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Abstract 
The principle of non-interference is the 
fundamental rights and obligations of each 
state, which originates from the principle of 
equality of their sovereignty. One of the 
principles that follows the principle of non-
intervention is the rule of non-use of force. 
One of the fundamental rules of international 
law is stated in various international 
documents and treaties, specifically in 
paragraph 4 of Article 2 of the UN Charter. 
But the principle of non-intervention has 
exceptions, one of which is the invitation to 
intervene. Intervention based on the 
invitation is basically used in the case of 
military assistance of the foreign states's 
forces in an internal armed conflict with the 
prior consent of the legitimate and legal 
government of another state and with the aim 
of supporting the government's efforts 
against any non-state entity or real persons in 
the territory and the insurgent group does not 
have the right to invite foreign forces in 
international law, and only the legitimate 
government has this right. Therefore, the 
consent of the ruling government is the basic 
element regarding the concept of an 
invitation to intervene and the international 
responsibility of the third country will be 
fulfilled in the absence of this factor, and the 
action of that state will be considered an act 
of aggression. In this regard, it has provided 
the important theories for the legal validity 
including recognition, effective control, and 
democratic legitimacy. Of course, the issue 
of inviting intervention and its connection 
with the right of people to self-determination 
is one of the controversial issues in 
contemporary international law. So, this 
research has tried to investigate the legal 
aspects of the issue of consent to military 
intervention by a third state. 

Keywords: Non-Intervention, Prohibition of 
Use of Force, Invitation to Intervention, 
Consent, Circumstances Precluding 
Wrongfulness. 

  چکیده

 بنیادین کشورهاست تکالیف و حقوق جمله از مداخله عدم اصل

 دارد. یکی از اصولی کهها  آن حاکمیت يتساو اصل در که ریشه

قاعده منع توسل به زور است. ، باشد در امتداد اصل عدم مداخله می

 در باشد و می الملل نیب بنیادین حقوق قواعد از یکیاي که  قاعده

 چهارم بند در خاص به طور و یالملل نیب مختلف و معاهدات اسناد

استثناهایی  مداخله عدم اصل است. اما شده انیمنشور ب دو ماده
 بر اساس مداخله است. مداخله به دعوتها  نآ از یکی که دارد

، یخارج کشور روهايین ینظام مساعدت مورد در اصوال دعوت
 ومت مشروعکح یقبل تیرضا با یداخل مسلحانه ريیدرگ کی در

 بر ومتکح هاي تالش از تیحما هدف با و گرید کشور یو قانون

ن یدر سرزم یقیاشخاص حق ای یردولتیغ تیموجود هر نوع هیعل

 حق یشورش گروه براي الملل نیب حقوق رود و در یم کار به اش

 ومتکح تنها شود و یگرفته نم نظر در یخارج روهايین از دعوت

 اساسی عنصر است. بنابراین برخوردار ن حقیا از یقانون و مشروع

است  حاکم رضایت دولت، به مداخله دعوت مفهوم خصوص در
مسئولیت ، خلفانه عملوصف مت کننده که در نبود این عامل زائل

المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز  بین

 اعتبار براي مهمی شود. در این خصوص نظریات محسوب می

 مؤثر کنترل، است از جمله شناسایی شده ارائه چنین دعوتی حقوقی

ارتباط  مداخله و به دعوت دموکراتیک. البته موضوع و مشروعیت
 بحث برانگیز موضوعات جمله از مردم سرنوشت نتعیی حق با آن

بدین منظور در مقاله حاضر سعی  .است معاصر الملل بین حقوق در

هاي حقوقی مسئله رضایت به مداخله  جنبه بررسی به است شده

  نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.

دعوت به ، منع توسل به زور، عدم مداخله: واژگان کلیدي
  وصف متخلفانه عمل. کننده جبات زائلمو، رضایت، مداخله
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  مقدمه

است که ها  آن برابرند و این تساوي ناشی از حاکمیت هم با که است هایی دولت از متشکل المللی بین جامعه

الملل که هرچند مفهوم  است. یکی از مسائل بنیادین حقوق بین  منشور ذکر شده 2این مقرره در بند اول ماده 

 باشد. بر اساس اصل عدم مداخله می، باشد روبرو می ف نظرالبحث برانگیزي و اخت، وضوح عدم، ابهامآن با 

ذاتا جزو صالحیت داخلی هر کشوري است و بر  که اموري در تواند نمی دولتی هیچ، لهعدم مداخ اصل

کند.  تحمیل را خود دیدگاه و نظر نماید و مداخله، است ملت و کشور یک داخلی ارکان و عهده ساختارها

 المللی امنیت بین و صلح، در نتیجه آن و کشورها استقالل و حاکمیت حفظ موجب مذکور اصل رعایت

 این در مندرج مقررات از یک هیچ«: دارد می مقرر منشور در این خصوص 2 ماده هفتم بود. بند خواهد

 کند دخالت، است کشوري هر داخلی صالحیت جزو ذاتاً که اموري در دارد نمی مجاز را ملل متحد منشور

  »....دهند قرار منشور این مقررات تابع را موضوعاتی چنین که کند نمی ملزم نیز اعضاء را و

قاعده منع توسل به زور است. ، باشد همچنین یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می

 به و یالملل نیب مختلف معاهدات و اسناد در باشد و می الملل نیب حقوقبنیادین  قواعد از یکیاي که  قاعده

1چهارم بند در خاص طور
نیز قاعده منع توسل  يدادگستر یللالم نیب وانیاست. د شده انیب منشور 2 ماده 

                                                     
د از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوري یا از هر روش المللی خو کلیه اعضاء در روابط بین -1

  دیگري که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداري خواهند نمود.
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 حقوق نیترکد و یالملل نیب ییقضا هیرو داند و همچنین می یعرف الملل نیب حقوق زمره در به زور را

 یکی که دارد استثناهایی، مداخله عدم اصل اند. اما داشته تأکید و استناد قاعده نیا بر همواره زین الملل نیب

 برانگیز حقوق مسائل چالش از یکی ه خود این دعوت به مداخلهمداخله است ک به دعوت ها، آن از

آفریقا  شمال ياز کشورها برخی و خاورمیانه منطقه که باالخص در داخلی يها است. جنگ الملل بین

به میان  را آن پیرامونی يها بحث و الملل بین حقوق در مداخله به دعوت موضوع، است  روي داده

شورشیان طرفین درگیري  دیگر يسو از و حاکم دولت طرف یک از ها نگج این آورد. در واقع در می

 و نموده نظامی کمک درخواست ها دولت سایر از است ممکن درگیري طرفین دهند و می تشکیل را

  نمایند. مداخله به دعوت اصطالحاً

 این با که دولتی.است حاکم دولت يسو از مداخله درخواست، مداخله به دعوت آغازین  نقطه

 بنابراین نماید. می اعالم شد خواهد انجام ثالث يسو از که مداخالتی به نسبت را خویش رضایت، اقدام

است که در نبود این عامل  حاکم دولت رضایت، مداخله به دعوت مفهوم خصوص در اساسی عنصر

ن کشور المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آ مسئولیت بین، وصف متخلفانه عمل کننده زائل

دالیل و ، ها وضعیت، شرایط، وصف متخلفانه عمل کننده شود. مقصود از عامل زائل تجاوز محسوب می

المللی طبق حقوق  وصف متخلفانه بودن عمل که ناشی از نقض تعهد بین،  اسبابی است که با حدوث آن

از شمول دن این مداخله ش خارجرود و این رضایت داده شده منجر به  زائل و از میان می، الملل است بین

