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 چکیده:

برانگیاز در چناد دهاه اخیار، ماداختت نظاامی تارین مساائل مناقشاهیکی از مهم
لای رخ داده اسات. شایعه و سانی، الملای و بایننامشروعی است کاه در ابعااد منطقاه

باین  ؛ اما بعاد از پیاامبردانندرا به دلیل نصب الهی مشروع می حکومت پیامبر

از ساوی خداوناد  اختت  نظر وجود دارد. شیعیان معتقدند که امامان معصو ایشان 
حکومات باا رأی و  سنت معتقدند که بعد از پیاامبراند؛ ولی اهلمتعال نصب شده

الملل نیز مشروعیت حاکمان از طریق رضاایت یابد. در حقوق بینعیت میبیعت مشرو
شود این اسات کاه: مشاروعیت حکومات در مردمی است. حال پرسشی که مطرح می

کنناده الملل چگونه اسات و مشاروعیت و صاتحیت مقاا  دعاوتاست  و حقوق بین
 تحلیلای مای چگونه قابل تشخیص است؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصایفی و

این است کاه کسای حاق حاکمیات و در دسات حکومت به مشروعیت توان گفت که: 
کنناده صاتحیت قاانونی و اگار مقاا  دعاوت ؛داشته باشاد گرفتن قدرت و حکومت را

کنناده و عاد  مشروعیت مردمی نداشته باشد، به منزلاه عاد  مشاروعیت مقاا  دعاوت
 تعدادی از کشورها صورت گرفته است. کننده است که اخیرا از سوی مشروعیت مداخله
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 مقدمه
شارب  پای »را  یکی از مفاهیم کلیدی در نظریۀ سیاسی اسات کاه آن مشروعیت

به فرمان  است. مشروعیت انصا معنای  طورکلی بههاند. مشروعیت بدانسته« قدرت
-رو قدرت را به اقتدار تبدیل مایبخشد؛ ازاینو دستور، ویژگی اقتدارانه و اجباری می

لزومًا حکومت یا  ،متفاوت است؛ چرا که قانونی بودن 1قانونی بودن باکند. مشروعیت 
 هرحال، واژۀ مشروعیتکند. بهتأیید وظیفۀ اطاعت از سوی شهروندان را تضمین نمی

 طاورکلیهبا سیاسای فتسفۀ. دارد متفاوتی کاربرد 3و علو  سیاسی 2در فلسفۀ سیاسی
 وجاوده با را هااییزمیناه کاه گیرنادمی نظر در عقتنی یا اختقی اصل را مشروعیت

 ادعااای بنااابراین،. کنااد اطاعات تقاضااای شااهروندان  از بتواناد دولاات تااا آوردمای
شامندان علاو  . از طار  دیگار، داناسات 5اطاعات حقیقات از تارمهم 4مشروعیت

دهند؛ یعنای شناختی مدنظر قرار میهای جامعهمشروعیت را معمواًل در واژه ،سیاسی
وجاود ه حکومات چگوناه با تمایل به اطاعت از سیستم حکومتی بدون توجه به اینکه

 .(65: 1397)هیوود،  آمده است
ه با» رو، مشاروعیتچرایی الزا  و التزا  سیاسی مطرح است. ازاین ،در مشروعیت

معنای باور اعضای عمومی ی  جامعه است مبنی بر اینکه قدرت دولت برای وضع و 
-سان، دولت عاالیبرداری. بدینحق و مستوجب فرمانهاجرای قوانین، قدرتی است ب

و باه ایان معناا  ،ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمارو خاوی 
که حکومت، ضرورت دارد و اساس آن حال  .(11: 1396)فیرحی،  «واجد حاکمیت است

دیگران به آن عمل کنند، قوا  حکومت  این است که دستوری از مقامی صادر شود و بر
دساتورات  یدبه مردمی که با ینچنند و هماشخص یا گروهی است که حاکم وجوده ب

                                                 
1. legality 

2. Political philosophy 

3. Political science 

4. Claim to Legitimacy 

5. Fact of Obedience 
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ر ها اما آیا مرد  از هر دستوری باید اطاعت کنند و. و بدان عمل کنند حاکم را بپذیرند
ایان  در رو ضارورت و اهمیات مقالاه پای  شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد؟

