
  
  
  

  ي انسانتي شكننده و امنيها دولت
  
  25/9/1388: دي تائخي تار               15/7/1388: افتي درخيتار
  

  ∗فام زداني محمود

  دهيچك
 اسـت ي مهم س  مي از مفاه  يكي شكننده به    يها   مفهوم دولت  ر،ي دهه اخ  كي طول   در

 ني ا اتيدب وارد ا  ستي قرن ب  ياني از دهه پا   زي ن ي انسان تيامن.  شده است  لي تبد الملل  نيب
 ي انـسان  تيـ  شكننده بر امن   يها  دولت ري مقاله، درصدد پردازش تأث    نيا. حوزه شده بود  

ـ  ا يها   شكننده، شاخص  يها  ت منظور، مفهوم دول   ني ا يبرا. است هـا و      نـوع دولـت    ني
 بـه   ي چگونگ ن،يهمچن.  شده است  ي بررس تي آنها بر امن   يامدهاي و پ  شيداي پ يچگونگ

 لي بر آن به تفـص     ، شكننده يها   دولت يرگذاريازوكار تأث  و س  ي انسان تيخطر افتادن امن  
 انجـام   و ي در ارائه خدمات عمـوم     ي ناتوان لي به دل  ، شكننده يها  دولت.  شده است  انيب

 در جوامع   ي انسان تي و توسعه به بحران امن     تي در حوزه امن   ي حكومت جي را يكاركردها
  .زنند يتحت حكومت خود دامن م

 دولـت   يهـا    بـر كـاركرد    دي تأك ت،ي شناخت امن  يها  هي در نظر  ريي نوشتار، تغ  ني ا در
 در برخـورد بـا      يالمللـ   ني و نقش و كاركرد جامعه ب      تيشدن اصل حما    و برجسته  يمل

  .  قرار گرفته استيابي مورد ارز، شكنندهيها مشكل دولت
  

  تي دولت، حاكمي كاركردها،يالملل ني جامعه ب،ي انسانتي شكننده، امنيها دولت: ها دواژهيكل

                                                                                                                   
   قزوين)ره( امام خمينيالمللي  و مدرس دانشگاه بينالملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي روابط بين ∗
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  مقدمه
 كشور و دولـت معطـوف اسـت، در        تي است كه به امن    يداتي مقابله با تهد   ي مل تي امن هدف

 خـود بـه     ي بـه خـود    ي مل تيامن.  از افراد است   تي بر حما  ي انسان تي امن ي كه تمركز اصل   يحال
 شـرط   ي از شهروندان در برابر حمـالت خـارج        تيحما. ستي مردم ن  ي برا تي وجود امن  يمعنا

 در قرن گذشـته،  دهند يآمار و ارقام نشان م. ستي ني شرط كافياد است ول افرتي امنيالزم برا 
  )1.(اند ها كشته شده  حكومتي و از سوي دولت ني در منازعات بشتريافراد ب
ـ  همه تهد  في توص ي به صورت گسترده برا    ي انسان تي حال حاضر، مفهوم امن    در  بـه  ييدهاي
 مـردم از    شـدن  خانمان ي و ب  يكش   نسل ،ياخل جنگ د  ،يدولت  ني ب يها     كه در اثر جنگ    رود يكار م 

 گـر، ي د ي افراد از سو   هي اول يازهاي ن ني در تأم  ي و اجتماع  ياسي س يها   نظام ي سو و ناكارآمد   كي
 از  يي از خشونت و رهـا     يي رها ي به صورت محدود به معنا     ي انسان تيامن) 2.(نديآ  يبه وجود م  
 ي انـسان  تي، امن 1994 ملل در سال      برنامه توسعه سازمان   يدر گزارش توسعه انسان   . ترس است 

 تيـ  موسـع، مفهـوم امن     يبـه معنـا   .  از ترس استوار شده بـود      يي و رها  ازي از ن  يي رها هيبر دو پا  
 نسبت بـه    دي از تهد  يي از فقر و رها    يي رها ،ي كاف تي از حما  يبرخوردار ،يي غذا تي امن ،يانسان

 تيـ  محوربودن امن  -ده مردم   دهن  نشان كردهاي رو ني ا يهر دو ) 3.(شود ي را شامل م   يشأن انسان 
  .  باشند، مكمل هم هستندگريكدي در تعارض با نكهي از اشيآنها ب.  استيانسان

 ي بـه معنـا    ي انـسان  تيـ  امن نيتـأم « است كـه     دهي عق ني بر ا  ي انسان تي امن ونيسي كم گزارش
 طي اسـت كـه در معـرض خطـر و در شـرا             ي از كـسان   تي و حما  ي اساس يها ي از آزاد  تيحما

 ونـد ي و پ  سازد ي مرتبط م  گريكدي را به    يگون آزاد   انواع گونه  ي انسان تيامن. ار دارند نابسامان قر 
  )4(».شي اقدام بنا به خواست و سود خوي براي از ترس و آزاديي رهااز،ي از نييرها: زند يم

 در  تيـ  امن ي در قالـب شـورا     ي جنگ سرد، امكان اقـدام نظـام       اني و پا  ي شورو ي فروپاش با
 مـداخالت  ي بـرا ي به محمل 1 و موضوع حق مداخله بشردوستانه     افتي شي افزا گري د يكشورها
  )5.( شدلي تبدالملل ني و استفاده آنها از زور در روابط بگري دي بزرگ در كشورهايها قدرت
، به  2003 و   2002 سپتامبر، در سال     11 دادي اروپا بعد از رو    هي و اتحاد  كاي متحده آمر  االتيا

 و  ي فراملـ  سمي ترور دي جد دهي خود اقدام كرده و دو پد      يتي امن  و ي دفاع ي در راهبردها  يبازنگر
                                                                                                                   
1 . right of humanitarian intervention 
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 ي نظر در راهبـرد دفـاع      دي در نظر گرفتند و با تجد      يتي امن دي شكننده را به عنوان تهد     يها  دولت
  ) 6.( برآمدنددي جديدهاي درصدد مقابله با تهدود،خ

 امـا قبـل از       دارد؟ ي انـسان  تي با امن  ي است كه دولت شكننده چه ارتباط      ني ا ي اساس پرسش
 شود؟ ي اطالق م  ي پرسش، الزم است مشخص شود دولت شكننده به چه نوع دولت           نيپاسخ به ا  
 و چگونه ستي چي انسانتيبودن و دولت شكننده كدام است؟ امن  دولتيارهايها و مع شاخص

 منجـر   ي انـسان  تيـ  رفـتن امن   ني اگر وجود دولت شكننده به از ب       ت،ينها و در    افتد؟ يبه خطر م  
   منازعه را دارد؟ ني حق مداخله در ايچه كشور و سازمانشود، 
 في حقوق و وظـا ،ي دولت ملشيداي كوتاه، پي فوق، ابتدا در بحثيها  پاسخ به پرسش   يبرا

 شـكننده،     دولـت  يهـا   شـاخص . شود ي م ي بررس يشناس  آنها بر اساس دو نگاه متفاوت معرفت      
.  اسـت ي آنها بحث بعديامدهاي و پ  ين انسا تيها در حوزه امن      دولت ني آن و عملكرد ا    قيمصاد

 سازوكار به چه    ني ا دهد ي موارد، موضوع سوم است و نشان م       ني در ا  يالملل  نيمداخله جامعه ب  
 ممكـن اسـت چـه       نـده يهـا دارد و در آ        دولـت  ي مل تي بر حاكم  يري است و چه تأث    دي مف زانيم

  .  بكندي را طينديفرا
  
  ي نظرداتيتمه. الف
ـ  موضوعات گوناگون ا   ي و بررس  لمللا  ني مطالعات روابط ب   در  حـوزه، دو مكتـب نـسبتاً        ني

 ياديـ  بن ري از هر كـدام از آنهـا در برداشـت مـا از جهـان تـأث                 يريگ  متفاوت وجود دارد كه بهره    
 دارنـد   حي است كه تصر   انيگرا   و اثبات  انيگرا   آرمان ان،يگرا  مكتب نخست شامل واقع   . گذارد يم

هـا قابـل شـناخت         انسان يجهان برا .  ما وجود دارند   ياه   از مشاهده و ارزش    تقل مس ها  تيواقع
 ي دانش است تا بر اساس آن، روابط علـ ي برايني عي تجرب انيآوردن بن  هدف علم، فراهم  . است
 جهان را آن گونه كه هست مورد مطالعـه          توان يم.  در جهان مشخص شود    ندهاي و فرا  دادهايرو

ـ همه علوم از ا   .  وجود ندارد  يوت تفا ي و اجتماع  ي تجرب لم ع نيب. قرار داد و شناخت     اصـول   ني
  ) 7.( استني علم هماري كرده و اساساً معيروي پيتجرب
 ينـ ي عياتيـ آنهـا واقع . ها جدا از برداشت مـا وجـود دارنـد          اساس مكتب نخست، دولت    بر

ـ  با مـشاهده     توانند يهستند كه جدا از ذهن فاعل شناسا وجود دارند و افراد م             بـا اسـتفاده از      اي
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ـ گرا سـنت .  آن اقـدام كننـد   ييهـا  يژگـ ي به شناخت دولـت و و      گر،ي مشخص د  يها  روش  و اني
  .رنديگ ي واحد قرار مفيها و ادعاها، در ط  تفاوتمه به رغم هانيرفتارگرا
 ي اجتماع يمي مفاه ت،ي و امن  تياستقالل، حاكم . ها  برساخته هستند      برداشت دوم، دولت   در

 ي هستند و بدون آن معن     نينش  هم ري و تعب  لي با تأو  ها تيواقع. ميكن يهستند كه ما از آنها درك م      
 امـور   ياسي س ميمفاه. دهند ي هستند كه به آنها شكل م      رهايها و تعب     گفتمان نيدر واقع، ا  . ندارند

. ابندي ي شكل گرفته و قوام ميها، به صورت اجتماع ها و سنت    هستند كه درون گفتمان    يناذهنيب
ـ  و بر اساس آن بـه تعر ميبخش ي معنا مي و ناامنتي به امن كه به عنوان شناسا   ميهست» ما «نيا  في

 چگونـه  و   رديگ يچگونه شكل م  » ما« است كه    نيمهم ا . ميپرداز ي دوست و دشمن م    يها  دولت
  ) 8.(دهد ي شكل متي و امنتي چون دولت، حاكميميبه مفاه
ــنيفم ــ ماركسسم،ي ــمدرن  پــستسم،ي ــ نظرسم،ي ز  ايا  و نحلــهي و هنجــاري انتقــاديهــا هي
 برساخته است كه در ذهـن       ياز نظر آنها، دولت امر    .  چهارچوب قرار دارند   ني در ا  يانگار  سازه
ـ  ي و امر  يعي طب يتي و دولت، واقع   تيحاكم. شود ي م ري و تفس  ريها شكل گرفته و تعب      انسان  ي ازل

 هستند كه با توجه به تحول و        مند  نهي و زم  يخي تار ي امور ت،ي و امن  تيدولت، حاكم ) 9.(ستندين
ـ در ا . باشند ي برخوردار م  ي دگرگون ي برا يي باال تي از ظرف  ،يهم و شناخت اجتماع   ف  سـنت،   ني

 از  يها در گذشته و امروز، بـر فهـم و درك جامعـه جهـان                 و رفتار دولت   هي بر رو  دي تأك يبه جا 
  ) 10.(شود ي مديتأك تي و امنتي حاكم،يآنارش

 بر فهـم جامعـه      دي تأك ،ييگرا  است كه در سنت پسااثبات     ني ا ي در بحث نظر   ي اساس مسأله
ها و قواعد و       دولت هيرو. دهد ي شكل م  تي دولت و حاكم   تي است كه به واقع    تي از امن  يجهان
ـ در ا. شـود  ي دگرگـون مـ  تي و امنتي از حاكمي متأثر از شناخت و فهم جامعه جهان  ن،يقوان  ني

