند حاكميت دولت را با چالش روبه رو كنند ،اما سوي ديگر قضيه اين است كه دولت ميتواند از
آنها براي كنترل و افزايش امكانات حاكميتي خود استفاده كند .امكانات ماهوارهاي و ديجيتالي موجب
شدهاست كه تقريباً افراد هميشه در معرض ديد باشند .گويي نقطة كوري ديگر وجود ندارد .به قول فوكو
جامعه امروزي يك جامعه سراسر بين است كه پنهان شدن ،يا نامرئي شدن تقريباً ناممكن است (فوكو)1378

كوچكترين حركت يا فعاليت افراد قابليت تعقيب و پيگيري دارد .دولتها و از جمله دولت ايران نيز از
اين قابليتها استفاده ميكنند .تشكيل ارتش سايبري و پليس فتا از جمله كارهايياست كه در اين زمينه
انجام گرفته و ناگفته پيداست كه دستگاههاي امنيتي از اين قابليتها استفاده ميكنند .هرچند كه به لحاظ

حريم ش��خصي و فردي ممكن اس��ت اين كنترلها آزاردهنده به نظر برسند ،اما در مورد خاص ايران در
منطقة آشوب زده خاورميانه كه از هر سو در معرض تهديدات گروههاي داعش ،طالبان و القاعده و رژيم

اسرائيل و خصومتهاي عيان شده سعودي است ،استدالل ميتواند اين باشد كه استفاده از محصوالت

كنترلكننده و اطالعاتي كه از جمله فناوريهاي فرآيند جهاني شدن است نه تنها معقول ،بلكه ضروری

به نظر ميرسد  ..امروزه كشورهاي اروپايي ،آمريكا و اسرایيل ،خود ،از قويترين سيستمهاي اطالعاتي
براي كنترل و امنيت استفاده ميكنند و به واسطة آنها ابعاد حاكميتي دولت خود را تقويت و ترميم ميكنند.

است .همانگونه كه مشكالتي نظير تروريسم ،محيط زيست ،بيماريهاي فراگير ،امنيت و  ...جهاني شده

است ،راه مقابله با آنها نيز جهاني شده و از معبر دولتها ميگذرد .براي مثال سازمان اينترپل يك سازمان

جهاني و منطقهاي اس��ت  .اين س��ازمانها ميتوانند افرادي را كه در داخل كشور متهم شدهاند به شكل
جهاني مورد تعقيب و پيگرد قرار دهند و دوباره آنها را براي مجازات به كشور بازگردانند .اين استفاده از

سازمانهاي فراملي ميتواند به تقويت بعد حاكميتي دولت منجر شود .ايران نيز از قابليتهاي اين سازمانها

استفاده كرده و ميكند .براي مثال در پروندة اختالسهاي ميلياردي ،پليس اينترپل در پي بازداشت عوامل
آن وارد شده بود(خبرگزاري فارس  .)1394/10/28به گفتة سرهنگ رضواني مدير كل پليس اينترپل ايران،

در سال  1391تا قبل از انقالب اسالمي ايران با  6كشور و هماكنون با  21كشور قرار داد استرداد مجرمان
دارد(روزنامه ايران  .)1391/9/8با اس��ترداد محكومان كه دهها مورد آن هر ساله انجام ميپذيرد ،حاكميت
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گذشته از اينها ،جهاني شدن امكان مشاركتهاي بين المللي را در عرصههاي مختلف افزايش داده
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دولتها مورد ترميم و بازسازي قرار ميگيرد.

اينها تنها مثالهايي است براي آنكه عنوان كنيم كه جهاني شدن و فرآيندهاي آن ايران را نيز با مراكز

چندگانه حاكميتي مواجه ساخته است كه هرچند دولت در آن سهم بيشتري دارد ،اما يگانه مركز نيست.

شايد بتوان با شكل زير اين حاكميتهاي متداخل مشترك و چند مركزي بودن ميدان حاكميت را نشان

داد.

سهم
حاكميتي
دولت

سهمحاكميتي
بازيگران فرو ملي
سهم حاكميتي
بازيگرانفراملي

جهاني شدن و تحول كاركرد هاي دولت در ایران
همچنانکه در بخش نظري متذكر شديم كه جهاني شدن نه تنها ماهيت ،بلكه كاركردهاي دولت را تحت

تأثير خود قرار ميدهد .اين كاركردها را ميتوان تحت عناوين كاركرد اقتصادي و كاركرد اجتماعي-
فرهنگي و سياسي دولت تقسيم بندي كرد.

