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  کیدهچ
ت دائمـی، سـرزمین معـین،       عنوان شخص حقوق بین طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به الملـل داراي جمعیـ

دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیري اجبار . هاست حکومت و توانایی برقراري روابط با سایر دولت
اقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی بهاز طرف دیگر، دولت و.فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد

.صورت مستقل و مسلّط، اعمال اقتدار کند آوري، باالخص به تواند به صورت الزام هنجاري مینظامیک ۀمنزل 
بر اساس برخی معیارهاي عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهاي خود بر سرزمین و مـردم خـویش   

هاي داخلـی و   خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ ۀارائاعمال اقتدار نماید و قادر به 
اتوان «فصـل ایـن مسـائل نباشـد،     وحقوق بشر صـورت گیـرد امـا قـادر بـه حـل       ةهاي گسترد نقض محسـوب  » ـن

عالوه بر معضالت داخلی، ایـن دولـت   . ، فقدان حکومت مقتدر است ترین نمود ناتوانی دولتبرجسته. شود می
هاي مـداخالت بشردوسـتانه و    هاي همسایه و فراهم کردن زمینه دولت طر روانه کردن سیلی از آوارگان به به خا

ه جامعـ  ها تهدیداتی جدي  امکان تبدیل شدن به مأمنی براي تروریست نامیـدن  . کننـد المللـی مـی   بـین  ۀرا متوجـ
هـایش   فـایتی آن در اجـراي کـارویژه   کارزیابی و بررسی بـی  ۀعنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئل یک دولت به

المللـی   بـین  ۀخود و هم بر جامعـ  ۀفروپاشی دولت داراي اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامع. است
شـوند هرچنـد دچـار     محسوب مـی  الملل معاصر، دولت طبق حقوق بین گذارد؛ با این حال، این دولت تأثیر می
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معاصر به مـوراد عینـی و    الملل بینماهیت دولت ناتوان در حقوق  دراین مقاله ضمن بررسی. عملکرد است سوء
کوشـیم تـا برخـی ابعـاد مـبهم قضـیه را       ی خواهیم پرداخت و از خالل این قضیه مـی الملل بینعملی آن در رویه 

  .مورد شناسایی قرار دهیم
  .یالملل بینامنیت  ، اقتدار،فروپاشی ،حاکمیت ،ردولت کشو:واژگانکلید

  مقدمه
هاي داخلی  هاي شدید یا خصومت هایی که آنچنان در بحران ین جهان پهناور، هستند دولتدر ا

اند که دیگر براي مهار یا رفع مشکالت خود رمقی برایشان باقی نمانده است؛ تـا آن   گرفتار شده
نام » ناتوان«هاي  ها که دولت این دولت. حد که امکان دارد به یک باره فروبپاشند و منهدم شوند

انـد، صـلح و    اند، نه تنها در استقرار صلح و امنیت در انـدرون مرزهـاي خـود عـاجز مانـده       رفتهگ
را در جامعـه  » صـلح مـدنی  «اند و چـون قـادر نیسـتند     امنیت تمامی جهان را نیز به مخاطره افکنده

هاي داخلی که ممکن است  اند و هم درگیر جنگخود به پا دارند، معموالً هم نخجیر همسایگان
المللی شود و در نتیجه منابع طبیعی خاکشان را جوالنگاه غارتگران کند و جمعیت کشورش  ینب

یکــی از هــاي نــاتوان  دولــتاصــطالح ). 107: 1389فلســفی، . (را طعمــه آتــش و بــاروت ســازد
عـا کـرد کـه ایـن     شاید بتـوان اد . استالملل ادبیات حقوق بین ةجدیدترین اصطالحات در حوز

، بـه معنـاي   سوم مـیالدي  ةهاي هزارسال قبل، یعنی در نخستین سال ا دوازدهده یاصطالح همین 
 نسـبتًا  ۀالبتـه مفهـوم ایـن اصـطالح سـابق     . المللی کاربرد حقـوقی یافتـه اسـت   در نظام بین امروزي
هـاي  گذشـته درحـوزه   ۀدر طول دو دهتحت عناوین و تعابیر دیگري تقریباً داشته وتري طوالنی

با ایـن وصـف و بـا     .به نحوي مطرح بوده است عمومیالملل و حقوق بینحقوق اساسی، روابط 
عنوان بخشی از واقعیت سیاسی از زمـان ایجـاد   هاي ناتوان، به قبول این واقعیت که مفهوم دولت

هــا وجــود داشــته، از لحــاظ تــاریخی ایــن مفهــوم بــه دوران اســتعماري   دولــت المللــی  نظــام بــین
  . گردد بازمی

دولـت و اضـمحالل    ، مـوج تأسـیس   1شـدن رد و تسـریع در فراینـد جهـانی   با پایان جنـگ سـ  
الملـل و حقـوق بشـر قـرار      هاي ناتوان در سرخط دستور کار سیاسـت بـین   دولت  ۀها، مسئل دولت 

الملـل، معـانی مختلفـی را بـراي      اندیشمندان روابط بین (Enzensberger, 1993, p. 12).گرفت 
هـاي   دولـت  المللی ایجاد شده بکار بسته و تعـابیري ماننـد    بینتوصیف این رویداد که با تغییرات 

                                                                                                                                                     
1. Globalization 
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تـوان   به عبارتی مـی . اند افزوده الملل بینرا به ادبیات حوزه حقوق و روابط 2یا فروپاشیده،1ناتوان
  5.است4و در حال فروپاشی 3ثبات هاي ضعیف، بی گفت دولت ناتوان وصف دولت

هـاي حـامی    دولـت  مزمـان بـا طـرح تعـابیري چـون      هاي نـاتوان ه  دولت به هر حال، اصطالح 
تـوان گفـت کـه     در واقع به نوعی می. المللی قرار گرفت تروریسم در کانون توجهات جامعه بین

با پایان یافتن جنگ سرد و برچیده شدن  است کهان بعد از جنگ سرد این مفهوم از مفاهیم دور
جـایگزین شـعار    ،تروریسم ۀه علیه فتنمیان دو بلوك شرق و غرب، شعار مبارز ةسنگرهاي مبارز

تروریسم مـورد حمایـت    ،ریگانت خارجه دولامور وزیر . کمونیسم شد ةمقابله یا تهاجم گسترد
6.شـود طـرف مخالفـان تمـدن دامـن زده مـی     دولت را طـاعون در حـال گسـترش خوانـد کـه از      

)Chomsky, “Superpower and failed states” (ابیري کـه امـروزه از   به این ترتیب، مشابه تد
شود، در اوایل برضد هاي ناتوان اتخاذ می طرف کشورهاي توسعه یافته و صنعتی در مورد دولت

  7.شدهاي حامی تروریسم اتخاذ می دولت
هاي جنایی فراملّی و منافع غربی در  المللی، فعالیتدهد گسترش تروریسم بین تاریخ نشان می

دهد که عجز  هاي روشنی وجود دارد که نشان می نمونه. دهدهاي ناتوان همزمان روي می دولت
همیشه نگـرش حـاکم ایـن بـوده     . آمیخته است، مانند سومالی و افغانستان8دولت با دنیاي مخفی

هـاي در حـال فروپاشـی یـا      المللـی را بـه دولـت    هـاي جنـایی و تروریسـم بـین     است کـه فعالیـت  
,Minh Nguyen, March(. فروپاشیده نسبت دهند 2005, p. 5(  

بـه همـین دلیـل    . مصطلح نشده بودبه اندازه کافی  هاي ناتوان هنوز دولت  ة، واژ1994تا سال 
اي گسـترش داد کـه   هاي تروریست و حـامی تروریسـم را بـه گونـه     ن لیست دولتوکلینت دولت 

                                                                                                                                                     
1. Failed State
2. Collapsed State
3. Fragile
4. Decaying
5. See the Concluding Statement by the United Nations Secretary-General Boutros 
Boutros Ghali of the United Nations Congress on Public International Law: Towards the 
Twenty-First Century: International Law as a Language for International Relations (13-
17 March 1995, New York), Documents, p. 9.
6. http://www.911reveiw.org/news/superpower-and-failed-states.html, visited at:
12/03/2011.
7. Ibid. 
8. Covert World



  92بهار و تابستان ، 39دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  38

ی هـاي نـاتوان در اسـناد رسـم     دولت اندکی بعد اصطالح . را هم در بر گیرد1هاي سرکش دولت 
ی خود از استراتژي مّل ۀدر برنام 1999لین بار در سال لینتن براي اوبیل ک. این کشور نیز راه یافت

ــت ــه  دول ــاتوان ب ــاي ن ــرد     ه ــام ب ــن کشــور ن ــی ای ــافع ملّ ــد من ــر ض ــدها ب ــی از تهدی ــوان یک 2.عن

)E. RICE, The new national security strategy, 2003, p.116 (   به هر حال، چنین بـه نظـر
تـوجهی   طور کلی در آنها با بی هایی که چنین وضعیتی دارند و نظم و قانون به رسد که دولتیم

انـد، همچنـان هماننـد     آشفتگی ناشی از غلیان خشونت فروپاشیده شـده  ۀهمراه شده و در بحبوح
  .جهان وجود دارند ۀشبحی بر روي نقش

توان مفهوم مبهمی نیست، امـا بـه   هاي نا دولت در هر حال، به لحاظ مفهومی با این که مفهوم 
دولتـی کـه    . برانگیزي است علّت این که با مفاهیم سیاسی و امنیتی در ارتباط است، مفهوم بحث

المللـی   هاي بین هاي دیگر یا سازمان دولت ۀمرکزي آن فاقد اقتدار است، در معرض مداخل ۀهست
هـا قـرار    گیرانه دیگر دولتیشدر امور داخلی خود است و حتی بدتر ممکن است مورد حمله پ

 مسـئله ي دولت ناتوان به رفع ابهـام از ایـن   ها تأملی در ویژگی). .Nguyen, op. cit., p.1(گیرد 
.برانگیز کمک خواهد کردچالش
  

  هاي اصلی دولت ناتوان ویژگی -1
هـاي نـاتوان جـاي     دولـت  ۀها در دست هیچ نوع اجماع قابل قبولی در این خصوص که کدام ملّت

