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ی شورا هیرو یبررس ؛یدعوت به مداخله در منازعات انتخاباک
  2017 -ایگامب یبر نمونه مطالعاک  دیبا ک ک تیامن

رانيتهران، ا ،يبهشت ديدانشکده حقوق، دانشگاه شه  الملل،نيگروه حقوق ب ارياستاد      سيدهادی  محمودی 

ران ي تهران، ا   ، ي بهشت   د ي دانشکده حقوق، دانشگاه شه   الملل، ن ي حقوق ب   ي دکتر   ي دانشجو هادی دادمهر 

 چکیده
منشور ملل متحد است كه نقض    2ماده   4ها ذیل بند دولتاالجرای  منع توسل به زور از تعهدات اوليه الزم 

پي   یا در  و  مقام دفاع مشروع  فصل  صدور  آن جز در  بين  7مجوز  امنيت، مسئوليت  برای  شورای  المللي 
قبال وضعيتي كه طي آن  دولت بار خواهد آورد. سكوت منشور در  به   "دولتِ ب"از    "دولتِ الف"ها 

زمينه طرح اختالف نظرهای دكتریني پرچالش را فراه   كند،  مي ود  دعوت به مداخله نظامي در خاک خ
رویه شورای امنيت در موضوع برجسته ساختن جدیدترین  كرده است. در این تحقيق تالش شده است تا با

در  بتوان  آن  به كمك  كه  نویني عرضه شود  تحليلي  یافته  انتخابات كشور گامبيا،  در  مداخله  به  دعوت 
نتایج  یگاه مطمئنهای آتي، جاپژوهش قائل شد.  تری را برای استقالل تئوریك مفهوم دعوت به مداخله 

تحقيق، مثبِت این ادعاست كه منتخبين انتخاباتي فاقد كنترل موثر كه در پي بروز منازعات انتخاباتي امكان  
رای امنيت و به  شو   7توانند بدون صدور قطعنامه فصل  كنند مي دستيابي به جایگاه اداره كشور را پيدا نمي 
 شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله كنند. صرف تأیيد صریح یا ضمني مشروعيت

کنتذذرل مذذو ر،   ك،یذذ دعذذوت بذذه مداخلذذه، انتخابذذات، مداخلذذه دموکرات  واژگان کلیــدی:

 .كیدموکرات  ت یمشروع

 :نویسنده مسئولhdadmehr@gmail.com
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 مقدمه

بين  حقوق  آكادميك  مباحث  برانگيز  در  چالش  دكتریني  موضوعاتِ  از  یكي  و  الملل؛ 
بروز   زمان  در  مداخله  به  دعوت  درخواست  برای  ملي  صالحيتدار  مقام  تعيين  اختالفي، 

بحران در  چنانكه  است.  داخلي  شده  منازعات  دیده  نيز  یمن  و  عراق  سوریه،  اخير  های 
بسياری از دولت بر  است،  ایران مشروعيت مداخله خود را  ها از جمله جمهوری اسالمي 
ساخته استوار  تودعوتي  كه  ابراز  اند  كننده  دعوت  حكومت  صالحيتدارِ  مقامات  سط 

توان مرجع صالحيتدار را در هنگام منازعات داخلي شناسایي  گردیده است. اما چگونه مي
كرد؟ كدام ارگان را باید مرجع نهایي تعيين صالحيت مقامات داخلي قلمداد نمود؟ این  

مي اهميت  زماني  بویژه  موثر  امر  كنترل  واجد  مقام  كه  مشروعيت یابد  بحران  با 
 دموكراتيك در داخل كشور مواجه شده باشد.  

مداخله به  دعوت  ماهيتِ  در  تفكيك  اعمال  با  تحقيق  بطور  این  دموكراتيك،  های 
مي دموكراتيك  منازعات  از  دسته  آن  بررسي  به  منحصر  و  محور  مشخص  كه  پردازد 

گری  وضوع حكومتمنازعه آنها انتخابات و اختالفات انتخاباتي است. واضح است كه م
نمي انتخابات  مقوله  به  محدود  پروسهدموكراتيك،  از  وسيعي  طيف  و  و  شود  ها 

روشن    1.االصول باید به بدنه دولت مدرن نفوذ كندگيرد كه عليهایي را در بر ميشاخص
دولت باشد،  انتخابات  به شاخص  محدود  صرفاً  دموكراسي  اگر  كه  مياست  از  ها  توانند 

برای سرپوش نهادن بر اراده واقعي مردم و رق  زدن نتيجه انتخابات به  ترفندهای بسياری  
متعاقب این تبيين، دغدغه اصلي این تحقيق همانا یافتن پاسخي    2نفع خویش استفاده كنند. 

پرسش  این  بين برای  اصوالً در حقوق  آیا  است كه  مداخله  های كليدی  به  الملل، دعوت 
یك عنوان  به  دانشگاهي  ادبيات  در  بين   )كه  حقوق  تلقي  مفهوم  منشور  از  خارج  المللي 

تایيدی فصل  تواند مستقل از قطعنامهشود( ميمي امنيت، واجد مشروعيت    7های  شورای 
زمينه در  آیا  این صورت  در  مداخله  باشد؟  به  دعوت  امكان طرح  انتخاباتي،  های خاص 

انتخابات   در  پيروزی  ادعای  اما  است  موثر  كنترل  فاقد  كه  فردی  وجود  توسط  دارد  را 

1. Richard A. Barnes, “Democratic Governance and International Law”, Indiana

Journal of Global Legal Studies, Vol. 8, No. 1, (2000), at 128. 

  و   سيفي  جمال   سيد  ترجمه  دوم،  چاپ  ،الملليبين  رویه  و  حقوق  در  منصفانه  و  آزاد  انتخابات  گيل،  گودوین  گای.  2

. 14 ص (1386 دانش، شهر انتشارات: تهران) زماني قاس   سيد
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دولت آیا  ميدارد؟  ثالث  درخواستهای  نوع  این  به  از  توانند  و  بدهند  مثبت  پاسخ  ها 
بين  انتخاباتِ  مسئوليت  در  پيروز  فرد  خصوص  در  اگر  اساساً  بمانند؟  مصون  المللي 

بين بحران مرجع  كدام  باشد،  داشته  وجود  نظر  اختالف  تعيين  زده  برای  باید  را  المللي 
 اختالف صالح تلقي كرد؟مشروعيت طرفين 

متعاقب مقدمات فوق الذكر، متن اصلي مطالب مقاله در دو بخش كلي تنظي  و ارائه  
پارهمي تببين  به  نخست  بخش  استداللي  شود.  مبنای  تثبيت  برای  تئوریك  مباحث  از  ای 

عنوان   به  امنيت  شورای  عملكرد  بررسي  به  دوم  بخش  و  است  یافته  اختصاص  تحقيق 
المللي در مواجهه با مصادیقِ دعوت به مداخله در  متولي صلح و امنيت بين   ترین نهاداصلي

.ابدیيمانتخابات با محوریت قرار دادن نمونه مطالعاتي گامبيا تخصيص 

جایگاه حقوقي دعوت به مداخله و مداخله دموکراتیک در نظام توسل به   .1
 زور

بين  حقوق  نظام  بنيادین  اصول  از  یكي  زور  به  توسل  متحد  الملمنع  ملل  منشور  است.  ل 
المللي خود از تهدید یا كاربرد زور عليه تمامي اعضا را ملزم ساخته است تا در روابط بين 

یكپارچگي سرزميني یا استقالل سياسي یكدیگر به هر نحوِ غير منطبق با اهداف ملل متحد  
مي دیگر  بيان  به  كنند.  تاجتناب  ضمن  تا  است  بوده  آن  بر  منشور  كه  گفت  قریر  توان 

بين  نظام  در  را  آن  احتمالي  موارد  زور،  به  یكجانبه  توسل  كلي  تحت  ممنوعيت  المللي 
كنترل سازمان ملل متحد درآورد. در این چارچوب، شورای امنيت بر اساس اشتغاالت و  

تجویز 7منشور و طبق موازین فصل    5اختيارات فصل   برای  یگانه مرجع جامعه جهاني   ،
تواند با احراز تهدید عليه صلح، نقض صلح  لملل است و لذا ميازور قانوني در حقوق بين 

 1منشور صادر كند. 53و یا  42و یا عمل تجاوز مجوز اقدامات قهری را ذیل اصل 
ها  با این حال دو وضعيت محتمل دیگر نيز در خصوص امكان كاربرد زور توسط دولت

پيش  منشور  در  یكي  كه  دارد  دیگری جایوجود  و  است  منظومه حقوقي  بيني شده  در  ي 

   :به شود  رجوع ت هف فصل  در تيامن  یشورا یهاتیمحدود و اراتياخت خصوص در يلي تفص مطالعه یبرا .1

Erika De Wet,  The Chapter VII Powers of the United Nations  Security Council 

(London: Hart Publishing, 2004). 
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نخستين مورد، حق دفاع مشروع فردی و جمعي در قبال یك    1ملل متحد پيدا نكرده است. 
های عضو امكانِ توسل به زور در مقام دفاع از خود را  حمله مسلحانه است كه به دولت

اختيار دولتمي است كه  بدیهي  و دولتدهد.  نيست  نامحدود  این حق،  اجرای  در  ها  ها 
هست  امنيت  موظف  شورای  به  را  خود  مشروع  دفاع  بر  مبتني  اقدامات  فوریت،  به  كه  ند 

گزارش دهند و صرفاً تا زماني حق استفاده از این سازوكار را دارند كه شورای امنيت در  
مشخصاً   كه  دوم  وضعيت  باشد.  نكرده  اتخاذ  تصميمي  امنيت  و  صلح  برقراری  راستای 

تي است كه طي آن یك دولت با ابراز رضایت  محور اصلي بحث مقاله است ناظر به موقعي 
 كند.های خارجي فراه  ميبه مداخله خارجي، امكان توسل به زور را برای قدرت

. دعوت به مداخله 1-1
دعوت به مداخله اصوالً به مفهوم فراه  ساختن زمينه مداخله نظامي نيروهای خارجي در  