ـ  فكر و نظر   ديول كه از توان ت    كنند ي م فاي نقش مؤثرتر ا   ينظران   آن جوامع و صاحب    ،يدگرگون  هي
  .  برخوردارنديتر ي قويشناخت
 يهـا    دولـت  تيـ  از جملـه حاكم    يالملل  ني دوم در مباحث روابط ب     كردي حال حاضر، رو   در

 ي و رو بـه رشـد      رگـذار ي تأث تيـ  موقع ،ي جامعه جهان  اي يالملل  ني و جامعه ب   ي انسان تي امن ،يمل
 نقش  يريگ  مي و تصم  يساز    مي تصم دادن به فهم مراكز     در شكل  ندهي نگرش به شكل فزا    نيا. دارد
 يرهاي و تفـس رهـا ي برخوردار است كـه بـه تعب  يتي از چنان ظرف  ييگرا  پسااثبا. كند ي م فاي ا يمؤثر
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 خواهد بود كـه از      ي مراكز اري در اخت  ي قدرت اصل  ت،ي در نها  ي ول دهد، يمتفاوت امكان طرح م   
ـ ا.  برخـوردار هـستند    شهي فكر و اند   دي در تول  يشتريتوان ب   يارهـا ي امكـان طـرح مع      مكتـب  ني

شدن   امكان طرح  يا  هي حاش يها  فرهنگ.  موضوعات متعدد دارد   درگوناگون را در درون خود و       
 حال، نيدر ع.  كنند اني ب ي خود را از موضوعات جهان     ري و تفس  ري نگاه و تعب   توانند يرا دارند و م   

ـ  كـه بـه نفـع طـرح د         ينماست و به همان صورت      متناقض ي مكتب به لحاظ نظر    نيا  يهـا   دگاهي
زدن   با بـرهم   تواند ي م باشد، ي آنها مؤثر م   شدن طرح جهان سوم در جهان است و در م        يكشورها

 و  الي دوگانه، سـ   ي استانداردها يريگ   عمل كند، به شكل    زي به ضرر آنها ن    ،يادياصول و قواعد بن   
ـ ياسـ ي سي اساسـ مي در مفـاه ييومرج معنـا   در جهان منجر گردد و به هرج  ريرپذيتفس ط  و رواب

  )11.( شودي منتهيالملل نيب
  
   شكنندهيها دولت. ب

 به آن توجه    ري كه موجب شد در دوره اخ      يزي اما چ  ست،ي ن يدي شكننده موضوع جد    دولت
 يكي با   ي مختلف در جهان به نوع     يها  در دوره جنگ سرد، دولت    .  جنگ سرد است   انيشود، پا 

 آنهـا  شـد  يابرقـدرت، موجـب مـ    دو ني موجود بنياز دو بلوك در ارتباط بودند و رقابت سنگ    
ها   رفتن رقابتني و از بي شورويبا فروپاش) 12.( شكننده شوندست، دويها مياجازه ندهند رژ

 دوره تي بازگـشت بـه وضـع     ي كـشورها شـاهد نـوع      ي دوره جنگ سرد، برخ    يها  تيو حساس 
 يا  رزه نـاتوان بودنـد و مبـا       ي حكـومت  فيها از انجام وظـا       كه دولت  يا  دوره. پسااستعمار بودند 

كنتـرل حكومـت و      در مـورد     ي و اجتمـاع   ياسـ ي س يها  تيها و موجود     گروه ني ب زيآم  خشونت
  )13.( مناطق جهان تكرار شدي در برختي وضعني ازيپس از جنگ سرد ن. مرزها وجود داشت

ـ  تيـ  شـكننده شـد، اهم     يهـا    كه موجب طرح گسترده موضوع دولـت       ي دوم عامل  و  افتني
 و حقوق   يامروزه، دموكراس .  بود ي بشر ي زندگ ي برا دي جد يتاي ح يارهاي مع ي برخ رشدنيفراگ

 دهي سنج ارهاي مع نيها با ا    اند و عملكرد دولت      شده لي تبد ي تمدن انسان  ي اساس يارهايبشر به مع  
 آنهـا را بـه   ي و بـه نحـو  افتـه ي شي موضوعات به شدت افزا    ني به ا  ها   انسان تيحساس. شود يم

ـ بودن آنها با توجه به ا      ها و دولت    عملكرد دولت .  نموده است  ليشمول تبد   جهان يها  ارزش  ني
  )14.(شود ي ميابيها ارز شاخص
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 نقـش   شـدن  يجهـان .  اسـت  شـدن  ي جهـان  نـد ي متعارض در فرا   يروهاي سوم، وجود ن   عامل
 را كـه در     يندي و فرا  ختهي را به هم ر    ي و خارج  ي امور داخل  ني ب زيها را متحول كرده، تما      دولت
 نـد ي فرا د،ي جد ياسي س طيدر مح .  داده است  ريي تغ كرد، ي عمل م  ين جها اي يالملل  ني ب استيآن س 
هـا را در جهـان         دولـت  ي ضعف و نـاتوان    ش،ي از پ  شي ب د،ي جد گراني باز شيداي پ و شدن يجهان

 يريپـذ    قـرار داده و رسـوخ      ري را تحت تـأث    ي مل يها  تي حاكم شدن يجهان. آشكار ساخته است  
رنگ شده و كنتـرل       داخل و خارج كم    زي تما ر،ياخدر دهه   .  را به دنبال داشته است     ي مل يمرزها
 بـه شـدت      گريكـد ي تعامـل بـا      ي برا ،ي و خارج  ي داخل ي و نهادها  ها ها بر افراد، سازمان     دولت

ـ در ا .  است افتهيكاهش   ـ  جدگراني دوره، جهـان شـاهد بـروز و ظهـور بـاز     ني  در عرصـه  يدي
 را كه   ي مل يها   دولت تي موقع انگري باز نيا.  است كه قبل از آن چندان مطرح نبودند        يالملل  نيب

 موضوع در   نيا. اند  الملل بودند، به مخاطره انداخته      ني مهم روابط ب   گري قرن تنها باز   ني چند يبرا
ـ  و جر  يردولتي غ گرانيباز.  آشكار است  گراني از د  شيمانده ب   عقب يمورد كشورها   ي فراملـ   اني

 ي قابل تـوجه   ي و نظر  ياسي س يها فرصت/ ها    و مردم، چالش   دي كاالها، اطالعات، عقا   ،  هيسرما
  )15.(اند  به همراه داشتهالملل ني باستي از سي سنتيها  و برداشتيني دولت سرزميبرا

ـ  شكننده، رو  يها  شدن دولت   عامل در مطرح   نيتر  تياهم  اما نه كم   ن،يآخر  سـپتامبر   11 دادي
ـ  ا ي ملـ  تي امن ي شكننده برا  يها   متوجه شدند دولت   ي غرب يها   آن، دولت  جهياست كه در نت     ني

 آن بـه شـدت دگرگـون        ي به مفهوم سنت   تيدر حال حاضر، امن   .  خطرناك هستند  اريكشورها بس 
هـا و     راهبـرد  كردهـا، ي رو ازمنـد ي دگرگون گشته و مقابلـه بـا آنهـا ن          دي تهد يارهاابز. شده است 

  مستقر در مرزها بـه دفـاع از        ي دفاع يروي با استفاده از ن    توان ي نم گريد.  است يدي جد يابزارها
  .را نابود كرد ها ستي ترور،ي دفاعي مرزها و مردم كشور اقدام و با راهبردها،يني سرزمتيتمام

فقـر،  .  خورده اسـت   وندي پ   كشورها به هم   تي و امن  شده ي جهان ل،ي سپتامبر نشان داد مسا    11
ـ  رقابلي غ يامدهاي به سرعت پ   تواند ي م ي و ناامن  يافتگين توسعه  منـاطق داشـته     گـر ي بـر د   ي كنترل

 و  ستيـ  جوامـع از هـم جـدا ن        تي است كه در آن، امن     يا  دهيجهان امروز، جهان به هم تن     . دباش
 شـكننده مـورد     يهـا    بود كه دولت   نيبعد از ا  ) 16.(مانند ي نم  ي باق ي لزوماً محل  يلمنازعات مح 

 شتري به شناخت ب   ي و عمل  ي به صورت نظر   يريگ  مي و تصم  يتوجه قرار گرفت و مراكز مطالعات     
  .دآن اقدام كردن
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   آنيها  شكننده و شاخصيها دولت. ج
 دولت، ت،ي حاكمتر قي نگرش و درك عمازمندي شكننده نيها  دولتي بررس،ي لحاظ نظربه

 تيـ  امن ي مفهوم سنت  ي انسان تيهمچنانكه امن .  است ي و جهان  يالملل  ني و جامعه ب   ياسيجامعه س 
 و نقـش جامعـه   تيحاكم مفهوم دولت،    زي شكننده ن  يها  را با چالش روبرو ساخته است، دولت      

  . استدهيكش را به چالش يجهان
ها به   دولتانيها اغلب در م  ها معطوف بود و جنگ       به دولت  ي و ناامن  تي در گذشته، امن   اگر
 اني روبرو بودند، اكنون جنگ در م      تي امن ي به نام معما   يها با موضوع     و دولت  وستيپ يوقوع م 
 يشتريـ  ب تيـ  شـكننده اهم   اي في ضع يورها كش انيشدن است و در م     رنگ ها در حال كم     دولت

  .  استافتهي
ـ  عدم مداخله در امـور ا اي قرار دارد، مداخله     يالملل  ني كه اكنون در برابر جامعه ب      ييمعما  ني

 ي خـاص خـود اسـت و برخـ         ي مبـان  ي دارا يالمللـ     نيمداخله ب . نوع كشورها و منازعات است    
 يشـمول   جهـان  يهـا    ارزش ي برخـ  ي ناف زيعدم مداخله ن  .  را با هم دارد    ي مثبت و منف   يامدهايپ

 داشته باشـد  ييامدهاي است و ممكن است پي جامعه جهانتي اكثر رشي اكنون مورد پذ   هاست ك 
نمـا،    دو موضوع متنـاقض نيحل ا.  باشدي و جامعه جهاني مورد قبول افكار عموم    تواند يكه نم 
ـ  ي ارزشـ  ي است كه جورج سورنـسن  از آن بـا عنـوان معمـا              ييمعما درك ) 17.(كنـد  ي مـ  ادي
 آنها  ي و دگرگون  يخي تار ري فوق و س   مي بدون اشاره به مفاه    ،ينسان ا تي شكننده و امن   يها  دولت

  . ستي نسريم
.  روشـنگر باشـد    توانـد  ي دولـت مـ    يخي به تحول تار   ي شكننده، نگاه  يها   درك دولت  يبرا

 يز سـو  ا،ي بـشر يهـا    سـازمان  ري و هماننـد سـا     ستي ن ريي تغ رقابلي و غ  يعي طب يدولت سازمان 
 توانـد  ي خود م  ژهي در انجام كارو   ي به وجود آمده و در صورت ناتوان       ي هدف ني تأم يها برا   انسان
  . شودنيگزي جاگري دي سازمانلهيبه وس
 و  گـاه ي دولـت جا   ي رسـم  ي است كه نهادها   ني ا يشدن دولت به معنا     منظر، شكننده  ني ا از

مـال قـدرت مـشروع از دسـت      منابع و ثـروت و اع صي خود را به عنوان مركز تخص      دبودنيمف
ـ ستند،ي مردم ني براتي امنني هستند كه قادر به تأم ييها   دولت في ضع يها  دولت. بدهند  ي كنترل

