
 

 چکیدٌ

هْن تزٗي اغلٖ وِ در حمَق ت٘ي الولل تاٗد رعاٗت گرزدد  اغرل ریراٗت دٍل ْرا در            

حمَق ت٘ي الولل ً٘زٍٕ الشاهٖ لَاعرد ورَٗص را ّرز           . اٗجاد ٍ پذٗزش حمَق ت٘ي الولل ه٘ثاضد

دٍل ْا ترا اتىرا ترِ      .  چٌد در هماٗسِ تا حمَق داولٖ یع٘ف تز است  اس ّ٘وي اغل وسة ه٘ىٌد

اغل ریاٗت تِ اًعماد هعاّدات ت٘ي الوللٖ ه٘پزداسًد ٍ هث ٌٖ تز اٗي لَاعرد ًمرن اْراًٖ را ترِ              

اساسٖ تزٗي عاهل در تَسعِ رٍاتط دٍل ْرا در عزغرِ ّرإ هف لرف اعرن اس              . ٍاَد هٖ آٍرًد

س٘اسٖ، ال ػادٕ، اا واعٖ ٍ فزٌّگٖ اًعماد هعاّدات ت٘ي الوللٖ است ٍ اٗي هعاّردات هٌعمرد      

ًفَاّد ضد هگز اٌٗىِ هث ٌٖ تز ریاٗت دٍل تز پاٗٔ هٌافع هلرٖ ٍ ً٘اسّرإ ت٘ري الوللرٖ اسر َار                 

اتزاس ارادُ ٍ ریاٗت در ضىل گ٘زٕ ٍ پذٗزش حمَق ت٘ي الولل دٍل ْا را هلشم تِ رعاٗرت   .  تاضد

 اصل رضایت ديلتُا در معاَدات بیه المللی 

 پوهنیار محمد فریدون سروش  :نویسنده



 

. اٗي لَاعد ه٘ساسد ٍ عدم رعاٗت آى هَاة پ٘داٖٗ هسؤٍل٘ت ت٘ي الوللٖ تزإ دٍل ْرا ه٘گرزدد      

ضىل گ٘زٕ حمَق ت٘ي الولل ٍ پذٗزش آى تَسط دٍل ْا ضاهل هزاحل ه فاٍتٖ است وِ در ّرز  

 .  ٗىٖ اس آًْا ریاٗت دٍل تِ ضىل غزٗح ٗا یوٌٖ هٌعىس ه٘گزدد

 هعاّدُ، اغل ریاٗت، لَاعد ت٘ي الوللٖ، اًعماد، ال شام، وٌَاًسَ٘ى: ياژٌ گان کلیدی

  همدهِ

تدٍى ضه ّز تَافمٌاهِ ٖٗ تحت ّز عٌَاًٖ وِ تاضد چِ در سطح هلرٖ ٗرا ت٘ري الوللرٖ        

اغل ریاٗت دٍل ْا در هعاّدات   .  اٗجاب ه٘ىٌد تا هث ٌٖ تز ریاٗت ٍ ارادُ ه عالدٗي وَد تاضد

ت٘ي الوللٖ ٗىٖ اس هثاحث اغلٖ حمَق ت٘ي الولل عوَهٖ است ٍ ًمز تِ اّو٘رت اٗري هَیرَ            

وٌَاًسًَٖ٘ را تحت ًام وٌَاًسَ٘ى حمَق هعاّدات در ضْز ٍٗري اتزٗرص      9191دٍل ْا در سال 

وٌَاًسَ٘ى هذوَر هْو زٗي ٍ ااهع تزٗي هٌثع ترزإ تزرسرٖ ّورِ ااًثرِ              . تِ تػَٗة رساً٘دًد

اغل ریاٗت دٍل ْا تَدُ وِ در آى تِ طَر ولٖ تِ ًحَُ ضىل گ٘زٕ ٍ دٍام لَاعد ت٘ي الوللرٖ      

تا تَاِ تِ هفاد اٗي وٌَاًسَ٘ى، ترزإ اًعمراد ٗره هعاّردُ ت٘ري            .  ه٘اى دٍل ْا پزداو ِ ضدُ است

الوللٖ تطزٗفات ٍ ضىل٘اتٖ السم است وِ ضاهل هزحلِ هرذاوزُ، اهر،ا، ترػَٗة ٍ الحراق ترِ               

در ّزٗه اس اٗي هزاحل ریاٗت دٍل ْا ٗره اهرز ح ورٖ ٍیرزٍرٕ اسرت ٍ               .  هعاّدُ ه٘گزدد