دعوت به  داخلي  منازعه  یك  است جریان  ميزبان  بذكر   2. حكومت  الزم  ارتباط  این  در 
خصوص در  حتي  كماكان  كه  بين  كا   است  مداخله،  به  دعوت  اصطالح  خود  ربرد 

دارد.   وجود  ترمينولوژیك  نظر  اختالف  زیرگروه   هافنر  گرهارددانشمندان  گزارشگر 
مداخله  به  بين در    3دعوت  نهایي گزارش خود ترجيح داده  موسسه حقوق  الملل، در سند 

استفاده كند. وی در    4ح فوق از اصطالح درخواست كمك نظامياست كه بجای اصطال 
مي موضوع  این  منع  تبيين  قاعده  نقض  حد  در  متخلفانه  عمل  یك  نظامي  مداخله  گوید 

توسل به زور است و با رضایت دادن و یا با تفكيك مداخله زورگویانه از مداخله مبتني بر 
است(   تفكيكي  به چنين  قائل  اپنهای   )چنانكه  را  نميرضایت  مداخله  متخلفانه  توان وجه 

زائل كرد. در نقطه مقابل، بسياری از دانشمندان معتقدند با توجه به اینكه دعوت به مداخله  
المللي دادگستری نيز الملل است كه دیوان بين یك اصطالح متداول در ادبيات حقوق بين 

  و   ابهامات   و  بخشرهایي  هاینهضت  از   حمایت  برای   ها دولت  زور   به   توسل  مشروعيت  خصوص   در   مطالعه   برای .  1

  آزادیبخش  ارزاتمب  از  آن  تفكيك  و  تروریس   ممتاز،  جمشيد:  به  شود  جعهمرا   آن،  پذیرش  بر  مترتب  هایچالش

(. 1381)، علـوم قضـایي و دانشـكده قضایي  توسعه عاتمطال مركـز: تهران)

2. Intervention by Invitation, Max Planck Encyclopedia of Public International

Law, George Nolte, Retrieved August 5, 2019 from http:// opil. ouplaw. com/ 

view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1702. 

3. Intervention by Invitation.

4. Military Assistance on Request.
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از آنجا كه د نيز  نيكاراگوئه از آن استفاده كرده است و  این مفهوم  در قضيه  امنه معنایي 
تر از درخواست كمك نظامي است، بهتر است كماكان از دعوت به مداخله استفاده  موسع
ترمينولوژی غالب، ترجيح داده شد كه از مفهوم دعوت    منطبق بادر این تحقيق نيز    1شود. 

 به مداخله استفاده گردد.  
روعيت ارسال كمك  الملل، ابهام چنداني در خصوص اصل مشدر دكترین حقوق بين 

های داخلي وجود ندارد.  ها برای سركوب شورشو نيروی نظامي بنا به درخواست دولت
كنند كه مطابق آن كمك به بنا مي  "قاعده عرفي"بسياری مبنای این مشروعيت را بر یك  

 2حكومت مشروع و قانوني یك سرزمين متعاقب اعالم رضایت آن حكومت مجاز است. 
اعتب  این وجود،  مداخله را ميبا  به  تجاوز در  ار حقوقي دعوت  به مصادیق  ارجاع  با  توان 

مجمع عمومي و استنباط مفهومِ مخالف یكي از مفاد این قطعنامه نيز اثبات    3314قطعنامه  
در   اوليه  توافق  شرایط  از  شدن  خارج  كه  است  آمده  قطعنامه  این  از  بخشي  در  كرد. 

سرزم  درون  در  مسلح  نيروی  از  استفاده  دیگر  خصوص  دولت  یك  اساس  "كه  ين  بر 
در همين   3شود.محقق شده باشد، از مصادیق تجاوز محسوب مي  "موافقت دولت پذیرنده

بند  راستا از آنجا كه   نيز در  اموری را كه ذاتاً جزء صالحيت    2ماده    7منشور ملل متحد 
دولت ميداخلي  منطقاً  است،  نكرده  قلمداد  منشور  تابع  كرد  هاست  استدالل  كه  توان 

دعوت یك دولت از دولت دیگر برای استفاده از زور در قلمرو سرزميني خود متناظر با  
بود. ماده مذكور خواهد  عدم اختالف در خصوص كلّيت  رغ   بهمع ذلك و    4اختيارات 

احراز   سازكار  و  مداخله  به  دعوت  كيفّيات  در خصوص  فراواني  ابهامات  مذكور،  اصل 
در   داخلي  مقامات  رضایت  بنظر مشروعيت  دارد.  وجود  مداخله  به  دعوت  خصوص 

1. Institut de droit international, 10th Commission, Sub-Group Intervention by

Invitation, Gerhard Hafner Report on: Present Problems of the Use of Force in

International Law, Vol. 73, (2009), at paras 21-27. 

2  .« امناب،  یدایي  و محسن  یاسر ضيائي  مسلحانه غيرنظ  مداخلة سيد  از بين  امي خارجي در مخاصمات  منظر    المللي 

. 126(، ص 1395، )32امنيت، شماره   «، آفاقنيت عراق، سوریه، یمن و بحریبررسي وضع الملل:حقوق بين

3. L. Doswald-Beck, “The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of

the Government”, British Yearbook of International Law, Vol. 56, No.1, (1986), at 

189. 

  سوریه   و   عراق  در   داعش  عليه   ائتالف   نيروهای   مداخله   وعيتمشر»  پيری،  حيدر  آبادی،  وام ق  رمضاني   محمدحسين  .4

 .222  ص ،(1397) ،85 شماره  المللي،بين حقوقي مجله ،«المللبين حقوق چارچوب در
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ابهاممي كه  مسئوليت  رسد  قواعد  به  اجمالي  رجوع  مستلزم  خصوص  این  در  زدایي 
 المللي دادگستری است. المللي و نيز آرا و نظریات دیوان بين بين 

المللي. دعوت به مداخله در نظام مسئولیت بین 1-1-1
مسئوليت، نظام حقوق  در  موارد  از  بسياری  بين   در  بودن یك عمل  متخلفانه  المللي علت 

رو بدیهي است كه رضایت پيشيني به یك عمل  تجاوز به حقِ دولت قرباني است. از این 
معتبرترین و    1متخلفانه، بتواند ركن عدم مشروعيت و وصف متخلفانه بودن را زائل كند. 

بين  مسئوليت  به حقوق  استناد  مسپراستنادترین مرجع  مواد  ها و  دولت  ئوليتالمللي، طرح 
سازمان مسئوليت  مواد  بين طرح  حقوق  كميسيون  مصوب  المللي  بين  است.  های  الملل 
پيش  در طرح  كه  آنچه  دولتمطابق  مسئوليت  مواد  سال  نویس  در  است،   2001ها  آمده 

اعتبار   تعيين  كه  آنجا  از  است.  رضایت  متخلفانه،  وصف  رافع  معاذیر  از  مورد  نخستين 
اعتبار شخص   و  است؛ رضایت  اوليه  تعهد  دهنده، موضوع  داشت    2رضایت  امكان  اساساً 

پيش  متن  از  مفهوم رضایت  با اصرار  كه كل  اما  مسئوليت دولت حذف شود  مواد  نویس 
چون   آن   پله  آلن افرادی  بودن  معتبر  لزوم  قيد  و  رضایت  درج  با  بودند  معتقد  باید    3كه 

ن رضایت گرفته شود، این اصل  ها تحت عنواجویيجلوی سوء استفاده احتمالي از مداخله
 4ها باقي ماند.در متن مواد مسئوليت دولت

ماده   ترتيب  دولت  20بدین  مسئوليت  مواد  فعل  طرح  ارتكاب  به  دولت  رضایت  ها، 
وصف  شدن  زائل  موجب  رضایت،  بودن  معتبر  بر  مشروط  را  دیگر  دولت  توسط  معين 

ذكر قابل  راستا  این  در  است.  كرده  قلمداد  فعل  كه    متخلفانه  بازگو  است  مذكور  ماده 

 حقوق  اساس  بر  عراق  در  عشدا  ضد   ائتالف   اقدامات  مباني»  جاللي،  زوار   فاميل  رامي  و  نظری  الهوئي حميد.  1

.124  ص ،(1396) ،47  شماره  مومي،ع حقوق مطالعات  ،«مسلحانه ت مخاصما

  شرح   و  متن :  دولت  المللي بين  مسئوليت   گل،  ابراهي    عليرضا   ترجمه الملل سازمان ملل متحد،  كميسيون حقوق بين .2

. 133  ص( 1388 شهردانش، حقوقي  های پژوهش و مطالعات موسسه: تهران) المللبين حقوق كميسيون  مواد

 :  به شود مراجعه رضایت اراعتب  درباره  بيشتر مطالعه  یبرا. 3

Ademola Abbas, “Consent Precluding State Responsibility: A Critical Analysis”, 

The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53, No. 1, (2004), at 213-

219. 