 و  داننـد  ي و مناسب نم   دي جامعه مف  ي از همه، مردم حكومت آنها را برا       همتر م ايبر منابع ندارند    
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 توان جلب نظر    يا   در جامعه  ياسي س ي رقبا يوقت. كنند ي نم تياز خواسته آنها در برابر رقبا حما      
 سازوكارها  ري سا اي انتخابات و    قي به دست گرفتن همه اركان قدرت را از طر         جه،يمردم و در نت   

 و مـردم    پاشند ي از هم م   ي دولت ي نهادها ابد،ي  ي در جامعه نمود و ظهور م      ندهندارند، دولت شكن  
مرجـع  . ابنـد ي  يت و قدرت نم    ثرو عي و توز  دي ارائه خدمات و تول    ،ي ابراز وفادار  ي برا يتيمركز

 حـق   ني كسب ا  ي مختلف در جامعه برا    يها   گروه  ني رفته و رقابت ب    نياعمال زور مشروع از ب    
 مقابل بـه    يها   وادارساختن طرف  ي از قدرت و زور برا     يريگ  بهره. رديگ يم يتر  عيبرتر ابعاد وس  

 از آنهـا  يكـ ي آنكه    بدون ابند،ي  ي مسلح در جامعه گسترش م     يها   و گروه  شود ي م دي تشد نيتمك
 اريـ  برخوردار باشد كه بتواند بر رقبا غلبه كرده و تمـام اركـان قـدرت را در اخت                  ياز چنان توان  

  .ها در برابر مردم بپردازد  دولتيف ذاتي و به انجام وظارديبگ
 ي در جامعـه و ناكارآمـد      ياسـ ي ناهنجار س  تي وضع ي است كه مردم قربان    يطي شرا ني چن در

 افـراد   تي امن افته،ي  و سازمان  زيآم   خشونت يها  كشمكش. شوند ي خود م  فيدولت در انجام وظا   
  )18.(كنند ي در جامعه كمك مي فقر و نادارديرا به خطر انداخته و به تول

. اند  شكننده به كار برده  يها   دولت في توص ي برا ي متعدد مينظران، مفاه    و صاحب  ها  سازمان
 اندك دارند؛ برنامه توسعه سازمان ملـل        اريآمد بس  كه در  داند ي م يي آنها را كشورها   يبانك جهان 

 ن،ي پـائ  اري كشورها بس  نيدرآمد ا .  هستند ژهي توجه و  ازمندي كه ن  كند ي اعالم م  ييآنها را كشورها  
با توجه به هر كـدام      ) 19.( است في ضع اري بس ي و توسعه انسان   زي ناچ اريها بس   اصالح در دولت  

  .  آن در جهان متفاوت خواهد بودقيمصاد شكننده و ي تعداد كشورها،ارهاي معنياز ا
 شـكننده در   يهـا    دولـت  ي شاخص بـرا   12 نيي سه سال است با تع     1ي خارج استي س مجله

 همـه   انيـ ها در م     دولت ني ا يبند   و درجه  قي مصاد نيي به تع  ،ياسي و س  ي اقتصاد ،يابعاد اجتماع 
ـ   كـم  هـا  يژگـ ي و ني باورند كه ا   نيآنها بر ا  . كند ي جهان اقدام م   يكشورها  همـه   انيـ  در م  شيوب
 سـازد،  يهـا جـدا مـ       دولت گري شكننده را از د    يها  آنچه دولت . شود  ي م افتي جهان   يكشورها

  . استريگانه مزبور به شرح ز   دوازدهيها شاخص. هاست يژگي وني ازانيم
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  ي اجتماعيها شاخص •
  يتي جمعي فشارهاشيافزا .1
 تي وضـع  شيدايـ  كـشور همـراه بـا پ        افـراد در داخـل     ييجا  جابه اي آوارگان   عي وس انيجر .2

   بشردوستانهياضطرار
   ترس و وحشتجادكنندهي ايها  گروهايجو   انتقاميها وجود گروه .3
  داريفرار افراد به صورت مداوم و پا .4
  ي اقتصاديها شاخص •
  ها  ناموزون گروهيتوسعه اقتصاد .1
  دي و شدعي سريسقوط اقتصاد .2
  ياسي سيها شاخص •
   از آنييزدا تيجرمانه از دولت و مشروع ميوجود تلق .1
  ي ارائه خدمات عمومعيافول سر .2
   حقوق بشرهي كاربرد دلبخواهانه قانون و گسترش خشونت علاي قيتعل .3
   و اقدام آنها به شكل دولت در دولتيتي امنيروهايوجود ن .4
  يساز  تفرقهيظهور نخبگان برا .5
  ي خارجياسي سگراني و بازگري ديها مداخله دولت .6

 قـرار   قـا ي آفر ي صحرا ي شكننده در كمربند جنوب    يها   دولت شتريها، ب   شاخص ني اساس ا  بر
  )20.(دارند

 شـكننده در    يهـا   ، ده كشور اول دولـت     2008 در سال    ،ي خارج استي برآورد مجله س   طبق
 كنگـو،   كيـ  دموكرات ي چاد، عراق، جمهور   مباوه،ي سودان، ز  ،ي عبارتند از سومال   بيجهان به ترت  

ـ در ا . ي مركز يقاي آفر يغانستان، ساحل عاج، پاكستان و جمهور     اف ـ  فهرسـت، در مقا    ني  بـا   سهي
دهنـده بدترشـدن      كه نـشان   دهي رس 9 پله سقوط از رتبه دوازده به رتبه         سهسال قبل، پاكستان با     

 ي اسـت كـه جـا      2008 دولت در سـال      نيتر   شكننده يسومال.  است ي كشور اتم  نياوضاع در ا  
ـ  كشور در جهـان در رد      35 ق،ي تحق نيدر كل ا  . سودان را گرفته است     شـكننده   ي كـشورها  في

  ) 21.( است114 تا 90ن ي آنها بي منفازيعنوان شده است كه امت
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 ي كـشور سـومال    دهـد  ي مجلـه نـشان مـ      ني ا 2009 سال   يابيوجود آمده در ارز   ه   ب راتييتغ
 مبـاوه، يز.  شكننده جهـان حفـظ كـرده اسـت         يها   تمام دولت  اني در م  راهمچنان مقام نخست    
 و  نـه ي گ ،ي مركز يقاي آفر ي كنگو، عراق، افغانستان، جمهور    كي دموكرات يسودان، چاد، جمهور  

 هي سه كشور همـسا    تيوضع. اند   تا ده را به خود اختصاص داده       كي يها   رتبه بي به ترت  تانپاكس
 در مـورد عـراق و پاكـستان و          ي نـسب  يدهنـده بهبـود     گذشته نـشان   يها     با سال  اسي در ق  رانيا
  )22(. افغانستان استتيدترشدن وضعب

اغلـب آنهـا در   .  قرار دارنديكره جنوب مي شكننده عمدتاً در نيها  دولت،يياي لحاظ جغراف  به
 ي تعداد زي ن ني الت يكاي و آمر  اي آس ،ي مركز ياي آس انه،يدر خاورم .  هستند قاي آفر يجنوب صحرا 

 ،يخي است كه به لحـاظ تـار       ني كشورها ا  ني ا شتري مشترك ب  يژگيو.  شكننده وجود دارد    دولت
آنهـا از وجـود     .  داشـته اسـت    ي هستند كه استعمار در آنها حضور بلندمـدت        ي مناطق زواساساً ج 
 در برابـر    شـان  ياسـ ي است و نظـام س     في اقتصاد آنها ضع   برند، ي ناكارآمد رنج م   ي دولت ينهادها

. ل مـستقر شـود     هنوز نتوانسته به طور كام     ي كشورها، دولت مل   نيدر ا .  است رپاسخگويمردم غ 
ـ       يها  هي پا شدن ي روبرو هستند و جهان    يتعدد م يها  آنها با بحران    گـر ي از د  شي قـدرت آنهـا را ب
 كـشور و    ي بـرا  تي امن ني در تأم  آنها ييها و توانا     توسعه دولت  نيب.  كرده است  فيكشورها تضع 

  . وجود داردميشهروندان، ارتباط مستق
 كننـد  ي مي شكننده زندگين در كشورها  جها تياز جمع % 14 دهد ي برآوردها نشان م   يبرخ

 كه در جهـان     ياز كودكان % 41 حال،   نيدر هم . دهند ي م لي جهان را تشك   ري مردم فق  سوم كيكه  
 مناسب  يكردن زندگ   آنها و فراهم   ري از مرگ و م    يريجلوگ.  كشورها قرار دارند   ني در ا  رنديم يم

  ) 23.( استرممكني غيدار  در امر حكومتشرفتي پدون آنها، بيبرا
  

  ي انسانتي شكننده و امنيها دولت. د
.  وجـود دارد   يقـ ي ارتبـاط وث   ،ي و چه به مفهـوم فـرد       ي چه به مفهوم مل    تي دولت و امن   نيب
 تيـ  امنني تأمي هابز و الك، افراد برايها شهيطبق اند.  استتي امن ي دولت برقرار  ي اصل فهيوظ

 را در جامعه فراهم كـرده       تيت امن  تا دول  كنند ي خود را به دولت واگذار م      يها ي از آزاد  يبخش
  ) 24.( آنها شودنيها به سرزم كشورها و گروهديگر  و گريكدي افراد به اوزو مانع تج
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گيرد كه شرايط زيست براي افراد دخيل با           وضع طبيعي، آنارشي آغازين را مسلم مي       تصور
هـرج و   . شود ومرج، مشخص مي   سطوح باالتري از تهديدات اجتماعي غيرقابل قبول، مثل هرج        

شود و    اي براي فداكردن آزادي براي بهبود سطوح امنيت تبديل مي           مرج غيرقابل قبول به انگيزه    
دفـاع از   «ها را بـراي      به تعبير هابز، افراد دولت    . شود   حكومت و دولت متولد مي     د،در اين فراين  

 تيـ حـافظ امن  دولـت   ) 25.(خواهنـد   مي» زدن به يكديگر    آنها در برابر تهاجم بيگانگان و صدمه      
ـ  كشور و كارگزار مقابلـه بـا تهد        يداخل كـشورها و   ديگـر    ي از سـو   ي احتمـال  ي خـارج  يدهاي
   دولت؟ اي فرد است ،تي امنيي است كه مرجع نهاني اي اساسپرسشست، اما ا گري دگرانيباز

برداشـت  .  نـسبت بـه دولـت وجـود دارد         ي و حـداكثر   ي دو برداشت حـداقل    ،مورداين   در
هوم قرارداد اجتماعي جان الك است كه در آن، دولـت بيـشتر گـرايش بـه                  بر مف  ي مبتن يحداقل

 فـردي، مرجـع     هاي  به صراحت معتقد است ارزش     1رينولدز.يا.يپ. دهنده آن دارد   افراد تشكيل 
اگر اين نگرش مورد پذيرش باشد، الجرم منجر به تفـسيري از            . اوليه داوري رفتار دولت است    

هايي است كه مستقيماً از منافع فردي شهروندان  آن بر ارزششود كه تأكيد عمده      امنيت ملي مي  
شـوندگان نقـش    همچنين، اين نگرش نيازمند حكومتي است كه رضـايت حكومـت   . زديخ يبرم

 دولت، رويارويي منافع دولت و شهروندان چندان جايي براي تظـاهر      نيدر ا . مهمي در آن دارد   
  ) 26.(يابد نمي

 دهنـده  ليـ  با هرگونه نگـرش تقل     ، مستقل است  ريلت متغ  دو كه در آن    حداكثري در برداشت 
ـ   ي ملـ  تيـ امن از   گر  لي تقل تفسير و مخالفت   ، آن دهنده لي تشك يدولت به اجزا    بـه   يالمللـ   ني و ب