مریکا صورت گرفته کاه آ سویمداختت زیادی از  20است که در دو دهه اواخر قرن 
 دعوت مد نظارکننده یا زمان اکثر آنها با کودتای نظامی بوده و مشروعیت مقا  دعوت

ماوارد، باا پاذیرش عمو  کشورها و در بیشتر شونده و با مقبولیت کشور مداخله وبوده 
گرفتاه در دو دهاه اخیار، اماا ماداختت صاورت اسات. رو باودهشورای امنیت روبه

ای موارد، حق تعیین سرنوشت مرد  مقبولیت کمتری داشته و یا نامشروع بوده و در پاره
رین( و )یمان و بحاسات ا شاده را تحت تأثیر قرار داده و با عد  مقبولیت عامه مواجه

شباهت در دو مورد کشاورهای غربای شاورای امنیات با وجود  ،ای مواردحتی در پاره
صتحیت  کننده را فاقدکننده یا مقا  دعوتمداخله را زیر سؤال برده و یا کشور مداخله

شاده )سوریه و اوکراین(. مجموعه موارد مطارح اندالز  برای دعوت به مداخله دانسته
تارین شارب تشاخیص مشاروعیت حکومات و کناد کاه مهمیاین پرس  را تداعی م
کننده به مداخله نظامی چیست؟ و تشخیص و نق  کشاورهای صتحیت مقا  دعوت

ثال  برای مداخله چگونه است؟ فرضیه مقاله این است که حکومت مشاروع بایاد از 
ممکن است اقلیتی مخاالف باشاند و از که هرچند  ؛مقبولیت عمومی برخوردار باشد

کننده واجد صتحیت عمومی و با طی مراحل قانون اساسی کشاور ی مقا  دعوتطرف
اسااس  صورت گرفته باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطتعات بار

ای ای و اینترنتی است. هد  پژوه  حاضار دساتیابی و کشاف رویاهمنابع کتابخانه
ی و مشاروعیت حکومات کننده به مداخله نظاامواحد بر شناسایی مشروعیت دعوت

شرایط مشروعیت مداخله است که در چارچوب پیشینه تحقیق، مشروعیت حکومت، 
مداخلاه در حقاوق  مداخلاه در اسات ، رضاایت باه اسااس دعاوت، رضاایت باه بر

مداخلاه نظاامی در حقاوق  الملل، جایگاه حاکمیت و مشاروعیت در دعاوت باهبین
 .شودبررسی می الملل،بین
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 پیشینه 
نظاامی و مقاالت زیادی در زمینه مشروعیت حکومت و مشروعیت مداخلاه  کتب

مداخله در اسـالم و  اصل عدمکتاب  اند از:آنها عبارتنگاشته شده است که برخی از 
بررسی آراء فقهاای متقاد  در »مقاله ،  اثر سیدمصطفی میرمحمدی المللحقوق بین

بررسی داللت »مقاله  یان،علی رضائاثر « نسبت خواست مرد  و مشروعیت حکومت
لا  و غتمرضا بهروزیاثر « حدی  غدیر بر مشروعیت سیاسی الهی در نظا  امامت

بررسی و نقاد مباانی مشاروعیت حکومات از دیادگاه » مقاله داودی، عباس مقدادی
حقاوق بشار بار اصال عاد  ثیر جهاانی أت»مقاله  اثر محمدرضا حاتمی،« سنتاهل

نسبت »مقاله  دزکی و محمد کفاش،لیت رئیسیاثر « سوریهکید بر بحران مداخله با تأ
الملال معاصار و اصال حمایات از مستضاعفین در اصل عد  مداخله در حقوق باین

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی »مقاله  اثر محمدجواد جاوید،« حقوق است 
مداخلاه »ه مقالا باایی،سایداحمد طباطاثر « ایجاد منطقه پرواز حمایت از نظامیان و

 اثر مسعود علیزاده،« های داخلیروسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگ
مقاله  ی فضائلی ومصطف اثر« المللنیاز منظر حقوق ب منیدر  یمداخلة نظام»مقاله 

-المللی از منظر حقوق باینمسلحانه غیربین نظامی خارجی در مخاصمات مداخله»
سیدیاسر ضایایی و محسان  اثر «یمن و بحرین، سوریه، الملل: بررسی وضعیت عراق

