نوشته از:
ن
دوکتور حقوق بی الملل عمویم
طال پامی

ب ل
ص
ا ل عدم مداخله رد امور داخلی کشوراه و ازلاامت ین ا مللی

’

اصل عدم مداخله در امور کشور ها ییک از اصول اسایس ( ) Jus Cogensحقوق ن
بی الملیل مندرج
منشور سازمان ملل متحد و اعالمیه در بارۀ اصول حقوق ن
بی الملیل پیامون روابط دوستانه وهمکاری
میان کشور ها مطابق منشور سازمان ملل متحد سال  1970وسایر اسناد مهم حقوق ن
بی الملیل است.
در بند  7مادۀ  2منشور سازمان ملل متحد آمده است که:
ً
"هیچ ن
چیی مندرج در این منشور ،به سازمان ملل متحد اجازه نیم دهد در اموری که ذاتا صالحیت
داخیل هر کشور( matters which are essentially within the domestic jurisdiction of
 ) any stateشمرده یم شوند ،دخالت نماید و اعضا را ن
ن
چنی امور را غرض حل
نی مکلف نیم سازد که
وفصل به سازمان ملل متحد بسپارند .این اصل اما ،به اعمال اقدامات قهری پیش ن
بین شده در فصل
هفتم منشور لطمه وارد وارد نیم کند".
اصل عدم مداخله در امور کشورها یک مفهوم بسیاروسیع است که با اصول دیگر اسایس حقوق ن
بی
الملیل چون ر
احیام به حق حاکمیت دولت ها ،مساوات وبرابری دولت ها اعم از خورد وبزرگ در روابط
تعیی رسنوشت ،اصل همکاری میان کشورها ،اجرای صادقانۀ تعهدات ن
ن
ن
بی الملیل ،حل
بی الملیل ،حق
مسالمت ن
آمی اختالفات و اصل منع تجاوز به کشور ها رابطۀ ارگانیک دارد.
هدف این نوشته کوتاه برای برگۀ فیسبوک ،برریس ابعاد مختلف اصل عدم مداخله در امور داخیل
کشوها و چند وچون رابطه آن با سایر اصول اسایس حقوق ن
بی الملیل نیست .در اینجا بحث بر
رس امور( موضوعات) است که "ذاتا" صالحیت داخیل هرکشور شمرده یم شوند و هیچ کشور دیگر
وسازمان ملل متحد ن
نی حق مداخله در آن امور را ندارد .این امور کدام ها اند؟
در بخش از اعالمیه پیامون (در باره) اصول حقوق ن
بی الملیل مربوط به مناسبات دوستانه وهمکاری
میان کشور ها مطابق منشور سازمان ملل متحد سال  1970که در واقعیت تفسی اصول مندرج منشور
سازمان ملل متحد است ،نوشته شده که:
ی
" هردولت حق جداناپذیر دارد که سیستم سیایس ،اقتصادی،اجتمایع وفرهنیک خویش را بدون هرنوع
مداخله از جانب کشور دیگر انتخاب کند"....