هاي جانشین براي یوگسالوي سابق یا اتحـاد شـوروي    اندیشمندان، دولت. گیرند وجود ندارد می
بـا پایـان یـافتن جنـگ سـرد      . گیرند را به عنوان یک مدل قابل توجه در این خصوص در نظر می

هـاي   طلبـی منـاطق، کـه بـا قـدرت      هاي نژادي، قومی و مـذهبی، یـا تمـایالت اسـتقالل     خصومت
ها بیش از دوازده دولـت جانشـین ماننـد     از این دولت. شد، آغاز گردید می دیکتاتوري سرکوب

خود پیوستند و  ۀهاي همسای صربستان، بوسنی، کروواسی متولد شدند که بعضی از آنها به دولت
). .Yoo, 2011, p. 5(عنوان یک دولت مسـتقل بـا مشـکل مواجـه بودنـد       خود به ةبرخی در ادار

توان در آفریقا و آسیا ظهور یافتند؛ که بـا آغـاز دوره اسـتعمارزدایی،    هاي نا دیگر از دولت ۀدست
برخـی از ایـن   ). Ibid(هاي بعـد از جنـگ جهـانی دوم بـه سـه برابـر افـزایش یافـت          تعداد دولت

جنـگ سـرد   . ها از حق تعیین سرنوشت بدون داشتن قابلیت خودمختاري برخوردار بودنـد  دولت
                                                                                                                                                     
1. Rogue states
2. Http://www.brooking.du/comm/policybriefs/pb11.htm , visited at: 12/03/2011.
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نند سومالی و اتیوپی به حیات خود ادامه دهند، اما با فروپاشی ها ما باعث شد برخی از این دولت
هاي ناتوان عبارت است از  سوم از دولت ۀدست. هاي ارائه شده به آنها پایان یافت شوروي کمک

مللی مانند هائیتی یا افغانسـتان کـه بـه لحـاظ تـاریخی در برخـورداري از یـک حکومـت کـامالً          
هـاي داخلـی ممتـد بـا      اي و جنـگ  هـاي قبیلـه   خـاطر رقابـت   بهکارآمد و مقتدر در سرزمین خود 

  ).Ibid(اند  مشکالت قابل توجهی مواجه
هـاي یـک دولـت مقتـدر چیسـت تـا        قبل از توصیف دولت ناتوان باید مشخص شود که کارویژه

هـاي نـاتوان    هـاي مقتـدر، ضـعیف و فروپاشـیده پـس از بررسـی اوصـاف دولـت         وجوه افتراق دولت
. خـدمات سیاسـی بـه شـهروندان خـود باشـد       ۀت کارآمد و مقتدر باید قادر به ارائدول. مشخص گردد

منظور از خدمات سیاسی این است که دولت باید چندین نوع خدمت به مردم ارائه کنـد کـه اولـین و    
دولـت بایـد   . امنیت هم در برابر دنیاي خارج و هـم در داخـل کشـور   . مهمترین آن، تأمین امنیت است

ها محافظت کند و در داخل بـا برقـراري    را از هجوم کشورهاي دیگر و نفوذ تروریستمرزهاي خود 
شـکنان   کـاران و قـانون   عدالت و حاکمیت قانون از وقوع جرم، جلوگیري کند یا به مبارزه بـا جنایـت  

ت    . رسـاند  هاي داخلی را نسبت به نظم داخلی به حداقل  خیزد و تهدیدات هجمه بر همچنـین بایـد امنیـ
انی را با فراهم کردن فراینـدهایی در جهـت حـل مشـکالت شـهروندان بـا دولـت و نیـز بـا دیگـر           انس

ت    ۀارائ. شهروندان را بدون توسل به اسلحه و زور تأمین کند سایر خدمات کامالً بستگی به معیـار امنیـ
ختالفات بـین  هاي جامعه به ا آور و هنجارهاي مناسب با ارزش دولت مدرن با تدوین قوانین الزام. دارد

کند و با ایجاد سیستم قضایی کارآمـد،   دهد، از مالکیت و معامالت مردم محافظت می مردم فیصله می
دومـین کـارویژه دولـت مقتـدر،     ). .Nguyen, op.cit(بخشـد   انصاف و عدالت را در جامعه اعتال مـی 

هـا و بـا احتـرام     ادگاههاي سیاسی از طریق فرایندهاي قانونگذاري، د دادن آزادي مشارکت در فعالیت
شـهروندان  دیگر خدماتی کـه  ). Ibid. (به حقوق بنیادي بشر و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان است

هـاي   خـدمات بهداشـتی و مراقبـت   : ارائه دهـد عبـارت اسـت از   گزار به آنهاانتظار دارند دولت خدمت
هـا و   آهـن، بنـدرگاه   ا، راهه هاي ارتباطی مانند جاده پزشکی، آموزش و پرورش، ساختن مدارس و راه

مـدنی و حمایـت از    ۀنظام پولی و بانکی و پول ملّی، اعتالي جامع ۀهاي فیزیکی، ارائ دیگر زیرساخت
  )..Ibid, Yoo p. 6-ff(محیط زیست 

دولت با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، ابزارهاي فشار، امکانـات اقتصـادي و تسـلیحاتی را    
کنـد و از اطاعـت و    سانی موجود در سرزمینش اعمـال اقتـدار مـی   گیرد و بر افراد ان در دست می

  ).64: 1384قاضی، (شود  فرمانبرداري و فرمانروایی است که نظم و آرامش اجتماعی برقرار می
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قدرت سیاسی دولت یک قدرت واقعی است، یعنی قـدرتی کـه تـابع هـیچ قـدرت دیگـري       
گیـري   و خود در امور داخلـیش تصـمیم   کند تبعیت می الملل بیننیست و فقط از مقررات حقوق 

  ).210: 1382ضیایی بیگدلی، (کند  می
آینـد، امنیـت در جامعـه     هاي اساسی خـود برمـی   کارویژه ةهاي مقتدر به خوبی از عهد دولت

مندند و در رفاه اقتصادي و اجتمـاعی بـه    برقرار است و مردم از حقوق سیاسی و مدنی خود بهره
مـدیریت و  خاطر شرایط بد اقتصادي یا جغرافیایی، استبداد، سوء یف بهاما دولت ضع. برند سر می

هـاي   هاي قـومی و مـذهبی از عهـده انجـام کـارویژه      هاي بین گروه هاي خارجی و تنش یا تهاجم
هـاي مختلـف درگیـري وجـود دارد و      اي از کشور بین گـروه  معموالً در منطقه. خود قاصر است

در عین حـال نامیـدن یـک دولـت     . ات به شهروندان نداردخدم ۀدولت قدرت چندانی براي ارائ
هاي یک  در اجراي کارویژه ارزیابی و بررسی عدم کفایت ۀعنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئل به

چنان ظریف است که آنها را در معـرض تفاسـیر مختلـف    ارتباط بین این عناوین آن. ت استدول
کشـورها ارائـه   ـ  بنـدي دولـت   تحلیلی بـراي طبقـه   دهد، اما قصد آن نداریم که چارچوب قرار می

در یـک  . پـردازیم  ـ کشور ناتوان مـی  هاي داخلی و خارجی دولت دهیم و تنها به بررسی ویژگی
اصـلی تقسـیم    ۀتوان در قالب دو مقول بندي منطقی اوصاف ممیز فروپاشیدگی دولت را میتقسیم

 ۀکنـد و مقولـ   آن بحث می ۀناتوان و جامع بین دولت ۀاول از رابط ۀمقول. داخلی و خارجی: کرد
ازآنجاکـه اسـباب اوصـاف    . پـردازد  المللـی در کـل مـی    بین ۀدوم به روابط دولت ناتوان با جامع

فروپاشی حکومت مقتـدر  خارجی فروپاشیدگی دولت اساساً از اوصاف داخلی و به بیان بهتر از 
از این رو در این فصل بـه بررسـی   . ندگیرند، این دو مقوله به هم مرتبط هست ت میو کارآمد نشأ

پردازیم تا مشخص شود یک دولـت نـاتوان در سـطح ملّـی چـه       اوصاف داخلی دولت ناتوان می
مبحث هاي خود در قبال جمعیت خود است یا نه؟ در وضعیتی دارد و آیا قادر به تحقق کارویژه

که این دولت در سـطح   هاي خارجی دولت ناتوان بحث خواهد شد تا عیان شود بعد از خصیصه
  . المللی چه وضعیتی دارد بین

  
  آثار و اوصاف داخلی دولت فروپاشیده-1-1

سازد و  ناتوان در چارچوب مرزهاي خود داراي اوصافی است که جمعیت خود را متأثر می دولت
ترین نمود داخلی فروپاشی دولت یعنی نبود حکومـت مقتـدر اسـت کـه      این امر ناشی از برجسته

نبود واقعی حکومت به عدم قابلیت . شود اوصاف دولت ناتوان از این نمود اصلی ناشی می دیگر
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هـاي   شـود؛ بـا ایـن وصـف اعمـال کـارویژه       کلّی دولت ناتوان در اجراي نظم و قانون منجـر مـی  
شود و به عبارت  شدت محدود می گیرد یا به  ندرت صورت می قانونگذاري، اجرایی و قضایی به 

را فـراهم   اي هاین امر زمین. یت قانون و سیاست اجرایی در معناي واقعی وجود ندارددیگر حاکم
. هاي وسیعی از دولت قابلیت اجرایـی نـدارد   که بر اساس آن فرامین حکومتی در بخش سازد یم

هایی که در سومالی، جمهوري دموکراتیک کنگـو، لیبریـا و سـیرالئون روي داد، همگـی      بحران
 .Kreijen, op(اصلی فروپاشی دولت با شدت و حدتی بیشتر یا کمتر بودنـد   داراي این ویژگی

cit., p. 86. .(ي گوناگون مورد توجه قرار گیردها به هر حال، الزم است تا این امر از جنبه.
  