مشروعیت حکومات و مشاروعیت مداخلاه »با عنوان نیز رو  مقاله پی  امناب.یدائی
کیاد بار مشاروعیت مقاا  الملال باا تأنظامی از طریق دعوت در است  و حقوق باین

ز ا ،کننادهکیاد بار ماداختتی اسات کاه مقاا  دولتای دعاوتأبیشتر ت «کنندهدعوت
)قانون اساسی( برخوردار نباوده و یاا مراحال  مشروعیت مردمی یا سیاسی و یا قانونی

 ،درساتی طای نشاده اسات و در مشاروعیت حکوماتهقانونی دعوت باه مداخلاه با
 نظر است.  سنت مدمشروعیت از نظر است  اهل

  حکومتمشروعیت 

نهاا ه آباکه بر رفتارهای اجتمااعی نظاارت داشاته و  استحکومت ارگانی رسمی 
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دهای را پاذیرا نشاوند، آمیاز، جهاتبخشد. اگار مارد  از طریاق مساالمتمیجهت 
اگار کساانی از مقاررات  .کنادحکومت با توسل به قوه قهریاه اهاداف  را دنباال مای

های انتظامی مجبور با کم  دستگاه ،شده برای نیل به هد  قانون، تخلف کنندوضع
های مشروع و نامشروع البته شامل حکومت شوند. این تعریفبه پذیرفتن مقررات می

، به ضارورت وجاود حکومات در جامعاه «حکومت»در همه نظریات حول  .شودمی
مکتاب آنارشیسام منکار ضارورت وجاود حکومات اسات.  اعترا  شده است. تنها

تواند با اصول اختقی، زندگی اجتماعی خاوی  را بشر میکه ها معتقدند آنارشیست
که بدون نیاز  به حکومت نیست. آنها معتقدند باید چنان حرکت کرداداره کند و نیازی 

 .(43: 1396)قادری،  به حکومت، جامعه اداره شود
  مالک مشروعیت حکومتل 1

صاورت گاذرا اشااره هنظریه مشاهور با درباره متک مشروعیت حکومت، به چند
 :کنیممی

-قرارداد اجتماعی می این نظریه مشروعیت حکومت را نظریه قرارداد اجتماعی:الف( 
اسااس آن،  بدین معنا کاه باین شاهروندان و دولات قاراردادی منعقاد شاده کاه بار؛ داند

حکومت هام  ،مقابل دانند؛ درشهروندان خود را ملز  به پیروی از دستورهای حکومت می
رفااه شاهروندان را فاراهم ساازد. در اینکاه طارفین قارارداد  متعهد است که امنیت، نظم و

نظرات متفاوتی اظهار شده و یکی این است کاه یا  طار   ،چه کسانی هستنداجتماعی 
دولت. نظریه دیگار ایان اسات کاه باین  حاکم یا ،قرارداد، شهروندان هستند و طر  دیگر

 .(66: 1397)روسو،  شودشهروندان این قرارداد منعقد می خود

یه رضایت:ب(  افاراد  مشروعیت است؛ یعنی وقتی رضایت شهروندان، معیار نظر
اطاعت از دستورهای حکومت بار آناان الز  اسات.  ،جامعه به حکومتی راضی بودند

حکومت، حاق  و آنان خود را به الزا  سیاسی وارد کرده که شودرضایت افراد باع  می
 .(67: 1397)هیوود،  کنددستوردادن پیدا می

 ت کساانی باشاند،اکثریت آنان خواهان حاکمی اگر همه مرد  یا نظریه اراده عمومی: ج(
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 .)همان( خواست عمومی مرد  است شود. معیار مشروعیت،حکومت آنان مشروع می

یه عدالت:د(    دالت تتش کند، مشروع اسات. عادالتاگر حکومتی برای ع نظر
 .)همان( الزا  سیاسی است أمنش

یه سعادت یا ارزش( ه مشروعیت ی  حکومت در گرو آن است  های اخالقی:نظر
 أهای اختقی تتش کند. منشرای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشکه حکومت ب