 كرمي، سيامك    گل،  ه عليرضا ابراهي ترجم  اول،  چاپ  ،عمومي  قواعد  الملليبين  مسئوليت  حقوق  ورد،كراف   جيمز.  4

.366-365  صص (1395 قل ، سنگلج نشر: تهران) روشنفكرپریسا  خسروشاهي،حسن 
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الملل است كه به موجب آن رضایت باید قبل  كننده یك اصل پذیرفته شده در حقوق بين 
بود.  نخواهد  نافذ  از مداخله  بعد  مداخله اعالم شود و رضایت  یا در هنگام  و  مداخله   1از 
های اصل رضایت به همين كيفيت و دقایق تئوریك، در متن طرح مواد مسئوليت سازمان

  2الملل نيز گنجانيده شده است. مصوب كميسيون حقوق بين  2011المللي بين 

المللي دادگستری. دعوت به مداخله در دیوان بین1-1-2
المللي دادگستری در خصوص  های استناد به رویكرد دیوان بين ترین نمونهیكي از برجسته

فعاليت مداخله، قضيه  به  )  های مسلحانه در سرزمينموضوع رضایت  ( است.  2005كنگو 
جنگ بر  حق  قواعد  كه  است  نموده  تأیيد  دیوان  پرونده  این  حكومت  3در  اجازه  به  ها 

دولتمي از  كه  عمل  دهد  به  دعوت  سرزمين خود  در  نظامي  مداخله  برای  خارجي  های 
مي  4بياورند. ابراز  قضيه  این  در  نميدیوان  اوگاندا  كه  دارد،  مناطقي  در  است  توانسته 

به حضو از  رضایت  لذا در خارج  به زور شود و  متوسل  نداشته است  این دولت وجود  ر 
قابل   اوگاندا در خاک كنگو   نيروهای  اعتبار حقوقي حضور  بازه زمانيِ رضایت كنگو، 

  5تأیيد نيست. 
این در بخشي از رأی تاریخ از  1986ساز خود در سال  ركن قضایي ملل متحد پيش 

فعاليت قضيه  در  شبیعني  و  نظامي  تأیيد  ههای  نيكاراگوئه ضمن  در  متحده  ایاالت  نظامي 
اصل دعوت به مداخله، با قاطعيت اعالم كرد: »معلوم نيست چه چيز از اصل عدم مداخله  

گروه  اگر  ماند  خواهد  همچون حكومتباقي  بتوانند  نيز  مخالف  دولت  های  طرف  از  ها 
ا در  بنمایند.  خود  كشور  داخلي  امور  در  مداخله  به  دعوت  هر  درخواست  صورت  ین 

1. Olivier Corten, The Law Against War, The Prohibition on the Use of Force in

Contemporary International Law (London: Hart Publishing, 2010) at 276. 

2. International Law Commission (2001) Draft Articles on Responsibility of

International Organizations. 

3. Jus ad Bellum.

  خارجي   مداخله  از  دعوت  مشروعيت  بررسي   عزیزی،  ستار:  به  شود  جعهمرا  خصوص  این  در  تكميلي  مطالعه  برای.  4

  كنگو،   سرزمين  در  نظامي  هایفعاليت  قضيه  در  دادگستری  المللي  ينب  دیوان  رای  بر  تاكيد  با:  يداخل  مخاصمات  در

.(1390) ، 33  شماره ،عمومي حقوق پژوهش

5. ICJ Rep, 2005, Armed Activities on the Territory of Congo (DRC vs Uganda)

paras 212-213. 
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امور داخلي دولت كند و بهای دیگر مداخله  دولتي قادر خواهد بود كه در هر لحظه در 
1. « كندالملل موجود پيدا نمياین امر نسبتي با حقوق بين 

. مداخله دموکراتیک 1-2
مداخالت   در  زور  كاربرد  خصوص  در  آكادميك  مباحث  توسعه  عطف  نقطه 

در مجله امریكایي    1984در سال    زمنیر  كلی ماكه    گرددای بر ميدموكراتيك، به مقاله
ریزمن در این مقاله اظهار داشت كه تا قبل از تدوین منشور    2الملل منتشر نمود.حقوق بين 

ملل متحد، هيچ قاعده عرفي در خصوص منع توسل به زور یكجانبه وجود نداشته است و  
ت این مقرره قراردادی را تبدیل  آورده اس  2ماده    4بوده كه با آنچه كه در بند    منشوراین  

بند   چه  اگر  ریزمن  نظر  از  است.  نموده  عرفي  مقرره  یك  سيست     2ماده    4به  درون  در 
به   هرگز  مذكور  ماده  اما  است  یافته  مناسبي  و  معقول  جایگاه  ملل  سازمان  جمعي  امنيت 

صلح  برای  ضروری  و  اخالقي  مولفه  یك  نميتنهایي  محسوب  در  گرایي  بنابراین  شود. 
به زور این است كه آیا  ارچوبچ های غيرمنشوری، معيار تعيين كننده مشروعيت توسل 

مي زور  یا  كاربرد  كند  مردم كمك  سرنوشت  تعيين  حق  جایگاه  تثبيت  و  ارتقا  به  تواند 
   3خير؟
بين   با حقوق  كه  پذیرفت  باید  كلي  طور  به  همه  جانب  این  همچنان  معاصر  الملل 
ميتحليل محترم  را  كهایي  ارزششمرد  پاسداشت  برای  مداخله  اعتبار  آنها  در  های  ه 

مداخله   دموكراتيك،  مداخله  از  )اع   گردد  مطرح  كه  نامي  هر  تحت  دموكراتيك 
منشور ملل متحد   7( مشروط به صدور قطعنامه فصل  5و یا مسئوليت حمایت  4بشردوستانه

الت متحده امریكا المللي دادگستری در پاسخ به احتجاج ایاباشد. در این راستا دیوان بين 
گام حكومت  درباره  یك  به  شدن  تبدیل  مسير  در  نيكاراگوئه  دولت  كه  واضحي  های 

1. ICJ Rep, 1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

Nicaragua v. United States of America. Paras 264. 

2. Use of Force to (Re-) Establish Democracies: Lessons from the Gambia, Janik,

Ralph, Retrieved September 2, 2019 from: https://www.ejiltalk.org/the-use-of-

force-to-re-establish-democracies-lessons-from-the-gambia/ Feb 16, (2017), at: 1. 

3. Michael Reisman, “Coercion and Self-Determination: Construing Article 2(4)”,

The American Journal of International Law, Vol. 78, N0. 1, (1984), at 462. 

4. Humanitarian Intervention.

5. Responsibility to Protect.

https://www.ejiltalk.org/the-use-of-force-to-re-establish-democracies-lessons-from-the-gambia/
https://www.ejiltalk.org/the-use-of-force-to-re-establish-democracies-lessons-from-the-gambia/
https://www.ejiltalk.org/the-use-of-force-to-re-establish-democracies-lessons-from-the-gambia/
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ای وجود  الملل قاعدهمستبد كمونيستي برداشته است، به روشني اعالم نمود در حقوق بين 
ها را به دليل وجود یك شكل خاص از حكومت و  ندارد كه حق مداخله نظامي در دولت

  1ایدئولوژی خاص فراه  كند. یا پيروی از یك 

تعیین مرجع صالحیت  .2 امنیت در  به  رویه عملي شورای  برای دعوت  دار 
 مداخله دموکراتیک

الملل، ناگزیر باید پس از تدقيق در خصوص جایگاه اصل دعوت به مداخله در حقوق بين 
تبر را از  تواند رضایت معمختصراً به این سوال نيز پاسخ داده بشود كه چه فرد یا مقامي مي

مي اول  در گام  بدارد.  بيان  باید توسط حكومت  جانب دولت  پذیرفت كه رضایت  توان 
مي ملتزم  معاهدات  به  كه  حكومتي  یعني  بشود؛  انجام  كشورها  دوژور  دیگر  در  و  شود 

اما یكي از موضوعات اساسي در ارتباط با مفهوم دعوت به مداخله این    2. سفارتخانه دارد
اساساً د آیا  به دیگر است كه  امنيت دارد؟  به صدور مجوز شورای  نياز  مداخله،  به  عوت 

سخن آیا شورای امنيت با رویه تاریخي خود در صدور قطعنامه های فصل هفتمي مبني بر 
تأیيد برخي از مداخالتي كه بر اساس مفهوم دعوت به مداخله مشروعيت یافته اند، بنيانِ  

ساخته است؟ آیا صدور این قطعنامه ها را  استقالل مفهوم دعوت به مداخله را مخدوش ن
مستقي    استناد  شناختن  رسميت  به  در  امنيت  شورای  تمایل  عدم  از  ای  اماره  توان  نمي 

 دولت ها به مفهوم دعوت به مداخله )مستقل از مجوز شورای امنيت( تلقي نمود؟  

و 1997، سیرالئون 1989شورای امنیت و دعوت به مداخله در لیبریا . 2-1
 2010عاج  ساحل

بندی  دو مورد نخست از موارد مداخله اكواس، ذیل مفهوم مداخالت دموكراتيك طبقه
یابد. در ابتدا برای  شود و دو مورد بعدی به طور خاص با منازعات انتخاباتي  پيوند ميمي

نشان دادن رویه اكواس و شورای امنيت در قبال دعوت به مداخله دموكراتيك به بحران  
در این  های داخلي شد.  درگير جنگ  1989شود. ليبریا از سال  رالئون اشاره ميليبریا و سي 

1. ICJ Rep,1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

(Nicaragua v. United States of America. Paras 263. 

2. Erika De Wet, “The Modern Practice of Intervention by Invitation in Africa and

Its Implications for the Prohibition of the Use of Force”, European Journal of 

International Law, Vol. 26, No. 4, (2015), at 982. 
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تيلور، سال   با    1چارلز  تا  شد  ليبریا  وارد  عاج  ساحل  حمایت  با  ليبریا،  سابق  كشور  وزیر 
ای اكواس نيز در سال  را ساقط كند. نيروهای سازمان منطقه  2كودتا حكومت ساموئل دوئه 

ب  1990 دعوت  درخواست  به  كشور  بنا  این  وارد  ليبریا  جمهور  ریيس  توسط  مداخله  ه 
شدند. مشروعيتِ دعوت مذكور از این جهت زیر سوال قرار گرفت كه ساموئل دوئه از  
كنترل موثر سرزميني برخوردار نبود. متعاقباً شورای امنيت با صدور قطعنامه فصل هفتمي  

ليبریا را تهدیدی عليه صلح و امنيت  1992در سال    788 جهاني تلقي كرد و از    وضعيت 
 اقدامات اكواس برای احيای صلح، امنيت و ثبات در آفریقا استقبال نمود.