  به لحاظ جغرافیایی و سرزمینی -1-1-1

جغرافیـایی و  ي مختلفـی قابـل بررسـی اسـت، بـراي مثـال از نظـر       هـا  اوصاف فروپاشی دولت از جنبـه 
ا     اي درون با ایـن وصـف، گرچـه فروپاشـی دولـت ـ کشـور اساسـاً مسـئله         . سرزمینی مـرزي اسـت، امـ

مرزي به همراه دارد و به همین دلیل پیش از این که انفجار سـاختارهاي قـدرت    ناخواسته آثاري برون 
لت نیست، بلکه فروپاشـی  باشد، نوعی انفجار از درون است نتیجه چنین امري نیز عموماً تنها تجزیه دو

و از آنجا که فروپاشی دولت اصـوالً عبـارت اسـت    ). .Thürer, 1999, p.733(و تالشی دولت است 
تـوان اذعـان    چنـین مـی  ). .Kreijen, op. cit., p. 92(از ناتوانی دولـت در اعمـال کنتـرل سیاسـی الزم؛     

ري گـره خـورده و از آن غیـر    داشت که در معناي دقیق کلمه، این امر با وجود قدرت واقعـی و صـو  
  ).Ibid(زاد زاد است نه خارجی و برون اي ذاتی و درون قابل تفکیک است، الجرم مسئله

گرایـی، فسـاد    گرایـی، مـذهب   قبیلـه  ةبراي نمونه، سومالی یک دولت ناتوان با اشکال پیچیـد 
ام حقـوقی و  اي که نظـ  اداري و تجارت غیرقانونی اسلحه، انسان و مهاجرین مواجه است به گونه

).55: 1390زاده،  تقی(برد  قضایی موجود براي مقابله با فساد اجتماعی راه به جایی نمی
  

  به لحاظ حقوقی و سیاسی-1-1-2
از ایـن  . عبارت است از تالشی درونـی نظـم و قـانون   سیاسی و  حقوقیفروپاشی دولت از لحاظ 

نظم و قانون  ةکنندهاي تضمینپاشیدگی کلی یا نسبتاً کلی در ساختار لحاظ تأکید بر نوعی از هم
نظامی دهد و شورشیان نظامی یا شبه می هاي داخلی روي دولت که در جنگ است تا چندپارگی 

). Thurer, op. cit., p. 733(جنگنـد   براي تقویت موقعیت خود در دولت یـا بـراي جـدایی مـی    
تیک کنگو منجـر بـه   براي مثال تالشی کلی یا حدوداً کلی اقتدار حکومتی در جمهوري دموکرا
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میـان   موج عظیم خشونت نشد، اما در سومالی و لیبریا خأل ناشـی از تالشـی دولـت بـا درگیـري     
بـا رویکـردي ماکیـاولی معتقـد اسـت       مایکـل ایگنـاتیف  در همین خصـوص  . ها پر شد گروهک

یک دولت کارآمد، حضور مستمر نظم و قانون است کـه بـا تثبیـت چنـین      ةعنصر اساسی سازند
رعایت حقوق بشر و وضـع خـدمات عمـومی بـر آن پایـه شـکل خواهـد گرفـت و تـداوم           امري

  ).Ibid., p. 734(خواهد یافت 
با رویکردي مبتنـی بـر قـرارداد اجتمـاعی، فـارغ از عناصـر سـازنده         ویلیام زارتمناز سوي دیگر، 

را مهمتـرین  ي حکـومتی  ها ، عدم امکان اجراي کارویژه)در مقابل حکومت ناتوان( حکومت توانمند 
 1اي پیچیـده  ةکند از آنجا کـه ایـن امـر پدیـد     او همچنین اضافه می. کند علت ناتوانی دولت قلمداد می

است و لذا همانند یک شورش، کودتا و اغتشاش صرف نیست، وضعیتی حادث خواهـد شـد کـه بـر     
  ).Ibid(پاشد  دولت از هم فرو می اساس آن سازمان، اقتدار، قانون و نظم سیاسی 

هم ریخت و حکومت  ، با برکناري محمد باره، حکومت مرکزي در1991سومالی در سال  در
با برکناري باره اسـتبداد بـر   ). 59: زاده، همان تقی(مرج بر سومالی حاکم شد  و متمرکز و هرج غیر

اي بازگشـتند بلکـه    ها بـه نظـم آنارشـی قبیلـه     تنها سومالیایی شود نه گفته می. سومالی چیره گشت
. هاي ساختار اجتماعی سومالی را نیز درهم شکستند ن نظامی حزبی آخرین تکهرهبرا
  

  شناختی و اقتصادي به لحاظ جامعه -1-1-3
بـارز دولـت فروپاشـیده      ۀمشروع از ابـزار قـدرت، مشخّصـ    ةاز دست رفتن حق انحصاري استفاد

شـده و فاقـد    نظمـی  ملّـی دچـار بـی    ۀخاطر کمبـود بودجـ   در چنین وضعیت ارتش عمالً به. است
از دست رفـتن  . شود تجهیزات الزم خواهد شد و به نظم دورنی نیروي انتظامی نیز خلل وارد می

شـود و نیروهـاي    هاي جناحی در سراسـر دولـت منجـر مـی     مشروع از قدرت به درگیري ةاستفاد
هـا   در صورت اخیـر ممکـن اسـت ایـن جنـاح     . کنند حکومتی با جناح مخالف مسلّح برخورد می

هاي مشروع و رقیب باشند و یا ممکن است هیچ ادعـایی نداشـته باشـند و صـرفاً      حکومت مدعی
بـه ایـن   ). Kreijen, op. cit., p. 87(ي جنایت کار عمل کننـد  ها به صورت احزاب یا گروهک

هـاي   هـاي مختلفـی از سـرزمین دولـت تحـت کنتـرل عملـی گـروه         ترتیب در صورتی که بخش
آور برخـوردار نخواهنـد    هاي مسلّح از قدرت الـزام  یچ یک از جناحآید، ه  نظامی در مختلف شبه

اي را که در امر حکومتی حاکم شده اسـت از   بود و قدرت کافی نخواهند داشت تا بتوانند وقفه
                                                                                                                                                     
1. Deeper phenomenon
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هاي شـدید جنـاحی دولـت را بـه سـمت آنارشـی        با این وصف، اختالفات و درگیري. بین ببرند
  .شود ایند فروپاشی تدریجی یک دولت قلمداد میدهد و چنین مسیري عمالً طی فر سوق می

مرکـزي   ۀهاي ناتوان عمالً با فروپاشـی هسـت   دولت  ۀشناختی مسئل به هر حال، به لحاظ جامعه
هـا نیـروي انتظـامی، نظـام      در ایـن دولـت  ). Thurer, op. cit., p735(کنـد   حکومت برابري مـی 

قـادر بـه   1ا وجود ندارند و یـا بطـور عملـی   نظم و قانون ی ةکنند هاي تأمین قضایی و دیگر دستگاه
در بیشتر موارد آنها بـراي مقاصـدي غیـر از مقاصـد اصـلی خـود اسـتفاده        ). Ibid(فعالیت نیستند 

هـاي مسـلّح غـارتگران     نظامیـان بـه گـروه    در همین خصوص براي مثال در کنگو شـبه  . شوند می
جستند؛ به عبارت  ن خود سود میتبدیل شده بودند و فرماندهان واحدهاي نظامی براي غنی کرد

گرفـت و باعـث    دیگر منابع اقتصادي دولت به نفع خصوصی این نیروها مورد اسـتثمار قـرار مـی   
در . شد مقامات به جرایمی مانند معامله مواد مخـدر و قاچـاق تسـلیحات نظـامی روي آورنـد      می

هـا بـود،    رباي دیگر، در بوسنی و هرزگوین، جـایی کـه نیـروي پلـیس تحـت کنتـرل صـ        قضیه
ها در امان بودند و درجایی کـه هـر دو    ها بودند، کروات ها و جایی که در کنترل کروات صرب

  ).Ibid(کدام در امان نبودند  کردند، هیچ گروه اعمال نفوذ می
مشـروع از زور قـادر بـه     ةاز سوي دیگر دولت ناتوان به خاطر از دست دادن قـدرت اسـتفاد  

 در چنین حالتی نیروهاي حکومتی خـود بـه بزرگتـرین تهدیـد     .حمایت از شهروندان خود نیست
شناسند و  محدودیتی براي خود نمیهیچهاي مسلّح گروه. شوند بر ضد جمعیت دولت تبدیل می

,McGreal, 2001(شـود   ظلم به افراد شهروند به امر شایعی تبدیل مـی  p. 3 .(    بـه ایـن ترتیـب از
هاي حقوق بشـري و   ز قدرت به طرز چشمگیري از حمایتمشروع ا ةدست دادن انحصار استفاد

  ). Thürer, op. cit., pp. 740-6(کاهد  هاي حقوق بشردوستانه می نظارت
در وضعیت دولت ناتوان، در حالی که بازیگران غیردولتی کنترل منابع طبیعـی و جمعیـت را   

کنـد؛ اقتصـاد    تواند خدمات عمومی به جمعیـت خـود عرضـه    گیرند؛ حکومت نمی در دست می
پاشد و فقر وگرسنگی، سیل عظیمی از آوارگان و فجایعی حقوق بشري را بـه دنبـال خواهـد     می

  )..Rotberg, 2004(داشت 
خـاطر نبـود اقـدامات کنترلـی در دولـت نـاتوان بخـش خصوصـی بـه طـور            از سوي دیگر به
از  گیرد، بـدین شـکل کـه بخـش عمـومی را برحسـب درآمـدهاي دولـت،         چشمگیري رونق می

بخشـد و کنتـرل منـابع    کند و با ایجاد بازارهاي سیاه تنزل اقتصادي را تسریع مـی  هستی ساقط می
                                                                                                                                                     
1. De facto 
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افتد که درآمدهاي حاصل از آن را نصیب خـود  هاي کوچکی از افراد میطبیعی به دست گروه
ــه  کننــد، در حــالی مــی گــردد میطــور طبیعــی بایــد صــرف مصــارف عمــو  کــه ایــن درآمــدها ب

)Kreijen, op.cit., p.88 .(  غصب بخش عمومی منجر به افزایش میزان ناخوشایندي از فسـاد و
بنابراین از دسـت دادن مشـروعیت حکومـت، عـدم     . شوداعمال غیرقانونی در اقتصاد سیاسی می

ــه    ــادي، مشخّص ــی اقتص ــومی و فروپاش ــش عم ــارآیی بخ ــت    ک ــاتوان اس ــت ن ــک دول ــاي ی .ه
)Rotberg, Summer 2002, pp 85-96 .(رونـد و   هاي فیزیکی از بین می که زیرساخت همزمان

