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 محصور در میان دیوارها هایدموكراسي

 سهند ستاریترجمه: وندی براون، 

 

گرفتده  سدابههی بیها و ساخت دیوارهای مرزی سرعت و شددتروند حصارکشیکه چند سالی است مقدمه مترجم: 

 «مهداجرت ضد» حصار کیلومتر ۱۲۰۰است. از تالش دونالد ترامپ برای ساخت دیوار در مرز ایاالت متحده با مکزیک گرفته تا 

 کرانده معاصر در دیوارکشی پروژه ترینمعروف در کنار به این سو در اروپای متحد و واحد کشیده شده است. 2015که از سال 

 بلغارسدتان، مهدونیده، اسدلوونی، اتدری،، مجارسدتان،، از شده ساخته زمین هرسیا روی بر مرزی دیوار کیلومتر هزاران باختری

 مصدر، چدین، تایلندد، افغانسدتان، ازبکسدتان، جنوبی، آفریهای امارات، عربستان،گرفته تا  بریتانیا و فرانسه ،اسپانیا روسیه، نروژ،

 و ترکیه. تمام این حصارها و دیوارها نشانه چیست؟ ایرانکره شمالی،  برزیل، عراق، پاکستان، ،هند

 بده کوشددمدی( 2010) «حاکمیت افول محصور، هایدولت» عنوان با کتابی در آمریکایی، چپ رادیکال فیلسوف براون، وندی 

 هایلسدا در هادیوارکشدی روندد از گزارشی ارائه از  پساین کتاب چهار فصل دارد. براون در فصل اول  .دهد پاسخ پرس، این

 تدارییی پدیدده دارندد، کده ایپراکندده ظاهراً آثار و اهداف رغمبه را، جدید دیوارهای که کندمی دفاع تصوری درستی از اخیر

 بده و کندمی ارائه مدرن سیاسی نظریه در دیوارکشی و حصارکشی با حاکمیت پیوند از تبیینی بعد فصل دراو . داندمی واحدی

 کده پدردازدمی مسدلله ایدن به نیز کتاب چهارم و سوم فصل. است آن نشانه دولت حاکمیت زوال که پردازدمی قدرتی میمصه

 هادولت قدرت و هویت که کنندمی اشاره پوشانیهم تهدیدهای به متأخر مدرنیته در دولت حاکمیت افول اثر بر دیوارها چگونه

 و اسدت زمینده ایدن در سیاسدی هایمثال و گفتارها اول، وهله در سوم فصل بحث کانون. است رفته نشانه را هاسوژه و اتباع و

آنچده در ادامده  .اسدت بده پایدان رسدیده قلدم همدین بده کتداب این ترجمه .روانکاوی سوی به دارد شینیز چرخ چهارم فصل

 است.  حاضرخوانید ترجمه بیشی از فصل اول کتاب می

*** 

دیوار نیست که اردوگاه را خلق کرده، استراتژی و واقعیت 

 .سیس اردوگاه است که به احداث دیوار انجامیده استأت

  – آزوالى دُم هیوال، ادی افیر و آریال

 و دیواركشي سازیجهاني -
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 نددادن،راهو  دادنهدای میدان راههدای بنیدادینی در دل خدود دارد، تن،ایدم تن،شده نامیدهآنچه سرانجام دنیای جهانی

 بازتر روز به روز که دید مرزهایی در توانمی ها را. یک جلوه این تن،دوباره گنجاندن و کردنحذفجداکردن،  و آمییتندرهم

یابندد. سابهه به تحکیم مرزهدا اختصدام میهایی که به نحوی بیها و تکنولوژیها، انرژیدر بودجه را آن دیگر جلوه و شوندمی

محلدی،  هدایگراییهای جهدانی و ملتاسدت، تدن، میدان شدبکه مرتبط همبه هایتن، از انبوهی نمای، سازی صحنهجهانی

و شدفافیت  محرمانده هایسیاسدت منابع و دسترسی عمومی به مندابع،، تصرف خصوصی واقعیهای های مجازی و قدرتقدرت

های میان منافع ملی و بازار جهانی و به همین اعتبار، تدن، میدان ملدت و ]سیاسی[، قلمروسازی و قلمروزدایی، همچنین تن،

 .  سرمایه حرکت، امنیت اتباع و دولت

 نیدا زیآموسداز جندوناندد. ساختهمدا را میطدط کرد ارهیاست کده سد یجدید یها دیوارهااین تن، یاصل یهااز کانون ییک

 یجندوب یهدایجنگ سرد و آفر یاروپا یِمیقد یدنیا سهوط باروها نهاط یاقصکه در شده بود آغاز همان زمان  دیجد یوارهاید

 دیگدری و خود ساخته جنوبی مرز در آسایی است که آمریکاغول دیوار یکی آنها ترینمعروف گرفتند.یرا جشن م دیدوره آپارتا

 برای و پیمانکاران و تکنولوژی مشترکی دارند کهای پروژه دو ؛کندباختری عبور می کرانه است که مثل مار از دل اسرائیل دیوار

 آپارتایدد دوران از بعدد جندوبی آفریهدای: اسدت بسدیار هم نمونده هااین به جز ولی. کنندخود به یکدیگر استناد می مشروعیت

هنوز بر پا نگده  زیمباوه مرز در خود را برانگیزبحث برقی امنیتی حصار و ساخته هابازرسیایست و دیوارها از ایپیچیده هزارتوی

 و رسدانده اتمدام به یمن با خود مرز در یک سازه نگهبانی بتونی با ارتفاع سه متر را ساخت سعودی اخیراً عربستان. است داشته

دور تدا بده دیوارکشدی  کار ممکن است هاگفته سعودیهم به آن از تازه بعد و بسازد نیز دیواری عراق مرز در آناز بعد  دارد بنا

 مناقشده در خدود تهویدت موضدع بدرای ،همسایه فهیر کشورهای پناهجویان ورود ممانعت از برای هند. دور عربستان ختم شود

نه چندان پیشرفته و ظداهراً  حصارهایی پاکستان، مرز از گرااسالم هایچریک و اسلحه ورود از جلوگیری برای و همچنین ارضی
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 ولی ظداهر ابتددایی. است کرده خود مرزهای وارد را کشمیر مناقشه مورد قلمرو و کشیده برمه و بنگالدش پاکستان، ابتدایی با

 همین در. است گذاری کردهمین را خاردار سیمردیف  دو میان زمین هندوکشمیر مرز در هند: دهد مانفریب نباید دیوارها این

 و قرقیزسدتان مدرز در 1999 سال در ازبکستان ،«گرااسالم هایتروریست» ورود از ممانعت بهانه به البته ارضی، مناقشه زمینه

 بوتسدوانا. کشددمی حصدار ازبکسدتان مدرز در دارد هدم امدا حداال ترکمنسدتان کشید، حصار افغانستان مرز در 2001 سال در

 های خوددام میان «برفکی تب» بیماری شیوع از جلوگیری برای ظاهراً 2003 سال در[ آفریها قاره جنوب در کوچک کشوری]

 واکدن، در مالزی و تایلند. زیمباوه بود مردم ورود از هدف، جلوگیری کرد، امازیمباوه  با مرز در برقی حصاری ساخت به اقدام

 فدوالدی و بتدونی دیواری هم همکاری با قاچاق و غیرقانونی مهاجرت از همچنین برای جلوگیری و تایلند جنوب هایشورش به

 مصدر خدانگی از دیدوار گذشدتند و واردمایحتاج و سایر  سوخت و غذا جستجوی به 2008 ژانویه در غزه مردم وقتی. اندساخته

 کشدوری] برونلدی. اسدت پاکستان مرز در دیواری ساخت حال در ایران. شد خبرساز جهان در هم غزه و مصر بین دیوار شدند،