ّرز گًَرِ ولرل ٍ       .  غزاح اً تاٗد تَسط ًواٌٗدُ گاى تام االو ٘ار دٍل تِ ااًة هماتل اتزاس گزدد  

در اٗري همالرِ     .  اٗزادٕ در اغل ریاٗت ه٘ َاًد آثار سٗاًثارٕ تز اازإ هعاّردات داضر ِ تاضرد         

سعٖ ضدُ است رعاٗت اغل ریاٗت دٍل در اًعماد هعاّدات ت٘ي الوللرٖ در هزاحرل هف لرف            

 .ضىل گ٘زٕ هعاّدُ تِ طَر هف ػز تِ تزرسٖ گزف ِ ضَد

 مذاکزٌ  

تِ طَر هعوَل اٍل٘ي هزحلِ آٗ٘ي تطزٗفات ٍ اًعماد هعاّدات ت٘ي الوللٖ اًجرام هرذاوزُ         

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  66 1392، ت2ش    



 

ه٘اى ًواٌٗدُ گاى دٍل ْاست وِ تزإ ت٘اى هَایع ٍ هٌافع وَد در رس٘دى ترِ تَافمرٖ در لالرة            

ًمزات دٍل ْإ ضزوت وٌٌدُ در اٗي هزحلرِ    ( 941هَسٖ سادُ  . ) ه٘پذٗزد هعاّدُ ٖٗ غَرت 

هَرد ارسٗاتٖ لزار ه٘گ٘زًد ٍ در غَرت ً٘اس اغالحات السم تز ه ي پ٘ص ًَٗس هعاّدُ لثرل اس        

تِ ًمز ه٘زسد وِ اغل ریاٗت در اٗي هزحلِ ون رًگ تاضد  چزا وِ   .  اًعماد ًْاٖٗ اًجام ه٘طَد

در اٗي هزحلِ اساسًا هعاّدُ ٖٗ ضىل ًگزف رِ ٍ هزحلرِ ٗرٖ اسرت ورِ طرٖ آى وَاسر ِ ّرا ٍ                      

هَلع٘ت وطَرّا ٗا ساسهاًْإ ت٘ي الوللٖ وِ هاٗل تِ اًعماد هعاّدُ اًد، در ح،َر ًواٌٗدُ گراى     

 .ه٘گزددآًْا هطزح ٍ هَرد تزرسٖ لزار ه٘گ٘زد ٍ هساٗل هَرد تَافك طزف٘ي هطفع 

ِ           (  2)هادُ  (  9)وٌَاًسَ٘ى حمَق هعاّدات در تٌد   : در تعزٗرف هعاّردُ ت٘راى ه٘ردارد ور

هعاّدُ عثارت اس ٗه تَافك ت٘ي دٍل ْا ست وِ تِ غَرت و ثٖ هٌعمد ضدُ ٍ هطوَل حمرَق   »

ت٘ي الولل تاضد، اعن اسٌٗىِ در سٌدٕ ٍاحد ٗا در دٍ ٗا چٌد سٌد هزتثط تِ ّن آهدُ تاضرد، لطرع    

تٌاتزاٗي، ه٘ َاى اس هفاد وٌَاًسَ٘ى چٌ٘ي اس ٌثاط ًوَد وِ دٍل ْا تزإ    .  «ًمز اس عٌَاى واظ آى

رس٘دى تِ ٗه تَافك ً٘اس تِ هذاوزُ دارًد ٍ تَافك تدٍى هذاوزُ در حمَق هعاّدات لاتل تػَر   

 . ً٘ست

تزإ اًعماد هعاّدات ت٘ي الوللٖ، هذاوزات تِ طَر ولٖ تِ دٍ ضىل دٍ ااًثرِ اس طزٗرك       

. هذاوزات ًواٌٗدُ گاى دٍل ْا ٍ چٌد ااًثِ اس طزٗك ٗه وٌفزاًس دٗپلوات٘ه غرَرت ه٘گر٘زد    

ًواٌٗدُ گاى دٍل ْا وِ در وٌفزاًسْإ دٗپلوات٘ه ضزوت دارًد تِ غَرت داٗن تا هرسوٍَالى ٍ    

هماهات ارضد وطَر وَد ارتثاط دارًد ٍ ریاٗت آًْا را در هَرد اشئ٘رات هٌردرد در هعاّردُ       

تا تَاِ تِ هاّ٘ت هعاّدات دٍ ااًثرِ در ازٗراى هرذاوزات        (. 22اف فار اْزهٖ  )اوذ هٌ٘واٌٗد 