 .1كاركردهاي اقتصادي دولت در ايران

جهانی شدن سیاسی ،کارکردهای اقتصادی دولت را در ایران با چندین چالش مواجه کرده است که در

ذیل به مهمترین آنها میپردازیم:
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چالش اول؛ چالش رويكردها :دولت حامي يا دولت ميانجي

نوع نگاه و جهتگيري نسبت به جهاني شدن در جهتگيري اقتصادي دولت تأثير مستقيم دارد .سه نوع
نگاه جدي و البته متفاوت در مورد اقتصاد در ايران همزمان وجود دارد .ديدگاه نخست داليل ايدئولوژيك

به دنبال اقتصاد رو به درون ،استقالل اقتصادي ،اقتصاد بومي ،و اقتصاد مقاومتي است .اين نوع نگاه كه از
س��وي برخي نهادهاي حاكميتي به شكل رسمي مورد حمايت است ،به جهاني شدن اقتصادي ،به شكل

خاص و جهاني ش��دن به ش��كل عام ،نگاه خوشبينانهاي ندارد .رويكرد دوم كه رويكردي چپگرايانه

اس��ت و از سوي برخي اقتصاددانان برجسته نيز حمايت ميش��ود جهاني شدن را جهاني سازي دانسته و

233-238؛ رئيس دانا .)208 :1383لذا آنچه اولويت دارد توليد داخلي است .اين توليد اعم از توليد دولتي يا
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آن را واپسين مرحلة امپرياليسم ميداند كه به فقيرتر شدن جوامع جهان سوم خواهد انجاميد(سيف:1383
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غيردولتي است .در اين رويكرد دولت نقش حمايتكننده دارد .لذا دولت به سمت بزرگ شدن خواهد
رفت و مسئوليتهايش افزايش پيدا خواهد كرد.

از س��وي ديگر نگاهي اس��ت كه پس از برجام از سوي دولت اعتدال دنبال ميشود .اين رويكرد به

دنبال جذب سرمايههاي خارجي و ادغام در سازمان تجارت جهاني و گام گذاشتن در مسير بازار آزاد و
اقتصاد خصوصي است .موسي غني نژاد نيز ،كه از جمله اقتصاددانان به نام كشور هستند ،جهاني شدن را

يك فرآيند طبيعي و خود جوش تاريخي تعريف ميكنند .ايشان معتقدند كه بين پديدة استعمار و جهاني
شدن ميبايست تفاوت قائل شد .خلط اين دو مبحث موجب اين تصور ميشود كه پشت پديدة جهاني

شدن اقتصادي يك اقتدار سياسي و يك سلطهطلبي جهاني وجود دارد ،اما واقعيت اين است كه ،درست
اس��ت كه كشورهاي پيشرفته اروپايي مراكز استعماري و جهانگشايي بودند و اين امر توأم شد با پديده

جهاني شدن و تقسيم بينالمللي كار ،اما ارتباط علي و معلولي بين اين دو پديده وجود ندارد .خيلي جاها

اين پديدة استعماري در تناقض و تضاد با پديدة جهانيشدن اقتصادي قرار گرفتهاست(غني نژاد.)182 :1381
به نظر ايناناستراتژي يا كنش دولتها در صحنة روابط بينالملل است كه مشخص ميكند جهاني

ش��دن فرصت است يا نقمت .جهانيشدن ممكن اس��ت ا نتايج متفاوت را به بار بياورد .گل محمدي در

ب جهاني شدن فرهنگ و هويت خويش عنوان ميدارد كه دست كم به لحاظ تاريخي ميتوان گفت
كتا 
كه فرآيند جهاني شدن تحولي برگشتناپذير است .نه تنها نميتوان شرايط پيش از مرحلة متأخر جهاني

شدن را احيا كرد ،بلكه متوقف ساختن اين فرآيند يا حتي كندتر كردن شتاب آن ناممكن است .هرروز
اين فرآيند فزوني مييابد و امكان بركنار ماندن از تأثيرات آن كاهش ميپذيرد(گل محمدي.)266 :1381

بديهي اس��ت كه دول��ت ،از منظر هر كدام از اين رويكرده��ا ،كاركردهاي اقتصادي متفاوتي پيدا