 مشدغول[ مدالزی در شدهری] لیمباندگ مدرز در قاچاقچیدان و مهداجران ورود از جلدوگیری برای[ آسیا شرق در کوچک بسیار

 مدوازات بده نیدز شدمالی کدره و کشددمی دیوار شمالی کره مرز در ایکره پناهجویان موج با مهابله برای چین. است دیوارکشی

  .کشدمی دیوار چین مرز در دیوار همین از بیشی

 اند،روییده قارچ مثل جا همه «داردروازه» محالت و مناطق متحده ایاالت در: دارد وجود وارید هم وارهاید درون در البته و

 هایشدهر  دور دیوارهدای. مکزیدک از همده جدا بیشدترند بدا مرزی دیوار به نزدیک جنوبی شهرهای ها دراین قبیل محله اما

 اورشدلیم در «مددارا مدوزه» مناقشده مدورد محوطده دور دیوارهدای و اند«امنیتی حصارهای» مجاور باختری کرانه در اسرائیلی

 مسددود کدامالً بتدونی بلندد دیوارهدای با اورشلیم به لحمبیت راه. اندکرده بی،را بی، شهر که چسبیده دیوارهایی به درست

حتدی  شدده، سداخته مراک، خا  ها دراسپانیایی محاصره تحت منطهه دور الیهسه دیواری اروپا اتحادیه مالی حمایت با. است
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 بدر االیامقددیم از که منابعی است، غربی صحرای از منابع اش حراستهدف که دارد طوالنی «شنی دیوار» یک هم خود مراک،

به اوضداعی خدتم شدود  شهر این کار نگذارد آنکه بهانه به اخیراً[ ایتالیا در] پادووا شهر سوسیالیست شهردار. بوده دعوا هاآن سر

 اصدطال  بده از را سدفیدها متوسدط طبهده هایمحله که ساخته را نلی ویا دیوار ،«فرانسوی اوضاع» گویدمی آن به خودش که

 .کنندمی زندگی آنجا جدید مهاجران بیشتر کند، گتوهایی کهمی جدا «آفریهایی گتوهای»

 بغدداد دیوار ساخت طر  سر بر 2007 سال در که نزاعی رغمعلی :است ساخته شودبنهم  یشتریب یوارهاید همچنان و

 نیدز ایدن از دیدوار بکشدد. پدی، [در مرکز شدهر بغدداد] منطهه سبز دور دارد امید هنوز متحده ایاالت نظامی نیروی درگرفت،

 واکدن، در ترتیب،اینو به شد کشیده[ بغداد شهر در] اعظمیه و ادهمیه جمله از نشینسنی مناطق دور برانگیزدیواری مناقشه

شدکل  عراق شهرهای در «داردروازه مناطق و محالت» الگوی بود، متحده ایاالت اشغال ماحصل که خونینی ایفرقه خشونت به

 امنیتدی طرحی دارد برای ایجداد مواندع اسرائیل است؛ پاراگوئه مرز در بتونی و فوالدی دیوار یک ساخت صدد در برزیل. گرفت

 بدا خدود مدرز در دیدواری طراحی حال در عربی متحده امارات و مصر؛ با سینا صحرای مرز در قدیمی جدید به جای حصارهای

 دیدوار غیدر نظدامی یدک منطهده در خواهد در همان نزدیکدیباز هم می دارد، عراق مرز در حصاری کویت با اینکه. است عمان

 از فتدد،یب انیدجر بده کدایآمر- کیمکز وارید لیتکم از بعد بناست که داشته وجود هم یجد اریبس یشنهادیپ یهاطر . بکشد

 مهداجران کده ییهدارهیدجز کدردن مسددود یبرا ییابزارها افتنی یگرید و کاناداست مرز در یوارکشید یکی هاطر  نیا جمله

  .ندیآیم اروپا به هاآن قیطر از یشمال یهایآفر یاحتمال

 های دیواركشيپارادوكس -

 یدا کدارگران فهیدر، مدردم - اندشدده سداخته میتلدف چیزهدای ورود از به منظدور ممانعدت دیوارها این از یک هر اگرچه

 گرفتده بردگدی بده یدا ربوده که جوانانی مشمول مالیات؛ کاالهای قاچاق ؛قاچاق کاالهای سایر یا سال  میدر، پناهجویان؛ مواد



www.thesis11.com 

 هداآن مشتر  برای ازدیداد دالیلی حتم طور به - سیاسیاندازهای چشمیا سایر  صلح مذهبی؛ یا قومی اختالط ترور؛ شوند؛می

 هدایطیف همده اگرچده اوالً. کندیم شدروع هداپارادوکس از ایمجموعه با نیست بیایید. دارد وجود جهان تاریخ از برهه این در

 پروراننددمی سدر در را مرزبی جهانی خیال -چپ  فعاالن و بشردوست هایجماعت تا باوران،وطنجهان ها،نولیبرال از - سیاسی

بایدد ( جهدانی حکمرانی یا جهانی شهروندی یا جهانی بازار نتیجه یا است جهانی هایگذاریسرمایه نتیجه یا مرز کهجهانی بی)

 بدا که عامی سیاسی آن فرم بطن در ثانیاً. دارند دیوارکشی به عجیبی شوق فهیر، تا گرفته غنی از ها،دولت -ملت گفت که همه

 اروپدایی، هایمارکسیسدتکده پست دموکراسدی همدان) دارد تفدوق جهدان سرتاسدر در ظداهراً و شناسدیممی دموکراسدی نام

 اجدرا خدود شدیوه بده را آن یدک هدر گو اینکده زنند،می سینه به را اشسنگ آمریکایی کاراننومحافظه یا ،اسالمی سکوالرهای

 پرسدود و هدایتجارت مسیر که هستیم معابری شاهد موانع همین در درون سروکار نداریم بلکه سیت موانع فهط با  (کنندمی

نسب مشدکو  دارندد سدوا  و یا اصل ظاهر صرفاً ی کهالیخخوش واردانتازه ریمس از نیهمچن و عادی مسافران معبر از را کالن

 و کوچدک ابعداد تدوان، لحاظ به که تیریبی - دهدمی بروز خود از تیریب برای زیادی هایقابلیت که ایزمانه در ثالثاً. کندمی

رندگ و بدو بی شدیمیایی هدایبمب تا یانفجار هایههیجل و دامنه آن از سایهه نداشته تاریخ در جابجایی ]ادوات تیریب[ امکان

. دانسدت غیرمدادی ولدی بدارمرگ هایقددرت ایدن بده منحرفانه را واکنشی دیوارها رو بی باید هیلت فیزیکی - گسترده است

 و یکدی هدم قشدربندی، و طدرد بدا آمییته سازییکی کلی ندادن،راه همراه با دادن یکی راه: مواجهیم پارادوکس سه با بنابراین

 فیزیکی.   و سیت موانع واسطهبه مجازی و ایشبکه قدرت

 نظم جهاني مابعدوستفالي  -

یدک از است که هیچ جالببا این همه  کنند، فیتعر و مشیص را هادولت -این موانع جدید بناست حدود مرزی ملت

عنوان های متجاوز، یدا حتدی بدهبرابر ارت،عنوان استحکاماتی در های دیگر، یا بهها برای مهابله با حمالت احتمالی حاکمیتآن
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اند. برعکس، با اینکه ممکن است تهدیدهای میتلفی هم درکار باشد، هدف شدهالدولی ساخته نبینهای دفاعی در جنگسپری 

دیوارهدا بده روابدط ها و صنایع. به واقدع ایدن ، سازمانهاجنب،ها، این دیوارها عوامل فراملی غیردولتی است، یعنی افراد، گروه