ی
به بیان دیگر ،انتخاب نظام سیایس ،نظام اقتصادی ،نظام اجتمایع وفرهنیک چهار اصل بنیادی است
که " ذاتا" صالحیت داخیل یک ملت و دولت مستقل ودارای حاکمیت شمرده یم شوند وهیچ کشور
دیگر وسازمان ملل متحد ن
نی حق مداخله در آن را ندارد.
ر
ر
حقوق در قرینۀ
حقوق کشور را به مثابه یک اصل مستقل در نظر یم گیم هر چند که نظام
من نظام
نظام سیایس مورد بحث قرار گرفته یم تواند.
 منظور از نظام سیایس در گام نخست سازمان سیایس یک ملت یا مردم است که دولت نامیده یمی
ی
شود .چگونیک ساختار دولت ( فدرال یا واحد) ،قدرت وآرایش قدرت( چگونیک تشکیل و تقسیم قدرت
ر
ن
ر
امارن)  ،رژیم سیایس (شیوه ومیتود اعمال
پارلمان ،شایه،
ریاسن یا
میان شاخه ها)  ،ادارۀ دولت (
وخارج ن
وتعیی خط ی
ن
نی شامل مفهوم نظام یا سیستم سیایس یم شود.
ی
مش سیاست داخیل
قدرت)
ن
رهیی
 نظام اقتصادی یعن نوع و شکل مالکیت ،تولید وتبادله و توضیع ثروت  ،برنامه زیری  ،شیوه یومدیریت وسمت سوی انکشاف اقتصادی.
 نظام اجتمایع مجموعه از روابط میان افراد ،خانواده ،اقوام ،گروه ها واقشا و نهاد های اجتمایع،ی
هماهنیک وانتگراسیون در جامعه به مثابه یک کل را در بر یم گید.
ی
ن
فرهنیک ن
تاریخ،
یعن ارزشها ،رسوم وعنعنات وسمبول های میل( بویم) ،میاث ها و حافظۀ
 نظامن
معرفت ،تعلیم وتربیه ،زبان ،ادبیات ،مذهب ،صنعت وهی...و نهاد های زیربط.
ی
ر
ر
حقوق اتباع ،چگونیک قانونگداری و قانون؛ حقوق تعامیل ،دادخوایه
حقوق شامل وضعیت
 نظامر
قضان ) ،دانش و شعور حقوق؛ نهاد های حفظ وحراست حقوق...یم شود.
وعدالت ( نظام
ی
اتخاذ تصمیم در بارۀ همۀ این امور چنانچه قبال گقته شد ،از صالحیت مسلم و خدشه ناپذیریر هر
ملت (مردم) مستقل است .این صالحیت پیش از همه از اصل برتری حاکمیت ( ) Sovereigntyمیل و
دولن ی
ر
ر
نایس یم شود .هیچ دولت و هیچ سازمان ن
دولن نیم باشد و سازمان
بی الملیل برتر از حاکمیت
ی
ملل متحد نی دولت باالی دولت نیست و حق ندارد که نظام سیایس ،اقتصادی ،اجتمایع وفرهنیک
ن
معی را باالی دو لت های عضو تحمیل کند اما،
در دنیای امروزی ،منافع دولتها از مرزهای میل فراتر یم روند .از ن
ایی همه دولت ها ناگذیر اند که بخاطر
حفط و توازن منافع ،تحفظ ارزشهای مش ریک ،انکشاف و رفاه جامعه ی
بشی با هم تعامل وداد وستد
ن
تعیی سیاست داخیل
داشته باشند .این تعامل خوایه نخوایه به صالحیت های داخیل دولت ها (
وخارج) به صورت متقابل ( دوجانبه وچند جانبه) اثر یم گذارد .به گونۀ مثال:
ی
ی
سازمان ملل متحد مرکز هماهنیک اقدامات چند جانبه بخاطر حفظ صلح وامنیت ن
بی الملیل ،جلوگری
ن
آمی اختالفات ن
بی الملیل ،توسعه روابط دوستان وهمکاری های
و توقف تجاوز ،حل مسالمت
ی
ر
ی
اقتصادی ،اجتمایع وفرهنیک و تشویق احیام به حقوق بش ....است.
هر دولت که غرض همکاری ن
بی الملیل در این عرصه و موارد فراون دیگر ،یم خواهد عضویت سازمان
ملل متحد را حاصل نماید ناگذیر منشور سازمان را بپذیرد ؛ جهت اجرای اهداف واصول مندرج سازمان
ملل متحد با حسن نیت (صادقانه) عمل کند.
ن
ن
استفاده از امتیازات عضویت در سازمان ملل متحد ،الزامات معی را نی متوجه اعضای سازمان یم
سازد .این الزامات البته ،داوطالبانه است نه تحمییل .به این ن
معن که دولت عضو بر بنیاد منافع میل
ن
ن
معی را برعهده یم گید.
معی الزامات
ورضایت خود و در بدل امتیازات
در مقدمه منشور سازمان ملل متحد آمده است که:
"ما مردم ملل متحد با تصمیم کامل
ی
داشی نسلهای آینده از بالی جنگ که دوبار درمدت زندگ ما افراد ی
رن
بش را دچار مصائب
برای محفوظ
ی
غی قابل بیان نموده و با اعالم مجدد باور خود به حقوق اسایس بش و به کرامت و ارزش شخصیت
ن
همچنی تساوی ن
ن
بی ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد یرسایط
انسان و به تساوی حقوق مرد و زن و