ميكند .در اين رويكرد اخير ،دولت در پي كاهش نقش تصديگري خويش به مثابه حامي مس��تقيم يا
توليدكنندهاست و به شكل خود خواسته خواهان كوچك كردن خود است .دولت همزمان با سياستهاي
تعديل اقتصادي در اين نوع نگاه ،نقش ميانجي ميان توليدكننده ،مصرف كننده ،کارگر و سرمايهدار را دارد

به سخن دیگر به چانهزنی بیان عرصههای مختلف اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی میپردازد .اين نوع

جهتگيري سنخيت بيشتري با فرآيند جهاني شدن پيدا ميكند ،اما اينكه دولت در عمل بتواند اين جراحي
سخت را انجام دهد خود به دانش و تدبير همه جانبهاي احتياج دارد.

در دورهاي كه تحريمهاي ظالمانه بينالمللي اقتصاد ايران را نشانه گرفته بود ،اين تقابل نمود كمتري
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كه ميگذرد گستره و شتاب فرآيند جهانيشدن بيشتر ميشود ،تأثيرپذيري افراد و گروههاي مختلف از
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پيدا مي كرد ،زيرا اصوالً مجال و فرصتي براي يك اقتصاد با نگاه به تجارت آزاد جهاني و جذب سرمايهها
وجود نداشت .صادرات نفت با مشكالت بسياري مواجه شده بود و برگشت پول اين صادرات اندك نيز،

با مشكالت جدي بانكي مواجه شده بود ،اما امروزه كه تحريمها برداشته شده است و ايران اين فرصت
را براي وصل شدن به اقتصاد جهاني پيدا كرده است تصميمگيري در اين مورد كه ميخواهيم اقتصادي

همسو با فرآيندهاي جهانيشدن داشته باشيم يا اقتصاد معطوف به درون ضرورت بيشتري پيدا كرده است.
تصميمي كه به نظر ميرسد هم در عرصة عالي حاكميتي و هم در ميان نخبگان اقتصادي بر سر آن اجماعي

حاصل نشده و همچون يك چالش باقي مانده است.
چالش دوم :ساختار اقتصادی

گذش��ته از اينكه كداميك از جهتگيريهاي فوق دس��ت باال را در تصميمسازيها دارد ،مشكل عيني
اقتصاد ايران براي گرويدن به فرآيند جهانيش��دن فقر و ضعف س��اختار اقتصادي كارآمد است(ر.ک:

احمديان .)1380س��اختار غيررقابتي و دولت محور اقتصاد ايران ،موجب شده است كه ميدان اقتصادي

طي ساليان متمادي بحرانهاي بيكاري ،تورم ،پايين بودن درآمد سرانه ،و عدم رشد با ثبات را تجربه كند.
براي مثال ،از ويژگيهاي مهم تجارت خارجي ايران حمايتگرايي ش��ديد دولت است .دخالت دولت
و حماي��ت از صادرات و وض��ع انواع عوارض و حقوق گمركي براي واردات مخصوصاً پس از انقالب
گسترش يافته به طوري كه جمع ماليات بر واردات از  1249ميليارد ريال در سال  1374به مبلغ  7947ميليارد

ريال در سال 1379افزايش يافته و سهم اين ماليات از كل درآمد مالياتي دولت از  17درصد به  24درصد
افزايش پيدا كرده است .افزايش شديد سود بازرگاني و ديگر دريافتيهاي گمركي و به طور كلي افزايش
چش��مگير ماليات بر واردات كه ناشي از سياس��ت جايگزيني واردات در كشور است برخالف شرايط

عمومي در قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني است .به طور كلي ارزش مبادالت تجاري جهان در

سال  2000حدود  6هزار ميليارد دالر برآورد شده است كه سهم ايران از اين مبادالت بسيار ناچيز حدود
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 0/47است(اسدي.)63 :1385

از سوي ديگر ،به موجب اصل  44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 13 ،فعاليت عمدة اقتصادي

كشور ،تحت اختيار و مالكيت دولت است .در اقتصاد ايران از صد شركت كه بزرگترين حجم عمليات

را دارند 85 ،مورد از آنها حالت انحصار دولتي دارد و براي محصوالت آنها هم واردات ممنوع اس��ت.