اند نه بدا اقددامات و غیررسمی و زیرزمینی طرفول سرسیتهای المللی، با قدرتدهند نه به روابط بینفراملی واکن، نشان می

ها بایسدتند نده آنچندان تحدت نظامی. مهاجرت، قاچاق، تبهکاری، ترور، و حتی آن اهداف سیاسی که دیوارها بناست جلوی آن

نظدم  مدانچدارچوب پیغالبداً بیدرون از  مسدائلدارند. برعکس، این اند و نه در غالب موارد، مبنایی در منافع ملی حمایت دولت

اند. درنتیجده، بده نظدر های حداکم بدازیگران اصدلی عرصده سیاسدتدولت -گیرند که در آن ملتوستفالی شکل میالمللی بین

 های جهان مابعد وستفالی باشند. ها نشانهاین رسدمی

پیشدوند در اینجدا . باشددولت تمام یا از دور خارج شده  -ای نیست که در آن حاکمیت ملتمنظور از نظم مابعد وستفالی دوره

نیسدت کده دارد، لیکن به معنای پایان آن چیزی  «بعد»به اشاره ( داللت دارد بر نظمی که گرچه از نظر زمانی post« )مابعد»

آیدد، حدالتی کده در آن می« بعدد»حاکی از حالتی بسیار خام از آن چیزی است که « مابعد»آید. می« مابعد»پیشوند پس از 

یابد، ضمن آنکه بسا بر آن سلطه کند و چهبرعکس آن گذشته حال را مصرانه مشروط میسر گذاشته نشده،  گذشته پشتآنچه 

را برای اشداره بده حدال حاضدری بده کدار « مابعد»کند. به عبارت دیگر، اصطال  خود را از همین گذشته جدا میبه نحوی راه 

مابعدد »بیشد. درست همانطور که دوران کند و به آن ساختار میبریم که گذشته آن همچنان این لحظه حال را تسییر میمی

حداکی « مابعد کمونیسم»و به همین منوال، دوران آمریکاست -معرف بی، اعظم نیمه دوم قرن بیستم در منطهه اروپا« جنگ

مابعدد »یاق بده همدین سدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که شدوروی سدابق بده بدارآورد، و بداز ها و میمصهاز چال،

گدرد هدم های میتلف فلسفه و تحلیل چپ معاصر را از پهنه الگوهای تفکر و تعلهات سیاسی مارکسیستی که رگه« مارکسیسم

 آورد. ]تعبیر مابعدوستفالی را نیز باید مثل همین موارد فهمید[.   می
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 دولت زوال حاكمیت -

هدا بدا تمدام قدوا مددعی قددرت حاکمیدت و چه معنایی دارد که بگوییم حاکمیت دولت رو به زوال است وقتی هنوز دولت

 -کرد که سیمای مرکب حاکمیدت توان خیلی خالصه اشاره میدر اینجا نظمی جهانی هستند؟ اهمیت خود در ایجاد نظم و بی

دهدد کده نشدان می -تامس هابز، ژان بدن، و کارل اشدمیت، سدربرآورده پردازان حاکمیت مدرن، ازجمله که از دل آرای نظریه

 وجدود مطلهده حاکمیدت از بداالتری قددرتی هدیچ که معنا این دارد به «برتری و تفوق» -1هایی ذاتی دارد: مشیصهحاکمیت 

 حداکم است یعنی اینکه «حاکم تصمیم به قائم» -3. ندارد زمانی محدودیت حاکمیت هیچ دارد یعنی «تداوم زمانی» -2. ندارد

 غیرقابدل» -5. نیسدتمحددود  مهطعدی یدا حاکمیدت معنا که این است به «تامه و مطلهه» -4 نیست. قانون به مهید و تسلیم

 بدر و اسدت «خدام قضایی حوزه از برخوردار» -6 .کند ملغی را آنکه خود مگر است ناپذیرتفویض حاکمیت یعنیاست  «انتهال

هدا دولت همیشه از نظر شوق و ادعایی که نسدبت بده ایدن ویژگی-اگرچه حاکمیت ملت .قلمروداری یعنی حاکمیت اساس این

و موثر است که از زمان صلح وستفالی ای قدرتمند باید گفت که این افسانه به هر حال افسانهدارد چیزی از جنس افسانه بوده، 

هدا در انحصدار ها عجین شده است. ترکیبی از این ویژگیدولت-( صورتی مهدس یافته و با روابط داخلی و خارجی ملت1648)

اندد: از سدرمایه، رشد فراملی شدیداً این انحصار را به خطر انداختههای روبهها بوده، اما در نیمه قرن گذشته، جریاندولت -ملت

 شدانخالرا که از ها هم مرزهایی سیاسی. این جریانهای مذهبی و آمیز، بیعتها گرفته تا کاالها، اعمال خشونتمردم و اندیشه

هدا را دولت -ترتیب حاکمیدت ملدتهایی درون آن مرزها متبلور می شوند و بدینبه صورت قدرتدرند و هم کنند میعبور می

کندد؛ می دولت را تضدعیف -حاکمیت ملتنیز  یعهالنیت نولیبرالاندازند. درون به خطر می از هم و های،لبه ترینهم از بیرونی

شناسدد، بده جدای گذار )اعم از بزرگ و کوچک( هیچ حاکمی را به رسدمیت نمیگیران سرمایهبه جز تصمیم یعهالنیت نولیبرال

خصوم تعهدات لیبرالدی بده عددم تبعدیض، برابدری، آزادی و حاکمیدت نشاند )بههای بازار را میاصول سیاسی و قانونی مال 
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دهدد. رشدد مدداوم و نفدوذ نهادهدای اقتصدادی و حکمراندی مددیریتی تندزل میی به جایگاه نیزحاکمیت سیاسی را قانون(، و 

دولت را تضعیف کدرده اسدت.  -( نیز حاکمیت ملتWTO( و سازمان تجارت جهانی )IMFالمللی نظیر بانک جهانی پول )بین

علناً قصد براندازی یدا از دور خدارج  المللی که گاهو بینصورت پساملی و باالخره اینکه ربع قرن اِعمال قانون، حهوق و اقتدار به 

 است.  دولت را به چال، کشیده -ها را دارند، حاکمیت ملتکردن حاکمیت دولت

 جداشدن حاكمیت و دولت -

رشد نهادهای قانونی، اقتصادی و سیاسی فراملدی، حاکمیدت جهانی سرمایه و قدرت روبه هایاینکه حرکات و فعالیت

بده آنهدا اشداره  را که در بداال یسایر نیروهایاند حرف جدیدی نیست، ولی کمتر پی، آمده که دولت را به چال، کشیده -ملت

نولیبرالیسدم،  رتندد از صدور میتلدف عهالنیدتعبانیروهدا  جزو دالیل زوال حاکمیت سیاسی معاصر به شمار آورند. ایدن کردیم

هایی کده قدرت -تهلیل به آن  ، ولی نه قابلهای مرتبط با سرمایهسازی قدرتفعالگفتارهای اخالقی و قانونی فراملی، در کنار 

تهویدت  دولدت را حفدی یدا -نیروهایی که حاکمیت ملت. در ضمن، زنندخود را جا میتحت لوای فرهنگ، ایدئولوژی و مذهب 

 گرایی، استبداد و امپریالیسم. مثل ملت - گرایانه دارندهای واپسکنند اند  و معدودند و گرای،می

یدا « حاکمیدت مابعدد»عصدر بده اصدطال   ورود بهسیاسی است و نه تنیده نه حذف حاکمیت از نهشه همپیامد این تحوالت در

 در واقدع بده بلکده نیست،« دولت» و «حاکمیت» اهمیت یا قدرت کاه، معنای دولت به -ملت حاکمیت افول«. مابعد دولت»