  شود. می منشور 2 بند چهارم ماده

 ریدرگ نیطرف از دامک هر ایآورد از جمله این که آ اما این رضایت به مداخله سواالتی را پیش می

 نیطرف از دامک هر يسو از کمک يتقاضا هکآن  ای ندینما کمک يتقاضا یخارج دول از توانند یم

 ياری و کمک يتقاضا یخارج يشورهاک از تواند یم يزکمر ولتد تنها هکآن  ای و است نامشروع

تقابل  داخلی بعد از مردم تعیین سرنوشت حق موضوع با مداخله به د؟ و یا این که آیا این دعوتینما

نماید؟ چه شروطی باید این رضایت داشته باشد؟ چه موجودیتی و با چه اوصافی این حق را دارا  نمی
 کننده موجبات زائل، مفهوم مداخلهاست در ابتدا به  در مقاله حاضر سعی شدهباشد؟ بر همین مبنا  می

رضایت و اوصاف و شرایط این رضایت از جمله نهاد مجاز به صدور این ، وصف متخلفانه عمل

 رضایت پرداخته شود.
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  مفهوم مداخله -1

یافت که به میزان مفهوم ن توا میالملل مفهوم دیگري را  به سختی در حقوق بین» گردهان گالن«به تعبیر 

لویی « ).42، 1391، میرمحمدي( ف نظر روبرو باشدالبحث برانگیزي و اخت، وضوح عدم، با ابهام »مداخله»

» داند. نفوذ کشوري در امور داخلی کشور دیگر به منظور تحمیل اراده بر آن کشور می«مداخله را » کاواره
ان مؤلفبرخی  که درحالی، است دیگر سخن به میان آمدهاز نفوذ در امور داخلی کشور ، در این تعریف

اند و در تعریف آن از دخالت در امور داخلی و خارجی کشور  مداخله را به امور خارجی نیز گسترش داده

یک   مابانه دیکتاتور  مداخله هرگونهمداخله عبارت است از «: دارد بیان می »اپنهایم«اند.  دیگر سخن گفته

 ».گیرد منظور حفظ یا تغییر شرایط موجود صورت می ها که به خلی سایر کشورکشور در امور دا
)Jennings&Watts,1992,430.(  

خود و   عملی است که به موجب آن دولتی به میل و اراده، مداخله«: دارد بیان می علوم سیاسیفرهنگ 

خود مجبور به متابعت دولت دیگري را در امور راجع به سیاست خارجی ، بدون هیچ مدرك و حق قانونی

: است الملل عمومی چنین آمده در دایره المعارف حقوق بین ).528: 1369، بابایی علی( ».نظر خود بنماید از

الملل بیشتر از هر چیز  با این که مفاهیم مداخله و عدم مداخله مربوط به اصولی است که در حقوق بین«

دخالت کشور دیگر در اموري را که داخلی و  نههرگومورد بحث واقع شده و کشورها سعی دارند که 

غیرقانونی معرفی نمایند ولی مرز روشن و تعاریف کارسازي هنوز وجود ندارد.  کنند میدرون مرزي تلقی 

طبق نظر اغلب نویسندگان مداخله آن است که کشوري در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر به منظور 
کند و بدان وسیله بر او فشار آورد و اراده حاکم کشور تحت  وادار کردن آن کشور به رفتاري نفوذ

  ).Bernhardt&Macalister-Smith,2003,321( مداخله را نقض کند

2625قطعنامه در 
2

 از گروهی یا دولت هیچ«: است  شده ملل متحد بیان سازمان عمومی مجمع 

 دیگر خارجی دولت یا داخلی مورا در، دلیلی هر به، غیرمستقیم یا مستقیم به طور ندارد حق ها دولت

 شخصیت علیه شده انجام تهدیدات یا مداخله دیگر شکل هر و مسلحانه مداخله، نتیجه در کند. مداخله

2131 قطعنامهدر » است. الملل بین حقوق نقض، آن فرهنگی و ياقتصاد، سیاسی عناصر علیه یا دولت
3
 

                                                     
2- GA/RES/2625 (XXV); Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 

Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations (24 

Oct. 1970). 
3- GA/RES/2131 (XX); Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs 

of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty (21 Dec. 1965). 
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 یا مستقیم، مداخله حق دولتی هیچ«: شود می شروع عبارت این متحد با ملل سازمان مجمع عمومی

 همه و نظامی مداخله، بنابراین ندارد. را دیگر دولت خارجی یا امور داخلی در، دلیلی هر به، غیرمستقیم

 و ياقتصاد، سیاسی عناصر علیه یا دولت موجودیت علیه شده انجام تهدیدات یا مداخله دیگر اشکال

 یا سیاسی، ياقتصاد تدابیر از استفاده، يبعد يها پاراگراف، امهاد در »است.  گردیده ممنوع اش فرهنگی

 یا شورش به تحریک و مالی کمک و دیگر دولت دادن قرار فشار تحت منظور به را دیگر اقدام نوع هر

 شان ملی هویت از مردم کردن محروم يبرا زور از استفاده و دولت سرنگونی منظور اقدامات به مسلحانه

 .کند می تأکید سرنوشت تعیین حق و مداخله عدم اصول به احترام تعهد بر مجدداً و؛ کند می را محکوم

 اصل این بر این که مبنی غربی يها دولت پیشنهادات از فراتر مداخله عدم اصل مفهوم، قطعنامه این در

 از و رود می، شود می محدود خارجی يها دولت در شورش و داخلی يها جنگ در مداخله بهصرفاً 

  کند. می حمایت مداخله مقابل در ها ملت و دمانمر

 مجمع 103/36 قطعنامه قالب در، 1981 سال در مفهوم این درباره تر مفصل و بیشتر توضیح و شرح

» ها داخلی دولت امور در دخالت و مداخله بودن قبول غیرقابل اعالمیه«، متحد ملل سازمان عمومی
، سرنوشت تعیین حق و مداخله عدم وظیفه بر معمولی یدتأک بر عالوه 103/36قطعنامه  .گرفت صورت

قطعنامه ، مثال يبرا کند. تعیین می، بود اصل این سنتی حدود از فراتر که را يتر مهم وظایف يسر یک
 کامل توسعه و اطالعات به دسترسی آزادانه يبرا مردمان و ها دولت حق بر کند می تأکید 103/36

 هرگونه از يخوددار جهت ها دولت وظیفه بر دخالت و بدون شان روهیگ يها رسانه و اطالعاتی سیستم

 ترتیبات، جدید نظامی ياتحادها تقویت یا ایجاد یا موجود نظامی يها كبلو تقویت به منجر که اقدامی

 نظر مورد نظامی اتتأسیس و نظامی يها پایگاه ایجاد یا هگرایان مداخله ينیروها استقرار، هم به مربوط

 برنامه از استفاده عدم بر مبنی دولت هر وظیفه بر، و... بزرگ يها قدرت رویارویی شرایط در دیگر

 یا یکجانبه ياقتصاد جویانه تالفی اقدام و تحریم نوع هر يکارگیر به و اتخاذ یا خارجی ياقتصاد کمک

 يابزارها عنوان به صالحیت تحت چندجانبه یا فراملی يها شرکت از استفاده از يخوددار و چندجانبه

 این با یافته توسعه يها دولت کند. بیشتر می تأکید مجددا دیگر دولت علیه زور اعمال یا سیاسی فشار

  ).26، 1394، میرفخرائی( کردند مخالفت قطعنامه

 وجود دارد. عنصر چند گرید يشورهاک یداخل امور در» یرقانونیغ دخالت« فیتعر در نیبنابرا