بخشهاي دولتي اقتصاد با استفاده از حربههاي رانت و يارانههاي دريافتي توانستهاند موقعيت برتر نسبت به
بخشهاي خصوصي اقتصاد را حفظ كنند(اسدي.)63 : 1385

دولت در طول تاريخ معاصر ايران همواره به واسطة دستيابي به درآمدهاي نفتي اين توانايي را داشته

درآمدهاي مالياتي ،قدرت ،اندازه و كنترل خود را افزايش دهد .اين ساختار عظيم و طويل همزمان موجب
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كه اوالً به شكل نسبي و با توزيع درآمد نفت به ادارة جامعه بپردازد و ثانياً مستقل از جامعه و بدون نياز به
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ضعف پيكرة نحيف اقتصادي طبقه متوس��ط داخلي شده است .مشخص است كه در صورت بازكردن
درهاي اقتصادي براي تجارت آزاد اين طبقه نحيف و توليدكنندگاني كه به لحاظ قيمت و كيفيت توان

رقابت با كاالهاي ارزان و با كيفيتتر را ندارند و به طور كلي س��اختار كوچك ماندة اقتصاد خصوصي

حداقل در كوتاهمدت با مش��كالت و بحرانهاي جدي مواجه خواهد ش��د .دولت نميتواند به پرداخت

يارانهها ادامه دهد .توليد و عرضه كاالها و خدمات عمومي و همگاني كه بخش خصوصي در ارائه آنها

انگيزة كمتري دارد ،كاهش مييابد .آزادس��ازي اقتصادي و رها كردن بنگاههاي توليدي غيررقابتي در
بازارهاي جهاني س��بب ورشكس��تگي و توقف توليد در اكثر آنها خواهدشد .بيكاري حداقل در كوتاه

مدت به عنوان معضل اصلي و فقر ناشي از آن مزيد بر بحران خواهد بود(اسدي .)25 :1385حتي برخي از

اقتصاددانان اين رويارويي را چنان سهمناك ارزيابي ميكنند كه مرگ توليد داخلي و شكست و هضم آن
در هاضمه سرمايهداري جهاني را پيشبيني ميكنند (ر.ک :رئيسدانا 1383؛ سيف .)1383جالب اينجاست
كه بسياري دواي اين بحران ساختاري را همان سرمايه گذاري خارجي و ورود تدريجي به جريان جهاني

شدن ميدانند.

 .2تحول دركاركردهاي فرهنگي دولت در ايران :دولت به مثابه متولي فرهنگ

همگونسازي فرهنگي ،آمريكاييسازي ،جهانيسازي ،مكدونالدي كردن فرهنگي و امپرياليسم فرهنگي
از جمله مفاهيم كليدي رويكردي است كه جهانيشدن را يك خطر فرهنگي ميبيند .اين رويكرد براي

برخوردار است و ميتوان گفت رويكرد رسمي دولت است .حسين كچويان جهانيشدن را زيركانهترين
روايت غرب در باب تاريخ و جهان و همزمان تناقضآميزترين تمامي روايتها و قصههايي ميداند كه
غرب از آغاز تالش براي غلبه بر انس��ان و زمين براي خود و براي ما نقل كرده است(كچويان.)17 :1386

بنابراين جهاني شدن چيزي نيست جز صدور كاالها ،ارزشها و اولويتهاي شيوة زندگي غربي .بهروز

لك با توسل به روش تحليل الكالو موفه جهانيشدن را يك وضعيت محتمل ،زوالپذير و در واقع جديد
براي روابط تخاصم و غيريتسازي بين نيروهاي عمده و اصلي در عرصه جهاني ترسيم كرده است .بنابراين

تحليل ،جهانيشدن يك ايدئولوژي هژمون شدهاست كه در نتيجه سالها سيطرة نئوليبرال ايجاد شده است.
به واسطة اين سيطر ه پديد هاي اتفاقي ،مسلم فرض ميشود و به مثابه يك ضرورت تاريخي قلمداد ميشود.
با تعريف جهاني شدن به مثابه محصول انقالب اطالعاتي ،بارهاي معنايي جهاني شدن از ابعاد سياسي آن
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دولت جمهوري اس�لامي ايران كه خود ريشه در يك انقالب ارزشي و اسالمي دارد از مقبوليت بااليي
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منتزع شده و به عنوان سرنوشتي كه همگي ميبايست تسليم آن شويم نمايان ميشود(لك.)40-50 :1385

بنا بر اين نگاه رس��مي ،نقش دولت صيانت از فرهنگ ايراني – اس�لامي در مقابل فرهنگ وارداتي و
بيگانه از س��ويي و هدايت كنندة ميدان فرهنگي براي توليد كاالهاي فرهنگي ايراني-اس�لامي از سوي