ای از بازیگرانی غیرحاکم همچنان برقرار هستند و بی، عمددهها در مهام بنابراین دولت .است یکدیگر از هاآن جداشدن معنای

خشونت »و « اقتصاد سیاسی» :اندشدهظاهر  های حاکمیت )البته نه به صورت الهیاتی ناب آن( اکنون در دو حوزه قدرتویژگی

 کدهشکل گرفت  آنبرای که صلح وستفالی اصالً اند های فراملی قدرتاین دو حوزه قدرت از قضا همان حوزه«. مشروع مذهبی

رو، برخالف ادعدای مایکدل هدارت و تدونی دولت درآورد. از این -تحت سلطه ملتدولت بکشاند و -درون میدان ملتبه اینها را 
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گویدد دولت به صورت امپراطوری جهانی درآمده، و برخالف این تز جورجو آگدامبن کده می -گویند حاکمیت ملتنگری که می

نامد(، مدن معتهددم جهانی می اسیدر مه یجنگ داخل)آنچه او  حیات برهنه لید کردن و قربانی کردنتو بهحاکمیت بدل شده 

کده است خشونت سیاسی و پایان سرمایه دولت به عرصه سلطه بی -از حوزه ملت در حال انتهالهای اصلی حاکمیت که ویژگی

تسدلیم هدیچ قددرت دیگدری  ،شدودشود. نه سرمایه و نه خشونت سیاسی کده بده اسدم خددا اعمدال میبه اسم خدا اعمال می

 دو هرکنند؛ میاز آنها استفاده  خود بنا به مصلحتاعتنا هستند و/یا المللی بیبت به قوانین داخلی و بیندو یا نسشوند؛ هر نمی

حاکمیدت را احیدا  ؛ هدر دو وعددهدارنددمیقدرار الشعاع خود تحت را هاآن ای زنندپشت پا می یحهوق و ییقضا یهنجارهایا به 

یدا « اصدالت تصدمیم»یدا « حداکم تصدمیم بدودن بده قدائم»و امدا دربداره  .iوحددت در عدین کثدرتیا  یک از بسیارکنند: می

ی هدر دو اتیداالهسرمایه و هم حکمرانی گفت[ هم ویژگی اصلی حاکمیت است، ]باید از نظر کارل اشمیت که « گراییتصمیم»

دهدد میموضوع نشدان این . کنندقاطعانه عمل آنکه قائل به اصالت تصمیم باشند، ]در مهام تصمیم[ این قابلیت را دارند که بی

هدا تجسدمی مشیصداً سیاسدی پیددا در قالب دولتشود که حاکمیت ضروری می زمانیتنها بسا چه« گیرندهتصمیم»که وجود 

 ای ضمنی داشت به عنصر پارودیدکِ فرمدی کده، شاید اشارهکردخطاب می« گیرندهتصمیم»بوش خود را کند )وقتی جورج می

الهیاتی حاکمیت دارد، بایدد  با کارل اشمیت باشد که حاکمیت سیاسی ریشه در نسیهشک اگر حق (. بیبه سر آمدهروزگارش 

 .   هستصرفاً[ میانجی  دونحاکمیت خدا ]ب -میت خداوند به میانجی تصمیم نیستگفت که حاک

 نده و اسدت جهدانی و سیاسی روابط معرف میدان منحصراً نه دیگر دولت -ملت در مجموع، در نظم مابعد وستفالیایی، حاکمیت

 بدازیگران همهمچنان  هادولت حال،این با. کند قبضه را میدان این دهندهسازمان هایقدرت از بسیاری سابق سیاق به تواندمی

همدین  نگاریهدا بده ندوعی شدمایلدولت -ملت جدید دیوارهای. ملی ی هویتهاهم نماد و هستند میدان این تاثیرگذار و مهم

هدا بدرای دیوارکشدی در زمانده حاضدر دولت -دلیل اصلی جنون ملدت ، شایدنظر غالبخالف بر  .دولت هستند میمصه قدرت
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د نده جدید. راسدت آنکده ایدن دیوارهدای باشدد دولت -تر، جدایی حاکمیت از ملتحاکمیت دولت، و به بیان دقیق شدنضعیف

 هاینشدان به صدورت های افول آن هستند. اگرچه ممکن است دیوارهاشمایل، بلکه «دولت -حاکمیت ملت»نمودهای نوظهور 

ثدابتی پذیری، تردید یدا بیدارند از ترس و نگرانی، آسیبای، پرده برمیاین نوع حاکمیت جلوه کنند، مثل هر مبالغهآمیز مبالغه

زوال  عناصدررو، به نو از ای هستنداصل حاکمیت  نافیقبیل حاالت این  -اش را دارند موجود در دل آنچه قصد نمای، و عرضه

در  دیدنمایهدا مددولدت تمیدحاک یِبند: آنچه در نظر اول مفصلوارهاید یکس بصرواست منشاء پاراد نیهمشوند. آن بدل می

 .تیو انسجامِ شکل حاکم تیاهم یِجتدری زوال - گستر استجهان یروهایانواع ن گریبا د اسیآن در ق یافول نسب یعمل تجل

جهدانی هسدتند، السداعه خلق اندازچشدم از جزئدی باشدند،« دولدت -ملدت حاکمیدت»دوباره  بیانجدید عوض آنکه  دیوارهای

هدا جریان های پساملی اطراف آن،منظومه در هم و مستهرند دولت -ملت درون در هم یی که«هامانع» و «هاجریان»انداز چشم

هایی که طدی دهد بسیاری از قدرتانداز نشان میاین چشم. کنندمی جدا هم از را جهان غنی و فهیر هایبی، هایی کهو مانع

تحدت و از ایدن طریدق  ندنیسدتمهارشددنی اند، با سیاسدت و قدانون سازی و استعمار در مدرنیته متأخر رها شدهفرآیند جهانی

متوسدل نظارت پلیسی و امنیتی به ها این قدرت ناپذیریِحکمرانی مواجهه بادر که است د و به همین دلیل آیننمیحکمرانی در

 چده رسدد بده، ، امدا شدکل یدا سدازمان سیاسدی ندارنددهای تمییزپدذیری دارنددمنطقهستند که  هاییقدرتها . اینشوندمی

 بازدارندده انواع موانعبا ها دولت -ملتر نهاط صفر مرزی دیوارهای جدید دسوبژکتیو و هماهنگ. در واقع، از آنجاکه قصدمندی 

هدای تمدایز میدان نظارتشوند، وجود آنها حکایت از آن دارد که همراه میو اشکال میتلف نظارت )اعم از خصوصی و عمومی( 

نده فهدط تمدایز دهد که خود نشان میاین امر نیز به نوبه . تمایزی میدوش است ، میان پلیس و نیروی نظامیخارجیو  داخلی

ایداالت متحدده )در  .شودروز به روز محوتر مینیز  کشورداخل و خارج میان تمایز خارجی بلکه مجرمان داخلی و دشمنان بین 

بده و برگردانددن آنهدا به جدای اخدراج مهداجران که رشدی است روبهحرکت  مظهر محوشدن این تمایز ]میان مجرم و دشمن[
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 هدایآیرونییکدی از  (. بندابراین،و بده زنددان اندداختن آنهاسدت اوارقبدیانگاری وضعیت مهداجران کشورهایشان به دنبال جرم

و  تعیینرا تمایز درون و بیرون )مرز میان ما و آنها، دوست و دشمن( از قرار ساختاری که همان های اخیر اینجاست: دیوارکشی

تمایز میدان پلدیس و یعنی  - محو شدن استکه در حال ببینیم  تمایزی خطوطمجموعه بیشی از آن را وقتی  ،کندتهویت می

iخودخوانده تبعه و میهن، مأمور نیروی نظامی، i ،رسدبه نظر میخودش دقیهاً  ضد  -قانونیقانون و بی و دولت. 