ًورَد ترا اٌٗىرِ اس       ضاهل در هعاّدُ تثادل ًمز ٍ چاًِ سًْ٘إ ت٘ط زٕ وَاٌّرد    طزف٘ي رٍٕ هَاد 

هشٗرد ترزٗي اغرل      .  لثل هَیَعاتٖ را در هعاّدُ پ٘طثٌٖ٘ ًواٌٗد ٍ تز ٗه دٗگرز تحو٘رل وٌٌرد         
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ریاٗت دٍل در هعاّدات چٌد ااًثِ تِ دل٘رل حراون ترَدى دٗپلواسرٖ علرٌٖ ٍ ضرزوت سراٗز                   

هَاَدٗ ْإ ت٘ي الوللٖ ًم٘ز ساسهاًْإ اْاًٖ ٍ هٌطمِ ٖٗ در اًعماد هعاّدات تِ گًَرِ تْر ز ٍ       

تا تَاِ تِ اٗي هَلع٘ت دٍل ْا ه٘ َاًٌد اس طزٗك اتشار ّاٖٗ هاًٌد اغرالح  .  هؤثزتزٕ عولٖ ه٘گزدد

هعاّدُ، غدٍر ت٘اًِ٘ ّإ ٗىجاًثِ، اعوال حك ضزط ٍ هاًٌد آى تِ اعورال دٗردگاّْا ٍ هَایرع           

 (. 221هم در  ) وَد در هعاّدُ الدام ًواٌٗد ٍ ٗا  درول آى را ًپذٗزًد 

 امضا   

اه،إ هعاّردُ ترِ هٌمرَر       .  در اٗي هزحلِ اغل ریاٗت دٍل ْا تِ طَر تارس هطَْد است

رسو٘ت تفط٘دى تِ ه ي هعاّدُ است ٍ طزف٘ي هعاّدُ ه٘ َاًٌد تِ ضَُ٘ ّإ ه فلف ترِ اهر،إ      

ٖ       )  اه،إ هعاّدُ تا تَاِ ترِ هاّ٘رت آى         .  هعاّدُ هثادرت ٍرسًد  -هَافمرت ًاهرٔ سرادُ اازاٗر

تِ اٗي هفَْم وِ در هَافم ٌاهِ ّإ    . اثزات حمَلٖ ه فاٍتٖ را تِ اا ه٘گذارد( هعاّدٓ لاًَى ساس

سادُ اازاٖٗ تِ هحض اه،ا ریراٗت طرزف٘ي واهرل پٌداضر ِ ه٘رطَد ٍ هعاّردُ هزعرٖ االارزا                   

ه٘ثاضد  اها در هعاّدات لاًَى ساس تعد اس اه،إ سٌد هرذوَر تاٗرد ترِ تاٗ٘رد لرَُ لاًًَگرذارٕ             

 (. 929ت٘گدلٖ  ) وطَر ّإ طزف هعاّدُ رساًدُ ضَد 

اه،إ هعاّدُ تِ ضَُ٘ ّإ هفل فٖ غَرت ه٘گ٘زد وِ اه،إ عادٕ، اه،إ هرطزٍط    

در اه،إ عادٕ وِ تَسط ًواٌٗدُ تام االو ٘ارورطَر    .  ٍ اه،إ هَلت اس هزٍد تزٗي آًْا ست

طزف هعاّدُ عولٖ ه٘طَد، اه،ا تعْدٕ تزإ اه،ا وٌٌدُ اٗجاد ًو٘ىٌد  اها ًثاٗد الرٖ ترػَٗة    

در اه،إ هطزٍط وِ تاٗد تعدًا تِ تأٗ٘رد همرام  ٕ          .  هعاّدُ، الداهاتٖ والف هعاّدُ اًجام دّد

غالح وطَر ًواٌٗدُ رساً٘دُ ضَد، غزفاً اه،إ ًواٌٗردُ ترزإ رسرو٘ت تفرط٘دى ترِ هعاّردُ              

اهر،إ هعرَق ٗرا      .  وافٖ ً٘ست  تلىِ تعد اس تأٗ٘د همام هسؤٍل سٌد هذوَر رسرو٘ت هرٖ ٗاترد          

هَل ٖ وِ اهزٍسوو ز هعوَل است عثرارت اس اهر،اٖٗ اسرت ورِ در حاضرِ٘ هعاّردُ غرَرت                   
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ه٘گ٘زد ٍ اه،ا وٌٌدُ او ٘ار اه،إ رسوٖ هعاّدُ را ًدارد ٍ غرزف هَافمرت دٍلرت ورَد را              