هاي شدید داخلی بروز مـی کننـد،    یابد، معموالً درگیري معیارهاي زندگی به سرعت کاهش می
 ,.Ibid(اي دارنـد   هاي طوالنی قومی، مذهبی یـا منطقـه   هایی که معموالً ریشه در رقابت درگیري

pp. 85, 86.(  
در ). Ibid(هاي نـاتوان امـري شـایع اسـت      لتوحشیگري و شدت استفاده از خشونت در دو

بودنـد و   بزرگساالن، جوانان و حتّی کودکان دچـار جنـون جمعـی شـده     ۀاقشار جامع ۀلیبریا هم
بارز آنها،  ۀهاي داخلی که مشخص گونه درگیري این. فروپاشی نهادهاي دولتی را خواستار بودند

از زور و خشـونت اسـت، در تضـاد کامـل بـا      افراطـی   ةبینی و استفاد پویایی زیاد و غیرقابل پیش
شود و در برخی موارد حتـی سـازوکارهاي منشـور ملـل متّحـد       استفاده سیستماتیک و کنترل می

  ).Ibid(دهد  الشعاع قرار میالمللی را نیز تحت براي تحدید و کنترل مخاصمات بین
ومیر در اثر بیمـاري، سـطح   میر نوزادان، مرگ وان میزان زیادي از فقر شدید، مرگهاي ناتو دولت

کننـد کـه البتـه بـا      گذاري و آموزش و پرورش را تجربه مـی  و سرمایه پایینی از رشد اقتصادي، سرمایه 
  ).Yoo, op. cit., p. 7(ها در برخی مناطق خصلت بومی یافته است توجه به برخی مؤلفه

د در انتخابـات  حق تعیین سرنوشت و مشارکت در فرایندهاي سیاسی از جمله مشـارکت آزا 
ها نیز در فرایند تشدید وضعیت دولـت   منصفانه و برقراري دموکراسی و حمایت از حقوق اقلیت

اگـر یـک   ). Schmalenbach, 2009, pp. 234-235(.ناتوان تأثیرگذار و ازآن تأثیرپـذیر اسـت  
بـه   مشارکت آزادانه و کامل را در اعمـال سیاسـی ندهـد و اگـر     ةدولت به شهروندان خود اجاز

هاي اساسی و بنیادي و حکومت قـانون احتـرام نگـذارد، دولـت در درون خـود       حقوق و آزادي
ماننـد  (هـاي فیزیکـی    نهایتاً دولت بایـد زیرسـاخت  . دهد ثباتی را پرورش میکانون ناآرامی و بی

را ) هـاي بهداشـتی ثبـات ارزي    مانند مدرسـه، آب، مراقبـت  (و خدمات اولیه ) آهن ها و راه جاده
تسهیالت نباشـد، عمـالً    ۀدولتی که بعد از بالیاي طبیعی یا انسانی قادر یا مایل به ارائ. هم کندفرا

  ).Ibid(شود  دولتی توانمند محسوب نمی
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اي براي ارائـه خـدمات عمـومی نـدارد،      مرکزي، منطقه ةسومالی کشوري است که هنوز هیچ ادار
مردم با کمبود آب آشـامیدنی مواجـه   . شود نمی هاي برق، ارتباطات و بهداشتی ارائه خدماتی در زمینه

اند؛ آنارشـی همچنـان    هستند و منابع تولیدي هم در سطح شهر و هم در سطح روستا کامالً از بین رفته
کشـور هنـوز   ـ  گـذرد، امـا دولـت    کشور سومالی میـ  یک سال از فروپاشی دولتوبیست.کند بیداد می

اي از شـکل یـک    تـرین نشـانه  بـدون داشـتن کوچـک   کـه   هاي داخلـی اسـت، درحـالی    درگیر جنگ
  .)Draper, 2009, pp. 17-26(1جمهوري باثبات، تولید نسل همچنان ادامه دارد

سطح تخریب چنان بود که جمعیت قابل توجهی از مردم سـومالی از امکانـات    1992تا سال 
هـوایی  وو شـرایط آب  عنوان اسـلحه  عامدانه از غذا به ةاستفاد. اساسی امرار معاش محروم بودند

  ).Kreijen, op. cit., p. 69(نامطلوب، فجایع انسانی را به بار آورد 
هاي مختلف در سومالی همچنان به شدت در جریان  هاي سیاسی میان گروه ترتیب تنش بدین

اي  اي را بـا مشـکالت عدیـده    منطقـه  ۀهاست صلح و امنیت و روند توسـع  است؛ بحرانی که سال
  ).61: زاده، همان تقی(ست مواجه نموده ا

  
  فقدان قابلیت و عدم اقتدار: فروپاشی دولت -1-1-4

تـرین اسـاس فروپاشـیدگی یـک دولـت،     اذعان داشت که مهـم  توان یمبا توجه به بیانات قبلی، 
 ةسـان، فروپاشـیدگی دولـت، عـدم توانـایی ادار     بـدین . اسـت و بـس   فقدان قابلیت یا عدم اقتدار

در داخل دولـت نـاتوان، عـدم    . معاصر است الملل بینت مدرن در حقوق یک دول ۀمنزل دولت به
بـودن  توانایی جهت برقراري میزان حداقلی از نظـم سـازمانی هنجـاري مـورد نیـاز بـراي دولـت       

گـر فروپاشـیدگی دولـت     نظمی و آنارشیسـم، توصـیف   وجود دارد؛ از این رو، وضعیت کلی بی
توان در قالب نوعی هویت مختـل و فروپاشـیده ترسـیم     یدولت ناتوان را م ةبنابراین، چهر. است
طــور کامـل بــا رفتــار   کنــد کـه بــه  در چنــین وضـعیت فرومانــدگی وضــعیتی را ایجـاد مــی  . کـرد 

بخشـد در تضّـاد    شود امور داخلی خود را تحقـق مـی   یافته و متمرکز دولتی که تصور می سازمان
  .)Gerard Kreijen, op. cit, p.89(گیرد قرار می

نباشـد، دولـت نـاتوان     هر دولتی که در ذات خود قادر به تأمین مفهـوم آرمـانی از دولـت    اما
هـاي حـاکمیتی   » بایـد «ان دولتی است که قادر به اجـراي  بنابراین، دولت ناتو. شود محسوب نمی

                                                                                                                                                     
1. Available at: http://ngm.nationalgeographic.com/print/2009/09/somalia/draper-text.
Visited at; 20/08/2011
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این دولـت حتـی قـادر نیسـت مهمتـرین       .)Ibid., p. 97(خود در تمام جوانب اساسی آن نیست 
عنـوان نهـادي از    دولت و به عبارت دیگر هر چیزي که براي جمعیت خود به هاي یک کارویژه

فقدان نظم و قانون و عدم توانایی تأمین خدمات سیاسـی  . اجتماع انسانی مهم است، محقق سازد
قانونی از زور، بـه طـور خالصـه فقـدان تمـام آنچـه دولتـی را         ةشهروندان و عدم انحصار استفاد

  .)Ibid(کنند  واردي هستند که دولتی را به دولت ناتوان تبدیل میسازد، م دولت مطلوب می
اعمـال   توانـد  نمـی مرکزي  ۀقابل توجه در خصوص فروپاشی دولت این نیست که هست مسئله

کنترل کند؛ به عبارتی این نیست که حکومت قادر به مقاومت در برابر مخـاطرات آتـی نیسـت،    
اعمـال کنتـرل نمایـد، بـدین معنـا کـه        انسـته اسـت  نتومرکـزي   ۀبلکه مشکل اینجا است که هسـت 

حکومت پیش از هرگونه رویدادي که دولت را در مخاطره قرار دهد، قـادر بـه ابـراز وجـود یـا      
 ۀبنابراین فروپاشـیدگی دولـت در اسـاس مسـئل    ). Ibid., p. 93(استفاه از اقتدار بالقوه خود نیست

البته بایـد افـزود   . هاي داخلی دولت استعدم تثبیت ساختار ۀاضمحالل دولت نیست، بلکه مسئل
اي از یک  هاي مشخص خود مفهومی نسبی است و مسئله با تمام ویژگی که فروپاشیدگی دولت

 ۀایـن نتیجـ  . هاي ضعیف ممکـن اسـت بـه دولـت نـاتوان تبـدیل شـوند        دولت. مقیاس متغیر است
روپاشـیدگی دولـت را   آلیستی از دولت است که الجـرم خـروج از الزامـات ف    منطقی مفهوم ایده

شـود و  شود؛ با این حال تمییـز بـین اوضـاعی کـه فروپاشـیدگی دولـت را منجـر مـی         موجب می
زیرا علل مختلفـی ممکـن اسـت    . یی که این امر را به دنبال ندارند، کار دشواري استها وضعیت

آوارگـان  هاي شدید حقوق بشر که نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشند؛ به عبارت دیگر، نقض
فروپاشیدگی دولـت باشـد،    ةدهندکند، ممکن است نشانهاي دیگر راهی می زیادي را به دولت

هـاي خودکامـه و دیکتـاتوري کـه بـه لحـاظ       بـه همـین نحـو حکومـت    . گونه نیست اما لزوماً این
مفهومی و به خاطر اتّکاي بر کنترل حکومتی متفاوت از دولت فروپاشیده هستند نیز ممکن است 

  .چنینی به دنبال داشته باشدیج ایننتا
ــدون اســتثنا محصــول فروپاشــیدگی ســاختارهاي قــدرت هســتند کــه     دولــت ــاتوان ب هــاي ن

باشند، روندي که عموماً با اشکال آنارشـیک زور   حمایت سیاسی از قانون و نظم می ةکنند تأمین
پطروس پطـروس   دبیرکل پیشین سازمان ملل متّحد،. و خشونت داخلی ایجاد و همراه شده است

هـاي نـاتوان    هاي ایـن چنینـی بـراي دولـت     مشخصه...«: کند غالی این حالت را چنین توصیف می
الخصوص نیـروي انتظـامی و نظـام قضـایی در اثـر       دولتی علی فروپاشی نهادهاي : قابل ذکر است

فلج حکومت و نقض قانون و نظم و سرقت و هرج و مرج عمومی نه فقط عملکردهاي حکومت 



47  رالملل معاص هاي ناتوان در حقوق بین کشورـ  وضعیت دولت  

شود و مقامات مجرب یا کشـته   هاي آن نابود یا چپاول می آید، بلکه دارایی می الت تعلیق دربه ح
.)Boutros, 1995, p. 9(» .....کنند شوند یا از دولت فرار می می