 وجه نمایشي دیوارها -

 مدوردو بده زوال رو به حاکمیت  یپاسی دیوارهای جدید در حکمبینیم که میدیدمان را تغییر دهیم  اگر کمی زاویه

، دنددهرا نمدای، میامدن و محصدور کشور یک ای از حاکم و هاله قضایی قدرتتصویری از  این دیوارها. هستند دولتمناقشه 

رغم جدیدد بدهشود. اما دیوارهای تضعیف می هاآن ناکارآمدی نیز دیوارها وهمین وجود به موجب همزمان  که ایتصویر و هاله

نمدای،  بده تصدویریخدود  کارآمددیاز قددرت و  دیوارهداکارکردی نمایشدی دارندد:  ، غالباًنفوذناپذیرشانمادی و  کامالً وجوه

را صرف  وارهاید یاست. اگر معنا آن ناقضند بلکه عملکردشان نیز عاجز هم از اعمال آنندارند و  فهط نهدر واقع که  گذارندمی

نهص از قددرت دولدت حداکم یب یریتصو دیها در تولنه، آن یکی ،ماندیم دهیها از نظر پوشآن گریدو نه، د میریممانعت بگ

د. با چندین کنن تیتهوکه بناست  یینهض مرزها امناقشه ی ،تباهی سیتهدها در نه، آن یگریدرست در بحبوحه زوال آن و د

آورندد، امدا دو چیدز ایدن های حفداظتی حداکم را بده صدحنه میماند: دیوارها قدرتنگاهی یک موضوع دیگر نیز از نظر دور می

بده آنچده « اقتصدادهای ملدی»های نفوذ و دیگدری وابسدتگی اندواع های مدرن و راهکند، یکی تکنولوژیها را محدود میقدرت

این نگاه پنهان می ماندد آنچه از دید خالصه خصوم نیروی کار ارزان. گیرند، بهها را میورود آنکنند جلوی دیوارها وانمود می

امنیتدی که دیوارهدا پژواکدی هسدتند از سده سدطح تهدیدد وجه  ، یعنی اینوار دیوارهای جدید است«اُز شهر جادوگر» کیفیت
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که تصویری از دستگاه اطالعاتی و نظارتی دولت در مهابله بدا تهدیددهای میالفدان بده نمدای،  ، سه سطحی)زرد/نارنجی/قرمز(

 گذارند. می

تتمد  الهیداتیِ حاکمیدت دهندده نمای،موجدود ملدی، مرزهای آرمانی یا مرزهای این اجرای تلاتری و نمایشی قدرت حاکم در 

 هدر شان متکی به آن است محهدق کنندد،مشروعیت و هویت را کهممنوعیتی  نتوانند دیوارها که هم قدر . هراستدولت  -ملت

 بداز کنندد، نهادینه کنند به نحوی منحرفانهکه ترسیم می رامرزهایی  شدهتضعیف برانگیز ومناقشه وضعیت که دیوارها هم قدر

 : درهسدتندآیروندی خاصدی واجدد دیوارها  بنابراین. آورندمی صحنه به را آن هیبت و قدرت از ایهاله و حاکم قضایی حوزه هم

 و هداتوفیق بده هیبتدی الهیداتی هسدتند کده ربدط چنددانی مولدد بالهوه ،است رو بی و مادی صامت، ظاهرشان که حال عین

   .ندارد شانههرروز هایشکست

 میل به دیواركشي -

ای کده بدا نظر بگیریم، معانی منفیمنفی اخیر در  معانی تارییی پرتو در در زمانه حاضر را دیوارکشی گیر بههمه میل اگر

ریشده ایدن میدل را  پیوند خورده، آنگاه نظرشاناهداف مورد  تحهق معاصر برایی هادیوارکشی عمومی ناکارآمدی دیوارکشی و

 در دل خدوددیوارکشدی  بده گیدرهمده میل. دید همین ناتوانی ناشی از اضطراب و شدن حاکمبا ناتوان همانندسازی در توانمی

کده  سدازی، تمنداییدهد، یعنی قدرت حفاظت، محصور کردن و یکپارچهمی را اشوعده هایی را دارد که حاکمیتقدرت تمنای

باشد، آنگداه معلدوم  یافسانه قدرت الهشده دنیویدولت صورت  تیاگر افسانه حاکم .است سیاسی حاکمیت الهیاتی ابعاد یادآور

ثر أو تد ریثأدر تد یاکده تدا انددازه یشود، اضطرابیم یموجب اضطراب همگان یاسیافسانه س نیا ییِشود که چرا کاه، کارایم

فدردی و  هویدتاز  تصدویرهمچنین تهدیدی است بدرای آن  دولت -حاکمیت از ملتجداشدن  است. لیدخ یوارکشید یِاتیاله

 در ،نهندد. بندابراینپدی، می هدااین افقکه  است بودنی محصور امنیت ناشی از حسنیز و  مشیصهای افقکه وابسته به ملی 
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اجتمداعی و  یکپدارچگی بدرای تداریخ طول در بشر که استو امنیتی  بودن محصور احساس فاقد افق، هرگونه فاقد که ایزمانه

بده وجدود « جهدان از بی،اطمیندان تصدویر» یدکدیوارها، به زبان هایددگر،  داشته، خود نیاز یسیاس تابعیت و نیز برای روانی

     .آوردندمی

ای که دارند، پدیدده تدارییی رغم اهداف و آثار ظاهراً پراکندهکنم که دیوارهای جدید را، بهدر ادامه از درستی تصوری دفاع می

 یایددر دن وارهداید یمعاصر باشدد ولد یهادولت-در ملت یوارکشید ندیبرازنده فرا یوارکشیعنوان د دیشا داند. ]...[میواحدی 

های سیاسی و اقتصادی و پیشینه متفاوت دیوارها، اهداف با توجه به زمینه شوند.ینم داریپد ای ندیآینم دیپد وهیش نیامروز بد

ها به کار رفته، عموماً دیوارهای جدیدد را و مصالح میتلفی که در ساخت آن ، شکل و ظاهر متفاوتشانمتتنوع شدهبیانو آثار 

بر روابدط میدان اقدداماتی تاکیدد دارد کده بده  کنمطر  میبراین، دالیلی که من اند. بناواحد ندانسته حتیرویدادی منسجم یا 

شدوند، ینمد داریو پد ندیآینم دیدپ وارید تلیمعاصر به ه یهادولت-در ملت وارهاید یوقت اند.ندرت از یک جنس دانسته شده

 ؟ساخت یپردازهینظر یبرا یموضوع وارهاید نیتوان از ایچگونه م

 مابعد وستفالي هایدیواركشي -

هاسدت. همده هدا و دولتسدازی بدر ملتتوان گفت هر یک از دیوارهای جدید برآمده از فشارهای آشکار فرآیند جهانیمی

کددام از گیرند؛ هیچهاست یا حتی در تهابل با این قبیل اهداف قرار میآن شدهبیاندیوارها آثاری مهم دارند که فراتر از اهداف 

کنندد یدا بده نحدو اساسدی مرور را بر طدرف ها و عبور و ها، خصومتنیستند که تعارض« کارآمد»این دیوارها واقعاً به آن معنا 

شدوند ولدی دائمدی موقتی بودن ساخته میتک این دیوارها با ادعای دهند، کاری که در واقع هدف رسمی آنهاست؛ تککاه، 

دیوارهدایی کده شدت محبوبیت دارد. همه اینها درباره تمام های بسیار دارد، به ها هزینهشوند؛ و بااینکه ساخت هریک از آنمی