پس تِ طَر والغِ ه٘ َاى گفت دٍل ْرا        (919پَر ًَرٕ  )  ًسثت تِ ه ي هعاّدُ اعالى ه٘دارد 

تِ ارادُ وَد هعاّدُ را اه،ا ه٘ىٌٌد ٍ ریاٗت وَد را هثٌٖ ترز پرذٗزش آى اس طزٗرك اهر،ا ترِ             

 . ضىل غزٗح تثارس ه٘دٌّد

 تصًیب  

هطاتك تِ وٌَاًسَ٘ى حمَق هعاّدات اٗي وطَر ّا ّس ٌد وِ همزر ه٘دارًرد آٗرا تعرد اس          

در هعاّدات دٍ   .  اه،ا یزٍرتٖ تزإ تػَٗة هعاّدُ اس ااًة هماهات  ٕ غالح است ٗا و٘ز  

ااًثِ اوثز تا اه،إ طزف٘ي ریاٗت دٍل ْا واهل ه٘طَد ٍ ً٘اسٕ ترِ ترػَٗة ً٘رست، ٍ اهرا در                

هعاّدات چٌد ااًثِ ٍ ّوِ ااًثِ دٍل ْا تزا٘ح ه٘دٌّد تا سٌد هَرد تَافك را ترِ تأٗ٘رد هجالرس          

یرزٍرت راٗرب ترزإ ثثرت        .  (22ت٘گردلٖ    )لاًًَگذارٕ ٗا هماهات  ٕ غرالح ورَد تزسراًٌد         

ریاٗت ٗه وطَر اس طزٗك تػَٗة تعد اس ریاٗت تِ ال شام اس طزٗك اه،ا ًطاًگز اٗري هطلرة      

است وِ احزاس ریاٗت ًِ فمط تَسط لَُ هجزِٗ تلىِ اس طزٗك لَُ همٌٌرِ ًر٘ش غرَرت ه٘گر٘زد           

آًچِ در اٗي تحث در وَر تَاِ است وػ٘ػٔ اغرلٖ ترػَٗة آى ه٘ثاضرد ورِ              (.  22غافٖ  )

ّواًا ارادٕ تَدى ٗا ریاٖٗ تَدى آى است  چِ ّز دٍل ٖ در اٗي هزحلرِ لردرت هراًَر سٗرادٕ           

دارد ٍ ه٘ َاًد هفاد هعاّدُ را پس اس تحث ٍ تزرسٖ ٍ ارسٗاتٖ هثثت تِ تػَٗة تزسراًد ٍ ٗرا اس      

 ( 511فلسفٖ  ) تػَٗة آى سز تاس سًد 

 الحاق

تعض وطَر ّا در ٌّگام ضىل گ٘زٕ ٍ اه،إ هعاّدُ ح،َر ٍ ًمرص فعرال ًدارًرد ٍ           

در رًٍرد   .  تعد اس هدتٖ تِ ع،َٗت هعاّدُ در هٖ آٌٗد وِ اٗي هزحلِ را الحاق تِ هعاّدُ گٌَٗد 

الحاق وطَرٕ تا تَاِ تِ هفاد هعاّدُ ٍ پ٘اهد ّاٖٗ وِ اس الحراق ترِ آى ترزإ ورطَر هرذوَر             
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اٗجاد وَاّد ضد  فزغت ت٘ط زٕ تزإ تطاتك هعاّدُ تا هٌرافع ورَد دارد ٍ ترا ریراٗت واطرز               

ًاگف ِ ًواًرد ورِ الحراق ترِ تعرض هعاّردات هحردٍد ترِ                  .  ت٘ط زٕ تِ پذٗزش آى الدام هٌ٘واٗد 

ّالٌد وِ هحدٍد تِ ورطَر ّرإ      «هاس زٗفت»وطَرّإ واظ ٍ ٍٗژُ ٖٗ است  هثل هعاّدُ 

ورطَرّإ عر،َ غرَرت      ارٍپاٖٗ تَد ٗا هعاّدُ در تعض هَارد الحاق ترِ ضرزط تَافرك تورام         

 (.942هَسٖ سادُ  )ه٘پذٗزد  هثل پ٘واى اتالً ٘ه ضوالٖ ًاتَ 

تا ًمزداضت اٌٗىِ اً مار ه٘زٍد اوثز دٍل ْا ترِ عر،َٗت هعاّردات ت٘ري الوللرٖ ضراهل              

گزدًد تعرداد سٗرادٕ اس وٌَاًرسًَْ٘إ ت٘ري الوللرٖ ٍ هعاّردات لراًَى سراس ترزإ عر،َٗت                          