  
  آثار و اوصاف خارجی فروپاشی دولت -2-1

عنـا کـه از   ناتوانی واقعی که علّت اصلی فروپاشیدگی دولـت اسـت، اثـر دوجانبـه دارد؛ بـدین م     
فقدان به لحاظ داخلی، ناتوانی،. یابد وضعیت داخلی به روابط خارجی دولت ناتوان گسترش می

آورد که آن هم فقدان عامل مسئول و عدم کنترل واقعی سرزمینی را در  نظم و قانون را به بار می
نـوان تـابع   پی دارد که به طرز مؤثري قابلیت دولت را براي ایفـاي تعهـدات خـارجی خـود بـه ع     

  . کند الملل تضعیف می اصلی حقوق بین
هـاي   کشـور ـ دولـت «اعـالم کـرد کـه     2002استراتژي امنیت ملّی ایاالت متّحده آمریکـا در سـال   

). .Yoo, p.8(» .کننـد  عنوان یک دولت قدرتمنـد ایجـاد مـی    ناتوان خطر بزرگی را براي منافع ملّی ما به
 »کننـده ة نگـران پدیـد «عنـوان   هـاي نـاتوان را بـه    ، دولـت 2003ال اروپا در سـ  ۀاستراتژي امنیت اتحادی

A Secure Europe in a Better World(شناسایی کرد 4 (Dec. 12, 2003). .(ت   درحالی که شوراي امنیـ
ها فرومانده شـوند، مـردم جهـان     که دولت اذعان کرد که در صورتی 2005سازمان ملل متّحد در سال 

 In Larger Freedom: Towards(بهـره خواهنـد بـود     بـی ـ  که حق آنهاسـت ـ  از امنیت، توسعه و صلح

Development, Security, and Human Rights for All, U.N. Doc. A/59/2005 (Mar. 21, 2005)..(  
نظر تاریخی هنوز آشکار نیست که چرا فروپاشیدگی داخلی یک دولت تهدید  اما از نقطه

از آغاز دوران ). Yoo, op. cit., p.8(شود  المللی محسوب می بین جدي بر ضد صلح و امنیت
المللی تدوین کرده بود، تا پایان  عنوان بازیگر اصلی در امور بین صلح وستفالیا، که دولت را به

المللی تلقّی  تري براي صلح و امنیت بینها تهدید بزرگ ري میان دولتجنگ جهانی دوم درگی
جده به ستوه آورده روپایی را در قرون هفده و هها، ملل ا میان دولت هاي جنگ). Ibid(شد می

جنگ جهانی دوم به . میلیون نفر کشته شدند 15تا  13بود و اوج آن، جنگ جهانی اول بود که 
,Leitenberg , 2006(میلیون نفر  75تا  65حدود : مراتب کشتگان زیادي داشت p. 9 .( جاي

جنگ جهانی دوم تدوین شد، توسل به زور  ۀحد، که در بحبوحشگفتی نیست که منشور ملل متّ
عنوان تهدید اصلی برضد صلح و امنیت  ها را به فصل اختالفات مابین دولت و جهت حّل

این عمل با ممنوعیت کلّی توسل به زور میان ). U.N. Charter Art. 1(المللی معرفی کرد بین
شوراي امنیت . یا با مجوز شوراي امنیت پاسخ داده شدها به استثناي موارد دفاع از خود  دولت
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امور داخلی . تواند چنین مجوزي را صادر کند المللی می منظور حفظ صلح و امنیت بین تنها به
المللی مداخله  به هر حال نظام حقوقی بین. عنوان مبناي عمل شوراي امنیت نخواهد بود دولتی به

گیرد،  هاي تهاجمی در نظر می عنوان عذري براي جنگ به هاي دیگر را در امور داخلی دولت
ملل متّحد را از مداخله در «بنابراین منشور ملل متّحد . آلمان نازي بود ۀآشکار آن روی ۀنمون

و  »تمامیت ارضی«کند و از  منع می» ها است صالحیت داخلی دولت ةاموري که اساساً در حوز
  ).2منشور ملل متّحد، ماده (کند  ها حمایت می سیاسی دولت »استقالل«

ها به ارمغان آورده بود، درحالی  المللی نسبی را در بین دولت جنگ سرد آرامش و ثبات بین
کشـوري بسـیار    بـین  تعداد جنـگ . که در آن هنگام درگیرهاي داخلی بسیار ویرانگر شده بودند

ــین کشــوري در  38(هــاي قبــل  بیشــتر از دوره ــا بعــد از افــزایش بــود، ) 1945-1995جنــگ ب ام
هـا و اختـراع    خـاطر رقابـت ابرقـدرت    کشـوري بـه   هاي بین ها، تعداد جنگ چشمگیر تعداد دولت

هـاي   کشوري درگیري با کاهش جنگ بین).Yoo, op. cit., p.9(هاي اتمی کاهش یافت  سالح
ــزایش یافــت  ۀمســلّحان ــی اف ــابی، جنــگ . داخل ــر اســاس یــک ارزی ــی  ب از کــل % 77هــاي داخل

  )..Holsti, 1996, p.24(داد  تشکیل می 1995تا  1945هاي مسلّحانه از سال  درگیري
بـار اسـت، امـا ممکـن اسـت       داخلـی هرچنـد تأسـف    ۀهـاي مسـلّحان   خسارات ناشی از جنگ

اگر درگیري به یک دولت واحد محدود . المللی را تهدید نکند خودي خود صلح و امنیت بین به
هـاي   ها ممکن اسـت نقـض   گرچه دولت. ملل را تهدید نکندشده باشد ممکن است امنیت دیگر 

ها ممکن اسـت   ـ شاهد باشند، اما ملّت هاي داخلی همراه است که غالباً با جنگ حقوق بشري را ـ 
خاطر آثار روانی ناشـی   هاي فاحش حقوق بشري را همانند لطماتی وارد بر جمعیت خود به نقض

ت سـازمان ملـل متّحـد، بـه      . ط تلقی کننداز آگاهی از نقض حقوق بشر در سایر نقا شـوراي امنیـ
نظـامی در سـومالی و    ۀهـاي اقتصـادي در آفریقـا، مداخلـ     عنوان نمونه، اعمـالی را ماننـد تحـریم    

در ادامـه  . حمالت مسلحانه در بوسنی، جهت پایان دادن به نقض حقوق بشر تجویز کـرده اسـت  
  .گیرند هیم که در چهار مقوله جاي مید هاي دولت ناتوان را مورد بررسی قرار می خصیصه

  
  سرریز شدن -1-2-1

توان به عنـوان   اولین ویژگی را می: توان براي دولت ناتوان متصور شد سه ویژگی خارجی را می
هاي خروشانی از آوارگـان   دولت ناتوان سیل. نام برد) Kretjen, op. cit., p. 89(»سرریز شدن«

  . اغلب درك عظمت این مسئله دشوار است. کند می المللی ایجاد را در مرزهاي بین
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. هاي منطقه نیز سرایت کنـد  هاي شدید در داخل دولت ناتوان ممکن است به دولت درگیري
هاي بشردوستانه و ثبـات منطقـه در بـر     طور کلی نتایج وخیمی را براي وضعیت ها به این درگیري

مرزي به هـم پیونـد خـورده اسـت کـه       نظامی بین عملیات ۀوسیل تاریخ سیرالئون و لیبریا به . دارد
وضعیت . هایی از سوي دولتی که در ابتدا آغازگر عملیات بود در پی داشت العمل معموالً عکس

عظیمی از آفریقـاي مرکـزي و جنـوبی     ۀفروپاشیدگی شدید جمهوري دموکراتیک کنگو، منطق
هـاي   ، اوگاندا و رواندا اغلب در درگیـري زیمباوه، آنگوال، نامیبیا. را تحت الشعاع قرار داده بود

هاي شدید به  سرایت درگیري. درگیر بودند) برداري از منابع مهم طبیعی همچنین در بهره(کنگو 
هـاي آفریقـا افـزود، کـه تـاریخ نسـبتاً سرشـاري از         هاي همسایه بعد جدیدي را بـه جنـگ   دولت

  .هاي داخلی دارد درگیري
میلیون سـومالیایی در داخـل کشـور     1.55ل متحد گزارشی داد که سازمان مل 2009قبل از دسامبر 

شـوراي امنیـت در مـورد سـومالی، وضـعیت آوارگـان       2009در گزارش اکتبر سال . خانمان هستند بی
صـدها نفـر از هـزاران    . عنوان بدترین حالت آن در طول بیست سال توصیف کرده است سومالی را به 

  1.کنند در کشورهاي همسایه، کنیا و یمن، زندگی می هاي آوارگان سومالیایی در اردوگاه
  

  المللی عدم قابیلت در برقراري روابط بین -1-2-2
المللی دولت ناتوان تحـت   ت برقراري روابط بینهاي ناتوان این است که قابلی ولتویژگی دوم د

داً از دسـت  ت به خاطر زوال واقعی حکومت دولت نـاتوان شـدی  این قابلی. تأثیر قرار گرفته است
طور که در سومالی به علّت نبود یک عـاملی، کـه مشخصـاً مسـئول باشـد، اداره و       همان. رود می

هاي  ها و هم سازمان هم دولت. المللی را کامالً بغرنج کرده بود بین ۀایجاد روابط دو یا چند جانب
ت نـاتوان را امـري   منظور برقراري رابطـه در دولـ   االصول تعیین همتاي سیاسی به المللی، علی بین

خاطر پیوستگی  ها به کفایتی دولت ناتوان براي برقراري ارتباط با دیگر دولت بی. دانند دشوار می
  .بین کارآمدي و مسئولیت اهمیت دارد

ـ کشـورها برخـی    دولت نـاتوان جهـت برقـراري ارتبـاط بـا دیگـر دولـت         ۀت تقلیل یافتقابلی
ت تلفیقـی از شـروط اسـتقالل و    یـ اول، از آنجـا کـه قابل  . طلبد تر را می ها با ماهیت اساسی بررسی

                                                                                                                                                     
1. http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/03/somalia.refugee.conditions/; Some 
74,000 Africans Cross Gulf if Adan to Yemen in Record-Breaking Year, UNHCR, Dec. 