ی از اعالوه، خدود ایدن دیوارهدا روز بده روز بیشدتر بده مجموعدهکندد. بدهاند، صدق میها طی دو دهه اخیر ساختهدولت -ملت
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های های مربوط به استحکامات مرزی، پیمانکاران و پیمانکاران جدز، نهاشدیخورند: از جمله تکنولوژیمدارهای میتلف گره می

. تکثیر جهدانی دیوارکشدی خدودش روز بده روز مشدروعیت دیوارهدا را های اعتراضی، و صد البته، مشروعیتدیواری و گرافیتی

 های غربی که آدم توقع دارد چنین مشروعیتی به راحتی به دست نیاید. کند، خاصه در دموکراسیبیشتر می

  های معاصردر جستجوی منطق مشترک دیواركشي -

چیدزی نیسدتند . بعضی از دیوارها دارد قدر بلند باالفهرستی همین نیز های موجود میان این موانع مرزیالوصف، تفاوتمع

هدای تکنولوژی مدزین بدهانگیز هایی حیرتپیکرند، سازهدیوارهایی عظیم و غولهاشان مگر حصارهای ابتدایی، حال آنکه بعضی

 -. مثالً هدف بیشتر دیوارهای ملتاستمیتلفی  مهابله با مسائلاین دیوارها هدف رسد که نظارتی معاصر. همچنین به نظر می

iهای آسیای جنوبیدولت i i امنیت برابر »که بیشتر دیوارهای خاورمیانه به بهانه تأمین ممانعت از ورود مهاجران است، در حالی

های مرزی بود، حدال آنکده شوند. دیواری که ازبکستان در مرز قرقیزستان کشیده به دلیل نزاع و درگیریساخته می« تروریسم

ها به نوعی مرکز عملیاتی اسپانیایی محاصره منطهه تحت ز آن شوند کهمانع ادر مراک، دیوارهای ملیلیه و سلوتا را ساختند تا 

هایی بدل شود که در سودای رسیدن به خا  اروپا هسدتند. هددف دیدوار شدنی مدراک، در امتدداد ها و آفریهاییبرای آسیایی

 دانند.   ی میخوارمحل مناقشه است و برخی هم دیوار اسرائیل را مصداق زمین صحرای غربی، تصاحب این قلمرو

ترین بددنامترین، و تدرین، پرهزیندهدر اهداف و نتایج را شاید مشدهودتر از همده جدا بتدوان در دو نمونده از بزرگ هااین تفاوت

اشدغال و  یافتهتوسدعهاسرائیل برآمده از معمداری آمریکا. دیوار « حصار مرزی»اسرائیل و « حصار امنیتی»دیوارهای جدید دید: 

. دهددشدکل می ]مدردم[ جداسدازیبدرای  یاستراتژی جدیددر آن محیط دیوار این استعمارگری مستهر ]در مستعمره[ است. 

فهیدر بدر اقتصداد و فرهندگ « جهان جنوب»ثیر أآمریکا نسبت به ت گیرهمهعمدتاً پاسیی است به اضطراب دیوار مرزی آمریکا 
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هدا ذیدل موضدوعی واحدد، بس متفاوت[ توامان فکر کرد؟ چرا باید به هر دوی آنآمریکایی. چرا و چگونه باید به این دو نمونه ]

  ؟ ]...[ ت در جهان مابعد وستفالی اندیشیددول -یعنی حاکمیت رو به زوال ملت

طلبانه بدرای حاکمیدت بده وجدود آورده و در ضدمن ایدن دیوار اسرائیل برآمده از تناقضاتی است که اشغال اسدتعماری توسدعه

سدازی ندولیبرال بدرای کند، حال آنکه مانع مرزی ایاالت متحده بر آمدده از تناقضداتی اسدت کده جهانیرا تشدید میتناقضات 

کند. این دیوارها از یدک به وجود آورده و در ضمن این تناقضات را تشدید می «شرفتهیپ جهان» حاکمِهای یکپارچگی و توانایی

ها را بده شود و ضمناً علدت ایدن خشدونتمحسوسی که علیه کشورشان اعمال میسو، پاسیی هستند به انواع و اقسام خشونت 

هدا، اجتماعدات، معیشدت مدردم، دهند، و از سوی دیگر، خود این دیوارها انواع و اقسام خشونت را علیه خانوادهبیرون نسبت می

هر دو دیوار در برابدر دهند. و باالخره شکل میکنند و به آنها میعبور  شانکنند که از میانها و امکانات سیاسی اعمال میزمین

هاست ناکارآمد از آب درآمدندد. بدا وجدود ها و منابع واحدهای سیاسی سازنده آنحاصل قدرت هایی که بعضاًفشارها و خشونت

د و کنندرا تشددید می اند آندوی آنهدا اگرچده مددعی دفدع جنایدت و خشدونت هرهستند.  وببمحشدت این، هر دو دیوار به 

دیدوار بده هدر دو شدود همه، گفتده میزنند. با اینرو، هر دو دیوار نیاز به استحکامات و کنترل و نظارت بیشتر را دامن میازاین

 ایدن مواندع مدرزیکده خدود  هسدتندهمان حاکمیتی دهنده نمای،هر دو  .اندساخته شده تیصلح، نظم و امن برقراری منظور

در کنندد، و می ترکیدبمواندع مدرزی و مرزهدا را  ،کننددیرا فعال مد تیمکحا ییهسته قضا واریدو د هرکنند. اش میتضعیف

کنندد کده دولدت های محصور دیوارهای خود را با این بهانه توجیده می. هر دوی این دموکراسیکشندهای غصبی مرز میزمین

 نیدزدهندده آن کننده و بازتابکده از قضدا تشددیدشدوند هراسی متوسدل میباید از مردم محافظت کند، هر دو به همان بیگانه

های ها و سیماند، و هر دو در میان بتونرا به حال تعلیق درآوردهمجرمان و تبهکاران قانون  بر بستنراه دو به بهانه هستند، هر 

اند. در مجموع، اگرچه تفاوت میان دیوارهای جدید موضدوعی مهدم اسدت، لدیکن بنا کرده« راه حل سیاسی معلق»خاردار یک 
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هدا را مطدر  هسدتند و آنها های مشتر  قدرت ببندد که دیوارها در حکم پاسیی به آننباید چشم ما را بر آن دسته میمصه

 کنند.  می

 های معاصروجه ممیز دیواركشي -

در  یمشدترک یهدا و تنگناهدادانیدشدوند زاده میگوناگون و با اهداف گوناگون بنا م یهاکه در مکان دیجد یوارهایاگر د

کدار  هدا درآن یقبلد یهداو انبوه صورت دیجد یوارهاید انیهم م ییهایوستگیتوان ادعا کرد که پیم ایعرصه قدرت باشند، آ

تدوان آن را در های معاصر، وجه ممیزی که میدیوار« مابعد وستفالیایی»وجه ممیز  دأییتدر  آوردیم یلیدالکتاب حاضر  است؟

دولدت. -سازی بر حاکمیت ملتبطن واکنشی در  کرد که این دیوارها نماینده آن هستند، یعنی واکن، به آثار ویرانگر جهانی

های مدردم، قاچداق کداال و شوند تا جریاند: یکی اینکه دیوارهای جدید ساخته میشومی گرممیز در دو واقعیت جلوهاین وجه 

ها واحدهای سیاسی حاکم نیست مسدود کنند و دوم اینکه دیوارهای جدید در نهد، آمیزی را که سرچشمه آناعمال خشونت