طریق   از  كشور  این  جمهور  ریيس  كه  بودی   آن  شاهد  نيز  سيرالئون  بحران  در 
شد.  شكل سرنگون  كودتا  جامعه    3كاباه   تجان  احمدگيری  از  حكومتش،  سقوط  از  بعد 
كند. بدین ترتيب بازگرداندن او  ی بازگشت به قدرت ميالمللي درخواست مداخله برا بين 

مي قرار  اكواس  كار  دستور  در  قدرت  سال  به  در  اكواس  و  برقراری   1997گيرد  ضمن 
مجوز مي نيروهایش  به  تسليحاتي سيرالئون،  و  نفتي  ابزارهای الزم  تحری   تمام  از  تا  دهد 

مداخ شود.  استفاده  سازمان  این  تصميمات  اجرای  تضمين  در  برای  اكواس  نظامي  له 
شورای امنيت مورد استقبال قرار   1997سال  1132سيرالئون با صدور قطعنامه فصل هفتمي 

المللي تلقي نمود و مطابق  گرفت. شورا وضعيت سيرالئون را تهدید عليه صلح و امنيت بين 
های اكواس برای اختيارات فصل هفت  و هشت  خود در منشور، حمایت قاطعي از تالش

ب سال  حل  در  كاباه  اكواس،  اقدامات  نتيجهِ  در  آورد.  عمل  به  سيرالئون  در  2008حران 
قطعنامه با صدور  نيز  امنيت  و شورای  بازپس گرفت  را  ریيس   1156 قدرت  بازگشت  از 

 4جمهور منتخب سيرالئون به قدرت استقبال نمود.
وضعيت   در  گشود  را  مداخله  به  دعوت  باب  كه  موضوعي  جهت  به  عاج  ساحل 

با    ریيس جمهور مستقر،  5، بگبواین كشور،    2010گيرد. در انتخابات سال  اوتي قرار ميمتف 
نتيجه را به رقيب انتخاباتي    6درصد آرای مكتسبه اواتارا   54درصد آرا در مقابل    45كسب  

1. Charles Taylor.

2. Samuel Doe.

3. Ahmad Tejan Kabbah.

4. De Wet, op.cit. at 361-362.

5. Laurent Gbagbo.

6. Alassane Outtara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(Liberia)
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، بگبو در دور  1خود واگذار كرد. این در حالي بود كه طبق اظهارِ كميته مستقل انتخابات 
درصد آرا، بيشترین رأی را نسبت به دو رقيب اصلي خود    38كسب    نخست انتخابات با 

درصد( كسب كرده بود. بگبو به نتيجه انتخابات    25)  2درصد( و بدیعي  32یعني اواتارا )
نيز   انتخابات  مستقل  حين كميسيون  این  در  زد.  باز  سر  قدرت  انتقال  از  و  نمود  اعتراض 

اد برای  مشروع  قدرت  فاقد  بگبو  این حال  اعالم كرد كه  با  است.  اره كردن ساحل عاج 
ریيس شورای قانون اساسي ساحل عاج با استناد به موادی از قانون اساسيِ ساحل عاج بيان  

تواند نتيجه بررسي اعتراضات انتخاباتي را اعالم  داشت كه فقط شورای قانون اساسي مي
انتخابات در   نتایج  ابطال  با اعالم  بعد  با    حوزه  7كند. این شورا چندی  انتخاباتي، بگبو را 

  3درصد به عنوان ریيس جمهور معرفي نمود.  51كسب 
ضمن حمایت از    1975با صدور قطعنامه    2011مارس    30متعاقباً شورای امنيت نيز در  

اقدامات اكواس در جهت حل بحران، وضعيت ساحل عاج را تهدید عليه صلح و امنيت  
ملل   سازمان  صلح  حافظ  نيروی  از  و  كرد  عاجتلقي  ساحل  تمام    4در  از  تا  خواست 
های فيزیكي استفاده شود. در اواخر  ابزارهای الزم برای حمایت از مردم در برابر خشونت

اكواس به بگبو التيماتوم دادند كه یا به صورت آزادانه از قدرت  نمایندگان    2010دسامبر  
اواتارا شود.كناره استقرار  برای  اعمال زور  یا آماده  و  با    5گيری كند  بحران سرانجام  این 

بين  كيفری  دیوان  به  او  استرداد  و  باگبو  دستگيری  و  اكواس  زورِ  به  المللي جهت  توسل 
محاكمه بعنوان اولين ریيس جمهور سابق یك كشور پایان یافت. 

  مخالف   و  موافق  مدني  و  سياسي  مختلف  هایگروه   نمایندگان  از  تن  17  از  متشكل  كه  انتخابات  مستقل  كميته .1

  "يهاول "  نتایج  اعالم  وظيفه  و  شودمي  تشكيل  عاج  ساحل  انتخابات  بر  نظارت  هدف  با  است  اجع  ساحل  حكومت

  كسب   برای.  دارد  فعاليت  عاج  ساحل  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  عنوان  به  همچنان   مذكور  كميته.  رددا  عهده   به   را  انتخابات

   . https://www.cei-ci.org: به شود رجوع بيشتر اطالعات

2. Henri Konan Bedie.

3. M. Svicevic, “Military Intervention in the Gambia: Lessons from the Ivory

Coast, Liberia and Sierra Leon”, BRICS Law Journal, Vol. 5, No. 2, (2018), at 57-

59. 

4. The United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI).

5. Côte d’Ivoire Post-Gbagbo: Crisis Recovery, Congressional Research Service,

Cook, Nicolas, Retrieved November 2, 2019 from: https:// fas. org/ sgp/ crs/ row/ 

RS21989.pdf.  

https://www.cei-ci.org/
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قطعنامه صدور  مبنای  و  ضرورت  خصوص  تحليلگران  در  ميان  در  همچنان  فوق،  های 
بين  دحقوق  وجود  نظر  اختالف  مداخله،  الملل  به  دعوت  مفهوم  به  استناد  با  برخي  ارد. 

قطعنامه ميصدور  تلقي  حشو  موضوع  یك  را  شورا  فقد  های  به  نظر  نيز  برخي  و  كنند 
قطعنامه صدور  مداخله،  به  كننده  دعوت  مقامات  توسط  موثر  اماره  كنترل  را  شورا  های 

بي دعوتاثباتِ  مياعتباریِ  تلقي  موثر  كنترل  فاقد  چنانهای  با  كنند.  است  مشخص  كه 
وجود اینكه دعوت به مداخله یكي از مباني حتمي مداخالت اكواس در سيرالئون، ليبریا و  

فصل   قطعنامه  دليل صدور  به  اما  است  بوده  عاج  حقوقي    7ساحل  مبنای  امنيت،  شورای 
استناد به اصل دعوت به مداخله با تردید جدی مواجه است. بدین ترتيب از نظر حقوقي  

شورای امنيت مبنای    7های فصل  باشد كه آیا قطعنامهوضوع محل اختالف ميهنوز این م
مشروعيت مداخالت اكواس را فراه  كرده است و یا دعوت به مداخله از طرف مقامات  
آفریقایي فاقد كنترل موثر را باید مبنای مشروعيت اقدامات اكواس تلقي كرد. در بخش  

مي داده  نشان  مقاله  این  چگبعدی  كه  قابليت  شود  از  گاميبا  قضيه  در  امنيت  شورای  ونه 
زدایي كرده است. چنانكه در ادامه به  اِعمال اصل دعوت به مداخلهِ فاقد كنترل موثر، ابهام

به نظر مي بيان خواهد شد،  شورای امنيت در قضيه گامبيا    2237رسد كه قطعنامه  تفصيل 
تخاباتي وارد نموده است و این  ضربه سنگيني بر اعمال  نظریه كنترل موثر در منازعات ان

مداخالت  قطعنامه مي به  ابتناء دعوت  لزومِ  رفع شبههِ  برای  معتبر  دليل  مثابه یك  به  تواند 
 دموكراتيك بر كنترل موثرِ مراجع صالح، مورد استناد قرار گيرد. 

2016شورای امنیت و دعوت به مداخله در گامبیا  .2-2
او در  گامبيا  جمهوری  ریاست  دسامبر  انتخابات  از    2016ل  بعد  روز  یك  شد.  برگزار 
نتایج،   اعالم  از  قبل  و  انتخابات  كه    1،جامع  ييحی برگزاری  گامبيا  مستقر  جمهور  ریيس 

اسالمي   جمهوری  رأس  در  ه   دیگر  سال  ميليارد  یك  تا  بود  كرده  اعالم  این  از  پيش 
برابر   انتخاباتي در  ماند، شكست  باقي خواهد  مهور منتخب را  ریيس ج  2،بارو  آدامگامبيا 

هزار    227دسامبر، كميسيون مستقل انتخابات اعالم كرد كه بارو با كسب    5در    3پذیرفت. 

1. Yahya Jammeh.

2. Adama Barrow.

 Dawda)  اوارا ج.  است  داشته  جمهور  ریيس  3  فقط  تاكنون  1970  سال   در   تأسيس   بدو   از   گامبيا   جمهوری .  3

Jawara)، دار عهده  را كشور  این ریاست سال  24 مدت  به  1994 سال  تا  1970  سال  از  ،گامبيا جمهور ریيس  نخستين  
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برابر   در  است.   208رأی  انتخابات شده  برنده  یحيي  رأی  بعد،   1هزار  دقيقاً چهار روز    اما 
اعالم    جامع نتایج  انتخابات،  فرآیند  در  پذیرش  غيرقابل  و  تخلفات جدی  بروز  ادعای  با 
را غيرقابل قبول تلقي نمود و خواهان برگزاری انتخابات مجدد شد. شورای امنيت در  شده 
اش در دوم دسامبر مبني بر  دسامبر از جامع درخواست كرد كه باید طبق اظهارنظر اوليه 10

هيچ   بي  را  قدرت  و  بگذارد  احترام  انتخابات  نتایج  به  كماكان  انتخابات،  نتایج  پذیرش 
به  پيش  تأخير،  و  كند. شرط  واگذار  منتخب  جمهور  كردن    2ریيس  پياده  با  نيز  اكواس 

با ساماندهي یك    7قریب   نيروی نظامي در مرزهای گامبيا آرایش نظامي گرفت و  هزار 
احيای دموكراسي« »عمليات  نام  به  نظامي  تا    3عمليات  باید  به یحيي جامع هشدار داد كه 

كناره قدرت  از  اساسي  قانون  در  شده  تعيين  اینصورت  گيرتاریخ  غير  در  زیرا  كند  ی 
سابقه در امور داخلي كشور  اكواس به زور متوسل خواهد شد. یحيي جامع این مداخله بي

تاریخ   در  و  دانسته  قبول  قابل  غير  را  وضعيت    17خود  اعالم  گامبيا  كشور  در  ژانویه 
 4اضطراری كرد.