ديگر است .در ضمن خود دولت به واسطة انحصار شبكههاي تلويزيوني و منابع مالي معطوف به آن ،از

جمله بزرگترين توليدكنندگان و سفارشدهندگان كاالهاي فرهنگي محسوب ميشود .بنابراين دولت
كه خود را متولي فرهنگي جامعه ميداند ،ميبايست سه نقش صيانتكننده ،هدايتكننده و توليدكننده
را همزمان ايفا كند .اين نوع نگاه به واس��طة قوانين و ساختارهاي عيني دولتي (همچون وزارت فرهنگ

و ارش��اد اسالمي ،سازمان تبليغات اس�لامي ،قوه قضائيه و  )...عملياتي ميشود .تمامي كتابها ،فيلمها،
موسيقيها ،تئاترها ،سايتها ،گالريها،كنسرتها ،روزنامهها و رسانهها  ...ميبايست كاالهاي فرهنگي و
اجتماعي خود را به تأييد دولت رسانده و مجوز الزم را دريافتكنند .بنابراين تعريف دولت از كاركرد

خود در حيطة فرهنگ ،يك دولت بزرگ و متولي اس��ت .بديهي است كه اين نوع كاركرد دولت ،در
مقابله و تضاد با نيروهاي جهاني شدن در درون جامعه قرار ميگيرد.

از س��وي ديگر نيروهاي فروملي و فراملي مرزهاي س��فت و س��خت فرهنگي را از طريق رسانهها،

جش��نوارهها و كاالهاي خود در مينوردند .بخشي از جامعه به واسطة ابزارها و تكنولوژيهاي رسانهاي
اين توان را دارند كه با كاالهاي فرهنگياي ارتباط برقرار كنند كه با معيارهاي دولت هماهنگ نيس��ت.

در ضم��ن ميتوانند كاالهاي فرهنگي خود را خارج از تأييد دولت در بازار جهاني ارائه دهند .به عنوان

مثال ،ميتوان به شركت فيلمهاي ايراني فاقد مجوز در جشنوارههاي متعدد بينالمللي اشارهكرد .همچنین
به واسطة سي دي و دي وي دي و شبكههاي ماهوارهاي حجم عظيمي از فيلمها ،موسيقيها و آثار مكتوب

فرهنگي که فاقد مجوز هس��تند در اختيار كاربران ايراني قرار میگیرد .اين تقابل ،چالش اصلي دولت و
جامعه در عرصة فرهنگ است .اين چالشها نمايانگر و مصداقي از چالش ماهيت و كاركرد در نهاد دولت

در جمهوري اسالمي است .ماهيت و حاكميتي متداخل ،و كاركردي حمايتگر و هدايتگر ،كه دولت
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براي خود تعريف كرده است.

.3تحول در كاركردهاي سياسي دولت

یکی از مهمترین تحوالت در کارکردهای سیاس��ی دولت در ایران ،دیپلماسی خارجی است .ديپلماسي
خارجي پيش از برجام كام ً
ال به ش��كل سنتي اداره ميشد .در ضمن به واسطة جو ايرانهراسي ،سياست
خارجيكام ً
المحدودبود.قطعنامههاوتحريمهاصرفاًجنب ةسياسينداشتبلكهحصاريسياسي،اقتصادي،

ديپلماتيك ،علمي و فرهنگي هم در اطراف ايران پدپد آمده بود و به انزواي چند وجهي ايران انجاميده

واردات ،با كمرنگ شدن روابط سياسي ،مسير روابط اقتصادي نيز دشوار و پرتنش ميشود و حتي گاهي

مقـــاله

بود و ايران كام ً
ال بيرون از فرآيندهاي جهاني شدن قرار گرفته بود .به گفتة محمد آقايي ،دبير كل مجمع
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اوقات بدون اعالم رسمي و به صورت چراغ خاموش روابط اقتصادي از سوي دو طرف ،غيرمجاز شمرده

ميشود .چنان كه در مورد ايران اين اتفاق افتاده بود(پايگاه خبري تحليلي تجارت بينالملل .)1395/3/28پس
از برجام ،هم در سطح اداره ديپلماسي و هم در سطح مراودات و ارتباطات تغييرات عيني مشاهده ميشود.
به گفتة هروي ،عضو كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورا ،به لحاظ مراودات و ارتباطات بینالمللی