 اسـت كـه     ييگرا   واقع كردي رو ري كامالً تحت تأث   ، برداشت نيا. شود ي م نفي ي فرد تيواسطه امن 
 اساساً از خـارج     داتيتهد. شود ي م دهي سنج ي دولت مل  تي به نسبت امن   يتي امن داتي تهد ،در آن 

ـ  كه ر  شود ي م اني ب يا   اگر از داخل هم باشد، به گونه       ياست و حت    يبرقـرار .  دارد ي خـارج  شهي
  . آنهاستيها  مردم، نهادها و ارزشن،ي دفاع از دولت، سرزمينا به معتيامن

 يـي گرا   واقـع  ي سـه مفـروض اساسـ      هي برداشت متعارف است كه بر پا      ي نوع ، دوم برداشت
 مـشروع   ندهي است و نما   يالملل    ني روابط ب  ي اصل گري دولت باز  نكه،ينخست ا . استوار شده است  

                                                                                                                   
1 . P.A. Reynolds 
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ـ  و مـورد حما    في تعر يدولت به عنوان منافع مل    . شود ي ملت محسوب م   ياراده جمع   قـرار   تي
  . شود ي ملي ملت تبديدر درازمدت، دولت به هدف جمع. رديگ يم

ـ ا.  است ي دولت در جهان فاقد اقتدار مركز      ي بقا نيتأم رهبران ،    هي اول فهي وظ نكه،يدوم ا   ني
 خود و ائـتالف بـا       تي خود به تقو   تي امن ني تأم ي برا سازد يها را وادار م     دهنده، دولت  اصل نظم 

  .  استريناپذ اني و پاريناپذ  اجتنابي منازعه امرالملل، ني در روابط بن،يبنابرا. متحدان اقدام كنند
 همـراه اسـت؛     ي مدن يها ي اغلب با محدودكردن آزاد    ن،ي و سرزم   دفاع از حوزه   نكه،يسوم ا 

ـ  در تعـارض ارز    يها و افراد با منافع مل        گروه ني كه خواسته ا   يبخصوص در موارد   .  شـود  يابي
  )27.( دولت از خارج استيها  مرزها، نهادها، اهداف و ارزشهي عليدي تهدي منافع ملديتهد

 تيـ رقابل بازگشتي به دولت مـرتبط اسـت و امن          هر دو برداشت، امنيت افراد به طرز غي        در
 .اين وضعيت غيرقابل برگـشت اسـت    . رنديناپذ   از هم تفكيك   يا  دولت و جامعه به طور فزاينده     

 واقعي براي برگشت به وضع بدون دولت وجود ندارد و بنابراين، امنيـت افـراد بـه                   هيچ گزينه 
 كه  يدي جد في با توجه به تعر    ،ژهيبه و ) 28.(طرز جداناشدني با امنيت دولت گره خورده است       

  .  آشكار شده استيا  برجستهاري ارتباط به شكل بسني اشود، ي مي انسانتياز دولت و امن
 ستيـ  آن ني سنتيدولت به معنا.  خاص مطرح است   ي دولت به معنا   د،ي جد يها   نگرش در

ـ  ادر. داد ي مـ لي از قدرت و كنترل امور، جوهره دولت را تـشك       يكه در آن برخوردار     نگـاه،  ني
 توسـعه   ي بـستر مناسـب بـرا      جادي ا فهي است كه در آن، دولت وظ      يدي موضوع كل  ي انسان تيامن

 و موضــوع تي در انجــام آن، مــشروعي و در صــورت نــاتوانردمناســب كــشور را برعهــده دا
 يمؤثر و كارآمدبودن نهادها در توسـعه موضـوع اساسـ          . شود ي روبرو م  ديبودن آن با ترد    دولت
 تيـ  امن ني و تأم  يبودگ  دولت ي شرط الزم برا   ، خوب اني حكومت خوب و مجر    ايدولت  . است
 ي امـروز  يهـا    دولت ي برا ي اساس شرط الزم، دو    ياسي مناسب و اراده س    ينهادها.  است يانسان
  )29.( هستندي انسانتي امنني توسعه و تأمنهيدر زم
 از حقـوق    يكي تيامن.  دارد ي باالتر اري بس گاهي افراد جا  تي امن ،يتي امن دي جد يكردهاي رو در

. ستيـ  ن ي دولت مل  ،تيواحد امن .  شود ني تأم يقي به هر طر   دي كه با  شود ي م يابي ارز ي انسان هياول
 ي بلكـه دولـت ملـ      كنـد،  ي عبور نم  ي انسان از كانال دولت مل     تيامن.  دارند يها ارزش ذات    انسان

.  مردم اسـت   ي برا تي امن ي برقرار ،ياصل اساس . ها به وجود آمده است       انسان تي امن ني تأم يبرا
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 آن در   تيـ  موفق زاني م ار،يمع. ستي خود ن  ي برا تي امن ي دولت در برقرار   تي موفق يابي ارز اريمع
 در نـه    ابـد ي  ي افراد جامعـه بازتـاب مـ       ي در زندگ  تي مفهوم، امن  نيدر ا .  افراد است  تي امن نيتأم
 تيـ  كـه امن   نزايبه هر م  . رديگ ي افراد قرار م   تي امن ني دولت در خدمت تأم    اتيح.  دولت اتيح
ـ  نبا سمي مبارزه با ترور   ،نيبنابرا. تر است    شود، دولت موفق   ني تأم شتري افراد جامعه ب   يبرا  بـه   دي

 ط دولت روابتي و امني انسانتي امننيب.  افراد منجر شودي براينقض حقوق بشر از جمله ناامن  
 تيـ  امن  هرچنـد  ،يبه لحاظ نظـر   . ستي ممكن ن  يگري بدون د  يكي نيمتقابل وجود دارد كه تأم    

 يها   فقدان دولت و نقصان در كاركرد      ،ي در جامعه است، اما به صورت عمل       تي امن ي مبنا يفرد
  ) 30.(شود ي در جامعه منجر مدتري شدي انساني به ناامنتواند يآن م

رشـد  .  متفاوت اسـت   ي و رشد اقتصاد   تي نگاه به مرجع امن    ت،ي به امن  دي جد يها  در نگرش 
 كـشور  ي است، اما رشد اقتصادي انسانتي ضرورت امنازيفقر و ن افراد از  يي رها ي برا ياقتصاد

 لطمه ي انسانتي امنگري ديها   به جنبه  اي جامعه باشد    گري در بخش د   ازي بر گسترش ن   يلي دل دينبا
ـ  ز طي از جملـه محـ     يكـردن همـه ابعـاد انـسان         با لحـاظ   يرشد اقتصاد . زندب  قابـل قبـول     ستي

ـ  بـر توسـعه پا  ي از رشد اقتـصاد    شي ب يسان ان تي طرفداران امن  رو، نياز ا ) 31.(است  ديـ  تأكداري
 يطـ يمح ستي و هم ابعاد ز    شود ي همه افراد در نظر گرفته م      ي انسان يازهايدارند كه در آن، هم ن     

  ) 32.(گردد ي و اجرا لحاظ ميگذار استي است، در سي جامعه انساني برايس اسايازيكه ن
ـ    ييها ي حال، در نگاه نوكانت    ني ع در  ي صـرفاً در قالـب دولـت ملـ         تيـ ، امن 1ز مثل جان راول

 در  رمـسئوالنه ي غ ي رفتـار  توانـد  ي دارد، نمـ   تي آنكه حاكم  لي به دل  يدولت مل . شود ي نم فيتعر
ـ  نبا ي و جامعـه جهـان     گري د يها   دولت ن،يهمچن.  مردم خود داشته باشد    تيقبال امن   در قبـال    دي

 تيـ  در مـورد امن    ي و قـانون   يقـ آنها به لحاظ اخال   .  باشند تفاوت ي ب گري در جوامع د   راد اف يناامن
 ي بـرا  ي مـانع  توانـد  ي نم تي حاكم ان،يگرا   واقع يبرخالف ادعا . مردم در سراسر جهان مسئولند    

ـ  باشـد و     ي ملـ  يهـا    مردم در داخل دولـت     ي برا تي از امن  ي جامعه جهان  تياعمال اصل حما    اي
   )33.( كننديري جلوگي از اقدام جامعه جهانت،ي حاكماصلها با توسل به  دولت
در .  متفـاوت اسـت    زيـ  ن تيـ  امن ي برقـرار  يها  وهي منظر، هم مفهوم و هم ابزارها و ش        ني ا از

 از تـرس و     يي اشاره شـد، رهـا     زيهمانگونه كه قبالً ن   .  است تي انسان موضوع امن   ،ي انسان تيامن

                                                                                                                   
1. John Rawls 
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 چـه ي از در  تيـ امن. رود ي بـه شـمار مـ      ي انسان تي امن في در تعر  ي دو مفهوم اساس   ازي از ن  ييرها
  :به نوشته گزارش برنامه توسعه سازمان ملل. شود ينم فيسالح تعر

 قلمرو كشورها از تهاجمـات      تي به امن  تي مفهوم امن  د،ي مد يها  مدت يبرا«
 در برابـر  ي جهـان تي امن اي ،ي خارج استي در س  ي از منافع مل   تي حما اي ،يداخل
 از همه فراموش شده بـود،       شيآنچه ب . شد يمحدود م ... يا  قتل عام هسته   ديتهد

 ي در زنـدگ   تيـ  امن ز ا ي برخوردار ي بود كه در پ    ي مردم عاد  ي قانون يها يگرانن
  )34(». خود بودندةروزمر

 از  ييرهـا « را بـا عنـوان       ي انـسان  تي، امن 1994 سازمان ملل در سال      يگزارش توسعه انسان  
ـ  در برابـر تهد تي از امنيبرخوردار« و آن را معادل كند ي م في تعر »ازي از ن  ييترس و رها    داتي

 در  ي برابر اخـتالالت ناگهـان     در تي حما ني و سركوب و همچن    ،يماري ب ،ي مانند گرسنگ  يطعمق
  ) 35.(داند يم)  در اجتماعات مختلفايچه در خانه، در محل كار، ( روزمره ي زندگيعيروند طب
 بـا دولـت و      وندي آن كه در پ    ي از مفهوم سنت   يالملل  ني ب تي مفهوم امن  زي ن يالملل  ني سطح ب  در
 افراد در درون    تي و در ارتباط با امن     ي انسان تي بود، به سمت امن    ي و اقدام نظام   يلت دو تيحاكم
ـ  ز ي مناسـب بـرا    طيآوردن شـرا    و فـراهم   كنـد  يها حركت م    دولت  خـوب شـهروندان و      ستي
ـ بـه ا  . رديگ ي در نظر م   ي انسان تي امن اري عنوان مع  بهبودن را    انسان  نـه   تيـ  مفهـوم، شـرط امن     ني
 ي انـسان  اتيـ  مناسـب ح   طيبـودن شـرا     افراد، بلكه فراهم   يز ترس برا   ا ي عار طيبودن مح  فراهم

ـ  رعا ي بـرا  ي ضـرور  يازهايشدن ن  است كه با توسعه و رشد جوامع و فراهم          ي شـأن انـسان    تي
  ) 36.(ممكن است

 از آن مـراد  ي انـسان تيـ  در نظر گرفته شود و چه امن   ي به مفهوم سنت   تي هر حال، چه امن    در
 كارآمدي يا ناكارآمـدي دولـت       فقط، نه   بنابراين.  دارد قي وث يتباط شكننده ار  يها  باشد، با دولت  

 اسـت، بلكـه   بوط فرد مرتي به امنها ي نظم اجتماعي و دفاع گروهي در برابر خارج   يدر برقرار 
 افـراد   ي بـرا  شتريـ  ب يهـا  ياست دولت خود به منبع مناقشه و تهديد بدل شده و به ناامن            ممكن  