اسا  2017ژانویه    19در   قانون  یحيي جامع طبق  ریاست جمهوری  دوره  به  كه  گامبيا  سي 
اتحادیه آفریقا اعالم كرد كه جامع را بعنوان ریيس جمهور گامبيا به رسميت    5پایان رسيد،

شناسد. در همين روز آدام بارو، ریيس جمهور منتخب، در سفارت گامبيا در سنگال  نمي
سوگند ریاست جمهوری خورد و از اكواس و اتحادیه آفریقا و سازمان ملل درخواست  

  نام   2015  سال   در  جامع.  شد  جمهور  ریيس  2016  سال   تا  یعني  ل سا  22  از  بيش   مدت  به  جامع  یحيي او  از  پس  و  بود

  نام   از  را   اسالمي  كلمه  2017  ژانویه  در   مجدداً  بارو  آدام  اما  داد   رتغيي  گامبيا  اسالمي  جمهوری   به   را  گامبيا   حكومت

.  نمود حذف گامبيا حكومت

نظا2001طبق پروتكل دموكراسي و حكومتگری مطلوب ) اكواس.  1 انتخابات نياز به دعوت از  رت  (، به منظور  بر 

مطالعه بيشتر مراجعه شود به: ز اكواس بعمل نياورد. برای رد و یحيي جامع چنين دعوتي اطرف دولت ميزبان دا

 Christoph Hartman, “ECOWAS and the Restoration of Democracy in the  

Gambia”, Africa Spectrum, Vol. 52, No. 1, (2017), at 88. 

2. S/RES/12616 (2016).

3. Operation to Restore Democracy.

4. Isaac Terwase et al, “The Role of ECOWAS on Peace and Conflict Resolution

in Nigeria and Gambia”, International Journal of Management and Social Sciences, 

Vol. 12, No. 3, (2018), at 55. 

5. Claus Kress, and Benjamin Nussberger, “Pro-democratic Intervention in Current

International Law: The Case of Gambia in January”, Journal on the Use of Force 

and International Law, Vol. 4, No. 2, (2017), at 239.  



297 |محمودی و دادمهر 

ك برای  قطعنامه  كمك  صدور  با  امنيت  شورای  روز  همين  در  مجدداً  نمود.  قدرت  سب 
، ضمن استقبال از تصمي  شورای صلح و امنيت اتحادیه آفریقا مبني بر به رسميت  2237

قطعنامه به یحيي جامع هشدار داد كه باید در همين    7نشناختن یحيي جامع، در پاراگراف  
 د. گيری كن روز صدور قطعنامه از قدرت كناره

اینكه هيچ نشانهعلي ای دال بر صدور مجوز اقدام نظامي در قطعنامه فوق الذكر رغ  
دولتِ    5كه قباًل در مرز گامبيا مستقر بودند با همكاری   شود، نيروهای سنگالي دیده نمي

غرب آفریقا از جمله نيجریه وارد گامبيا شده و این كشور را محاصره دریایي نمودند. با  
گيری كرد و با بيان اینكه  ژانویه از قدرت كناره  19ا، یحيي جامع نهایتاً در  افزایش فشاره

ميليون دالر پول نقد از خزانه    11ضرورتي وجود ندارد خون افراد ریخته شود با برداشتن  
 1ملي گامبيا، كشورش را ترک كرد.

ا  شورای امنيت در قضيه گامبي   2237نكته قابل ذكر در خصوص وجه اشتراک قطعنامه  
قطعنامه قطعنامهبا  این  همه  كه  است  این  مشابه،  موارد  در  شورا  پيشين  متعاقب  های  ها 

زور منطقه  كاربرد  نهادهای  درخواستتوسط  به  اجابت  در  و  مداخله  ای  به  دعوت  های 
نهاد در   این  بدون مجوز  اقداماتي كه  از  امنيت عماًل  آنها شورای  است و در  صادر شده 

ام نظ  و  برقراری  بين نراستای  بدین  يت  بعمل آورده است.  انجام گردیده حمایت  المللي 
پاراگراف   در  كامل   2237قطعنامه    6ترتيب  حمایت  امنيت،  كه شورای  است  آمده   2نيز 

اولویت توسل به  "خود را از اقدامات اكواس برای تضمين احترام به رأی مردم گامبيا با  
م استفاده از ابزارهای سياسي، تلویحاً  ددارد. اگرچه عبارتِ تق اعالم مي  3"ابزارهای سياسي

پيام را منتقل كند كه در مراحل بعدی ميمي این  اما  تواند  به زور متوسل شد  جای  توان 
توان این قطعنامه را به مثابه مجوز  آیا از منظر حقوقي ميطرح این پرسش وجود دارد كه  

  كاربرد زور و ورود نيروهای اكواس به خاک گامبيا قلمداد كرد؟
های پيشين توجه  برای پاسخ به سوال فوق باید به وجه فارقِ اساسي این قطعنامه با قطعنامه

قطعنامه   را    2237كرد:  گامبيا  و شورا وضعيت  است  نشده  منشور صادر  هفت   فصل  ذیل 
توان ادعا نمود  المللي تلقي نكرده است. بر این اساس ميتهدیدی عليه صلح و امنيت بين 

1. Crisis in The Gambia: How Africa is Rewriting Jus ad Bellum, Helal, Mohamed,

Retrieved September 20, (2019), from:  https://opiniojuris.org/2017/01/24/crisis-in-

the-gambia-how-africa-is-rewriting-jus-ad-bellum. 

2. Full Support.

3. By Political Means First.

https://opiniojuris.org/2017/01/24/crisis-in-the-gambia-how-africa-is-rewriting-jus-ad-bellum.
https://opiniojuris.org/2017/01/24/crisis-in-the-gambia-how-africa-is-rewriting-jus-ad-bellum.
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ر این قطعنامه هيچ تصميمي برای كاربرد زور نگرفته است زیرا اساساً  دكه شورای امنيت  
المللي حركت نكرده است.  به سمت احراز مسأله بعنوان تهدیدی عليه صلح و امنيت بين 
نمي را  توسط شورا  قطعنامه  است كه صرف صدور  تلقي كرد  بدیهي  توان تصمي  شورا 

كرده   اعالم  1971  در سال  ناميبيا  مشورتي  هینظر  در  دادگستری  الملليبين   كما اینكه دیوان
لزوماً  است  برای  و  شوندنمي  تلقي  شورا   تصمي   امنيت،  شورای  هایقطعنامه  تمامي  كه 

جمالت قطعنامه   بندیعبارت  و  ترمينولوژی   های صادره در قطعنامه  شورا  تصمي    شناخت
لزوم.  است  كننده  تعيين   عنصر  یك كه  افزود  باید  البته  مطلب  این  همه  اًبر  تصميمات   

و این    1شورای امنيت به صرف اتخاذ شدن توسط شورا، واجد منطق حقوقي نخواهند بود 
 تحقيق نيز چنين مدعایي ندارد.  

ادعا نمود كه شورای امنيت در   2237توان با رجوع به سياق و متن قطعنامه ذلك ميمع 
مرور وقایع به دست   زاین قطعنامه مجوزی برای كاربرد زور صادر نكرده است. چنانكه ا

از دولتمي برخي  نمایندگان  از  آید،  بالفاصله پس  و مصر  بوليوی  اروگوئه،  از جمله  ها 
شورا نيز با    2مجوز كاربرد زور نيست.   2237صدور این قطعنامه تصریح كردند كه قطعنامه  

روسيه  مالحظات  عبارت  3پذیرفتن  از  استفاده  عدم  خصوص  در  در  مندرج  بندی 
عبارتِ    هایقطعنامه آنها  در  )كه  افریقا  اتحادیه  و  اقدامات  "اكواس  تمام  از  استفاده 
 درج شده بود( نشان داد كه تمایلي به صدور مجوز حمله نظامي ندارد.  " ضروری

البته ابهامات این قطعنامه فرصت را برای برخي از تحليلگران فراه  كرده است تا ادعا  
در این ارتباط    4برای اكواس باز گذاشته است.   اكنند كه شورای امنيت راه توسل به زور ر

، تصميمات متخذه توسط شورای صلح و امنيت اتحادیه  2237شود كه قطعنامه  گفته مي
را تصدیق و حمایت    2016دسامبر    17و تصميمات اكواس در  2016دسامبر    12آفریقا در  

افول دكترین نامحدود بودن اختيارات شورای امنيت در آئينه عروج  د، »ماني و حوریه حسيني اكبرنژا سيد قاس  ز.  1

. 173ص (،1394، )104تطبيقي، شماره   «، حقوقدیوان دادگستری اروپا

2. Records of Council 7866 meeting. Available at: https:// www. un. org/ en/ ga/

search/ view_ doc. asp? symbol= S/PV.7866.  