در نه ماهه قبل از برجام تعداد هيأتهاي سياس��یای كه به ايران س��فر كردهاند ح��دود  100هيأت بوده
اس��ت و هيأتهايي كه بعد از برجام به ايران آمدهاند حدود  180هيأت بودهاند كه اين آمار افزايش 100

درصدي سفر هيأتهاي خارجي را نشان ميدهد(ايسكا نيوز  .)1395/2/13به لحاظ ادارة ديپلماسي نيز شاهد
آن هس��تيم كه در اين س��فرهاي سياس��ي ،هيأتهاي اقتصادي و تجاري و فني و بعضاً علمي با همتايان
خ��ود مذاكرات جداگانهاي دارند .با وجود اين ،اين مراودات كام ً
ال تحت تأثير مراودات سياس��ي قرار

دارند و دولت كنترلكنندة آن اس��ت .اين تعامالت و ارتباطات بس��يار نوظهور و كنترل شدهاند و دولت
همچنان كام ً
ال سمت و سو ،كيفيت و كميت اين مراودات را نه تنها اداره و هدايت بلكه تعيين ميكند
و به گفتة كارشناسان ،در اين مراودات نيز همچنان اين بخش دولتي است كه سهم بسيار بيشتري را طلب

ميكند(پايگاه تحليلي تجارت بين المل��ل  .)1395/3/28بنابراين ،دولت در اين زمينه همچنان بازيگر اصلي

است.

نتيجهگيري

دولت س��ازگار با جهاني شدن به لحاظ ماهيتي داراي حاكميتي متداخل و مشترك با نيروهاي فراملي و

فروملي هستند و به لحاظ كاركردي داراي دولتي كوچك و ميانجي.

اين در حالي اس��ت كه دولت در ايران به لحاظ ماهيت ناخواس��ته و به ش��كل بيروني با يك تقسيم

حاكميتي نسبي مواجه است .به شكلي كه بازيگران فراملي و فروملي بخشي از حاكميت يكپارچه و منحصر

به فرد آن را تصاحب كردهاند .لذا ميتوان گفت كه ماهيت انقالبي و ايدئولوژيك يكدست و يكپارچه
را وانهاده و جبرا ً به اقس��امي از نهادها يا گروههاي غيرايدئولوژيك نيز سهمي از اين اعمال حاكميت را
تفويض كرده اس��ت .لذا داراي «حاكميتي متداخل و مشترك» اس��ت .با وجود اين ،سهم اين بازيگران

حاكميتي يكسان نيست و دولت كماكان سهم بيشتري دارد .در ضمن چون جهاني شدن ،پديدهاي تحميلي

و از بيرون بوده است ،به لحاظ كاركردي در مقابل آن مقاومت ميكند .به عبارتي تمايل به كاركردهاي
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با توجه به آنچه گفته شد فرآيند جهاني شدن سیاسی میتواند بر ماهیت و کارکرد دولت تأثیر داشته باشد:
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يكدست و يكپارچه ايدئولوژيك دارد .لذا به لحاظ كاركردي همچنان دولتي بزرگ و متولي يا حامي
و هدايتگر اس��ت .به ديگر سخن در حالي كه به لحاظ ماهيت بخش��ي ،حاكميت خود را از دست داده

اس��ت؛ اما به لحاظ كاركردي همچنان كارويژههاي دولت مدرن وستفاليايي براي خود مفروض است.
اين موقعيت متعارض چالش برانگيز است .براي مثال دولت به لحاظ كاركردي خود را موظف و متولي

به تأمين كاالهاي فرهنگي يا علمي خاص ميداند و يك س��ري از كاالها را ممنوع يا غير مجاز و برخي

ديگر را مجاز ميداند و در توليد آن س��هيم و دخيل ميش��ود .اين در حالي است كه به لحاظ حاكميتي
آن حاكميت منحصر به فرد ديگر وجود ندارد و بازيگران فراملي و فروملي ديگري ميتوانند اين احكام
دس��توري را به ش��كل وسيعي نقض كنند .اين تناقض به چالش منجر خواهد شد .البته در تمامي زمينهها

ممكن است چالشها به اين اندازه آشكار نباشد ،اما به شكل گسلهاي خفته ولی بالقوه وجود دارد .لذا به
نظر ميرسد كه نياز به يك بازانديشي در حيطة رابطة بين ماهيت و كاركرد دولت و ايجاد سازگاري بين
اين دو حوزه وجود داشته باشد.
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