 در و دخالت گرید يشورک بر فشار اعمال منظور به یعمل انجام يامعن به مجرمانه دخالت«اوالً 
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 با ای همواره اً مداخلهیثان) 414، 1375، شفیعی( »باشد یم شورک آن یخارج استیس و یداخل سرنوشت

 يدادگستر یالملل نیب وانیه دک ياقتصاد ای یاسیس فشار لیوسا به توسل با ای شود یم واقع زور اعمال

 قلمرو در اساساً موضوعات یبرخ ثالثاً تنها) 10، 1367، صفایی( است ردهک ریتعب اجبار عنوان با آن از

 ها دولت يبشر حقوق استیس هک دارد وجود اعتقاد نیا عموماً و دارند قرار شورهاک یداخل تیصالح

 در و شورهاک یداخل جزء امور، دارند خودشان اتباع با شورشانک در نهیزم نیا درها  آن هک يرفتار و

با توجه به مجموع تعاریفی  در نهایت ).415، 1375، شفیعی( شوند ینم یتلقها  آن يانحصار تیصالح

فشاري بدانیم که بدون هیچ گونه  نفوذ همراه با؛ را »مداخله« ح بیان شد بهتر استالکه از این اصط

به رفتار  ا آن کشورشود ت اعمال می مدرك یا حق قانونی در امور داخلی یا خارجی کشور مستقل دیگر

  ).9، 1391، زمانی( وادار شود خاصی

 نظامی  مداخله -2

 .شود الملل محسوب می نظامی شدیدترین نوع مداخله و بارزترین مصداق تجاوز در حقوق بین  مداخله

از تعریفی که جهت تجاوز وجود دارد استفاده کرد. تعریف تجاوز یکی از  توان در تعریف آن بنابراین می

اظهار  1923که کمیسیون مشورتی دائمی جامعه ملل در سال  طور همان. ل بسیار بحث انگیز استمسائ
رسد که حتی در تئوري بتوان تعیین کرد چه  در شرایط جنگ مدرن بسیار ناممکن به نظر می«: داشت

4.»دهد تجاوز را تشکیل می چیزي یک مورد
 

از  یاقتباسکه  1974ل متحد مصوب مجمع عمومی سازمان مل 3314مطابق ماده یک قطعنامه 

کاربرد نیروي مسلح توسط یک دولت «: تجاوز عبارت است از، منشور است 2ماده  چهارمبند 

هاي  سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه ستق�لتمامیت ارضی یا ا، بر ضد حاکمیت

 مکرر 8ماده ین مطابق همچن.» است نان که در این تعریف آمدهنچمغایر با منشور ملل متحد آ

آغاز یا ، تدارك، ریزي جرم تجاوز عبارت است از برنامه، المللی کیفري اساسنامه دیوان بین

ي اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را مؤثرتوسط شخصی که به نحو  اجراي اقدام تجاوزکارانه

کار منشور شدت و گستره آن موجب نقض آش، کند که با توجه به ماهیت کنترل یا هدایت می

شود. اقدام تجاوزکارانه نیز عبارت است از استفاده از نیروي مسلح توسط یک  ملل متحد می

                                                     
4- Yearbook of International Law Commission of the United Nations, Vol 3, 1951, p 61  
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اي که  هر شیوه ل سیاسی دولت دیگر یا به�تمامیت سرزمینی یا استق، دولت علیه حاکمیت

مجمع عمومی  3314مغایر با منشور ملل متحد باشد. هر یک از اعمال ذیل که در قطعنامه 

میه جنگ از سوي �از صدور اع نظر صرف، ذکر شده است 1974مصوب  متحدن ملل سازما

تهاجم یا حمله به : صه عبارتند از�شوند که به طور خ از مصادیق تجاوز تلقی می، متجاوز

وسیله نیروهاي مسلح یک دولت یا هر نوع اشغال نظامی هرچند موقت ه سرزمین دولت دیگر ب

یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت ، اي ناشی شود که از چنین تهاجم یا حمله

ح علیه سرزمین �بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن س، دیگر با استفاده از نیروي مسلح

استفاده از نیروهاي مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت، دولت دیگر

منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین  ف شرایط مقرر در توافقنامه�برخ

اجازه استفاده از سرزمین براي ارتکاب اقدام ، ف شرایط موافقتنامه�دولت فرستنده برخ

نیروهاي نامنظم و مزدوران براي انجام اقدامات ، ها ارسال گروه، ثالث تجاوزکارانه علیه دولت

.امی علیه دولت دیگرنیروهاي نظ
5

  

  وصف متخلفانه عمل کننده موجب زائل، ایترض -3

دالیل و اسبابی است که با ، ها وضعیت، شرایط، وصف متخلفانه عمل کننده مقصود از موجبات زائل

المللی طبق حقوق  وصف متخلفانه بودن عمل که ناشی از نقض تعهد بین ها، آن حدوث هر یک از

هرگاه یک کشور یا یک سازمان  ).470، 1399، لیضیایی بیگد( رود زائل و از میان می، الملل است بین

دیگر موجبی براي تحقق مسئولیت ، المللی علیه خود رضایت دهد المللی به انجام عمل متخلفانه بین بین

رضایتی که از سوي یک کشور یا یک ، نخواهد بود. به بیان دیگر دهنده المللی عامل در مقابل رضایت بین

المللی مشخصی علیه  عمل متخلفانه بین، المللی دیگر شود تا کشور یا سازمان بین المللی داده می سازمان بین

المللی  مسئولیت بین، کشور دیگر در صورت ارتکاب آن عمل، المللی اجام دهد آن کشور یا سازمان بین

 شود. براي مانع متخلفانه دانستن عمل می، المللی زیرا رضایت آن کشور یا سازمان بین، نخواهد داشت

این عمل هرچند ، دهد کشوري که به استقرار پایگاه نظامی خارجی در قلمرو خود رضایت می، مثال

به همین جهت متخلفانه بودن ، اما چون مبتنی بر رضایت کشور نخست بوده، الملل است خالف حقوق بین

                                                     
5- RC/WGCA/A (Annex I) , para.41 
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ر اعمال و اجراي المللی کشور دیگر منتفی است. البته د مسئولیت بین، سازد و در نتیجه عمل را زائل می

  قاعده رضایت باید شرایطی لحاظ گردد.

  شرایط رضایت - 1- 3

الملل به طور معتبر ابراز شده  رضایت طبق حقوق بین باید شود عمل یک نادرستی مانع رضایت که آن براي

  اشد.ب  و پیش از ارتکاب عمل ابراز شده؛ باشد دهنده قابل انتساب به کشور رضایت؛ باشد مؤثر، رضایت؛ باشد

  باشد معتبر الملل  بین حقوق قواعد طبق رضایت باید -1- 3- 1

 الملل بین حقوق قواعد طبق باید نخست درجه در شود عمل یک نادرستی مانع بتواند رضایت آن که براي

 کی عنوان به. باشد ساخته معیوب را رضایت نباید یا اجبار فساد، تقلب، اشتباه مانند معایبی بنابراین. باشد معتبر

 مورد نیز رضایت شناختن معتبر براي روند می کار به معاهدات اعتبار احراز براي که اصولی، کلی قاعده

 بنابراین. است اعتبار فاقد آید دست به نظامی اجبار به توسل با رضایت اگر مثال براي. گیرند می قرار استفاده

 خواهد نادرست المللی بین از نظر چنانهم، است  آمده دست به رضایت آن مورد در شود می ادعا که عملی