3. Post-Election Crisis in the Gambia: An Interplay of a Security Council’s “Non-

Authorization” and Intervention by Invitation, Nussberger, Benjamin, Retrieved 

November 2, 2019 from: http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-

in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-

intervention-by-invitation/ 

4. Nussberger, op.cit. at 1.

http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation/
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تم از  استفاده  امكان  بر  تنها  نه  تصميمات  آن  در  آنكه  حال  است؛  اقدامات  اكرده  م 
هزار    7برای تحميل نتایج انتخابات گامبيا تأكيد شده بود بلكه عماًل نيز اكواس    1ضروری

  2نيروی نظامي در مرز گامبيا مستقر كرده بود.
نظر مي بين به  منطق دگماتيك حقوق  تفاسير موسع فوق در  مقبوليت  الملل،  رسد كه 

صو در  اكواس  عضو  كشورهای  زیرا  است  جدی  تردید  زور  رمحل  كاربرد  به  نياز  ت 
توانستند بصورت اصولي به شورا مراجعه كنند و مشخصاً مجوز صریح شورا ذیل فصل  مي
سال    7 در  عراق  به  بریتانيا  و  متحده  ایاالت  تهاج   جریان  در  مثال  برای  نمایند.  اخذ  را 

احراز شد    7تعهدات عراق ذیل فصل    3نقض اساسي   1441رغ  اینكه در قطعنامه  ، به2003
بيني شد اما  نيز برای عدم پایبندی این كشور به تعهدات خلع سالح پيش   4تبعات جدی   و

مي نشان  منتشر شده  اسناد  كه  نيز ميچنان  متجاوز  این  دهد، خود كشورهای  دانستند كه 
تواند مجوزی برای كاربرد زور باشد و در نتيجه مبنای توجيه حقوقي اقدامات  قطعنامه نمي

قرار دادند كه در آن شورا به صراحت مجوز كاربرد زور    1990سال    678خود را قطعنامه  
 5را صادر كرده بود.  7ذیل فصل 

تأیيد مشروعيت   2237توان اظهار نمود كه مهمترین كاركرد قطعنامه  ميبر این اساس  
بر اساس    بارو  آدام به مداخله توسط  "و تسهيل شرایط برای اقدام نظامي اكواس  دعوت 

به نظر مي  "نتخب فاقد كنترل موثرمیك ریيس جمهور   با این منطق  است.  رسد كه تنها 
پوشي شورای امنيت از  توان یك مبنای مقبول حقوقي برای درک دليل چش است كه مي

محكوميت زور اِعمال شده توسط اكواس عليه گامبيا ارائه نمود. آرایش نظامي نيروهای  
ه یك تهدید صریح به كاربرد زور عليه  ك گذارد  اكواس در مرز گامبيا تردیدی باقي نمي
المللي دیوان بين  6منشور شكل گرفته است.   2ماده    4استقالل سياسي گامبيا بر خالف بند  

قضيه   در  اعالم    كورفو  كانالدادگستری  وضوح  به  زور  كاربرد  به  تهدید  خصوص  در 

1. All Necessary Measures.

2. Helal, op.cit. at 242.

3. Material Breach.

4. Serious Consequences.

  حقوق   در (  2003)  عراق  به   تجاوز  ماندگار   تبعات   بررسي  زور،   به  توسل  منع  رژی   هایحفره »  ،دادمهر  هادی .5

 . 33ص  ،(1395) ،22  شماره  حقوقي، مطالعات مجله  ،«المللبين

6. Kress and Nussberger, op.cit. at 242.
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سياسي  فشار  اعمال  با هدف  زور  نمایش  كه  است  زور،  1داشته  كاربرد  به   2است.   تهدید 
های  ركن قضائي ملل متحد همچنين در نظریه مشورتي مشروعيت تهدید یا كاربرد سالح

در كنار ه  این    2ماده    4زور در بند    "كاربرد"و    "تهدید"ای بيان نمود كه مفاهي   هسته
رساند كه اگر بنا به هر دليل توسل به زور در یك مورد معين غيرقانوني باشد،  معنا را مي
به   بود كتهدید  خواهد  غيرقانوني  مورد  آن  در  نيز  زور  اساس صف  3اربرد  این  آرایي  بر 

نيروهای اكواس در مرز گامبيا حتي به فرض عدم تحقق رویارویي نظامي، به دليل وجود  
قصد تجاوز، مصداق تهدید به كاربرد زور بوده است. غيرقانوني بودن این عمل بر اساس  

ای  های منطقهیرا این ماده صراحت دارد كه سازمانزمنشور نيز قابل اثبات است    53ماده  
 توانند بدون اخذ مجوز از شورای امنيت دست به اقدامات قهری بزنند. نمي

بين  حقوق  ادبيات  در  درستي  به  سوال  این  چنانكه  آیا  شده  حال  مطرح  كشور  الملل 
مي زور  است،  كاربرد  و  تهدید  قبال  در  امنيت  شورای  اخير  رویه  كه  گفت  وسط  تتوان 

توان ادعا كرد كه در قضيه گامبيا  آیا مي   4انفعال شورا است؟ ای از  ای نشانهنهادهای منطقه
توسط   زور  كاربرد  و  تهدید  از  بعد  حتي  كه  است  گرفته  باال  آنقدر  انفعال  این  شدت 
نيز   اقدامات  این  ظاهری  توجيه  برای  هفتمي  فصل  قطعنامه  یك  از صدور  اكواس، شورا 

یسنده بر آن است كه رویكرد امتناعي شورا در خصوص عدم نفي و  وعاجز مانده است؟ ن
تجویز  مي  5عدم  را  امارهمداخله  به  توان  رجوع  برای  امنيت  شورای  آشكار  تمایل  از  ای 

رسد كه  سازو كارهای توسل به زور در خارج از سيست  منشور تلقي كرد. چنين به نظر مي
نبودن مكان  تأیيد غيرقانوني  با  امنيت  از  ي شورای  مداخله در خارج  به  به دعوت  استناد  س  

تكاليف حداقلي دولت تسری دادن همان  به  متحد، عماًل  ملل  منشور  ها در حوزه  سيست  
مشروع" مداخله "به حوزه    "دفاع  به  معني، شورای    "دعوت  این  در  است.  داده  رضایت 

موارد  مانند  به  كه  است  ساخته  آشكار  ششمي  فصل  قطعنامه  یك  با صدور  دفاع    امنيت 

1. Demonstration of Force for the Purpose of Exercising Political Pressure.

2. ICJ Rep, 1949, Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland v. Albania) Para 35. 

3. ICJ Rep,1996, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear

Weapons. Para 47. 

  ، ( 1395)  ،46  شماره   عمومي،  حقوق  مطالعات  ،«المللبين  حقوق  منظر  از  یمن  در  نظامي  خلهمدا»  فضائلي،  مصطفي.  4

. 55 ص

5. Non-prohibitive/Non-authorizing.
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دولت از  نيز  مداخله  به  دعوت  موارد  در  خصوص  مشروع،  در  كه  دارد  انتظار  صرفاً  ها 
تواند رساني كنند. سكوت شورای امنيت در این قطعنامه مياقدامات خود به شورا اطالع

توان  این معني را به ذهن متبادر بكند كه برای مشروعيت بخشي به این نوع مداخالت مي
و در خارج از چارچوب منشور ملل    1رِ خارج از منشور مراجعه كردوبه نظام توسل به ز

 شود.  متحد هيچ دستاویز حقوقي معتبری غير از دعوت به مداخله یافت نمي
یابد  الملل اهميت شایان ميقضيه گامبيا از این حيث در ادبيات دانشگاهي حقوق بين 
به مداخله بدون كنتر بار نشان داد دعوت  موثر و بدون قطعنامه فصل    لكه برای نخستين 

قابليت كاربستِ   ابهام در خصوص  نقطه  تنها  اعمال دارد.  قابليت  نيز  امنيت  هفت  شورای 
این   در  است.  صالحيتدار  مقام  كردن  مشخص  موثر،  كنترل  فقد  هنگام  در  قاعده  این 
فصل   موازین  به  رجوع  بدون  توانست  امنيت  شورای  شد  دیده  چنانكه  نيز  7خصوص 

تنه بين   امنشور،  جامعه  منظر  از  گامبيا  در  اقتدار  اِعمال  مرجع  تعيين  اختالف  با  به  المللي 
خاتمه بدهد و راه را برای اجابت دعوت به مداخله باز كند. در قضيه گامبيا، كفه كنترل 

مي سنگيني  یحيي جامع  به سمت  با  موثر  دموكراتيك  مشروعيت  كفه  مقابل  در  اما  كرد 
هاني به سمت آدام بارو سنگين شده بود. در این ميان شورای  جاقبال مردم گامبيا و جامعه  

قانون اساسي گامبيا، خود  امنيت به رغ  اختالف نظرهای شدید در خصوص نحوه تفسير 
گيرنده در خصوص تعيين نتایج انتخابات تلقي نمود و بر این اساس  را مرجع نهایي تصمي 

رسد و رچه قابل انتقاد به نظر ميگعدم مشروعيت یحيي جامع را محرز ساخت. این رویه  
برای  دموكراتيك  مشروعيت  معيار  از  استفاده  امكان سوء  به  نسبت  نویسندگان  از  برخي 

كرده نگراني  ابراز  صالحيتدار  مقام  قابل  2اندتعيين  اعتراض  هيچ  با  امنيت  شورای  اما   ،
است.  هالمللي در خصوص رویكرد اخير خود مواجه نشدای از طرف جامعه بين مالحظه

شورای امنیت و دعوت به مداخله در بحران یمن .2-3
درباره   چند  ماهيت    انتخاباتيهر  نمودن  تردید  قلمداد  یمن  بحران  در  مداخله  به  دعوت 

تحليل بيشتر  در  و  دارد  بهار  وجود  اتفاقات  به  نخست  مرحله  در  بحران  این  ریشه  نيز  ها 

1. Kress and Nussberger, op.cit. at 244.

  ، « بحرین  قضية  بر  تأكيد  با  المللبين  حقوق  منظر  از  داخلي  هایي رامناآ  در  دعوت  براساس  مداخله»  شایگان،  فریده .  2

 . 69-68 صص ،(1392)  ،4  شماره  المللي،بين ایهسازمان فصلنامه 
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ها در براندازی حكومت یمن در  يو در مرحله دوم به اقدامات حوث  2011عربي در سال  
مناسبت نخواهد بود كه به منظور آشنایي با یك نمونه  اما بي  1گردد، مرتبط مي  2015سال  

دیگر از رویه شورای امنيت در مواجهه با دعوت به مداخله توسط یك مقام دموكراتيك  
، ریيس  یدها  منصور 2015مارس  7فاقد كنترل موثر اشارتي نيز به تحوالت یمن شود. در 

نامه طي  یمن،  دولتجمهور  به  خطاب  عربي،  ای  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  های 
ه  و  قطر  كویت،  عمان،  دولتبحرین،  این  ریيس  پيمانان  به  كه  خواست  آنها  از  ها، 

های ائتالف نيز )به  ها كمك كنند. دولتجمهور قانوني یمن در بازگيری قدرت از حوثي
در   عمان(  ملل  رما  24استثنای  كل  دبير  و  امنيت  شورای  به  نامه  ارسال  با  سال  همان  س 

انجام   جریان  در  را  ملل  سازمان  هادی،  مداخله  به  دعوت  درخواست  به  استناد  با  متحد 
 2عمليات نظامي خود با هدف ارائه كمك فوری به ریيس جمهور قانوني یمن قرار دادند.