  ) 37.(دامن بزند
ـ  مي بـه صـورت مـستق      توانـد  ي افراد م  تي امن هي دولت عل  داتيتهد در .  باشـد  ميرمـستق ي غ اي
 ي دولت حداكثري برخوردار باشد و حوزه قدرت آن به سو يي كه دولت از انسجام باال     يصورت
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نظمي  بي
 اجتماعي

دولت مورد 
 قشهمنا

مداخله  
  

 امنيت فردي

دولت 
  ناكارآمد

دولت 
 حداكثري

 است، اما در    ادي ز ي انسان تي امن دگري دولت به عنصر تهد    شدن لي داشته باشد، امكان تبد    شيگرا
دولـت  . شـود  ي مـ  لي تبـد  دي تهد ي برا يرآمد است كه به عامل     دولت ناكا  ني ا م،يرمستقي غ ديتهد

ـ  در سه حالـت بـه تهد      شود، ي م ريناكارآمد كه از آن به دولت شكننده تعب         در ي انـسان تيـ  امندي
  .دكن يمكمك جامعه 

 ناتوان  ي نظم اجتماع  ي خود در برقرار   هي اول في است كه دولت از انجام وظا      ي زمان نخست 
ـ  مـانع تهد   توانـد  ي خود نم  ي ذات فهي در انجام وظ   ي ناتوان ليه دل  دولت ب  ط،ي شرا نيدر ا . است  دي
 دست آمده   ه زورگو با استفاده از فرصت ب      يها  افراد و گروه  .  باشد گريكدي هيها و افراد عل     گروه
  . برند ي م ني آنها را از بتي اقدام و امنديگران هيعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قـدرت خـود برخـوردار       ي مبـان  مي تحك يزم برا  كه دولت از توان ال     يطي در شرا  نكه،ي ا دوم
 اتبـاع   جـه، ي و در نت   افتـه ي شي افـزا  ي است، احتمال هجوم خـارج     ريپذ  بي و از درون آس    ستين

 ثير دولت بر امنيت انسانيأ ت– 1نمودار شماره 
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ـ    ي انسان تيكشور مورد تعرض قرار گرفته و امن       ـ ا.  رود ي مـ  ني آنها از ب ـ  نـوع تهد   ني  تيـ  امن دي
 شـود  ي مي ناش يالملل  ني نظام ب   دارد و هم از ساختار     ي دولت مل  ي در ناكارآمد  شهيهم ر ،  يانسان

ـ  شده   گريكديها و كشورها به        وجود ندارد تا مانع تجاوز گروه      يكه در آن اقتدار متمركز      در  اي
  . كندهيتجاوز را تنبمصورت وقوع تجاوز، 

 به موضوع   ، با دولت  ي انسان تي شكل ارتباط امن   نيتر  تياهم  البته نه كم    و ني آخر ت،ي نها در
 بـه صـورت كامـل شـكل         ي كه دولت ملـ    ييدر كشورها . گردد ي برم ياسي به قدرت س   يابيدست

 بـه   يابي نـشده اسـت، دسـت      نـه ي نهاد ي رأ يهـا    صندوق قينگرفته و موضوع انتقال قدرت از طر      
 گري د ي كه عمالً رو   شود ي م لي تبد زيآم   خشونت يها   به موضوع رقابت   ،يدولت و   ياسيقدرت س 

نظمي سياسي و كشمكش براي       ناشي از بي   كشورها، تهديد    نيدر ا .  است يسكه دولت حداكثر  
  .كنترل امور نهادهايي دولتي است

ها سازوكار منظم و باثباتي را براي انتقال قدرت سياسي پديد             از دولت  ي كنون، تنها بخش   تا
 دولتي، تهديدات   يها  بار بر سر دستيابي به مقام       هاي خشونت   در بقيه موارد، كشمكش   . اند  آورده

  )38.(آورد هايي از جمعيت آن كشورها پديد مي  براي بخشمتناوب و غالباً جدي
 و  يانتقـال قـدرت بـا رأ      . شود ي اداره نم  كي به شكل دموكرات   ياسي س نظام جوامع،   ني در ا 

 سـازوكار   شـود  ي موجب مـ   ي و فرهنگ  ي و فكر  ي نهاد يها  ضعف. رديگ ينظر مردم صورت نم   
 دوام  جـاد، ي در صـورت ا    اي و   ديايد ن  به وجو  ايها،    وفصل منافع متعارض گروه     حل ي برا يقانون
 ست،يـ  جوامـع چنـدان شـفاف ن       ني در ا  ي خصوص بخشحوزه دولت و    .  نداشته باشند  يچندان
 ني تـابع قـوان    ي دولتـ  يهـا   تيـ  بـه موقع   دني دولـت نـامعلوم و نحـوه رسـ         اراتي و اخت  فيوظا
 يهـا  تيـ  بـه موقع   يابي دسـت  ي خود دولت و تالش بـرا      ت،ي وضع نيدر ا . باشد ي نم شده رفتهيپذ
  )39.(شود ي ملي تبدفها و اقوام و طبقات مختل  گروهني به موضوع مناقشه ب،ي و دولتياسيس

ـ في نه تنها دولـت از انجـام وظـا     ،ي جوامع ني چن در  و ارائـه  تيـ  امنني خـود در تـأم  ي ذات
 ز،يـ آم   خشونت يري به موضوع رقابت و درگ     شدن لي ناتوان است، بلكه با تبد     يخدمات ساختار 

كشمكش . كند ي در آن كشور كمك م     ي انسان تي رفتن امن  ني از ب  جه،ي و در نت   ليداخ يريبه درگ 
 دولـت   جـاد ي ا اي ي قدرت مركز  شتري هرچه ب  في در جامعه، عالوه بر تضع     ياسيبر سر قدرت س   
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. شـود   منجر زي نيالملل ني مداخله جامعه باي ي ممكن است به هجوم خارج    ، در جامعه  يحداكثر
  ) 40.(انجامد ي مشتري بي به ناامنتي امني برقراري به جاشمندان،يند اي كه از نظر برخيا مداخله
ها و فقدان   دولتيثبات ي ب،يها و وقوع تجاوزات خارج  از عوامل مؤثر در شروع جنگيكي

 موازنـه قـدرت در      ت،ي وضع ني در ا  ،ييگرا  بر اساس نگرش واقع   .  است يدولت قدرتمند مركز  
 انيـ طلبانه كه در م     و اهداف توسعه   ينيه اختالفات سرزم   كشورها به هم خورده و با توجه ب        نيب

 بهتـر و    تيـ  بـه موقع   يابي دسـت  زهي به انگ  ي خارج يها   است، قدرت  ري و فراگ  جي را يجوامع امر 
 گوناگون،  يها   را مطرح كرده و به بهانه      ي قوم اي يني سرزم ي ادعاها ، خود ي منافع حداكثر  نيتأم

  .زنند ي كشور مورد مناقشه دست مهيل عي به اقدام نظام، پنهانايبه شكل آشكار 
 در ي انـسان تيـ  نقض امن طي شرا  ني از بدتر  يكي ،ي هجوم خارج  دهد ي نشان م  ي بشر تجربه

ـ            .  است يجوامع گوناگون بشر   ـ  يقـانون  يجوامع، ثبات خود را از دسـت داده و بـا ب  ني قـوان  اي
 ي بـه معنـا  تيـ  امن افـراد نـه فقـط   ،يطي شرانيدر چن. شوند ي مهاجم اداره ميها ظالمانه قدرت 

 با تـرس و     ي كه در آن زندگ    رنديگ ي قرار م  يتي بلكه در وضع   دهند، ي را از دست م    ازي از ن  ييرها
  . رود ي نمينيب شي قابل پندهي در آتي به بهبود وضعيديهراس همراه است و ام

 بـه عنـوان     ي ملـ  تيـ  و وجود حاكم   »يتوسعه انسان  «،ي انسان تي الزمه امن  ،ي كنون طي شرا در
 كـه دولـت در داخـل     ي شـهروندان اسـت، امـا در زمـان         تي و امن  ي مل تي از امن  تي حما مسئول

 قرار گرفتـه    دي در معرض تهد   دي جد گراني باز ي دولت از سو   تي محور ايموضوع مناقشه است    
   است؟ي با چه مرجعي انسانتي دفاع از امنتيرنگ ساخته، مسئول  كما نقش آن رشدن يو جهان

ـ  جد گراني بـاز  شيدايـ پ:  چند سو تحت فـشار اسـت        از دي جد طي در شرا  ي مل دولت  در  دي
ـ  در حما  ي انتظارات از دولت ملـ     شي افزا ،ي و رقابت با دولت مل     الملل  نيروابط ب   تيـ  از امن  تي

 در امـور    گـر ي د گراني در داخل مرزها و مداخله باز      ي مل تيشدن انحصار حاكم    شكسته ،يانسان
 در  شهيـ  از هم  شي ب ، خود ي ذات في وظا ها در انجام     عملكرد دولت  ه موجب شد  ، كشورها يداخل

  .  باشدي عرصه جهانگرانيباز گري و فشار مردم و دي داورد،يمعرض د
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  ي انسانتي دولت شكننده و امن،يالملل نيجامعه ب. اه
 و دولـت    بـوده  شي در حال افزا   ي انسان تي امن ني در تأم  ي كه انتظار از دولت مل     يطي شرا در

 به موضوع مناقشه و كشمكش      اي خود ناتوان باشد و      في از انجام وظا   يلي به دال  ، در جامعه  يمل
 افـراد و    گـر ي رفتـه باشـد،  د      ني عمالً در جامعه از ب     ي انسان تي بدل شده و امن    يها   گروه نيدر ب 

 يري جلـوگ  ي برا يالملل  ني مداخله ب  اي دارند؟ آ  يا  فهي چه وظ  تي وضع ني در برابر ا   يسانجوامع ان 
ـ   جوامع  گري به دي انسانيها يگسترش ناامن و ياز بروز فاجعه انسان   از گنـاه  يو كـشتار مـردم ب

 را در حـد     ي انـسان  تي امن توانند ي مداخالت در عمل م    ني ا اي الزم برخوردار است؟ آ    تيمشروع
   ند؟ي نمانيتأم يقابل قبول
 و جامعـه    ي انـسان  تيـ ها به نوع نگـاه و نگـرش افـراد بـه دولـت، امن                 پرسش ني به ا  پاسخ

  . گردد يبرم يالملل نيب
 بـروز   ي تحوالت قابـل تـوجه     ،ي و عمل  ي سه حوزه، به لحاظ نظر     ني در ا  ر،ي دو دهه اخ   در

هـا،     دولـت  تيـ  افـول حاكم   جه،ي و در نت   شدن ي روند جهان  دي جنگ سرد، تشد   انيپا.  است افتهي
 در  ي انـسان  تي حقوق بشر و امن    تي جوامع به رعا   تي حساس شي و افزا  ي مل ي مرزها يريپذ  نفوذ

 يهـا   و مداخله آن در جوامع دولتيالملل ني موجب شده است نگرش به جامعه ب    ،معجوا گريد
  .  روبرو شودي اساسراتييشكننده با تغ

ارتباطات در جهـان گـسترش      :  دارد ي بشر اتي ماندگار در همه ابعاد ح     يري تأث شدن يجهان
وامع از   ج ي آگاه ، و گسترش در جهان است     قيشمول در حال تعم      جهان يها   ارزش ، است افتهي
.  دارد ازيـ  ن ي جهـان  يهـا   حـل    بـه راه   تي و امن  شده ي جهان داتي تهد ، شده است  تر  عي سر گريكدي

 مختلف در سراسر جهان مطلع شده و با احساس و يدادهاي سرعت از حوادث و روبهها  انسان
 ي اعـضا  آدم يبنـ « – ي را در مورد گوهر واحد انسان      يرازي ش ي سعد ميواكنش خود، سخن حك   