 اثر بی کال تهاجم به تهدید آمده بر اساس دست به رضایت شد متذکر نورنبرگ دادگاه که طور همان. بود

 برابر در تر ضعیف هاي دولت از همچنین بلکه، دارد انطباق انصاف با تنها نه رضایت بودن معتبر شرط. است

  ).75، 1383، علیمرادپور( کند می حمایت قدرتمندتر يها دولت احتمالی هاي سوءاستفاده

  رضایت بودن مؤثر -1- 3- 2

. گیرد صورت ضمنی با تلویحی طور به آن ابراز هرچند، باشد احراز قابل روشنی به که است آن دیگر شرط

. ردک فرض توان نمی وجه هیچ به را رضایت وجود. گردد ابراز واقعی طور به همواره باید رضایت عالوه به

در واقع رضایت وجود ، در مورد نخست. نمود اشتباه تلویحی با ضمنی رضایت با نباید را مفروض رضایت

  داد. دولت ذیربط رضایت می، بود می پذیر امکانشود که اگر درخواست رضایت  ندارد. تنها فرض می

  دولت باشد به انتساب قابل المللی  بین نظر از باید رضایت -1- 3- 3

 باید را رضایت، عبارت دیگر به. باشد دهنده رضایت دولت به انتساب قابل المللی بین نظر از باید رضایت

 حال عین در و بوده دهنده رضایت دولت اراده مبین آن اراده المللی بین سطح در که نماید ابراز رکنی

 سازمان امنیت شوراي و عمومی مجمع هاي بحث .باشد داشته را نظر مورد زمینه در رضایت ابراز تیصالح

 دهنده رضایت رکن صالحیت نظر از را رضایت اعتبارمعموالً  ها دولت که دهد می نشان نیز متحد ملل
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 محلی مقام یک رضایت آیا که است شده مطرح موضوع این مثال براي. دهند می قرار تردید مورد

 را رضایتی چنین یا دببخش مشروعیت دولت یک سرزمین به خارجی نظامی واحدهاي اعزام به تواند می

 در تردید خاطر به رضایت اعتبار که دارد امکان همچنین. بدهد ریاخ دولت مرکزي حکومت باید فقط

 حکومت که گفته شود است ممکن مثال براي. گردد دار خدشه دهنده رضایت دولت حکومت مشروعیت

 به را رضایت که ولتی استد حمایت مورد و نشانده دست با نیست برخوردار مردم حمایت از بحث مورد

 ).76، 1383، علیمرادپور( آورد می دست

  رضایت پیش از اتکاب عمل نادرست ابراز گردد -1- 3- 4

تواند باشد که پیش از اتکاب عمل نادرست ابراز گردد. تنها در چنین حالتی  می مؤثررضایت هنگامی 

، ت. رضایت پس از ارتکاب عملاس زیرا در واقع تعهدي نقض نشده، است که مسئولیتی وجود ندارد

هاي جبران خسارت است و اگر پس از شروع  هرچند یکی از روش، برد متخلفانه بودن عمل را از بین نمی

است و در مورد  مؤثراین رضایت تنها براي آینده ، شود  رضایت داده، عملی که انجام آن تداوم دارد

 این و شوند می دولت یک سرزمین وارد خارجی امینظ نیروهاي که گذشته اثر ندارد. براي مثال مواردي

 که امر این قبول با، دارد می ابراز مزبور نیروهاي اعزام از پس تنها اقدام آن مورد در را خود رضایت دولت

 این حضور، است غیرقانونی المللی بین نظر از خود خودي به دیگر دولت سرزمین نظامی به نیروهاي اعزام

 عملی حال هر به باشد شده ابراز دیده لطمه دولت رضایت که یابد می قانونی صورت نیدر زما تنها نیروها

، ماند می باقی نادرست همچنان، است شده انجام رضایت ابراز تاریخ و نیروها اعزام تاریخ در فاصله که

 این بپوشد و سرانجام چشم منخلف دولت مسئولیت طلب براي خود حق از دیده لطمه دولت اگر حتی

. شود می عمل نادرستی مانع دهنده رضایت دولت نظر مورد محدوده در تنها، مدت و قلمرو نظر از رضایت

این ، براي مدت معین رضایت دهد، استقرار واحدهاي نظامی خارجی در سرزمین آن دولتی اگر مثال براي

  رضایت پس از انقضاي مدت مذبور دیگر مانع نادرستی عمل دولت خارجی نیست.

 مداخله با رضایت -3-2

ات یرضایت است. بنا به نظر، گذار بر وضعیت حقوقی مداخلهتأثیرعوامل ین تر مهمیکی از 

 بودن و یاز آن شاخص و ابزار سنجش قانون يا خودداریت دولت به انجام عمل یرضا، یکالسک

ز به این «... گریدولت د، ت دادیرضا يبه امر يا طرف در معاهده یکاگر  یعنی؛ ت استیمشروع
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و حقوق  یالملل نیبات بین ترتی] بیگر را ندارد تا تعارضات [احتمالیدولت د تیرضا تجسس در

ت دولت الف به یدر واقع اگر رضا ).Deeks,2013,3( »ار سازدکرا آش دهنده تیدولت رضا یداخل

، هدنفع تعین به دولت ذیا، در تعارض باشد او یالملل نیر تعهدات بیا سای یبا حقوق داخل يامر

  ).81، 1395، بهزادي( .ندار یارتباط

ت است یهمانا رضا، معتقد است ستون چهارم نانوشته توسل به زور ییایتالیحقوقدان نامدار ا »اسسهک«

 یجامعه جهان يبرا يت به حدیاصل رضا«گر یبه عبارت د .سازد یبه زور را مشروع و مباح م ه توسلک

 )ت دهدیز رضایتوانست به همه چ یم يشورکه موجب آن هر ه بک( بود یو اساس یذات) 1945 سال( یسنت

 ).65، 1393، کاسسه( »نندکحا به آن اشاره یه الزم است صرکردند کر هم نکف یسندگان منشور حتینوکه 

الملل مبهم بوده  نیت به توسل به زور در حقوق بینقش رضا«ه کن ادعا شده یا ن نانوشته بودن موجبیهم

 ها استفاده دولتوءل در معرض سین دلیاست و به هم قرار نگرفته يپرداز هید نظرمور یافکو به اندازه 

 يها اتیعمل، اول؛ ردیگ یم را در بر یدولت به توسل به زور دو گونه اقدام نظام یکت یرضا ..».ستا

ع به یبلندمدت و وس ینظام يها اتیعمل، گر و دومیدولت د كدر خا یسیپل مدت کوتاهمحدود و 

ه یتوج عنوان به دیآ یار مکه بعداً سر ک یا دولتیزبان یت دولت میه رضاک یداخل يها نگخصوص در ج

  ).Ronzitti,1986,147( شود یان میتوسل به زور ب

که  گفتتوان  می با توسل به قواعد ثانویه عمل است. شرایطی مانعِ متخلفانه بودنتحت رضایت بنابراین 

 عنوان به »متخلفانه آن در یک قضیه خاص  جنبه«اعد اولیه است اما از قو »کاربرد زور ممنوعیت مداخله یا«

،  شود کند که مانع از متخلفانه بودنِ آن می که مانند شرایطی عمل می »رضایت«  واسطه به، ثانویه  یک قاعده

است.  حاکم دولت يسو از مداخله درخواست، مداخله به دعوت آغازین  . بنابراین نقطهشود ف میذح

 اعالم شد خواهد انجام ثالث يسو از که مداخالتی به نسبت را خویش رضایت، اقدام این با که دولتی

 کشور این داخلی امور در بخواهند حاکم دولت رضایت بدون خارجی يها دولت اگر نهایتاً نماید. می

 و آزادانه کامالً باید نیز شده اعالم شود و رضایت می محسوب سرزمینی تجاوز اقدام شان، نمایند مداخله

  ).Cassese,2005,371( باشد آشکار و واقعی و اکراه یا اجبار از شکلی هر بدون

 در نظامی مداخله شکل به ثالث دولت مداخله، عرفی الملل بین حقوق مقررات موجب همچنین به

 صورت قانونی دولت دعوت با که دارد مشروعیت صورتی در کشور داخلی مسلحانه هاي درگیري

 و متحد ملل سازمان عمومی مجمع) بند بیست و نهم( 3314 شماره قطعنامه در عام قاعده نای گیرد.