تامی عدالت و ر
احیام به الزامات ی
نایس از عهدنامهها و سایر منابع حقوق ن
ن
بیالملیل و کمک به
الزم برای
ی
ر
ر
ر
ی
ترق اجتمایع و رسایط زندگ بهی با آزادی بیشی؛"....
ر
ن
حقوق اتباع خویش که " ذاتا"
تعیی وضعیت
اعضای سازمان ملل متحد مکلف اند که در تعریف و
صالحیت داخیل هر دولت است ،مفاد منشو سازمان ملل متحد را درنظر داشته باشند؛ سیاست
بی الملیل را به خطر نیاندازند و " به حقوق اسایس ی
صلجویانه در پیش گیند ،صلح وامنیت ن
بش ،به
ن
ر
ن
قوانی میل شان
انسان و به تساوی حقوق مرد و زن " احیام بگذارند ودر
کرامت و ارزش شخصیت
ر
درج کنند؛ در غی آن سازمان ملل متحد وهر کشور عضو دیگر سازمان ملل متحد حق دارد اعیاض
کند؛ از کشور خایط بخواهد که به تعهدات خویش ی
نایس ازمنشور سازمان ملل متحد عمل نماید و در
صورت تخیط ها ی دوامدار و خشن از مفاد منشور سازمان ملل علیه دولت ن
خایط اقدام به وضع
معی کند .این به ن
ن
معن مداخله در امور که "ذاتا" صالحیت داخیل شمرده یم شود ،نخواهد
تعزیرات
بود .زیرا دولت ها با شمولیت در سازمان ملل متحد به رضای خود این الزامات را در برابر جامعه بین
الملیل بر عهده گرفته اند.
بر قراری رژیم آپارتاید مطابق حقوق ی
بش دوستانه ( )International humanitarian lawجنایت
علیه ی
بشیت شمرده یم شود ونقض الزامات ن
بی الملیل دولت هاست.
ن
چنی رژیم ها از سوی سازمان ملل متحد و هر عضو سازمان ملل متحد ،همچنان مداخله
محکوم کردن
همی ترتیب موارد فراوان دیگرمطابق تعهدات ن
ن
بی الملیل دولت.
در امور داخیل دانسته نیم شود وبه
خارج از تعهدات ن
بی لملیل دولت ها ،هیچ کشور وهیچ مرجع دیگر به شمول سازمان ملل متحد حق
ن
چنی مطالبه در گام
ندار که از اعضای سازمان ملل متحد گزینش نظام های خاص را مطالبه نمایند .زیرا
نخست مخالف منشور سازمان ملل متحد است.
ی
ی
چگونیک نظامها ی که در ر
بسی این ر ن
می تعریف شدند و از آنجمله چگونیک نظام سیایس ( ساختاردولت
ی
 ،آرایش قدرت ،نوع وشکل نظام ر
دولن و اداره  ،چگونیک تشکیل ،ساختار وترکیب حکومت( قوۀ اجرائیه)
در دولت های مستقل ودارای حاکمیت مربوط به صالحت مسلم داخیل وحق مردم یک کشوراست.
مردم در همه حاالت حق دارند که نظام دلخواه شانرا مطالبه کنند؛ برای نظام دلخواه مبارزه و به
راه به غی از این وجود نداشته باشد ،قیام نمایند".
مثابه "آخرین چاره که اگر ِ
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