ائتال  كشورهای  و  عربستان  حضور  مشروعيت  تعيين  موازین    فبرای  اساس  بر  یمن  در 
حقوقي اصل دعوت به مداخله، نخست باید به بررسي مشروعيت ریاست جمهوری هادی  
انتخابات سال   به هادی در  این ارتباط صرف نظر از رأی اكثریت مردم  اشاره داشت. در 

با صدور قطعنامه  2012 نيز  امنيت  های مكرر نشان داده است  باید تأكيد كرد كه شورای 
برگ ميزكه  یمن  قانوني  جمهور  ریيس  را  او  و  مشروع  را  انتخابات  در  اری  شورا  داند. 

قطعنامه  تالش  3نخستين  از  داشت كه  اعالم  نمود  مذكور صادر  انتخابات  از  های  كه پس 

 : به كنيد نگاه  بيشتر مطالعه برای .1

Marieke Brandt, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict 

(London: C Hurst & Co, 2017( at 340-342; Jeffrey S. Dixon and Meredith Reid 

Sarkees, A Guide to Intra-State Wars (California: SAGE Publications,  2015) at 

420; Isabella Wong, “Authority to Consent to the Use of Force in Contemporary 

International Law: The Crimean and Yemeni Conflicts”, Journal on the Use of 

Force and International Law, Vol. 6, No. 1, (2019), at 73-4; Eric Robinson et al, 

What Factors Cause Individuals to Reject Violent Extremism in Yemen? 

(California: RAND Corporation, 2019), at 6-7; Qureshi A Waseem, “The Crisis in 

Yemen: Armed Conflict and International Law”, North Carolina Journal of 

International Law, Vol. 45, No. 1, (2020), at 229; Amanda Guidero and Maia 

Carter Hallward, Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and Yemen 

(London: Palgrave Pivot, 2019) at 49; Ginny Hill, Yemen Endures Civil War, Saudi 

Adventurism and the Future of Arabia (Oxford: Oxford University Press, 2017) at 

60. 

2. UNDOC S/PV.741.

3. S/RES/2051 (2012).
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مي حمایت  گذار  دوره  جمهور  ریيس  بعنوان  سال  هادی  هفتمي  فصل  قطعنامه  در  كند. 
گ  2014 كردن  محكوم  ضمن  امنيت،  شورای  رهبری  وهرنيز  تضعيف  درصدد  كه  هایي 

خواهد كه از توسل  های یمني ميها و نيز سایر گروههادی هستند به طور خاص از حوثي
از   حمایت  به  آن  بجای  و  كنند  پرهيز  خود  سياسي  اهداف  تحصيل  برای  خشونت  به 

هایي بپردازند كه در جهت تدوین قانون اساسي و برگزاری انتخابات جدید در حال  تالش
است. نا امنيت    1جام  بيهمچنين  شورای  جریان  حوثيدر  قطعنامهاعتنایي  به  ملل ها  های 

بار این گروه  متحد و اقدام آنها در سرنگون كردن حكومت هادی، قویاً اقدامات خشونت
خواهد ها ميای یمن محكوم كرده و از حوثيرا در تسلط بر نهادهای حكومتي و رسانه

اقدامات یكجانبه  ركه ریيس جمهور و نخست وزی از  و  ای كه  قانوني یمن را آزاد كنند 
به بن  كمتر از چند ماه بعد، شورا    2كشاند دست بردارند. بست ميفرآیند گذار سياسي را 

صدور   با  هفتمي یك  مجدداً  فصل  جمهوری    3قطعنامه  ریاست  مشروعيت  بر  تاكيد  با 
د. الزم به ذكر است كه این  وها اتخاذ نمهادی، تدابيری را برای تحری  تسليحاتي حوثي

نيز مجدداً    تا زمان نگارش این مقاله  ها در جدیدترین قطعنامه صادره شورای امنيت تحری 
 4تمدید گردید. 

مقام   تعيين  در  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  مواضع  حسب  و  اساس  این  بر 
توان  كه مي دار شورا در قبال نامه اعضای ائتالفصالحيتدار یمن و عطف به سكوت معني

رسد كه  آن را به منزله چراغ سبز شورا به مشروعيت دعوت به مداخله تلقي كرد، بنظر مي
از   ه   و  صالحيتدار  مقام  اعتبار  حيث  از  ه   یمن  بحران  در  مداخله  به  دعوت  موضوع 
وجه   گرفتن  مفروض  )با  موثر  كنترل  بر  دموكراتيك  مشروعيت  الگوی  تفوق  حيث 

لحا به  بحران(  تا    ظانتخاباتي  و  است  مشروعيت  واجد  مداخله  به  دعوت  حقوقي  قواعد 
بين  مسئوليت  موجد  پذیرد  انجام  توافق  محدوده  در  مداخله  این  كه  برای  زماني  المللي 

مسئوليت   نافي  استنتاج  این  كه  است  بدیهي  بود.  نخواهد  ائتالف  كشورهای  و  عربستان 
باشد.ردوستانه نميشالملل بگر در حيطه نقض قواعد حقوق بين های مداخلهدولت

1. S/RES/2140 (2014).

2. S/RES/2201 (2015).

3. S/RES/2216 (2015).

4. S/RES/2220 (2020).
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2018انداز مشروعیت دعوت به مداخله در ونزوئال چشم . 2-4
سنجي یك  های تاریخي، این بخش از تحقيق به مشروعيتپس از تحليل دعوت به مداخله

دیوان عالي ونزوئال    2016یابد. در ژانویه  پرونده دعوت به مداخله احتمالي اختصاص مي
نفر از كاندیداهای پيروز جهت ورود به مجلس    4تي، آرای  ا به دليل بروز تخلفات انتخاب

نامزد در جناح اپوزیسيون قرار داشتند،    4نفر از این    3ملي ونزوئال را لغو كرد. از آنجا كه  
این اختالفتنش  ادامه  باال گرفت. در  بين طرفداران و مخالفان دولت  ها، دیوان عالي  ها 

ك منحل  را  كشور  این  ملي  مجلس  ریاست  رونزوئال  انتخابات  برگزاری  طي  و  متعاقباً  د. 
سال   نيكوالس    2018جمهوری  بود  شده  تحری   اپوزیسيون  احزاب  توسط  تماماً  كه 

 مجدداً به عنوان ریيس جمهور ونزوئال انتخاب شد.   1مادورو
در پي این تحوالت؛ مجلس ملي این كشور كه از ابتدا انتخابات را به رسميت نشناخته  

تن را  خود  بين هبود،  جامعه  نزد  ونزوئال  مشروع  نهاد  در  ا  ترتيب  بدین  و  ناميد  23المللي 
به    2و یگواد  خوان  2019ژانویه   ونزوئال  موقت  جمهور  ریيس  بعنوان  ملي  مجلس  رهبر 

جامعه جهاني معرفي شد. اكنون گوادیو به موادی از قانون اساسي ونزوئال استناد دارد كه  
مي راشعار  كامل  غيبت  صورت  در  ریيس  ی دارد  عماًل  ملي  مجلس  رهبر  جمهور،  يس 

كند.  مجدد  انتخابات  برگزاری  درخواست  باید  او  و  بود  خواهد  كشور  موقت  جمهور 
همچنين  طرح    گوادیو  بيضمن  احزاب  ادعای  مشاركت  عدم  دليل  به  انتخابات  اعتباری 

ي را  ممخالف، بر موادی از قانون اساسي تأكيد دارد كه مطابق آن؛ مردم ونزوئال باید رژی
اندازد از  های دموكراتيك است و حقوق بشر را به مخاطره ميكه مغایر با اصول و ارزش

مي مادورو  موافقان  مقابل،  در  بزنند.  پس  ونزوئال  قدرت  جمهور  ریيس  اوالً  كه  گویند 
هرگز از مصدر كار غایب نبوده است و ثانياً انتخابات ریاست جمهوری به صورت قانوني  

نظر    برگزار شده است و به  این شرایط كه  در  نزده است.  به ه   ونزوئال را  انتظام  و  نظ  
ونزوئال مي اساسي  قانون  تفسير  نحوه  به  مادورو  یا  مشروعيت گوادیو  تأیيد  رسد موضوع 

از  خوان    3گردد،برمي مداخله  به  امكان درخواست دعوت  است كه  اظهار داشته  گوادیو 
. جانب دولت امریكا را ملحوظ خواهد داشت

1. Nicolás Maduro.

2. Juan Guaidó.

3. Venezuela and the Role of Domestic Constitutional Order in International Law,

Redaelli, Chiara, Retrieved September 19, 2019 from: http:// opiniojuris. org/ 
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این  كنش او نگارش  زمان  در  ونزوئال،  انتخاباتي  اختالفات  موضوع  به  های جامعه جهاني 
با  2020پارلمان اروپایي در ژانویه مقاله یكدست نيست. در جدیدترین تحوالت ر  داده، 

صدور قطعنامه از بروز كودتا در ونزوئال كه منجر به حذف گوادیو از چرخه قدرت در  
 1راني كرده و بر حمایت مجدد از گوادیو تاكيد نموده است. گاین كشور شده است ابراز ن

آوریل   در  نيز  اروپا  كناره  2020اتحادیه  برای  متحده  ایاالت  ابتكاری  طرح  گيری  از 
مادورو از قدرت و تشكيل یك حكومت گذار تا زمان برگزاری یك انتخابات ملي آزاد  

است.  كرده  از    2استقبال  بيش  كه  حالي  گوادی  60در  جمهور    وكشور،  ریيس  بعنوان  را 
شناخته رسميت  به  سازمانونزوئال  و  كشورها  از  برخي  و  منطقهاند  مجوز  های  حتي  ای 