  405  ثالث دولت توسط ینظام مداخله به تیرضا مسئله یحقوق يها جنبه  

 

 و شده پذیرفته ها دولت مسئولیت زمینه در الملل بین حقوق کمیسیون طرح نویس پیش 20 ماده در متعاقباً

 در فعل نآ که حدي تا دیگر دولتی توسط معین فعلی ارتکاب به دولت معتبر رضایت«: است داشته مقرر

 این اعتبار »شود. می نخست دولت به نسبت فعل آن بودن متخلفانه مانع باشد مزبور رضایت محدوده

 مورد کنگو دموکراتیک جمهوري و نیکاراگوئه قضیه در دادگستري المللی بین دیوان رأي در موضوع

 را اعضاء، منشور رراتمق از یک هیچ: دارد می مقرر منشور 2 ماده هفتم بند همچنین .گرفت قرار تأیید

 قرار منشور این مقررات تابع را است کشوري هر داخلی صالحیت جزو ذاتاً که اموري کند نمی ملزم

 یا کند کمک درخواست دیگر دولت از دولت یک اگر که است معنی بدان ماده این ساده بیان به .دهند

 بود نخواهد فوق ماده برخالف، بدهد را کننده درخواست کشور مرزهاي قلمرو در زور از استفاده اجازه

  ).14، 1397، سعیدي و لهراسبی( است مجاز و

 شورک توافق با هک گرید شورک در واقع مسلح يروین از استفاده«: است تجاوز آمده قطعنامه 3 ماده در

 زا پس ای و نموده عمل موافقتنامه آن در مقرر شروط برخالف ای و دارند حضور نیسرزم آن در رندهیپذ

 يروهاین حضور هک دهد یم نشان یروشن به بند نیا» دهند. ادامه نیسرزم آن در خود حضور به توافق خاتمه

 قبول رقابلیغ هیانیب«ست. ین ممنوع باشد زبانیم دولت تیرضا و اجازه با اگر دولت یک نیسرزم در یخارج

 دولت مداخله بودن یقانون از راحتص به عبارت نیا با زین» ها دولت یداخل امور در دخالت و مداخله بودن

 تیفعال نوع هر از يخوددار در دولت هر فهیوظ«: دیگو یم سخن زبانیم دولت تیرضا با یخارج

 در الملل نیب حقوق ونیسیمک نیهمچن» او. اجازه بدون گرید دولت نیسرزم در ینظام ای یاسیس، ياقتصاد

 هک است روشن، مثال عنوان به«: دارد یم انیب را یمشابه نظر ها دولت یالملل نیب تیمسئول طرح 20 ماده ریتفس

 قتیحق در و دولت آن تیمکحا يجد نقضمعموالً  هک دولت یک نیسرزم به یخارج سربازان ورود

 دینبا گرید، باشد گرفته صورت دولت آن تیرضا ای و درخواست با اگر، شود می محسوب تجاوز اغلب

 ای تیرضا«: ندک یم اضافه ونیسیمک» شد. خواهد یتلق شروعمکامالً  عمل آن گردد و فیتوص تجاوز

 زین گردد یم نقض یا درخواستی تیرضا نیچن فقدان در آن تیمکحا هک دولت یک ومتکح درخواست

 در دولت آن به رساندن ياری به منظور گرید دولت نیسرزم به سربازان ارسال يبرا یهیتوج عنوان به

 از موارد از ياریبس در راًیاخ هیتوج نیا از گردد. یم یتلق شورش ای و بانقال، یداخل يها ینا آرام وبکسر

 »است. شده استفاده یعموم مجمع ای تیامن يشورا نزد مطروحه يایقضا در جمله
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  دعوت به مداخله -4

؛ از دعوت و رضایت آید. منظور رضایت به دست می تأثیراز تعیین  »مداخله با دعوت« تحلیل حقوقی

در این خصوص دیوان . شود نه شورشیان یتی است که از جانب حکومت صادر میدعوت و رضا

 اقدامات نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه  المللی دادگستري نظر قضایی معتبري را در قضیه بین

 توان بیان کرد چه چیزي از مشکل می اساس آن صادر کرد که بر) امریکا  ت متحدهالنیکاراگوئه علیه ایا(

دولت یک کشور  با درخواستال اگر مداخله که قب .ماند الملل باقی می دم مداخله در حقوق بیناصل ع

.با درخواست طرف مقابل نیز مجاز تلقی شود، شده قابل قبول دانسته
6

المللی دادگستري در  دیوان بین 

تنها «مداخله  ت کهو بیان داش کرده تأییداقدامات نظامی در قلمرو کنگو به طور کلی این قاعده را   قضیه

کلی است و بدین معنا نیست که   با این حال این قاعده یک قاعده 7»با درخواست دولت قابل قبول است

الملل و همچنین  کلی حقوق بین شود قابل قبول است. اصول هرگونه دخالتی که با رضایت دولت انجام می

تواند  براي مثال رضایت نمی. شوندت دعو یهیقواعد خاص ممکن است در شرایط خاصی مانع از اثر توج

 بر آن باشد. تعهدات دولت به موجب یک قاعده آمره را توجیه کرده و یا عذري نقض

 کننده مقام دعوت - 1- 4

چنین رضایتی در قالب درخواست جزء  مالدکترین شفاف و روشنی در این خصوص وجود دارد که اع

 رضایت اعالم ).Le Mon,2003,751( ن استیک کشور و حکومت حاکم بر آ »امتیازات حاکمیتی«

 طریق از که دولتی؛ شود انجام مردم منتخب و قانونی دولت توسط باید خارجی مداخله به نسبت

برعکس  باشد. داشته دست در همچنان را قدرت کنترل و آمده کار سر بر دموکراتیک سازوکارهاي

به را  حکومتی قانونی در حال جنگ هستندتوان درخواستی که توسط یک گروه شورشی که بر علیه  نمی

حتی اگر این گروه ؛ شود در نظر گرفت از جانب یک حکومت قانونی صادر می که درخواستی  مثابه

در  المللی دادگستري بین دیوان؛ باشند  هاي خاصی از سرزمین را به دست آورده قدرت و کنترل بر قسمت

1986نیکاراگوئه در   قضیه
8

9اقدامات نظامی در قلمرو کنگو  در قضیهداشت و  اناین موضوع را بی 
در  

                                                     
6- Nicaragua Case para, 246.  

7- Democratic Republic of the Congo v Uganda at paras: 42–53.  