دیوارهدای جدیدد . از این نظر، شودز معضالت، بیشتر و ناکارآمدتر میروز به روشوند که ظاهر می یحاکم یدولتمجری قدرت 

iسیاسی رو به زوال در یک دوران فترتتصویر از یک هستند دوباره  یبیان v  دولدت و پدس از عصدر حاکمیدت  دورانجهانی، در

  نظم جهانی بدیل.      یک  یافتنمصداقیا  گرفتنشکلالبته پی، از 

رغم زمینده جهدانی اند، و بدهوجدود داشدته« آغداز»اند. در واقع، حصارها از همدان تر نیز دیوارهای سیاسی وجود داشتهاما پی،

دیوارهای قدیمی وجود دارد. دیوارهای سیاسی همواره هایی مشیص بین دیوارهای معاصر و متمایز این دیوارهای جدید، پیوند

فراتدر هدا اند که از ماهیت مادی خشدک آندید همیشه آثاری اجرایی و نمادین تولید کردهدیوارهای ج -قدرتی نمایشی دارند 

گیری اند. دیوارهدای جدیدد در شدکلاند و برخی را هم از بین برده. این دیوارها برخی تصورات سیاسی را به وجود آوردهرودمی

و هم سوبژکتیویته سیاسدی  در حصار آنها هستندی که اند، هم سوبژکتیویته سیاسی کسانداشته سهمسوبژکتیویته سیاسی هم 
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از  اند. برای مثال دیوارها و استحکامات مرزی قرون وسطی که ندواحی بیدرون از شدهرهای اروپدایی راکسانی که بیرون گذاشته

رو ردن و از ایدن، رسماً برای مهابله با حمله و تهاجم ]بیگانگان[ ساخته شدند ولی همچنین به کار مرعوب کدشهرها جدا کردند

تدر، همده دیوارهدایی کده معدرف و این دیوارها بودند. به بیان کلی آمدند که در محاصرهمتعهدکردن و آرام کردن شهرهایی می

هدا البتده مدافع واحدهای سیاسی بودند به هویت جمعی و فردی اتباع درون خود شکل دادند، ضمن آنکه هددف از سداختن آن

دار دروازهان بود. این موضوع همانهدر درباره دیوار بزرگ چین صادق است که درباره مناطق و محدالت جلوگیری از نفوذ بیگانگ

را بدا دیوارکشی قرن بیستم در اروپا نیز همین کارکردها و آثدار بدنام های ]امروزی[ در جنوب غربی ایاالت متحده. حتی پروژه

برای دفاع از مرزهای شدرقی در  [دوم یقبل از جنگ جهان] هکه فرانس« نویماژ یخط دفاع»شد میکردند. تصور میهم ترکیب 

دهد، ولی اصالً ایدن دیدوار بندا نبدود مینشان « قابل نفوذ ریقلعه غ»، فرانسه را به صورت یک ساختبرابر حمله و تجاوز آلمان 

سازه بسیار فراتدر بدود. راید، سدوم  های جدا جدای ایندرباره این دیوار از تکههرگز به طور کامل ساخته شود. جار و جنجال 

البتده ، و هدم شدددیوار آتالنتیک را هم برای مهابله با حمله احتمالی متفهین ساخت که از ]خا [ بریتانیای کبیدر هددایت می

بدود هدا از انسان یکه از منظر امروز مظهر حبس گروه نیبرل وارید. هاعنوان نمادی زنده و روشن از اروپای تحت کنترل نازیبه

شدد، یتصدور مد ریپدذبیآس ییبه دور جامعه نوپا یحفاظ یاند در اصل کمربندیشورو وغیاز  ییرفت خواهان رهایکه گمان م

معمداران ایدن جامعده . اشددب یخدواهیمراتب بلکده کدار و تعداون و برابدرو رقابت و سلسله یینه فردگرا ،یکه مبنا یاجامعه

ای کمونیسدتی های اجتماعی و روانی که بنا بود از دل آن جامعدهآزمایشگاه این آزمای،کمونیستی جدید بر این باور بودند که 

  .   شودبیرون بیاید بایستی از محیط بیرونی آلوده و منحط جدا 

اند، اغلدب همدان تمایزهدایی را کده ها کشدیده شددهدیوارهای معاصر مثل دیوار برلین، خاصه آن دیوارهایی که دور دموکراسی

 بده قدولیاز جوامدع محافظدت که هدف دیوارها رسماً کنند. در حالیبین درون و بیرون[ ایجاد کنند ملغی یا وارونه میبناست ]
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و سکوالر در برابر ]خطر[ تجاوز، استثمار یا حمله ]بیگانگان[ است، باید گفت که دیوارها در وضعیت تعلیدق مدار آزاد، باز، قانون

 گرا و نظدامیزنند که ماهیتی دفاعی، بسته، ملدتجمعی رقم می vخویشوند و ناخواسته نوعی سوبژکتیویته و قانون ساخته می

کنندد. بندابراین، از آن دفاع کنند یک هویت جمعی پلیسی و بسته ایجداد می بناستجای ایجاد جامعه بازی که دارد. دیوارها به

، بلکده آینددهستند برنمی رو به زوالی که در حکم  واکن، به آن دولت -ملت حاکمیت از عهده احیای جدید نه فهط دیوارهای

 ییهداسدوژه جدادیدر ا دیدجد یوارهایدکنند. عصری پساملی باز میبه نیز ی را نظرتنگو هراسی پای اشکال جدیدی از بیگانه

اندد محدروم از آن پهنده فدرا  ییهدادر ضدمن سدوژه نکده،یدفاعند اما، طرفده ایب ایکنند در برابر دنینه، دارند که احساس م

 دانند.یخود را حراست از آن م تیمحصور غا یهایکه دموکراس یتیحاکم

در  همانا ملت یا تبعده محصدورپذیر، که بینیرنگ جماعت، پارانوئید و پی،گرگ ایگیجن، مور  آلمانی، این موجود منفعل، هم

، بده معندای سداختن «munire»نامیده است. ایگدیجن بدا اسدتفاده از واژه التدین  vi«افتهیانسان زنهار»میان دیوارها باشد را 

گیری واقعدی های غربدی و هدم شدکلکدردن، هدم اسدطورهمحافظدت یا  حمایت کردن، کردن ، دفاعایمن ساختن ،استحکامات

کدده ایگددیجن هنجارهددای کنددد. در حالیسددوبژکتیویته آلمددان شددرقی را کدده در پددس دیددوار بددرلین نهفتدده اسددت بررسددی می

اول شیصیت را که سداخته کشد، تصویر متددموکراتیک( غربی را که معیار ارزیابی این سوبژکتیویته است به چال، می)لیبرال

از سینه و عاریبهکند، تصویری که توافق چشمگیری دارد با تصورات معاصر غربی درباره اتباع دستدیوار برلین است تهویت می

آیند. بندابراین، کم میالف فرد به معنای غربی آن به حساب میبرند و دشمن یا دستفردیتی که در نظام تلوکراتیک به سر می

نما به وسیله خدود دیوارهدا غربی ممکن است مانع از ورود آنها شوند به نحوی متناقض دولت -اتباعی که دیوارهای ملت آن نوع

قصدشان برقرار  کهرا  رونیدرون و ب نیب زیتماهمان  ناخواسته قیطر نیا به وارهاید - آیندوجود میها به دولت -در درون ملت
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کنند، همان کسانی که شدیداً تمایل دارندد های معاصر برجسته می. این تمایز را حامیان دیوارکشیاندازندیبرم کردن آن است

     .دنگذارب فرق بسته جوامعجوامع آزاد و  یوارهاید میاندیوار برلین جدا کنند یا حساب دیوارهای امروزی ما را از 

هدای محصدور در دل خدود را ملت ها[ نیست بلکه محتدوای]از ملتاگر به این نکته اذعان کنیم که کار دیوارها صرفاً محافظت 