اند، شمار محدودتری از كشورها نيز از  های دیپلماتيك مادورو را لغو كردهحضور هيأت
حكمراني   مشروعيت  از  قاطع  حمایت  بر  ایران  اسالمي  جمهوری  و  چين  روسيه،  جمله 

ميتمادورو   تاكنون  اكيد  حداقل  نيز  متحد  ملل  سازمان  مشخصاً  و  كشورها  دیگر  كنند. 
به رصد تالش داشته با حكومت مستقر،  با عدم اتخاذ موضع صریح و حفظ ارتباط  اند تا 

 كردن تحوالت جاری بپردازند.   
مي حوزه  این  در  كه  بين پرسشي  حقوق  در  آیا  كه  است  این  كرد  مطرح  الملل  توان 

بخشي به مداخله احتمالي دولت ایاالت متحده در ونزوئال  یي برای مشروعيتاموجود، مبن 
بر مبنای اعالم رضایت گوادیو )كه نه تنها كنترل موثر بر حكومت ندارد بلكه حتي با رأی  
مستقي  مردم كشورش نيز برای ریاست جمهوری رقابت نكرده است( وجود دارد؟ اصوالً  

اق با  گوادیو  خوان  كه  شرایطي  دولتب در  توجه  قابل  همين  ال  به  و  است  شده  مواجه  ها 
تواند به نسبت مشروعيت مادورو نيز به درجات باالیي زیر سوال رفته است، چه كسي مي

المللي كند؟نمایندگي از طرف حكومت ونزوئال اعالم موضع بين 

2019/04/23/venezuela-and-the-role-of-domestic-constitutional-order-in-

international-law/. 

1. Venezuelan Crisis: MEPs Reaffirm Their Support for Juan Guaidó, Retrieved

January 1, 2020 from https:// www. europarl. europa. eu/ news/ en/press-room/ 

20200110IPR70010/venezuelan-crisis-meps-reaffirm-their-support-for-juan-

guaido. 

2. EU backs US Plan for Venezuela Transitional Government, Retrieved April 4,

2020 from  https://www. france24. com/ en/ 20200403- eu- backs- us-plan-for-

venezuela-transitional-government. 

https://www/
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ندار ونزوئال وجود  برای مورد  تاریخي  این واقعيت كه هيچ رویه مشابه  به  و    دبا تصریح 
توان اظهار داشت  های این تحقيق با وضعيت ونزوئال، ميسازی یافتهصرفاً بر اساس منطبق

تواند  كه مداخله احتمالي ایاالت متحده در ونزوئال بر اساس دعوت گوادیو، به شرطي مي
یا  و  كند  تصدیق  صراحتاً  یا  را  گوادیو  مشروعيت  امنيت  شورای  كه  نماید  جلوه  موجه 

در قضيه گامبيا دیده شد مشروعيت ریيس جمهور مستقر را زیر سوال    هحداقل مانند آنچ 
ببرد. به فرض انجام چنين اقدامي توسط شورا، اصل دعوت به مداخله باز ه  دستخوش  

مي آن  ثمره  كه  شد  خواهد  دیگر  بنيادین  تحول  هر  یك  از  اصل  این  شدن  تهي  تواند 
بين  به غير از مشروعيت  با شاخصي    گوادیو د؛ زیرا چنانكه گفته شد  شالمللي فرد منتخب 

و   است  نبوده  نيز  جمهوری  ریاست  عنوان  تصدی  برای  ونزوئال  مردم  كاندیدای  حتي 
ادعای ریاست جمهوری او صرفاً مبتني بر ارائه تفسيری خاص از قانون اساسي ونزوئال در  

مي امنيت  شورای  آیا  حال  است.  انتخابات  اساسي  خصوص  قوانين  مفسر  مقام  در  تواند 
گيری نماید؟ بررسي رویه شورای  شورها و بجای نهادهای عالي كشوری اقدام به تصمي ك

دهد كه شورا در مواردی به خود  امنيت در قضایای بررسي شده در این تحقيق نشان مي
های قانون اساسي را نيز تهدید عليه صلح و امنيت جهاني قلمداد حق داده است كه بحران
 ها وقعي نگذارد.  مي دولتسكرده و به مواضع مراجع ر

كه   است  منافع بدیهي  تضاد  و  ونزوئال  در  حكومتگری  مبه   شرایط  به  توجه  با 
شورای  قدرت ورود  امكان  به  متقن  پاسخ  ارائه  برای  مناسب  زمان  اكنون  جهاني،  های 

مي اما  است  نرسيده  فرا  انتخاباتي  چالش  این  به  رویكرد امنيت  كه  داشت  اظهار  توان 
امنيت   بيدشورای  خصوص  و  ر  عاج  ساحل  در  داخلي  ذیصالح  مراجع  نظر  به  اعتنایي 

داخلي   نهادهای  برای  را  جدی  خطر  زنگ  انتخابات،  در  پيروز  فرد  درباره  گامبيا 
به  نظر  است.  درآورده  صدا  به  ونزوئال  جمله  از  كشورها  همه  در  انتخابات  برگزاركننده 

بين  جامعه  جدی  واكنش  امعدم  شورای  برابر  در  و  ن المللي  برآوردهای  يت  تأیيد  با  نيز 
امور داخلي  توان  پيشين دكتریني مي امن  نسبتاً  از حصار  انتخابات  امروزه  نمود كه  اظهار 

الملل در جهت افزایش قيد و بندها  ها خارج شده است و حركت خزنده حقوق بين دولت
 1مه دارد. اشد همچنان ادها در اموری كه سابقاً داخلي تلقي ميبر حاكميت بالحصر دولت

1. Thomas Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance”, The

American Journal of International Law, Vol. 86, No. 1, (1992), at 90. 
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ها  هر چند كه تداوم این رویه تضييقات جدی بر استقالل سياسي و حاكميت ملي دولت
اما   كرد  خواهد  برای چه  بار  بازدارنده  ابزار  یك  مثابه  به  بتواند  رویكرد  این  كه  بسا 

جلوگيری از تضييع حق انتخاب مردم و حركت به سمت ایجاد شفافيت بيشتر در انتخابات  
 . دملي نيز عمل كن 

 گیرینتیجه
مداخله   به  دعوت  پيشين  موارد  با  آن  مقایسه  و  گامبيا  مطالعاتي  نمونه  بررسي  مشخص  با 

منشور )بر خالف تمامي    7كه شورای امنيت بواسطه عدم استناد به امكانات فصل  گردید
موارد پيشين دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتي( هيچ مخالفت اصولي با امكان استناد  

المللي به دعوت به مداخله از طرف یك مقام صالحيتدار فاقد  های بين و سازمان  اهدولت
اطالع صِرف  و  ندارد  موثر  دولتكنترل  هماهنگي  و  خصوص  رساني  در  را  شورا  با  ها 

داند. افزون بر این مشخص شد كه از منظر شورای امنيت، معيار  اقدامات متخذه مكفي مي
ب صالحيتدار  مقام  تعيين  در  بروز  رغالب  زمان  در  مداخله  به  دعوت  درخواستِ  ای 

دولت كه  است  معني  بدان  این  است.  دموكراتيك  مشروعيت  انتخاباتي،  های  اختالفات 
در  درگير  دولتِ  یك  مقامات  طرف  از  مداخله  به  دعوت  با  مواجهه  هنگام  در  ثالث 

نمي انتخاباتي،  اقداختالفات  موثر  كنترل  معيار  بر  تكيه  با  سهولت  به  حمایت  اتوانند  به  م 
 خودسرانه از حكومت مستقر كنند. 

گردد كه شورا وقع های این تحقيق آشكار مياز بررسي رویه شورای امنيت در نمونه
انتخابي   مناقشات  تكليف  تعيين  در  داخلي  ذیصالح  مراجع  تصميمات  به  نيز  چنداني 

مانند   قانگذاشته است و گاه در مواردی  قاطعانه تصمي  شورای  اساسي  نساحل عاج،  ون 
گامبيا با محكوم كردن اقدام  آن كشور را مردود اعالم كرده است و گاه در مواردی چون 

مجلس ملي در تمدید مدت ریاست جمهوری، حق تعيين كنندگي نهایي در رسيدگي به  
اختالفات قانون اساسي كشورها را به خود داده است. 
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 تقابل الگوهای دعوت به مداخله  
مدرن کالسیک  لگوانوع   

مشروعیت دموکراتیک کنترل مو ر   م یار رضایت م تبر 

 ارزش غایی حکومت  مردم  

 شاخص تحقق ارزش  زور رأی 

الملليجامعه بین  مر ع تأیید قانونمندی  مرا ع داخلی  

با رضایت جامعه جهاني دولت توأم  و سكوت  بررسي رویه شورا  با  ترتيب  ها،  بدین 
نشانهمي به  نتوان  از  آشكار  بين ف هایي  حقوق  شدن  انساني  گفتمان  فزاینده  و وذ  الملل 

ملي،   انتخابات  یافت.  دست  قدرت  كنترل  بر  مردمي  مشروعيت  شاخص  یافتن  اولویت 
ای به حمایت از  الملل به طرز فزایندهبارزترین محمل تجلي آرای مردم است و حقوق بين 

انتقال قدرت در جوامع داخلي راغب گردی برای  ه است. در این داین اصل دموكراتيك 
المللي  راستا شورای امنيت بعنوان ارگان اصلي ملل متحد در زمينه حفظ صلح و امنيت بين 

نشان داده است كه خواه از طریق رجوع به اختيارات فصل هفت  منشور و خواه از طریق  
تأیيد دعوت به مداخله دمكراتيك از طرف مقامات فاقد كنترل موثر، از ابزارهای حقوقي  

نماید.برای تحميل و استقرار نتایج انتخابات داخلي كشورها استقبال مي دموجو

منابع
ها کتاب
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309 |محمودی و دادمهر 

هامقاله 
بر  عراق  در  داعش  ضد   ائتالف  اقدامات  مباني» الهوئي نظری، حميد و امير فاميل زوار جاللي،    -
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(.1395، )22حقوقي، شماره  مطالعات «، مجلهالملل( در حقوق بين 2003)
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