8- Nicaragua Case, op.cit., para, 246. 
9- ICJ Reports 2005.The Armed Activities on the Territory of the Congo Case (Democratic 

Republic of Congo v. Uganda, Para, 43.  
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م نمود که النیکاراگوئه بار دیگر اعپرونده  کرد که دیوان در این قضیه همچون تأکیدنیز بر آن  2005

هاي  بیانگر حقوق عرفی است و بدین ترتیب حمایت از گروه 1970میه روابط دوستانه المقررات اع

مغایر رعایت قواعد منع مداخله در امور داخلی ، حسب مورد، خارجی شورشی یا مخالف از سوي دولت
.باشد ها و منع توسل به زور می دولت

10
 ابهاماتی که در مورد مرجع دعوت مطرح بودهبنابراین به علت  

  آن شده است. است سبب بروز اعتراضاتی در خصوص صحت رضایت مبتنی

  مؤثرکنترل  - 2- 4

 میزان، داد قرار ارزیابی مورد را مداخله به دعوت مشروعیت، آن کمک به توان می که دیگري شاخص

 کنترل معیار اعمال، است. طبعاً آن قلمرو تحت سرزمین و حاکمیتی امور به نسبت دولتی مقامات کنترل

 مؤثر کنترل فاقدهاي  حکومت که ندارد این جز اي نتیجه دعوت بر مبتنی نظامی مداخله مسئله در مؤثر

 و نشانده دست، صوري، تبعید در هاي حکومت، بنابراین نیستند. خارجی نیروهاي از دعوت به مجاز

11باشند. نمی مداخله براي دعوت ثالث کشور از دعوت به قادر امثالهم
 مقامات، داخلی جنگ زمان در 

 را دولت یک اراده باشند قادر باید نمایند می رضایت اعالم خارجی مداخله به نسبت که حکومتی

شود  اي که در این خصوص مطرح می مسئلهداشته باشند.  کشور به نسبت کاملی کنترل و نمایند گینمایند

  آیا مقامات صادرکننده، در جریان است اي که با یک حکومت وجود درگیري مسلحانه این است که با

ی که خواست یک مرجع عنوان بهرا ها  آن باشند تا بتوان زم را داشتهالتوانند باز هم کارآمدي  رضایت می

را  »مؤثرکنترل «در نظر گرفت. پاسخ مثبت به این مسئله مستلزم این است که  کنند میکشور را بیان 

  ).Le Mon,2003,745( معیار صحت رضایت در نظر بگیریم عنوان به

 کمتري کنترل آن مقامات یا دولت یک که اندازه همان به نمود استنباط این گونه توان می بنابراین

 اعتبار از نیز اندازه همان به، نشوند تلقی عمومی اراده نمایشگر و داشته باشند خویش سرزمین به تنسب

 همیشه رضایتی چنین اعتباري بی یا اعتبار تشخیص که نمود اعتراف باید اما کاهد. می شده اعالم رضایت

خصوص قانونی  اوت درمعیار اساسی قض» مؤثرکارایی یا توانایی کنترل «بدون شک بود.  نخواهد آسان

تنها معیار در نظر  عنوان بهتوان آن را  اما نمی؛ کند بودن حکومتی است که کشوري را نمایندگی می
                                                     
10- ICJ Reports 2005.The Armed Activities on the Territory of the Congo Case (Democratic 

Republic of Congo v. Uganda, Para, 53.  

11- Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 'Intervention by Invitation' http: 
//opil.ouplaw.com/view/10.1093/law: epil/9780199231690/law-9780199231690- e1702#law-

9780199231690-e1702-div2-6. 
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اي که تنها  ضابطه .گرفته است قرار انتقاد و خدشه مورد جنبه دو از مؤثر کنترل یا بودن مؤثر معیار گرفت.

گشاید که حکومتی که با مقاومتی  می ستداللرا بر این احکومت باشد راه » مؤثرکارایی یا کنترل «مبتنی بر 

 در مخالفان وجود است  شده گفتهشود.  گسترده در کشور مواجه است دیگر حکومت قانونی تلقی نمی

 جنگ حال در که حکومتی یا دولت که طوري به است مؤثر کنترل عدم نشانگر خود، دولت یک قلمرو

 در که شده بیان نماید. حتی تقاضا ها دولت سایر کمک براي را يمعتبر تواند درخواست نمی است داخلی

نصیري ( است استناد قابل غی نماید می نمایندگی را دولتی مذکور حکومت که فرض این وضعیتی چنین

 سر بر خشونت با همراه سرنگونی از بعد که مقاماتی، رویه اساسر ب دیگر طرف از ).114، 1393، الریمی

 فرض دولت یک نماینده بتوانند که دولت مشروع یک عنوان به ها دولت سایر وسیله به اًغالب آیند می کار

نیز به اثبات رسید  کامبوج  مثال در قضیه عنوان بهکه  گونه همانبنابراین شوند.  نمی شناخته رسمیت به شوند

کشورها شود کافی نیست.  »حکومت قانونی« عنوان بهبراي این که سبب شناسایی  »مؤثرکنترل «

مجوزي جهت مساعدت  عنوان به شوند را مینهادهایی صادر  درخواستی را که از سوي چنین مراجع و

  ).Nolte,1999,523( کنند میمشروع نظامی تلقی ن

در  »مؤثرکنترل « زمانی کوتاه را  دوره توان اعمال کنترل تنها در یک نمیکه  آن دیگر توجه قابل نکته

 مؤثردر طول آن کنترل به طور که  زمانی معین  ایجاد شود یک دوره »مؤثرنترل ک«براي این که ، نظر گرفت

ها مجبور  شود و توسط شورشی برکنار می زمانی که رئیس یک حکومت، شود نیاز است. در نتیجه اعمال می

صدور   گیحکومت قانونی شایست عنوان بهحکومت قبلی هنوز هم ، شود به ترك مرکز حکومت می

  به وقوع پیوست. هائیتی  در قضیهدارد مانند آنچه را گیري کنترل بر کشور  عدت جهت بازپسدرخواست مسا

 است نمانده انتقاد از دور به مؤثر کنترل تئوري ایم نموده مالحظه که طور همانکه  آن خالصه
 در و12

 خصوص رد نمونه عنوان به گردد. تلقی مداخله به دعوت مشروعیت شاخص تنها تواند نمی، چند فروضی

 چنین که آن رغم به دهد می دست از را خویش قدرت، کودتاي نظامی زمان در که مردم منتخب دولت

 دولت عنوان بهها  دولت اکثر سوي از همچنان ولی ندارد سرزمینی قلمرو به نسبت يمؤثر کنترل دولتی

  ).118، 1393، نصیري الریمی( شود می شناخته قانونی

  

                                                     
 در این خصوص رجوع کنید به:  -12

KarstenNowrot, Emily W. Schabacker, 1998, The Use of Force to Restore Democracy: International 

Legal Implications of the ECOWAS Intervention in Sierra Leone, 14 Am.U. Int'l L. Rev, 338. 
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  معیار شناسایی - 3- 4

، نماید می ظهور المللی بین روابط صحنه در جدید حکومتی یا دولت یک که زمانی دانیم می که طور نهما

 را موجودیت اش و نموده شناسایی را نوظهور دولت، ها شاخص برخی رعایت با المللی جامعه بین اعضاي

 که باشد. موضوعی رنوظهو دولت با دیپلماتیک روابط شروع براي اي تا مقدمه دهند می قرار تأیید مورد

در  .است شناسایی، دهد جلوه نامشروع، ترتیب همین به یا بخشیده مشروعیت را ثالث کشور مداخلۀ تواند می

 مورد کشور در واقعی حاکمان عنوان به را گروهی چه که زمینه دراین ها دولت میان موارد تمام در، واقع

 را مرکزي دولت ثالثی کشور است ممکن، دیگر بارتع به ندارد. وجود نظر اتفاق، کنند شناسایی مداخله