 الیو ام ازهاینهایی در مورد فهط پرس،شود، نهمی ترها بازکنند، در این صورت دست ما برای طر  برخی پرس،میهم تولید 

 ،هداییگراملتتعیدین حددود در دیوارهدا  یآثار  احتمالهایی درباره بلکه پرس، ،زننددامن می وارهاید نیبه ساخت اکه  یروان

تدا  گدذاردمیله دست ما را باز ل. تصدیق این مسدیوارها در هر دو طرفی اسیس واحدهای تیو هو یشهروند هایهتیویسوبژکت

فدردی و محصدور بدودن حدس در حکم نمادهایی هسدتند بدرای  معاصردیوارهای توان گفت می آیا به این موضوع بپردازیم که

قدرار فشدار  تحدتسدازی فرآیند جهانی راشان واحدهایی که مرزهای واقعی و خیالی برای تهویت یاستحکاماتجمعی، در حکم 

ایدن دهدد بپرسدیم کده آیدا این موضوع به مدا اجدازه می. تصدیق آری است بپرسیم به چه نحو هاپرس،و اگر پاسخ این ، داده

توان پرسدید کده آیدا هدر دفداعی متضدمن میدر واقع  ؟ه هم دارندمحصورکننددیوارها آنهدر که کارکرد دفاعی دارند، کارکرد 

دفاعی؟ چه وقت دیوارهای جدید مرزی شبیه بده دیوارهدای بسدته متضمن کارکردی  کردنی است و هر محصور کردنمحصور 

  شوند به دیوارهای زندان؟    شوند، نه دیوارهای امن و راحت خانه؟ چه وقت دژهای محافی کشور بدل میزندان می

کدرد،  مطدر « هدای دفداعی غیرنظامیدانپناهگاه» را بده کدرات دربداره لهلآمریکایی همین مسد-اروپایی طی جنگ سرد، چپ

زدندد. ایدن و غدرب جدار میدر مناقشده شدرق  کننددهتعیین موضوعیبه عنوان  غربی سیاسی و مدنی هایی که رهبرانپناهگاه

viبانکری تیذهنای به بودند، به طور گسترده و در بحبوحه توسعه تسلیحات هسته ها که بالاستفادهآنها، حتی پناهگاه i دامن 

های سیستم دفاعی و سیاست خارجه آمریکا در دهه مهومهایی ها و استراتژیفرضذهنیتی که به جای زیرسوال بردن پی، زد،

تدوان از روی بدانکری را می در سدیلوهای شددهذخیره ایهسدته کرد. میدزان تسدلیحاتتر میها را محکم، آن 1960و  1950
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vi«آرماگدون»فهمید؛ دفاع از خود در برابر  های بانکریشده در پناهگاههای ذخیرهآذوقه i i  و شیصدی باعث شد شیوه زنددگی

کندد. مرگبدار  پنهدان می مهابلدهای که سهم آمریکا را در این شیوه زندگی سیاسی متهابالً یکدیگر را تهویت کنند، همان شیوه

غدزه نده تنهدا از ندوار کرانده بداختری و چون پروژه دیوارکشی میان ساکنان  ،کندله را مطر  میلامروز چپ اسرائیل همین مس

گری و ذهنیت بانکری را که حدود زندگی اسرائیلی را رقدم کاهد، بلکه نظامیسیاسی می حلامکانات موجود برای ارائه  یک راه

 کند.   زند، تشدید میمی

توانندد ه درون را محصور کنند، نمیتوانند مانع از ورود شوند مگر آنکشوند نمیدیوارهایی که دور واحدهای سیاسی کشیده می

ی بیروندی بسدازند مگدر آنکده یدک «آنهدا»توانندد یدک ، نمیدرا امنیتی کننامنیت را تأمین کنند مگر آنکه شیوه زندگی مردم 

ی دیوارها از لحاظ روانی، اجتماعی و سیاسد .بزنند که خود دیوارها تیشه به ریشه این تمایزاین ی ارتجاعی درست کنند، ولو«ما»

دیوار بدرلین کده  [منطق] از این نظر،. زدنو چمباتمه دنیچپدر هم کنند بهتبدیل می شده رامحافظت زندگی شیوه ناگزیر یک

آن گونه های معاصر معتهدند کارکردهای زندانمدافعان دیوارکشیو دارند المللی گرامی میهنوز هم در عرصه بینسهوط آن را 

 .    نیستویکم دیوارهای قرن بیست [منطق]بر خالف  خیلی هم ،آزاد فرق داردبا وظیفه حفاظت از جوامع 
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   ها:نوشتپي

                                                
i  عبارت«E pluribus unum »از  کی». عبارت «زیچهمه انیاز م یکیو  یکی ز،یچهمه انیاز م»است:  توسیقطعه دهم از هراکل نیمشابه ترجمه الت

 یررسمیشعار غ رفت،یمتحده پذ االتیا یرا به عنوان شعار رسم« توکل ما به خداست»متحده عبارت  االتیکنگره ا یو از وقت ۱۹۵۶سال از  «اریبس

متحده  االتیکه ا یاهیاول التیا زدهیاست از س یشده که نماد لیحرف تشک زدهیاز س« E pluribus unum. »شودینظر گرفته ممتحده در  االتیا
  م را ساختند. کایآمر

ii  ایخودخوانده  سیپل ایمأمور ( داوطلبVigilanteفرد ،)اید یقانون اراتیبسا با اختو چه داندیقانون م یاست که خود را متعهد به اجرا ینظام ریغ ی 

 م دست بزنند. یاقدام نیبدون آن به چن یحت
iii مجاور در شرق و غرب آن  یو کشورها ایمالیه یهاجنوب کوه یکه شامل کشورها ندیگویم ایقاره آس یبه بی، جنوب ایجنوب آس ای یجنوب یایآس
 هیسار  )اتحاد یکشورها اعضا نی. اشودیو نپال م النکا،یسر و،یشامل افغانستان، هند، پاکستان، بنگالدش، مالد والًامروزه معم یجنوب یای. آسشودیم

 م هستند.( ایجنوب آس یامنطهه یهایهمکار
iv ( فترتinterregnumبه معنا )م دو دوره است. انیفاصله و وقفه م ی 
v اتوس (ethosواژه )که  شودیاستفاده م یاکنندهتیو اعتهادات هدا هادهیا فیتوص یاست که برا« من،»و  «تیشیص»و « خوی» یبه معنا یونانی یا

 م. دندهیشکل م یدئولوژیا ایملت جامعه،  کیبه 
vi   اصطال«homo munitus »در واقع امان  شود،یم تیاز آنها محافظت، دفاع و حما وارهایکه با د شودیگفته م یو به کسان کندیمطر  م جنیگیرا ا

 . افتهیزنهار یانسان یعنی رند،یگیم
vii ( بانکرBunkerمکان )نیزمد ری. بانکرها معموالً زیعیطب یبالها یحت ایمثل بمباران  ییهابیدر برابر آس ایاش ایمحافظت از افراد  یاست مهاوم برا ی 

 م .ندیآیو زاغه مهمات به حساب م و مرتفع هم وجود دارند و در واقع همان پناهگاه یسطح یبانکرها یول شوند،یمساخته 
viii ( آرماگدونArmageddon )مثدل فرهندگ وبسدتر  ییهانامدهدر واژه یونانی شهی. آرماگدون با رشودیجهان اطالق م انیاست که به پا یعبر یاواژه

 م (.ویآوتل یلیما 55و  فایبندر ح یجنوب شرق یلیما ۲۰است در منطهه شام )در  یواژه به نام شهر نیحق و باطل در آخرالزمان. ا یینهانبرد  یعنی