18, 2009, available at http://www.unhcr.org/4b2bac179.html. 15/08/2011.
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-Crawford, 1979, pp. 47(حکومت است،  گونـه فـرض    یافته بایـد ایـن   ت تقلیل این قابلی). .8
هـاي نـاتوان تـاکنون     با این حقیقت مفروض کـه دولـت  . کند شود که استقالل دولت را متأثر می

اند، باید پذیرفت که اگرچـه اسـتقالل مـادي دولـت      مه دادهبدون هیچ استثنایی به حیات خود ادا
متأثر شده است، یا شاید کـامالً از بـین رفتـه باشـد، امـا اسـتقالل صـوري آن بـه معنـاي جـدایی           

ظاهراً وجود دولت ناتوان کـامالً بـه حالـت صـوري اسـتقالل      . ساختاري به قوت خود باقی است
  .بستگی دارد

شـناختی دولـت، کـه     حقوقی از استقالل با مفهوم جامعـه ـ  میواضح است که این استنباط رس
عنـوان شـرطی الزم و ضـروري بـراي      مشـروع از زور را بـه   ةحکومت کارآمد و انحصار اسـتفاد 

شـناختی حکومـت اسـمی و عـدم      نظـر جامعـه   از نقطـه . کنـد، مغـایرت دارد   بودن تلقّی می دولت
از این نقطه نظر دولـت بـدون   . شود دولت میانحصار استفاده از زور سرانجام منجر به اضمحالل 

  .تواند وجود داشته باشد استقالل مادي الزم نمی
ـ  الملل استقالل مادي را بـا حـق قـانونی     هنجاري نسبت به نظم و حقوق بین ـ دیدگاه اخالقی

اصوالً این همان چیزي است که دولت ناتوان را قـادر  . کند رسمی تعیین سرنوشت جایگزین می 
ـ  وضعیتی قـانونی  ۀمنزل این امر ماهیت مسلّم استقالل را به. یک دولت باقی بماند ۀمنزلکند به می

الملـل معاصـر    المللی در حقوق بین نهاد کارآمد نظم حقوقی بین ۀمنزل دولت به ۀرسمی، که الزم 
یعنـی   طور ضمنی ماهیت مسلّم عناصـر مـرتبط آن   همچنین به(دهد  مفروض است، مهم جلوه می

رسـمی اسـتقالل   ـ  عـالوه ویژگـی قـانونی    بـه ). ها حکومت و اهلیت برقراري ارتباط با دیگر دولت
هـاي   رغـم فقـدان ویژگـی    را علـی ) ناتوان(اهمیت اساسی عامل خارجی شناسایی استمرار دولت 

  .دهد داخلی اساسی نشان می
کنـد   را ایجـاد نمـی   هـا  دوم، از آنجا که استقالل صوري صالحیت برقراري بـا دیگـر دولـت   

)Dugard, L. Bethleham, Plessis, 2007, p. 84 .(       حکومـت اسـمی برابـر اسـت بـا کنتـرل
منظـور ایفـاي    سیاسی کامالً از دست رفته و فقدان یک عامـل مسـئول، قابلیـت دولـت نـاتوان بـه      

 ۀفروپاشـیدگی دولـت یـک مشـکل اساسـی را بـراي مسـئل       . المللی تحلیل رفته است تعهدات بین
مغـایرت دارد ایجـاد   ) الملـل  بـین (الذّاتـه، بـا ویژگـی هنجـاري حقـوق       مسئولیت دولـت کـه فـی   

طـور   اگرچه وجود یا اعتبار قوانین حقوقی ممکـن اسـت بـه   ). .Kreijen, op. cit., p 97(کند می
جوید؛ فروپاشیدگی  هنجاري خود دوري نمی ۀمستقیم تهدید نشوند، اما دولت ناتوان از خصیص

  .کند الملل می دي را متوجه کارآیی حقوق بیندولت تهدی
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فقـدان حکومـت مقتـدر و در نتیجـه عـدم      .کارآمـدي اسـت   ۀنمایاند مسئل اصلی که رخ می ۀمسئل
هـاي خـود جامعـه     تواند به وظایف و مسـئولیت  مشروع از ابزار زور، دولت نمی ةکنترل مؤثر بر استفاد

هـاي بشردوسـتانه    حمایـت از حقـوق بشـر و نظـارت    الخصوص در مورد  این مسئله علی.عمل بپوشاند
هـاي قانونگـذاري و حکـومتی اجرایـی و همچنـین فقـدان قـدرت         خاطر فقدان کنترل به. مشهود است

ــر از دســت دادن انحصــار اســتفاده   ــی در اث ــوق    از زور، الزم اجرای ــودن حقــوق بشــر و حق االجــرا ب
ت     حقوق بشر علـی . بشردوستانه تا حد زیادي امري باطل و غیرواقعی است الخصـوص وجـود حاکمیـ

ت سـرزمینی     ـ  سـرزمینی دولـت    ۀخود به سلط ۀقانون را، که به نوب ـ بسـتگی دارد،   در واقـع بـه حاکمیـ
  )..Jennings, 2002, pp. 27-44 at p. 41(کند  مسلّم فرض می

اگر به این ویژگی دولت ناتوان صفت کارکردي بدهیم، در ایـن صـورت فروپاشـی دولـت     
المللی نمایندگی کنند و  هایی که بتوانند دولت را در سطح بین ارت خواهد بود از فقدان هیئتعب

اصوالً نهادي که اختیار مذاکره و نمایندگی دولـت را داشـته   . از دنیاي اطراف خود تأثیر پذیرند
).Ibid(باشد وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد غیرقابل اعتماد است 

رغم داشتن اهلیت حقوقی براي مقاصد سیاسی، فاقـد قـدرت الزم    لت علیاز این دیدگاه دو
منظـور   کنـد، نبـود نماینـدگی کارآمـد بـه      آن چه در اینجا مهم جلـوه مـی  . براي اجراي آن است
  .المللی است تا عقدي را منعقد کند و دولت را بدان متعهد کند حضور در مجامع بین

ت دولـت   یناین چالشی حقوقی است که در یک نظام ب هـا و رضـایت    المللی که براساس حاکمیـ
اي از مسـائل بـراي حقـوق و     هاي کارآمد و مقتدر ندارند پاره آنها استوار است، جوامعی که حکومت

ـ   الملـل، فقـدان حکومـت مرکـزي یـک دولـت       به لحاظ حقوق بـین . کند الملل ایجاد می سیاست بین
بـه  . رسـاند  المللی سرزمینی یا جمعیتی را به صفر می بط بینکشور، احتمال انعقاد معاهده یا برقراري روا

تواننـد وارد   هـا نمـی   الملل، فروپاشی حکومت مرکـزي بـدین معنـا اسـت کـه ملّـت       لحاظ سیاست بین
هـاي تجـارت    در شبکه). Yoo, op. cit., p. 12(روابط متقابل سودمند با آن سرزمین یا جمعیت شوند

هاي محیط زیستی و حقـوق بشـري مشـارکت جوینـد و در سـطح       سازمانها و  نامه الملل و موافقت بین
  . المللی نیستند المللی قادر به انجام تعهدات بین بین

  
  ایجاد فجایع حقوق بشري و بشردوستانه -1-2-3

عـدم اقتـدار دولـت نـاتوان     . شـود  دولت ناتوان به لحاظ خارجی فجایع حقـوق بشـري را موجـب مـی    
هـا تصـمیم بـه مداخلـه بـه       کند که دیگر دولـت  جمعیت شهروندي ایجاد میهاي بزرگی را براي  زیان
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هاي ناتوان باعث بروز خشونت، گرسـنگی و اغلـب سـیل     دولت. گیرند منظور برقراري مجدد نظم می
). Yoo, op. cit., p.10(نهـد   شوند که بار سـنگینی را بـر روي دوش همسـایگان آن مـی     آوارگان می

هـاي مسـلّح در    فروپاشی نهادهاي دولتی در سومالی منجـر بـه ظهـور گـروه    ،1993براي مثال در سال 
هاي بشردوستانه را به دنبـال   سرتاسر آن کشور شد که به فقر و گرسنگی انجامید و تقاضا براي کمک

رو شد، که در آن فقدان حکومت مرکزي مقتـدر   اي مشابه روبه از سوي دیگر، هائیتی با مسئله. داشت
. ایـاالت متّحـده کـرد    ۀهـایی از آوارگـان را روانـ    اي بشردوستانه شد که آن هم موجه منجر به بحران

هـاي بشردوسـتانه    توسل به زور را جهت کمک به تحویـل کمـک   ةسازمان ملل در هر دو مورد اجاز
مسـائل مشـابه دیگـر    . انـد  ها بـه شـرایط ثبـات سیاسـی و اقتصـادي نرسـیده       یک از این دولت هیچ . داد
هاي ناتوان یکی از عوامل مهم بروز فجـایع بشردوسـتانه    دهد که دولت ریقا نشان میخصوص در آف به

  ).Ibid(است 
فقر، بیماري و سیل آوارگـان کـه بـا عجـز     : هاي مربوط به امور بشردوستانه عبارت است از چالش

رود و فشـار   هاي خـارجی و منـابع بشردوسـتانه فراتـر مـی      کمک ۀدهد و از حد بودج دولت روي می
همچنـین مـواردي   ). Foreign Secretary Jack Straw,6 Sep 2002. (کنـد  یادي را بر آنها وارد میز

هـاي قـومی یـا مـذهبی      است که فروپاشی نهادهاي دولت منجر به درگیرهاي مسـلحانه در بـین گـروه   
هـاي   گـروه  ۀوسـیل  آن بـه  ۀدر یوگسالوي سابق، از بین رفتن حکومت مرکزي منجر به تجزیـ . شود می
دولت کمونیست در کنار هـم   ۀوسیل ها شد که به ها و کوزوویی ها، بوسنی ها، کروات تلف، صربمخ

 سـازي  ها جهت اعمال کنترل بر تمـام سـرزمین یوگسـالوي منجـر بـه پـاك       تالش صرب. مانده بودند
ژنوسید در روآنـدا را ممکـن اسـت محصـولی از فروپاشـی اقتـدار       . خانمان شدن افراد شد نژادي و بی