 هر مداخلۀ، در این صورت دهد. قرار شناسایی مورد را شورشی هاي گروه دیگر ثالث کشور و کند شناسایی

 بنا، شناسایی مسئلۀ در کشورها زیرا؛ شد خواهد تلقی مشروع مداخلۀ، ذینفع رضایت بر مبتنی ثالث کشور دو

  ).136، 1395، ضیایی و یدائی امناب( کنند می عمل، خود صخا منافع و مقتضیات به

 نظر اختالف این، مثال باب من؛ استها  آن شناسایی شورشیان از حمایت شایع هاي روش از یکی

 حمایت گروه، یاد شده هاي دولت از هر کدام که داشت وجود لیبی و فرانسه میان چاد حکومت دربارۀ

 بر بنا، را چاد در خود مداخلۀ، در نتیجه و شناختند رسمیت به چاد یقانون دولت عنوان به را خود شدۀ

 دیگر و ها ابرقدرت میان سرد جنگ دوران طول در مزبور کردند. مشکل توجیه، قانونی دولت دعوت

 خصوص در شوند می محسوب قانونی حکومت، گروه کدام که این موضوع به راجع ها دولت

 شد مطرح گرنادا و دومینیکن جمهوري، چکسلواکی، ستانافغان، مجارستان، آنگوال کشورهاي

)Gray,2007,99.( در مشکل« اما است پذیر توجیه قانونی دولت دعوت با مداخله هرچند بنابراین 

خارجی  نیروهاي ورود به رضایت شود می ادعا که دولتی بودن قانونی که شد خواهد صورتی ایجاد

  ).Brownlie,1981,317( »شود مواجه تردید با داشته

 کمک درخواستکه  حاکم دولت محققین معتقدند برخی نیز مداخله به دعوت بحث در بنابراین

 المللی بین جامعه توسط بایدالزاماً ، نماید می مداخله به دعوت اصطالحاً و دارد ها دولت سایر از نظامی

 توسط که که دولتی ذیریمبپ را محققان از دسته این نظر گیرد. اگر قرار شناسایی مورد موجودیت اش

مداخله  به دعوت حق از نگرفته است قرار شناسایی مورد و نشده شناخته رسمیت به المللی بین جامعه



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   410

 

 

 به دعوت پذیرش شرط را شناسایی و بپذیریم را محققین از دسته این نظر اگر .بود نخواهد برخوردار

 ضرورت المللی بین جامعه اعضاي از داديتع چه پذیرش که شود می مطرح مسئله هم این بدانیم مداخله

 از نگرفته است قرار پذیرش مورد ها دولت برخی توسط موجودیت شان هایی که دولت وضعیت و دارد

 بر رسد می نظر به برخوردارند؟ مداخله به دعوت حق از ها از دولت دسته این آیا است. چگونه حیث این

 دولت همین که و باشد نداشته المللی ضرورتی بین جامعه اعضاي تمامی شناسایی المللی بین رویه اساس

 مداخله به حق دعوت از گیرد قرار شناسایی مورد ها دولت توجهی از قابل بخش توسط نوظهور

  بود. خواهد برخوردار

  مشروعیت دموکراتیک - 4- 4

 حقوق نمحققا میان در برانگیز بحث مسائل از همیشه ها دولت و ها حکومت مشروعیت مسئله بررسی

 تابعان، اشخاص حقوقی عنوان به ها دولت که است آن از ناشی مسئله این است. اهمیت  بوده الملل بین

 حاکمان طریق از ها دولت این و شوند می تلقی الملل بین روابط اصلی و بازیگر بوده الملل بین حقوق اصلی

دلدار ( نمایند می توجیه را ال شاناعم و کنند می ظهور المللی بین عرصۀ در خویش منتخب هاي حکومت و

 که است برخوردار مداخله به دعوت حق از دولتی، محققین از برخی نظر به ).292، 1399، و همکاران

 مشروعیت که دارند اشاره محققان ).Hafner,2009,323( باشد» دموکراتیک مشروعیت«داراي 

 Le( است آفرین قشو ن گذارتأثیر آن خارجی مشروعیت در دولت داخلی دموکراتیک

mon,2003,744.( آن مشروعیت ارزیابی در معیاري حکومت یک دموکراتیک ماهیت، دیگر عبارت به 

  ).Wippman,1996,300( است

 مشروعیت داراي که است برخوردار مداخله به دعوت حق از دولتی گفت توان می بنابراین

این  غیر در؛ بشناسند رسمیت به مشروع دولت عنوان به را دولت آن، مردم و باشد داخلی دموکراتیک

 به اولیه و مبنایی دموکراتیک مشروعیت .شد خواهد کشیده چالش به مردم سرنوشت تعیین حق صورت

 ها دولت شناسایی در که شاخصی؛ دارد ارتباط حکومتی هر گیري شکل چگونگی و وجودي ماهیت

 که شود می شناخته مشروع دولتی، شاخص این بر اساس گیرد. می قرار توجه مورد المللی بین جامعه توسط

 ابراز منصفانه و آزاد انتخابات فرایند طریق از که اي اراده باشد شده گذاري پایه مردم اراده اساس بر
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 باید همچنین ).D'Aspremont&De Brabandere,2011,207( است  رسیده ظهور منصه به و گردیده

 دولتی، حاکم دولت که زمانی، ثالث هاي دولت سوي زا شده انجام مداخالت و حمایت نمود توجه

 حکومت با مبارزه به مردم که زمانی زیرا؛ باشد مردم سرنوشت تعیین حق نقض تواند می، باشد استعماري

 نمایند تعیین را خویش سرنوشت آزادانه بتوانند تا است محفوظها  آن براي حق این خیزند می بر استعماري

 که حال نمایند. تالش آورده ارمغان بهها  آن براي استعماري حکومت که تیوضعی از رهایی براي و

 دولت به بخواهند ثالث هاي دولت اگر، جنگند می مقدس هدف این براي آزادیبخش و انقالبی گروهی

 تعیین حق با قطعاً، شود انجام حاکم دولت حفظ هدف با مداخالتی و نمایند نظامی استعمارگر کمک

 استعماري دولت وضعیت مشابه نیز پرست نژاد هاي دولت وضعیت .بود خواهد تعارض رد مردم سرنوشت

 سرنوشت تعیین ها حق رژیم این نیستند. برخوردار مداخله به دعوت حق از نیز هایی دولت چنین است.

 براي را جدیدي وضعیت، ها رژیم این تغییر با اند داشته حق سرزمین این مردمان و اند گرفته نادیده را مردم

 هاي رژیم از بارزي نمونه رودزیا و جنوبی آفریقاي ).122، 1393، نصیري الریمی( کنند مهیا خود

 216 هاي شوند. قطعنامه می قلمداد آن از بعد و 1960دهه  در نژادپرست
13

 217و 
 سازمان امنیت شوراي14

221قطعنامه  و 1965در سال  متحد صادره ملل
15

نکات  حاوي رودزیا هعلی 1966 در صادره شورا این 

  است. هایی رژیم چنین از المللی بین جامعه حمایت عدم خصوص در مهمی

 نهاد صالح براي صدور دعوت - 5- 4

خصوصیت مسئله مورد به با توجه : دارد در خصوص مقام صالح براي صدور درخواست بیان می 20  ماده

قواعد  ).134: 1398، ابراهیم گل( هاي مختلفی را براي این کار صالح دانست توان ارگان بحث می

در اغلب موارد قانون ( و قواعد داخلی 1969کنوانسیون معاهدات وین  7  قابل اعمال مانند ماده المللی بین