  .كنند يبا تمام وجود درك كرده و بازگو م ،– »كرندي پكي
 بـه   تيـ  امن يبرقـرار .  سـاخته اسـت    ي را جهان  ي و ناامن  تي امن شدن ي طور خالصه، جهان   به
 مرتبطه هستند   ي جدا از هم، بلكه ظروف     يها  رهي نه جز  گريكشورها د .  دارد ازي ن ي جهان يهمكار
 ي مرزهـا  شـدن  يجهـان . ابديسترش   گ زي ن گري به سرعت به مناطق د     تواند ي م يكي در   يكه ناامن 

 سـخت و    اري داخل و خـارج بـس      زيتما.  است ختهي را به هم ر    ي و خارج  ياخلمربوط به امور د   
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 ابتكارات و اقـدامات     شده، ي كه در عصر جهان    اند  افتهيها در   دولت.  باشد صي تشخ رقابلي غ ديشا
 ازيـ  ن گريكـد ي با   يهمكارآنها به   .  چندان مؤثر باشد   تي امن ني در تأم  تواند ي كشورها نم  يانفراد
 وهي به شتوان ي نمگريد.  داردازيجانبه ن  مداوم و همهده،يچي پيكارها  به راهينمقابله با ناام. دارند
  ) 41.( را از انجام حمالت بازداشتيستي تروريها  گروهيسنت

 ي جهـان  ي ارزشـ  يحفظ حرمت و شأن انـسان     . اند   شده ي جهان زيها ن    جهان امروز، ارزش   در
ها در جوامع      حرمت انسان  گرفتن دهيهان در مورد نقض حقوق بشر و ناد       ج مردم   تيكثرا. است

ـ . دهند ي گوناگون واكنش نشان م    يها  وهيمختلف، به ش    كـشور جهـان در نشـست        150 از   شيب
در .  كردنـد حيها تـصر   ارزشني سده، بر ا هي در اعالم  2000 سال   ر سازمان ملل د   يمجمع عموم 

  :  آمده استهي اعالمنيا
ـ      يادي بن يها  رزشا  لي را تـشك كـم ي و ستيـ  در قـرن ب    الملـل   ني مشخص، جوهره روابـط ب

 ي بـرا  يفرصت (ي؛ برابر ) بر اراده مردم   ي مبتن ي و مشاركت  يساالر  حكومت مردم  (يآزاد: دهند يم
 ي كـسان  ؛يانصاف و عـدالت اجتمـاع      (ي؛ همبستگ ) از توسعه، حقوق برابر زن و مرد       يمند  بهره

احتـرام بـه تفـاوت      (؛ تـساهل و مـدارا       )مند برخوردار باشند     بهره رادفمستحق هستند از كمك ا    
ـ  و مـصرف با    ديـ  نامناسـب تول   يالگوها (عتي؛ احترام به طب   )باورها، فرهنگ و زبان     عـوض   دي

ـ  و تهد  ي و اجتماع  ي توسعه اقتصاد  تيريدر مد ( مشترك   تي؛ و مسئول  )شوند  صـلح و    هيـ  عل دي
  )42(». دارديرو سازمان ملل نقش محري كه در مورد اختيامن

 دارد و هـم     ي هم جنبـه انـسان     ،ي انسان تي نقض امن  اي كشورها به نقض حقوق بشر         واكنش
نوعان خود در     ها به سرنوشت هم      انسان تي حساس شي آن به افزا   يجنبه انسان . انهيگرا  جنبه واقع 
 يها  ارزش اي ي مل يها   صرفاً بر اساس ارزش    گري جهان د  يافكار عموم . گردد ي برم گريجوامع د 

ـ آنها عمـدتاً بـر پا     . دهند ي مناطق جهان واكنش نشان نم     گري در د  دادهاي به رو  يب و مذه  يقوم  هي
 در  ل،يـ  دل نيبـه همـ   . كننـد  ي كه در حال گسترش است، عمل م       يشمول انسان    جهان يها  ارزش

 حقـوق   يهـا    واكنش گروه  ژهي با واكنش مردم و به و      دادهايها به رو     واكنش دولت  ،ياديموارد ز 
 اسـت ي و س  يـي گرا   در قالـب اصـول واقـع       شتريـ ها ب   دولت.  است اوت متف يجامعه مدن  و   يبشر

ـ  جد يها   با نگرش  يالملل  ني ب ي كه جامعه مدن   ي در حال  كنند، يمندانه عمل م    قدرت  يي همـسو  دي
  )43.( داردشتريب
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 سپتامبر  11 دادي و بعد از رو    گردد يها برم    به دولت  شتريها كه ب     واكنش ني ا انهيگرا   واقع جنبه
، زمامداران  21 اول قرن    يها  در همان سال  .  معطوف است  تي امن شدن ي به جهان  افت،يسترش  گ

 ني مناطق جهـان قابـل تـأم       ري سا تي بدون توجه به امن    گري د تي كه امن  افتنديكشورها و مردم در   
 يا   گـسترده  ييامـدها ي پ توانـد  ي در هر جامعه مـ     يناامن.  است افتهي ي جهان يتي ماه تيامن. ستين

 ،يكـ يزي و ف  ي تا ماد  ي و احساس  يجوامع داشته باشد و آنها را از ابعاد گوناگون روان          گري د يبرا
 ازمنـد ياند كـه مقابلـه بـا آنهـا ن      در جهان به وجود آمده يدي جد گرانيباز.  قرار دهد  ريتحت تأث 
 و  ي ملـ  ي و بستن مرزهـا    ي سنت يروهاي با ن  توان يآنها را نم  .  است دي جد ي و راهبردها  ها روش

  )44.( شكست داداي كنترل كرد ي نظاميروي از ناستفاده صرف
ـ  و نظر  يانگـار    هماننـد سـازه    ،يتـ ي و مطالعات امن   يالملل  ني روابط ب  دي جد يها   نگرش در  هي
ـ   يعـ ي طب ي نه امور  ي و دولت مل   تي حاكم ،يانتقاد  و سـاخته    ي اجتمـاع  يتـ ي بلكـه واقع   ،ي و ازل
د آمـده و در صـورت از دسـت     به وجـو خي هستند كه به مرور و در طول تارمند  نهي و زم  يبشر

  ) 45.( بدهندي بشري نهادهاگري خود را به دي ممكن است جارشان و اعتباييرفتن كارآ
 موضـوع و    يدولت ملـ  . رفت ي به كار م   ي مل تي به معنا و مفهوم امن     تي امن ،ي نگرش سنت  در

رگزار  بود و كـا    ي مل تي و حفظ امن   نيهدف، تأم . شد ي قلمداد م  تي بود و مرجع امن    تيعامل امن 
 به وجود آمد كه     يالملل  نيها در سطح ب      از دولت  ي باشگاه ج،يبه تدر .  بود ي مل   دولت تي امن نيا

 هـم   ي دگرگون نيدر حال حاضر، ا   .  را بر عهده گرفتند    يالملل  ني ب تي صلح و امن   يقرار بر فهيوظ
  )46.(رديگ ي صورت متيدر حوزه مرجع و هم كارگزار امن

 برخـوردار   تيـ  امن ي و برقـرار   تيـ  اعمـال حاكم   يزم بـرا   كه از توان و ثبات ال      ييها  دولت
 در  ي انـسان  تيـ  قرار دارند و امن    دي مناطق در معرض تهد    ري از مردمان سا   شي مردمشان ب  ستند،ين

ـ  شـكننده آ   يهـا   به هنگام مواجهه با دولـت     . افتد ي مناطق به خطر م    ري از سا  شيآنها ب   جامعـه   اي
   اقدام كند؟تي امنيرقرار در آنجا مداخله كرده و به بتواند ي ميجهان
 تيـ  و امن  ت،ي مرجع و موضوع امن    ت،ي امن ،ي مل تي تحوالت در حوزه حاكم    ،ي نظر مفهوم  از
 كـه بـا   ي در مناطقتي امني برقرار ي برا يالملل  ني مداخله ب  ي به سو  شي موجب شده گرا   ،يانسان
ـ در دوره پس از جنگ سـرد و بـه و          . ابدي شي شكننده روبرو هستند، افزا    يها  دولت  بعـد از    هژي

 تي حساس ثبات ي شكننده و مناطق ب    يها   نسبت به دولت   يالملل  ني جامعه ب  مبر، سپتا 11حمالت  
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 ني و دفـاع از سـرزم      يپرست   وطن جي موضوع، ترو  شدن يتي حال، امن  نيدر ع .  است افتهي يشتريب
 انـه يگرا ي و مل  ي نظام انه،يگرا  جانبه  كي يها  استي دولت جورج بوش و اتخاذ س      ي از سو  كايآمر

 در جهان منجر شـده      تي امن ي و چندبعد  ي فرد ،ي جنبه انسان  شدن رنگ  دولت او، به كم    ياز سو 
  )47.(است

 سـه  ،يالملل ني شكننده و نقش جامعه ب يها   در دولت  ي انسان تي از نقض امن   يري جلوگ يبرا
 ني اتيدر كل. شود ي مي آن بررسني و نحوه تأمي انسانتي عامل نقض امنت،يعنصر كارگزار امن

 رسـد  ي وجود دارد و به نظـر مـ        ي نقض شود، اجماع قابل توجه     دي نبا ي انسان تيوع كه امن  موض
 و نحـوه    زانيـ  اسـت، امـا در مـورد م        ي به ارزش جهـان    شدن لي در حال تبد   يان انس تيحفظ امن 

  .  وجود داردي اختالف نظر اساسيالملل نيمداخله جامعه ب
 نـه، از    اي وجود دارد    ي الملل ني جامعه ب   به نام  يزي چ يالملل  ني در عرصه ب   اي آ نكهي مورد ا  در

 شهي ردگاه،ي سه د  نيا.  متفاوت مطرح شده است    دگاهي سه د  يسي مكتب انگل  پردازان  هي نظر يسو
 به عنوان سـه     دگاهي سه د  ني  از ا   تي وا نيمارت.  كانت دارند   و 1وسي هابز، گروس  يها شهيدر اند 

  . برد ي نام ميگر  و انقالبيي خردگرا،ييگرا سنت واقع
 يالمللـ   ني معروف است، وجود هرگونه جامعه در عرصه ب        ييگرا   نخست كه به واقع    دگاهيد

. كنـد  ي كشورها استفاده مـ    ني قدرت در ب   عيدادن توز   نشان ي برا يالملل  نيرا رد كرده و از نظام ب      
ـ    ي هـستند و سـاختار آنارشـ       الملل  ني روابط ب  ي اصل گراني باز ي مل يها  دولت  ،يالمللـ   ني نظـام ب

 وجود  ي نظم در عرصه جهان    ي نوع ،ييگرا  از منظر واقع  .  است ييگرا   واقع هي نظر ير محو يژگيو
ـ  ا انيـ  ب ي برا دهند ي م حيآنها ترج .  موازنه قدرت استوار است    هي نظم اساساً بر پا    نيدارد، اما ا    ني

  .كنند  استفاده يالملل نينظم از واژه نظام ب
 سنت،  نياز نظر ا  .  را قبول دارد   يالملل  ني معروف است، جامعه ب    يي دوم كه به خردگرا    سنت

ـ     دولـت ني بيا  شده نهي مشترك و نهاد   تيمنافع و هو    وجـود دارد كـه   يالمللـ  نيهـا در عرصـه ب
هـا و     سازمان. شوند يها م    دولت اني و تداوم هنجارها، قواعد و نهادها در روابط م         جاديموجب ا 