وطَرّإ غ٘ز ع،َ تاس است ٍ دٍل ْا ه٘ َاًٌد تا تَاِ تِ ضزاٗطٖ وِ دارًد ٍ آى چِ هٌافع ضاى    

اغل ریاٗت دٍل ْا ًرِ تٌْرا در ٌّگرام        .اٗجاب ه٘ىٌد ریاٗت وَد را در لثال آًْا اعالم دارًد

اه،ا ٍ پذٗزش تلىِ در سهاى الحاق ً٘ش در رٍِٗ وطَرّا ٍ عزف ت٘ي الولل تِ طَر ٍایح هرَرد  

  عرالٍُ ترزاٗي ّزگراُ ورطَرٕ لرػد ورزٍد اس              (912هَسٖ سادُ  )  حواٗت لزار گزف ِ است 

هعاّدُ را داض ِ تاضد ٍ ًفَاّد وِ تِ تعْدات وَد در لثال هعاّدُ اداهِ دّد ه٘ َاًد ترا تَسرل      

تِ اغل ریاٗت تِ ع،َٗت وَٗص تِ هعاّدُ پاٗاى تفرطد ٍ آثرار هعاّردُ را ًرسثت ترِ ورَد                

واتوِ ضدُ تلمٖ ًواٗد  هگز اٌٗىِ هعاّدُ لسن دٗگزٕ پ٘طثٌٖ٘ وزدُ تاضد وِ اٗي پ٘رطثٌٖ٘ ً٘رش      

 . ًاضٖ اس ریاٗت ٍ تَافك لثلٖ دٍل ْاست

 وتیجٍ گیزی

تا پ٘چدُ تز ضدى رٍاتط ت٘ي الوللٖ ٍ تأو٘د تز هٌافع اْاًٖ در وٌرار هٌرافع هلرٖ دٍل ْرا           

ّوَارُ لَاعدٕ را در چْارچَب هعاّدات ٍ وٌَاًسًَْ٘إ ت٘ي الوللٖ ترزإ اٗجراد ًمرن تْ رز         

اهَر ت٘ي الوللٖ ٍیع ًوَدُ اًد وِ اساس توام اٗي لَاعد را ارادُ ٍ ریاٗت دٍل ْا تطى٘ل دادُ     

تٌاتزاٗي، لَاعد حمَلٖ ت٘ي الوللٖ وِ دارإ ٍغف الشام آٍراست تز دٍل ْا اس ارادُ آساد      .است
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وَد دٍل ْا ًاضٖ ه٘طًَد وِ در وٌَاًسًَْ٘ا تِ ظَْر رس٘دُ ٗا تِ ٍس٘لِ رسَهٖ اعالم ضردُ اًرد      

وِ عوَهًا ت٘اًگز اغَل حمَلٖ اًد ٍ تِ هٌمَر تٌم٘ن رٍاتط ت٘ي اٗري اَاهرع هرس مل ّوشٗرست            

ٍیع ضدُ ٍ ٗا دست ٗاف ي تِ اّداف هط زن ٍیع گزدٗدُ است  چٌاًىِ در ات دإ تحرث ترِ       

ّدف اس اٗي ًَض ِ اثثات اٗي هدعاست وِ لَاعد حمَق ت٘ي الولل ااثرار دٍل ْرا       .  آى اضارُ ضد

را در پذٗزش هعاّدات تِ رسو٘ت ًو٘طٌاسد ٍ آى را تاطل اعالم ه٘دارد ٍ پاٗرٔ اساسرٖ حمرَق          

اسٌاد ه عدد ت٘ي الوللٖ وِ اس اع ثرار تاالٗرٖ      .  هعاّدات را در رعاٗت اغل ریاٗت دٍل ْا ه٘داًد

تزوَردار اس ٌد تِ اٗي ًى ِ تَاِ دارد ٍ تحو٘ل ّز تعْدٕ را وِ والف ریاٗت دٍل ْرا تاضرد       

هٌع ًوَدُ است  تِ عٌَاى هثال در هٌطَر هلل ه حد ٍ اساسٌاهٔ دٗرَاى ت٘ري الوللرٖ دادگرس زٕ            

ریاٗت دٍل ْا غزٗحاً پاِٗ ٍ اساس ٍیع لَاعد حمَلٖ ت٘ري الوللرٖ اعرالم گزدٗردُ         (  59هادُ )

است  پس هْو زٗي هٌثع حمَق ت٘ي الولل، ریاٗت دٍل ْا تَدُ است  طَرٕ وِ ه٘ رَاى ا عراى      

 .داضت حمَق ت٘ي الولل حاغل تَافك دٍل ْاست
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