نوتل در این  .کنند میکه در این زمینه قابلیت اعمال دارند در این زمینه رهنمودهایی را ارائه ) اساسی

گیري کرد که در رویه تنها درخواستی که از سوي  گونه نتیجه توان این می«: دارد خصوص بیان می

گونه  شود و اغلب موارد این نظر گرفته می درخواست صحیح در عنوان بهشود  ترین نهاد صادر میالبا

                                                     
13- UN Security Council, Resolution 216 (1965) of 12 November 1965, S/RES/216 (1965)  
14- UN Security Council, Resolution 217 (1965) of 20 November 1965, S/RES/217 (1965)  

15- UN Security Council, Resolution 221 1966) of 9 April 1966, S/RES/221 (1966)  
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  ).Notle,1999,582( »گیرند شوند نیز مدنظر قرار می است که عباراتی که در قالب آن رضایت بیان می

مورد اعمال قرار ها  رسد اما همیشه توسط دولت قابل پذیرش به نظر میي گیر این نتیجه هرچند

ها دستگیر شد و از انجام اختیارات  شورشی  که رئیس کشور به وسیله مثال در مواردي عنوان به، گیرد نمی

هایی نهاد دیگر از این کشور که داراي جایگاه مشابهی است  قانون اساسی خود باز ماند. در چنین وضعیت

 9با قیاس از ماده  .تواند جایگزین رئیس کشور شود می؛ کند مادامی که در جایگاه قانونی خود عمل می

صورت ها  آن عملی که در غیاب مقامات رسمی یا به جاي با توجه به این که؛ ها مواد طرح مسئولیت دولت

قعی حتی افراد نیز در فقدان مقام حکومتی بالفعل و وادر صورت ؛ شود عمل دولت دانسته می، گیرد می

، رسد که بگوییم در حالت عادي معقول به نظر می کنند. یابند از جانب دولت عمل شرایط خاص اجازه می

ترین نهاد دولت تلقی البا عنوان بهموجب قانون داخلی  نهادي باشد که به خالق و بانی دعوت باید الاصو

در هر حال  .کند رت یک صدا و هماهنگ عمل میصو تا این تضمین به وجود بیاید که دولت به، شود می

کشور   خواسته  کننده شود بازگو آشکار و مشخص باشد که درخواستی که از این طریق بیان میکامالً باید 

  که رضایت معتبر تلقی شود یک سري جهات باید رعایت شوند. اما به هرحال براي این .است

   نتیجه

به طور صریح  المللی بین معاهدات و اسناد از یک هیچ در امروز به مداخله تا، شد بیان که طور همان

قرارگرفته است اما  توجه موردها  آن ممنوعیت و آن انواع و اقسام و مصادیق همواره و نشده است تعریف

 ها دولت بین روابط در چه و است عرفی و قراردادي الملل بین حقوق در معتبر اي قاعده مداخله عدم اصل

 در عناصر نفوذ است و هرگاه حاکم اصل این، یکدیگر با ها دولت روابط در چه و متحد ملل سازمان و

 با مغایرت، گر مداخله  اراده تحمیل، اجبار، مداخله مورد کشور بودن مستقل، دیگر کشور داخلی امور

 تمامی دوجو .بود خواهد ممنوع و مداخله فعالیت آن شوند جمع فعالیت یک در الملل بین حقوق مقررات

 هر یک فقدان صورت در شود و محسوب مداخله فعالیت آن تا شود می سبب فعالیت یک در این عناصر

  .دانست مداخله را عمل آن توان نمیها  آن از

 داخلی منازعات مداخله است. در به دعوت ها، آن از یکی که دارد استثناهایی، مداخله عدم اصل اما

دارد  قرار دولت داخلی صالحیت در موضوع چرا که، دارد وجود يمرکز دولت دعوت به مداخله امکان
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مداخله و اعطاي رضایت به مداخله نظامی توسط دولت  درخواست، مداخله به دعوت آغازین  و نقطه

 در که دارد وجود عامی وفاق و توافق آنچنان خصوص این است. در حاکم دولت سوي از ثالث

اما این رضایت اعطاء شده باید داراي  .است  شده منعکس نیز ها دولت المللی بین مسئولیت نویس پیش

رضایت اعطاء شده باید ، باشد معتبر الملل بین حقوق قواعد طبق اوصافی باشد از قبیل این که رضایت باید

رضایت پیش از اتکاب عمل ، دولت باشد به انتساب قابل المللی بین نظر از باید رضایت، باشد مؤثر

 دولت نظر مورد محدوده در تنها، مدت و قلمرو نظر از گردد و همچنین این رضایتنادرست ابراز 

  شود. می عمل نادرستی مانع دهنده رضایت

 قضیه و نیکاراگوئه قضیه در دادگستري المللی بین دیوان آراي، الملل بین حقوق قواعد از با استنباط

 دولت نفع به را مداخالت از نوع این لمللیا بین جامعه شود که مبرهن می ها دولت رویه کنار در کنگو

 از دادگستري چیزي المللی بین دیوان زعم به آن که براي اما؛ است پذیرفته زیادي خیلی حدود تا حاکم

متصور  حق که یراي دولت حاکم چنین مقابل در، بماند باقی الملل بین حقوق در مداخله عدم اصل

 جامعه اعضاي توسط که که دولتی است آن بر فرض بود. لذا توان متصور شورشیان نمی براي، باشیم می

، دارد خود حاکمیتی قلمرو بر يمؤثر کنترل و شده است شناخته رسمیت به موجودیت اش المللی بین

 نماید. بنابراین مداخله به دعوت متحد ملل سازمان یا اي منطقه هاي سازمان و ها دولت سایر از تا دارد اجازه

 2المللی و باالخص بند چهارم ماده  بین مقررات نقض عادي حالت در که ولت ثالثد نظامی مداخله

رضایت صادر شده  مبناي بر باشد المللی دولت ثالث می باشد و موجب مسئولیت بین منشور ملل متحد می

  گردد. می زائل آن بودن متخلفانه عنصر نتیجه در و یابد می مشروعیت، حاکم از سوي دولت

، خارجی کشور نیروهاي نظامی مساعدت، مداخله به توان گفت که دعوت میبندي  جمع بنابراین در

 با که درگیر است کشور قانونی و مشروع حکومت قبلی رضایت با، داخلی مسلحانه درگیري در یک

سرزمی  در حقیقی اشخاص یا غیردولتی موجودیت نوع هر علیه بر حکومت هاي تالش از حمایت هدف

 این نمود که توجه که در مقاله بیان گردید باید طور همان، اما الزم به ذکر است ود.ر می کار به اش

نیست و باید داراي شرایطی باشد. دولت حاکمی که اقدام  اي مداخله چنین مطلق پذیرش معنی به استدالل

باشد و  باشد و شناسایی شده مؤثرنماید باید داراي معیارهایی از قبیل کنترل  به صدور این مجوز می
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 سوي از مداخله به دعوت زمانی که هر، عبارت دیگر همچنین داراي مشروعیت دموکراتیک باشد. به

 تلقی الملل بین حقوق خالف اي چنین مداخله باشد تعارض در مردم سرنوشت تعیین حق با حاکم دولت

باشد که  ی روبرو میهای تحقق معیارهاي فوق با عدم اجماع و چالش، که ذکر گردید طور همانگردد و  می

گردد  سازد که در چه صورتی دولتی داراي معیارهاي فوق محسوب می این امر را با این مشکل روبرو می

  و رضایت آن دولت معتبر است.

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 .مقاله تماماً رعایت گردیده است

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع
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