 نـسبتاً   يتي و موجـود   كننـد  ي م  فراتر از خواست و اراده مؤسسان آنها عمل        ،يالملل  نيب يها  ميرژ
اند كه آنهـا را بـه صـورت              خورده وندي چنان به هم پ    يها در عرصه جهان     دولت. ابندي  يمستقل م 

                                                                                                                   
1 . Grotius 
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ـ  ا ي اعـضا  نيهـا مهمتـر      سنت، دولت  نياز نظر ا  .  جامعه درآورده است   كي ياعضا  جامعـه    ني
  . كنند ي استفاده ميالملل ني آنها از عنوان جامعه برو، نياز ا. هستند

 سنت نيا. كند ي استفاده مي از عنوان جامعه جهان الملل،  ني روابط ب  في توص ي سوم برا  سنت
 يهـا    معـروف شـده اسـت، از افـراد، سـازمان     يگر  ي دارد و به انقالب   شهي كانت ر  شهيكه در اند  

طرفـداران  . كند ي م ادي ي جامعه جهان  ي جهان به عنوان اعضا    تي از جمع  ت،ي و در نها   يردولتيغ
 ي جامعـه جهـان    ي واقعـ  يمحور فراتـر رفتـه و مـردم جهـان را اعـضا               نظام دولت  از سنت،   نيا
ـ شمول باور دارند و ا     ها و قواعد جهان     آنها به ارزش  . دانند يم ـ  ا ونددهنـده يهـا را پ     ارزش ني  ني

ـ  گرا ني چن زي ن سميبرالي و ل  سمي كمون شهيدر اند . دانند ي م يجامعه جهان   ي بـه جامعـه جهـان      يشي
  )49.( داردالملل ني روابط بي هنجاريها شهي در اندشهي سنت رنيا) 48.(وجود دارد

ـ    ي اصل گرانيها باز    مجموع، در جهان امروز، دولت     در  هـستند، امـا تنهـا       الملـل   ني روابـط ب
ـ  يهـا   سـازمان . ستندي عرصه ن  ني ا گرانيباز  و افـراد، در حـال       يردولتـ ي و غ  ي دولتـ  يالمللـ   ني ب
 شـده و قواعـد و       تر  قي عم وندهاي پ شدن، يعصر جهان در  .  پرنفوذ هستند  گراني به باز  شدن ليتبد

 ي كه اجماع جهان   يدر موضوعات . شوند ي م تر ي و قو  تر  قي روز به روز دق    شمول  ن جها يهنجارها
 آن هستند، معمـوالً از  ي بزرگ خواستار اجرايها  و قدرتيالملل ني بيها  است و سازمان  شتريب

  ) 50.(شود ي استفاده ميالملل ني جامعه بميعنوان اراده، خواست و تصم
 ،يبـه صـورت عـاد     .  وجـود نـدارد    ي اجماع نظر كـامل    زي شكننده ن  يها   خصوص دولت  در

 يهـا   دولـت .  شكننده اعالم شـود    ي ندارند كشورشان به عنوان دولت     لي تما ي كشور چيمردمان ه 
 خـود   ي آنها به خـود    يمانده هستند و شكنندگ      عقب ،ي و اقتصاد  ياسيشكننده عموماً از نظر س    

البتـه،  .  به توافـق اسـت     دني توانمند در رس   ياسي و نخبگان س   رآمد كا ياسي فقدان نظام س   يايگو
  . ستيها ن  نوع دولتني ايابي ارزي مشخص برايها  فقدان شاخصي به معنانيا

 يهـا    آنها به صـورت كامـل از هـم گسـسته اسـت و گـروه                  كه دولت  يي مورد كشورها  در
 كنتـرل  ي حكومت مركزاي هستند ينيلحانه خونگوناگون در داخل كشور در حال كشمكش مس  

 مثـل دولـت     ؛ مورد اجماع اسـت    شتريبودن دولت ب    بر كل قلمرو كشور ندارد، شكننده      يملموس
ـ  يسومال  زانيـ  وجـود دارد و م     ي كـه دولـت مركـز      ي در مـوارد   ،در مقابـل  .  دولـت سـودان    اي

 بـا كمـك جامعـه       ودر ي مـ  ديـ  و ام  رديـ گ ي مورد سنجش قرار م    اش يبودن آن با كارآمد    شكننده
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   مثل دولت  ؛شود ي روبرو م  ييدهاي اصالح شود، اطالق دولت شكننده با ترد       تي وضع يالملل    نيب
  . راني اي شرقي پاكستان در مرزهاياتم

ـ  شـود، نحـوه رو  ي كـه الزم اسـت بررسـ    ي موضوع نيسوم ـ  يياروي  بـا  يالمللـ  ني جامعـه ب
 ي كـشورها  ي برا يتي امن ري خط يامدهاي شكننده پ     كه دولت  يدر موارد .  شكننده است  يها  دولت

 قدرتمنـد جهـان     ي از آن متوجـه كـشورها      ي خطرات ناش  ندهي در آ  رود ي دارد و احتمال م    گريد
  . ابدي ي مشي آن كشور افزاهي عليالملل ني و انجام اقدامات باع اجمجادي ايشود، تالش برا

 در  دهـد  يان مـ   شكننده، نش  يها   در خصوص دولت   ري در دو دهه اخ    ي جامعه جهان  عملكرد
 ي آشكار، گـسترده و در ارتبـاط بـا مـردم و فرهنـگ كـشورها                ي انسان تي كه نقض امن   يموارد

 بـه   يالملل  ني داشته است، جامعه ب    ي مشخص يتي امن يامدهاي آنها پ  ي برا اي بوده و    يقدرتمند غرب 
ن بحـرا .  است   اقدام كرده  دي دولت جد  جادي گوناگون به ا   يها  وهيسرعت وارد عمل شده و به ش      
 در عراق و ني و متحدكاي صربستان، اقدام آمرهي گسترده ناتو عليكوزوو در بالكان و اقدام نظام   

 در  ي انـسان  تيـ گذاشـتن نقـض حقـوق و امن         سپتامبر و مـسكوت    11افغانستان بعد از حمالت     
  ) 51.( استتي واقعني ايايو گ،ييقاي آفري از كشورهاياريبس

 ي و همراهـ   ي همدل جادي در ا  ي نقش اساس  ،ينسان ا تي شدت و نحوه نقض امن     ن،ي وجود ا  با
 يهـا        با اقدامات دولـت    يالملل  ني ب يها  ها و سازمان     دولت ،ي جهان ي و جامعه مدن   يافكار عموم 
ـ  ي كـشورها  تي حـساس  شي مهـم در افـزا     ي به عامل  بودن يحيدر دارفور، مس  . بزرگ دارد   ي غرب

 كه قرارگرفتن كوزوو در اروپا،      يل شد، در حا   لي منطقه تبد  ني در ا  يانسان تينسبت به نقض امن   
 دولـت صربـستان مـؤثر       يرانـسان ي نسبت به رونـد تحـوالت و اقـدامات غ          تي حساس جاديدر ا 
  )52.(بود

 ي شكننده اقدامات متعدد   يها   در دولت  ي انسان تي امن ني تأم ي برا يالملل  ني كنون، جامعه ب   تا
.  را انجـام داده اسـت  ي نظـام مي گرفته تا مداخله مـستق    يرنظامي و غ  ي نظام مي مستق يها  از كمك 

.  است كه وجود دولـت بهتـر از فقـدان آن اسـت             ني موارد، ا  ني در ا  ي از مفروضات اساس   يكي
  . كنند ي اقتدارگرا عمل ميها تر از دولت  موفقي انسانتي امنني در تأمساالر دم مريها دولت
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  نوع دولت در منازعات با توجه به يرنظامي غيها  كشتهزانيم – 2 شماره نمودار

  2005 تا 1989
  
  
  
  
  
  
  

Source: Joakim Kreutz, 'The Nexus of Democracy, Conflict and the Targeting of Civilians, 1989-2005', 
Patterns of major armed conflicts 1990–2005;, p. 184. available at: www.ucdp.uu.se 

  
 خود، سـه نـوع      يني افراد در قلمرو سرزم    تيامن نيها و تعهد آنها به تأم        مورد نوع دولت   در

در دو  .  نـاتوان  يها   و دولت  گو رپاسخي غ يها  گو، دولت   پاسخ يها  دولت: دولت طرح شده است   
 روبـرو  شتريـ  با بحران ب ي انسان تي ناتوان، موضوع امن   يها   و دولت  گو رپاسخي غ يها  مورد دولت 

 برخـوردار  تيـ  اعمـال حاكم   يزم بـرا   از تـوان ال      نوع اول، دولت   يها   مورد دولت  دراست، اما   
 حـال،   نيدر عـ  .  انجام دهـد   تي امن ني را در جهت تأم    ي اقدامات تواند ي م ازياست و در صورت ن    

 و مرجـع    رنـد يگ ي در نظـر مـ     ي و نظام  ي مل تي از منظر امن   شتري را ب  تيها امن    گروه از دولت   نيا
 را دارنـد، امـا فاقـد        تي امن جادي ا ي الزم برا  ي گروه توان نهاد   نيا. دانند يم ي را دولت مل   تيامن

 ي ملـ  تيـ  امن ي در راسـتا   ي انـسان  تياگر امن .  هستند ي انسان تينگرش و اراده الزم در مورد امن      
  .  خواهد شدي قرباني ملتي شود، به نفع امنفي و اگر در تعارض با آن تعرشود ي منيباشد، تأم
 تيها نه تنها در مورد امن       ت دول نيا. گردد يها برم    دولت ني شكننده به نوع سوم ا     يها  دولت

 الزم  بـات ي نهادهـا و ترت    جـاد ي بلكه ناتوان از ا    كنند، ي به آن نم   ي و توجه  ستندي حساس ن  يانسان
 خود ناتوان هـستند     فهيآنها از انجام وظ   . باشند ي خود م  يني در قلمرو سرزم   تي امن ي برقرار يبرا
 كننـد و    يري جلوگ زيآم   خشونت ياه يري و درگ  ياسي س يثبات ي از بروز ب   توانند ي نم ،تي در نها  و

2%

8%

6%

مردم ساالر شكننده اقتدارگرا
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حملـه بـه مـردم      . نـد ي توسـعه مناسـب كـشور اقـدام نما         ي الزم برا  ي بسترها جادي ا يدر راستا 
 منـاطق   گـر ي از د  شتريـ  روبرو اسـت، ب    تي كه دولت با بحران اعمال حاكم      ي در مناطق  يرنظاميغ
 از شتريـ ا ب  اقتـدارگر  يهـا    دولـت  ي از سو  انيرنظامي حمالت به غ   زاني صورت، م  نيبه هم . تاس

  ) 53.(ساالر است  مردميها دولت
 شـكننده تـالش كـرده اسـت بـا           يهـا    در مورد دولـت    ر،ي اخ يها   در سال  يالملل ني ب جامعه

 صـلح و آرامـش،   ي ثبات و برقرارني تأمر،ي درگيها  طرفاني از بروز خشونت در م   يريگ شيپ
ـ    يالمللـ   ني آن، فشار ب   ي كارآمد شي و افزا  ي دولت مركز  تيتقو  ي سـرنگون  ،يت مركـز   بـر دول

 اقـدام   ي انـسان  تيـ  كشورها، در جهـت حفـظ امن       ني در ا  يساز  ت اقتدارگرا و دول   يها  حكومت
  ) 54.(كند

 تي بـر حـذف مـصون      ديـ  سازمان ملل در گزارش خود، ضـمن تأك        ي انسان تي امن ونيسيكم
  :دهد ي قرار محي آن مورد تصرتي تقوي براري زيها  راه،ي انسانتيناقضان امن

  بار  خشونتيها  مردم در كشمكش ازتيحما .1
   از مردم در برابر گسترش بازار فروش اسلحهتيحما .2
   مهاجرانتي امننيتأم .3
 در  ي انـسان  تيـ  امن ني تـأم  ي و تدارك بودجه دوران گـذار بـرا        ي كمك مال  ي نهادها سيتأس .4