ت بـه         دولت دانست که در آن ترور رهبر حکومت و فروپاشی حکومـت موجـب شـد تـا یـک قومیـ
همیشـه تـرس از ایـن     ).Yoo, op. cit., p.10(گروه دیگر حمله کند و تالش نماید تا آن را نـابود کنـد  

هـاي قـومی و    که ممکـن اسـت گـروه    هاي همسایه ـ  هاي داخلی به دولت وجود دارد که این درگیري
هایی متمایل به حمایت از یکی از اطراف درگیري در آنها وجود داشـته باشـند ـ     ه یا گروهمذهبی مشاب
هاي همسایه ممکن است تضعیف شوند یا به خاطر تحت فشار قرار گرفتن نیاز بـه   دولت. سرایت کند

 ,D. Fearon & D. Laitin(شـود  ثباتی در منطقـه مـی   افزایش تجهیزات نظامی یابند که خود موجب بی

2003, p. 13. .(فروپاشـی اقتـدار دولـت     ۀهـاي داخلـی، کـه نتیجـ     هاي بشردوستانه در اثر جنگ بحران
منظـور پایـان دادن بـه جنـگ و ایجـاد صـلح دائمـی         هـاي قَـدر را وادار بـه مداخلـه بـه      است، دولـت 

  ). .Yoo, op. cit., p. 11(کند می
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  المللی ایجاد مسایل مربوط به امنیت بین -1-2-4
 11المللی است و باألخص بعد از حمالت  با امنیت بین ۀرم دولت ناتوان که در رابطویژگی چها

عنوان مرکز تربیت  در کانون توجه قرار گرفته است، این است که دولت ناتوان به  2001سپتامبر 
در صورت فقـدان  . اند تروریستی شناسایی شده ۀیافت هاي سازمان گرایی و محلی براي گروه افراط
قاچاق مواد مخدر، تسـلیحات  (هاي غیرقانونی اقتصادي  حکومتی مؤثر، خشونت و فعالیت کنترل

پیشه دولت را به  هاي رذالت هاي تروریستی و رهبران دولتگروه.یابد افزایش می) نظامی و انسان
  . دهند سمت و سوي آنارشی فراگیر سوق می

آنارشیک تبدیل شوند که ها بدون داشتن یک حکومت متمرکز ممکن است به مناطق  دولت
توانند منابعی را براي خود ایجاد کنند و به تربیـت افـراد خـود     هاي تروریستی به راحتی می گروه

رسـد برخـی از    بـه نظـر مـی   . هایی را براي شروع حمالت تروریستی ایجاد کنند بپردازند و پایگاه
هاي تروریستی آن  روهنواحی یمن به خاطر حکومت مرکزي ضعیف غیرقابل کنترل هستند زیرا گ

در افغانستان که تحت کنترل مرکزي شدید طالبـان  . )Ibid(اند  نواحی براي اختفاء خود برگزیده
بنـابراین از  . شود هاي آزاد القاعده در سرزمین افغانستان مشاهده می قرار دارد، با این حال فعالیت

هـاي   در مقیـاس زیـاد، سـازمان    هـاي آزاد و  رود که از فعالیت حکومت مرکزي قانونی انتظار می
، 2001سـپتامبر   11بعـد از حمـالت   . المللی در خاك خود ممانعت به عمل آورند تروریستی بین

خـاطر پتانسـیل    هـاي نـاتوان بـه    مقامات حکومت ایاالت متّحده به ایـن بـاور رسـیدند کـه دولـت     
ت ملّـی    عنوان پایگاه خود، تهدید بز هاي تروریستی به برداري از سوي گروه بهره رگی بـراي امنیـ

هاي تروریستی ممکن است به خاطر فقدان اقتدار  عالوه بر این، گروه. شوند آمریکا محسوب می
هاي ناخوشـایند ماننـد قاچـاق     حکومتی بازیگران غیر دولتی مبادرت به اشکال دیگري از فعالیت

  ).Yoo, op. cit., p. 11(شویی کنند مواد مخدر، قاچاق انسان و پول
توانـد مـأمنی بـراي     هاي ناتوان می ظهارات رییس جمهور اسبق آمریکا، جیمی کارتر، دولتطبق ا

شـویی،   هاي تروریستی جویاي پناهگاه و حمایت و محل مناسـبی بـراي قاچـاق دارو، پـول     ایدئولوژي
هـاي   محیط زیست، سیل عظیم آوارگـان و مهـاجرت   ةنشد هاي عفونی، فروسایی کنترل شیوع بیماري

ا بایـد گفـت کـه چنـین      ). Carter, “The Human Right to peace”, 2004(1باشـد  غیرقـانونی  امـ
دهد و ممکن است به افکـار   هاي ناتوان ارائه می اي تصویر نادرستی از دولت هاي هشداردهنده ارزیابی

  .گري منجر شود هاي ناتوان دامن زند و به نظامی سیاسی بدي در رابطه با دولت
                                                                                                                                                     
1. www.globalagendamagazine.com, visited at: 14/04/2011.



  92بهار و تابستان ، 39دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  54

هاي مستقل و  المللی به وجود انحصاري دولت ل متّحد، صلح و امنیت بینبه اعتقاد سازمان مل
هاي خود و در سیاستگذاري براي جمعیت خود و انجام تعهدات  توانا در جهت کنترل سرزمین

ترین وسیله در جهت کنترل یا ممانعت از رفتاري هستند  ها ظاهرًا مهم دولت. المللی بستگی دارد بین
). Yoo ,op cit, p. 2(کند  ها را تهدید می ی و رفاه جهانی و امنیت دیگر دولتالملل که نظم بین

آنها به مانند . شوند المللی تلقی می هاي ناتوان تهدیدي براي صلح و امنیت و ثبات بین دولت
 .Nguyen, op(کنند المللی همچون القاعده عمل می هاي تروریستی بین دستگاهی براي تربیت گروه

cit., p. 5 .(هایی براي نقل و انتقال  کند تا به محل فقدان اقتدار حکومتی با ثبات آنها را قادر می
در . هاي کشتار جمعی تبدیل شوند غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق انسان و یا تکثیر تکنولوژي سالح

ا بار حقوق بشري ر هاي ناتوان فجایع مصیبت سومالی، روآندا، هائیتی و یوگسالوي سابق، دولت
هاي داخلی در مقایسه با  خاطر جنگ از پایان جنگ جهانی دوم افراد زیادي به. اند مرتکب شده

هاي ناتوان رخ داده است  اند، که بسیاري از آنها در دولت المللی کشته شده هاي مسلّحانه بین درگیري
)Yoo, op. cit. .(با اجازه دادن به  هاي ناتوان با ایجاد صدمه به افراد شهروند خود یا کشور دولت

.کنند المللی ایجاد می ها جهت فعالیت در خاك خود تأثیرات خارجی منفی را در نظام بین تروریست
  

  رهیافتی عینی در درماندگی دولت -2
منظور حفظ انحصار  عدم قابلیت همان ترجمان فروپاشیدگی نهادهاي حکومتی و عدم توانایی به

ایـن  . سـازد  محتوایی خاصی را آشکار مـی  بی1دیدگاه تجربی مشروع از زور است که از ةاستفاد
از دولت بر ابزار تکیه دارد تا  2شناختی از آنجا که مفهوم جامعه. است) قدرت(فقدان بنیانی ابزار 

, Jackson, R.H. and. Rosberg, C.G., 1982(اهداف pp. 2-4(.     بنـابراین دشـوار اسـت کـه
                                                                                                                                                     

دیدگاه تجربی در خصوص دولت بیانگر این است که دولت بیشتر بر روي جمعیت دائمی و حکومت مؤثر و .1
ت که باثبات اس ۀگواه تجربی از جامع ۀمنزل جمعیت دائمی به. کند تمرکز می عناصر شاکله دولت ۀمنزل کارآمد به

. یافته داراي فرهنگ مشترك استسیاسی یکپارچه و نظام ۀشناختی سیاسی داللت بر جامع در چارچوب جامعه
جکسون و روزبرگ ویژگی تجربی .1.دهد هاي اجرایی و قانونگذاري متمرکز تشکیل می حکومت کارآمد از ارگان

کشور و مردم ـ  مال کنترل بر سرزمین دولتکنند و آن را حکومت مرکزي داراي صالحیت اع می را تعبیر دوباره
  .کنند مقیم در آن تلقی می

شناختی دولت گروهی جمعی است که صالحیت قهري و سازمان و تشکیالت دائمی دارد  طبق مفهوم جامعه.2
و داعیۀ استفادة انحصاري از زور بر سرزمین و مردم خود و همچنین تمام اعمالی را دارد که در حوزة 

بودن  شناختی حق انحصاري استفاده مشروع از زور، معیار اصلی دولت از دید جامعه. دهد روي می صالحیتش
  .است
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شناختی  ظاهراً، مفهوم جامعه. تجربی دولت ناتوان را دولت نامید ـ  شناختی بتوان از دیدگاه جامعه
. الملل دولت ناتوان هنوز دولت اسـت  زند زیرا از دید حقوق بین در این مورد حرف آخر را نمی

حقوقی از دولت بـر اهـداف اسـتوار اسـت تـا       ـ  با در نظر گرفتن این واقعیت که مفهوم هنجاري 
تواند از فقدان آشکار عنصر تجربی در داخل دولت با تأکیـد   مفهوم می بنابراین این). Ibid(ابزار 

بنـابراین  . بر جوانب حقوقی آن، به خصوص جدایی قانونی یـا اسـتقالل رسـمی، اغمـاض نمایـد     
بخشـی از نظـم    ۀمنزلـ  نظـم هنجـاري یـا دولـت بـه      ۀمنزل وجود دولت با توجه به مفهوم دولت به

بنـابراین گـرایش مفهـوم    ). .Kreijen, op. cit., p. 98(سـت  المللـی قابـل توجیـه ا    حقـوقی بـین  
بودن جهت برقراري شرایط معینی مانند حکومـت کارآمـد اسـت تـا      حقوقی از دولت ـ  هنجاري 

تجربـی از   ـ  شـناختی  این که وجود واقعی آنها را الزم بداند، که طبق تعریف براي مفهوم جامعـه 
را آن بـر وقـایع اجتمـاعی بسـتگی دارد کـه ریشـه در       رسد، زیـ  بودن غیرممکن به نظر می دولت