  دوران پس از جنگ
  برند ي خط فقر به سر مري كه در زي عادالنه به سود مردماني و اقتصادي روابط تجارقيتشو .5
   در سراسر جهاني زندگي به وجود آوردن حداقل استانداردهايتالش برا .6
 هي اول يها   عموم مردم جهان به امكانات و مراقبت       يابي  خاص به امر دست    تي اولو صيتخص .7

  يبهداشت
   اختراعي و معنوي دفاع از حقوق مادي كارآمد و عادالنه برايتوسعه نظام .8
  ي همگان هي آموزش پاقي عموم مردم جهان از طريها يش توانمندگستر .9
 ي احترام به آزاد   ني در ع  ،ي انسان ي جهان تي از هو  ي در مورد ضرورت برخوردار    يروشنگر .10

  )55( گوناگونيها شي و گراها تي هورشي و پذنشيافراد در گز
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 كه  ي در موارد  يهان اصول و قواعد مورد قبول جامعه ج       تي با رعا  يالملل  ني جامعه ب  مداخله
ـ  اكثر رشي به صورت آشكار و به شكل گسترده نقض شده اسـت، مـورد پـذ               ي انسان تيامن  تي

ـ مطـابق اسـتدالل طرفـدراران ا      .  اسـت  يردولتي و غ  ي دولت يالملل  ني ب يها  كشورها و سازمان    ني
 خود را به نحو گسترده و تيمومي شهروندان تحت ق   ي حقوق انسان  يحكومت ي اوالً، وقت  دگاه،يد

ـ        تي مـشروع  كند، ي نقض م  افتهي سازمان  اً،يـ ثان. دهـد  ي از دسـت مـ     ي خـود را در مقـام حكمران
 و  دهـد  ي از دسـت مـ     زي خود را ن   يالملل  ني ب تي باشد، مشروع  ي مل تي كه فاقد مشروع   يحكومت

 ي كه حكومت  يطيثالثاً، در شرا  ) 56.(ستي ن برخوردار »ي از تهاجم خارج   تيحق مصون « از   گريد
 يدار   حكومـت  هيـ  اول فـه ي در قلمرو خود را نداشته باشـد و از انجـام وظا            تيتوان اعمال حاكم  

 يالمللـ     نيها در عرصه ب      از حقوق دولت   ي برخوردار يخود شرط الزم را برا     عاجز باشد، خودبه  
هـا در مـورد آن         دولـت  ي در امور داخل   اخله تا اصل عدم مد    ستياز دست داده و عمالً دولت ن      

 را از »ي از تهاجم خارجتيحق مصون« دولت شكننده    ،يطي شرا ني در چن  ن،يبنابرا.  شود تيرعا
 مجـاز خواهـد     ني معـ  طي شـرا  تي با رعا  يالملل  ني و دخالت بشردوستانه جامعه ب     دهد، يدست م 

  ) 57.(بود
 در  ي انـسان  تيـ  امن ني حفظ و تأم   ي برا ي جامعه جهان  يكارها   راه ،يساز   و دولت  يساز  صلح

 ،ي جامعـه جهـان    يسازمان ملل و به طور كل     . زده است   ران شكننده در مناطق بح    يها  برابر دولت 
 شـكننده و    ي كـشورها  ي كه بدون مداخلـه در امـور داخلـ         دندي رس جهي نت ني به ا  1990در دهه   

 كه بـا نگـاه      افتنديآنها در .  وجود ندارد  ي انسان تي امن داتي مقابله با تهد   امكانزده،    مناطق بحران 
 نيتـأم .  منـاطق گرفـت    ي را در برخـ    يفاجعه انسان  ي جلو توان ي نم تي و امن  تي به حاكم  يسنت
  )58.( استي جامعه جهاني همه اعضا1ي فراملي همكارازمندي ني انسانتيامن

 خشونت گـسترده و  بيترك.  است ادي ز اري خواستن و توانستن فاصله بس     اني حال، م  ني ع در
 يخست، همه ابزارها  ن. كند ي را با دو مسأله روبرو م      يالملل  ني جامعه ب  ،ي دولت ختهيساختار فرور 

ـ  بر وجود دولت مؤثر استوار اسـت، امـا در ا           يالملل  ني جامعه ب  ي قابل دسترس برا   يالملل  نيب  ني
 بـه   يتـ ي امن تيـ دوم، موقع .  دارد ي انـدك  ري اقدام در داخل تأث    ي برا ي بر دولت رسم   فشار ،موارد
 كشورها  ني در ا  يمللال  ني اقدام جامعه ب   ي برا - ي نظام يباني بدون وجود پشت   - كار را    خته،ير  هم

                                                                                                                   
1 . Transnational Corporations (TNCs) 



 31ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي شكننده و امنيت انساني  دولت

 نجـات آنهـا، بـدون       ي بـرا  يرنظامي مردم غ  اني غذا در م   عي توز ،ي در موارد  يحت. كند يمشكل م 
هـا     اهداف، ارزش  رتي با مغا  يالملل  ني جامعه ب  ،يطي شرا نيدر چن . ستي ممكن ن  ي نظام تيحما

  .شود ي خود روبرو ميو اصول اساس
 سـازمان   ثبـات،  ي شكننده و ب   يشورها در ك  تي حفظ صلح و امن    ي برآوردها، برا  ي برخ طبق

 يهـا   نـه يآنهـا، هز      ي حفظ و نگهـدار    جاد،ي كه ا  روستي هزار ن  200 تا   150 از   شي ب ازمنديملل ن 
 مداخلـه در    ي ابزار الزم برا   يجامعه جهان ) 59.( دارد يساز   مسأله ياسي و از نظر س    ني سنگ اريبس
ـ  بـه و   ا،كـ ي بزرگ مثـل آمر    يها   ندارد و قدرت   اري در اخت  را كشورها   نيا ـ ،  2001 قبـل از     ژهي  اي

 ي خود بود و حقوق انـسان      ي مل يارهاي مداخالت آنها بر اساس مع     اي به مداخله نداشتند     يليتما
 در ي انـسان تي حل بحران امني برا يالملل  ني جامعه ب  ،يطي شرا نيدر چن .  نداشت ي چندان تياهم
  . ندارد قرار ي مناسبتيوضع
 پاسـخ دهـد و راهبـرد        يالمللـ   نيشكل جامعه ب   م ني اوهانلن كوشش كرده است به ا      كليما
 شكننده  يها   در برخورد با مشكل دولت     ي جامعه جهان  ي توان نظام  تي تقو شي افزا ي برا يمناسب

 ي از توانمند  ي فهرست هياو خواستار ته  . دي كشورها، ارائه نما   ني در ا  ي انسان تيو بروز بحران امن   
 الزم است تا    يها يوردن مقدمات و هماهنگ   آ  فراهم ي برا يقاي و آفر  يياي آس ،ييوپا ار يكشورها

 وارد عمـل    روهـا ي ن ني ا ،ي به مداخله فور   ازي كشورها، در صورت ن    ي بودجه نظام  شيبدون افزا 
 صـلح را انجـام      ي حفـظ و برقـرار     اتيـ  نمـوده و عمل    يري جلوگ يشده و از بروز فاجعه انسان     

 بـا   ،يو هم بـه شـكل عملـ        ي هم به لحاظ نظر    يا   برنامه ني چن يجرا ا ن،يبا وجود ا  ) 60.(دهند
  .  روبروستياديمشكالت ز

  
  يريگ جهينت

 هستند كه مورد توجـه جامعـه        الي و س  دي جد يمي مفاه ،ي انسان تي شكننده و امن   يها  دولت
ـ  ي مورد قبول جامعه مـدن     ي انسان تيامن. باشند ي م يالملل  نيب  اسـت و اجمـاع نـسبتاً    يالمللـ   ني ب

 بـر  ديـ  كـه دارد، بـا تأك  يالتي با همـه سـ  ي انسانتيامن. بودن آن وجود دارد   دي در مورد مف   ييباال
 ديـ هـا تأك     دولـت  تيـ  قرار دارد كه بر امن     ييگرا   واقع ژهي به و  ،ي اصل اني در برابر جر   ردم م تيامن
ـ  تيـ  صـلح و امن    هي عل يدي شكننده، تهد  يها  دولت. كند يم  ي كـشور  چيهـ .  هـستند  يالمللـ   ني ب
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 شـكننده،   يهـا    دولـت  راتي و تأث  شده ي جهان اتديتهد.  آن در امان باشد    يامدهاي از پ  تواند ينم
  .ستي ني اصلنيمحدود به سرزم

در نگـاه   .  كـشور و شـهروندان آن اسـت        ي برا تي امن ني تأم ،ي هر دولت  هي و اول  ي اصل فهيوظ
 مـردم   تيـ  مرجع امن  ،ي انسان تيدر امن . شد ي م دي كشور تأك  تي مردم بر امن   تي امن ي به جا  ،يسنت

 بـه  تيـ امن. شـود  ي خالصـه نمـ  گري دي كشورهاي از سوي نظامدي به تهد ي انسان تيامن. هستند
ـ  و احترام بـه ا ي زندگوهي در انتخاب روش و شي آزاداز،ي از ن  يي رها ترس، از   يي رها يمعنا  ني

ـ  گـر ي د يهـا و كـشورها       گروه ي از اقدام نظام   ي ممكن است ناش   ي انسان تيامن. انتخاب است   اي
هـا،     دولـت  ي ناكارآمد به واسطه  ي انسان تي امن ن،يهمچن. متأثر از عملكرد حكومت حاكم باشد     

 ي و در كـل، فقـر و نـدار   گـر ي دي نادرست كـشورها اقدامات ر،ي فراگ يمارهاي ب ،يعي طب يايبال
  .شود ي مديتهد

 شـكننده   يهـا   ها در ارتباط با دولـت        با عملكرد دولت   مي ارتباط مستق  لي به دل  ي انسان تيامن
 شكننده  يها  دولت. گذارند ي م ري تأث ي انسان تير امن  ب ميرمستقي و غ  ميآنها به صورت مستق   . است
 و توسعه به بحران تي خود در حوزه امن   ي اصل في در ارائه خدمات و انجام وظا      ي ناتوان ليبه دل 
 آنكـه سـازوكار انتقـال    ليـ  شـكننده، بـه دل  يها   در دولت  ن،يهمچن. زنند ي دامن م  ي انسان تينام

 آن بـه نفـع      يهـا    از فرصـت   يريـ گ   دولت و بهـره     تسلط بر  رود، ي م ني قدرت از ب   زيآم  مسالمت
 در جامعـه و بحـران       شتريـ  ب ي گروه خاص موضوع منازعه قرار گرفته و موجب ناامن         ايشخص  

  . شود ي مي انسانتيامن
 شكننده و   يها   و از جمله، مقابله با دولت      ي انسان تي امن داتي مقابله با تهد   يالملل  نيجامعه ب 

ـ     ي و برخ  داند ي م ي ضرور يردادن به بحران آنها را ام      انيپا ـ  در ا  يالمللـ   ني مداخله جامعـه ب  ني
ـ  مقابله با ا   ي برا يالملل  ني حال، جامعه ب   نيدر ع . دانند ي م ي اخالق يكشورها را امر    و  ان بحـر  ني

 بـه   رسـد  ي برخوردار است و به نظـر مـ        ي در سراسر جهان از توان اندك      ي انسان تي امن يبرقرار
ـ    ،ي انـسان  تي جهان نسبت به امن    ي افكار عموم  تي حساس شيموازات افزا   از  يالمللـ   ني جامعـه ب

  . افتيها ادامه خواهد   شكاف مدتني و استي و اقدام الزم برخوردار نرييتوان تغ
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