  ).Ibid(واقعیت دارد 
جهت مفروض دانستن آن چه ممکن است به لحاظ تجربی نقص 1اما گرایش دیدگاه حقوقی

کند زیرا طرفداران سرسخت دیدگاه  و عیب باشد، کامالً وجود مستمر دولت ناتوان را توجیه نمی
فروپاشی کامل نظم هنجـاري و قـانونی دولـت بـا مشـکل مواجـه       فرمالیستی هم هنگام  ـ  حقوقی 

طبق ).  Kelsen, CUP, p.181(کلسن نظم حقوقی را با دولت یکی دانسته است).Ibid(شوند می
ا  . این دیدگاه دولت باید به لحاظ ضرورت منطقی هنگام از بین رفتن نظم حقوقی از بین برود امـ

رسد کـه وجـود مسـتمر     بنابراین به نظر می .ها دارد دولتۀگیري مغایرت آشکار با روی این نتیجه
هاي ناتوان تنها با پذیرفتن این که آثار خارجی معینی جوابگوي استمرار آنها هستند، قابل  دولت

هاي  المللی از دولت مفروض بین ۀظاهراً پذیرش این که دولت ناتوان با توجه به جامع. توجیه باشد
الملـل   بنابراین طبق حقوق بـین . رسد ستمري دارد، منطقی به نظر میمستقل و حاکم برابر وجود م

شـود، بلکـه بـا توجـه بـه نظـم حقـوقی         تنها برحسب نظم حقوقی داخلی توصـیف نمـی   دولت نه 
عنوان اصول حقوقی اصلی این نظم از  حق تعیین سرنوشت و برابري به: المللی قابل توجیه است بین

  .کند می هاي ناتوان حمایت استمرار دولت
                                                                                                                                                     

مظهر نظم حقوقی داخلی است، پس  طبق دیدگاه حقوقی دولت نظم هنجاري است و به عبارتی دولت.1
آوري  صورت الزامتواند به نظم هنجاري می ۀمنزلصرفًا به دولت. یک واقعیت حقوقی محض است دولت

حاکمیت، به احتمال زیاد، تنها در . اعمال اقتدار کند، باألخص اگر چنین اقتداري حاکم و مستقل قلمداد شود
دهد چارچوب نظم هنجاري روي می
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منـدي در داخـل دولـت    نظر کردن از عناصر تجربـی دولـت   بنابراین دیدگاه حقوقی با صرف
المللـی ماننـد    هـاي حقـوقی بـین    ارزش. ناتوان ممکن است فروپاشی دولت را مد نظر قـرار دهـد  

قابل توجه این  ۀنکت. هایی تقسیم کرده است زمین را به دولت ةبرابري و حق تعیین سرنوشت،کر
ها وجـود   عنوان دولت ها باید به رغم پاسخ گو نبودن مفهوم تجربی دولت، این تکه که علیاست 

المللـی    هایی است که نظم بین داشته باشند و عدم وجود آنها، انکار مستقیم ویژگی بنیادي ارزش
فرمالیسـتی   ۀرسـد قیمتـی کـه بایـد بـراي دیـدگاه سرسـختان        بنابراین به نظر مـی . کند را برقرار می

 ۀالمللـی بـه هزینـ    بودن پرداخت، احتماالً استقرار نظـم بـین  الملل و دولت رخصوص حقوق بیند
  ).Kreijen, op. cit., p. 99(مرج داخلی باشد و نظمی و هرج بی

بـر مـردم و یـا بخشـی از     باید ذکر کرد گاهی در اثر جنگ داخلی، حکومت کنترل خود را
 ۀکـه ادامـ   کشور نیست مگر اینـ  بقاي دولت  ۀاز ادام دهد، ولی این امر مانع سرزمین از دست می

کشـور جدیـدي   ـ   المللی دولـت  هاي داخلی به تجزیه بیانجامد و در اثر شناسایی جامعه بین جنگ
هـاي   تأسیس شد یا جمهـوري  1971پاکستان در سال  ۀمانند بنگالدش که از تجری(وجود آید  به

زاده، موسـی ). (وجـود آمدنـد  نحـالل شـوروي بـه   آسیاي مرکزي و قفقاز و بالتیک که پـس از ا 
1383 :41.(  

کشور باید حکومت مؤثر و کارآمدي داشته باشد تـا بتوانـد بـا دیگـر     ـ  نتیجه اینکه هر دولت 
شود، بنابراین وقتی دولتی به هـر   کشورها رابطه برقرار کند معموالً این شرط با شدت اعمال نمی

ترل بر سرزمین و مردم خود نباشـد، از دولـت بـودن سـاقط     علتی به طور موقت قادر به اعمال کن
  ).85: 1372آکهرست،(شود  نمی

  نتیجه
خواهانه و با هدف اعطاي آزادي بـه مـردم و تسـاوي     هاي آزادي تمامی مستعمرات دنیا با جنبش

 ۀیـ اسـتعمار، کـه رو  . الملل استقالل خود را دوباره بازیافتند جدید بین ۀحقوقی تمام ملل در جامع
المللی قبل از جنگ جهانی دوم بود، بـا ادعاهـاي تسـاوي و تعیـین سرنوشـت       قانونی در نظم بین

هاي سیاسـی در سـازمان    برخورداري مردم از حق تعیین سرنوشت و توسعه. غیرقانونی اعالم شد
زده بـراي کسـب    سـازي شـتاب   این آماده. ملل متّحد منجر به استعمارزدایی در آسیا و آفریقا شد

  .بودن نادیده گرفت ذاته موقعیت داخلی و همچنین آمادگی آنها را براي دولت ستقالل فیا
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د تسـهیل شـد     ۀوسیل این روند اعطاي استقالل به مجمـع   1514ۀدر قطعنامـ . سازمان ملـل متحـ
ضرورت پایان بخشیدن سریع و بدون قید و بند به استعمار در تمامی «عمومی سازمان ملل متّحد، 

بدین منظور مجمع عمومی اعالم کرد که عـدم آمـادگی کـافی    . اعالم شد» وانب آناشکال و ج
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی یا آموزشی نباید به هیچ عنوان عـذري در جهـت تـأخیر در اعطـاي     

  .استقالل قلمداد شود
توانسـت   ماهیت روند استعمارزدایی حاکی از این است که معیار سنّتی کارآمدي دیگر نمـی 

هاي جدید  هاي مدعی حاکمیت اعمال شود، با این حال، شناسایی دولت موجودیت درخصوص
  .نشان داد که معیار سنّتی حکومت مؤثر به نفع حق تعیین سرنوشت نادیده گرفته شده است

الملل معاصر ایجاد شد، با استعمارزدایی  به هر حال، مفاهیم جدیدي در چارچوب حقوق بین
بـا  . هاي جدیدي با ضعف درونی تأسیس شدند المللی تغییرکرد و دولتنظم حاکم بر روابط بین

تضـعیف مفهـوم    ةکننـد  خود بیـان خودي این وصف، ضعف درونی کشورهاي جدیدالتأسیس به
این واقعیت است که کشورهاي نوپا  ةدهند کشور در نظم حقوقی جدید نیست، بلکه نشانـ دولت

توانند پیشـرفت نمـوده و موقعیـت خـود را در نظـام حقـوق       تعهداتی دارند که با عمل به آنها می
کشـور بیانجامنـد، هـر چنـد بـا عـدم       ـ   الملل مدرن تثبیت و به تبع آن، به تثبیت جایگاه دولت بین

در فرض اخیر، تجلی مفهوم . پایبندي به تعهدات خود ممکن است به سرعت راه زوال را طی کنند
هاي ضعیف نوظهور، در نهایت شرایطی را براي  این دولتحاکمیت سلبی با عدم کفایت داخلی 

در وضعیتی که کمبود منابع داخلی و فقـدان فشـارهاي خـارجی از    . کنندشان فراهم می فروپاشی
توانند نـاامنی داخلـی را بـراي     هاي ضعیف می رود، دولت ترین معضالت موجود به شمار می مهم

هـاي   ثبـاتی سیاسـی و درگیـري    هایی، بی چنین وضعیتعموماً در . شهروندانشان به ارمغان آورند
بـه همـین   . شـود  کند و در نهایت نیز به فروپاشی آنها منجر می داخلی ضعف دولت را تشدید می

هاي ناتوان، عبارتی ضـد و نقـیض اسـت، زیـرا ایـن       شود اصطالح دولت دلیل است که گفته می
چنـین  . باشـد  ملزومات شهروندان خود نمیها در مفهوم واقعی موظف به تأمین مایحتاج و  دولت
. هایی حتی قادر به تأمین خدمات سیاسی اساسی و اولیه در قبال شهروندان خود نیز نیستند دولت

هاي اجتماعی و تأمین صلح و برقراري عـدالت؛ بـه عبـارت دیگـر در      آنها در رسیدن به پیشرفت
هاي ناتوان ضرورتاً از ایـن   دولت. اندتأمین الزامات یک دولت مدرن، با مشکالتی اساسی مواجه

بهتر براي شـهروندان خـود    ةاند که قادر به ایفاي تعهد خود در جهت تأمین آیند نظر ناتوان شده
  .اند مقابل تبدیل به تهدیدي بر جان و زندگی آنها شده ۀنیستند و دقیقاً در نقط
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الملـل دچـار    نظر حقـوق بـین   قطههاي ناتوان از ن توان پذیرفت که دولت تردید می بنابراین، بی
عنـوان یـک پـیش     سوء عملکرد هستند، زیرا آنها کمترین قابلیت را براي ایفاي تعهدات خود بـه 

الملـل بـه    تابعان کارآمد حقوق بـین  ةتوانند در زمر فرض بنیادي حقوقی دارا بوده و به سختی می
ناتوان با تمام اوصافی که دارنـد  هاي  گفت که دولت توان یماز این منظر . رسمیت شناخته شوند
شـوند و حتـی   ها، دولت در معناي واقعی محسوب نمـی  دولت ۀالملل و روی هنوز طبق حقوق بین

المللـی بـوده و    خاطر عملکرد نادرست، تهدیدي علیـه حکومـت قـانون و صـلح و امنیـت بـین       به
  .برند الملل را از بین می هنجاري حقوق بین ۀخصیص
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