 .)همان( دنبال سعادت مرد  استه مشروعیت، این است که حکومت ب آوری والزا 

یه حکومت الهی:و(  اوسات.  معیار مشروعیت حکومات، حاق الهای و امار نظر
 .)همان( اساس همین نظریه است حکومت دینی بر

 سنتاه اهلمشروعیت از دیدگل 2
تعدادی از پیروان پیامبر است  باا فهام عمیاق و دقیاق شاریعت، ضارورت تاداو  
هدایت را با تکیاه بار امامات و والیات تفسایر کردناد و امامات را در طاول نباوت و 
حاکمیت خدا برای بقای شریعت امری حیاتی و اصلی دانستند. ایان عاده در تااریخ 

ای را ای دیگر از پیروان اسات ، چناین رویاهمعرو  شدند. اما عده «شیعه»است  به 
نپذیرفتند و تداو  هدایت الهی بعد از رحلت پیاامبر اسات  را بار مبناای اجتمااعی و 

شهرت  «اهل سنت»فردی انسان برای همیشه کافی یافتند. این عده در تاریخ است  به 
شاریعت اسات. محل نزاع دو فهم و دو بین  از حقیقت  ،بر دیدگاه نخست دارند. بنا

 «امامات»را در چهاره  فهمی با قبول تداو  رابطه حاکمیت الهی با عالم خلقت کاه آن
را در نظریاه  و فهم دیگر با عد  قباول ایان حقیقات آن «شیعه»بیند، یعنی متجلی می

 (.45: 2017، )خطیب« سنتاهل»کند؛ یعنیجستجو می «ختفت»
. از نظار آنهاا اداره جامعاه و داننادکسی را معصو  نمای سنت جز پیامبراهل
پندارند که از جاناب خادا یاا بر این  همچنیننیست.  «عصمت»متوقف بر  ،قضاوت

در امر ختفات  روازاینفردی به امامت و ختفت منصوب نشده است.  ،پیامبر است 
له لاناد. آنهاا مساو امامت به انتخاب از سوی اهل حل و عقد یا اجمااع معتقاد شاده

ناه از  ؛اناداز فروع فقهی دانساته ،مت جامعه استمی را برخت  شیعهامامت و حکو
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سانت امار حکومات را از زماره مصاالح عاماه اهال ،بناابراین .)همان( اصول اعتقادی
له جانشینی خود را عمدا مجمل گذاشته و لدانند. آنها معتقدند که پیامبر است  مسمی
خود تصمیم بگیرند. از  ،میت و رهبریرا به امت واگذار کرده است تا در مورد حاک آن

خداوناد الز   از سوینصب اما  که دو گروه معتزله و اشاعره معتقدند  ،دیدگاه کتمی
سانت اهال (.10: 1386)رشاادتی، عهده مرد  واگاذار شاده اسات له بهلنیست و این مس

  :(45: 2017، )خطیباند های مختلف عمل نمودهشیوه درباره مشروعیت حکومت به
اولین طریقه انتخاب خلیفاه در جریاان  ،این مبنا بر :شیوه اهل حل و عقد (الف

 «اهل حل و عقاد»شیوه  ،عنوان خلیفه اولهب «ابوبکر»و انتخاب  «ساعدهسقیفه بنی»
؛ باا سانت گردیادمشروعیت حکومت در میان اهل أبود و این اولین نظریه درباره منش

از منزلات حال و عقاد  ،با تعداد پنج یا ش  نفرکنندگان با ابوبکر بیعت این فر  که
 (. 43: 1396)قادری،  امور مسلمین برخوردار بودند

)عمار(، از ساوی  : اساس ایان نظریاه انتخااب خلیفاه دو شیوه استخالف (ب
 ،اساس این نظریه، خلیفه در مقاا  مسالول جامعاه اساتمی خلیفه اول بوده است. بر

 (.44)همان:  هدایت و رهبری جامعه داردصتحیت انتخاب فرد بعدی را برای 
نفار از صاحابی و به انتخااب شا   ،لحظ تاریخی این نظریه به: اشیوه شور  ج(

گاردد. برای انتخاب خلیفه بعدی برمی -خلیفه دو -از سوی عمر بزرگان صدر است 
تواناد شاخص بعاد از خاود را تعییاین اینکه خلیفه همچون حاکم جامعه استمی می

در میاان  اایه نظریاه شاورا و حتای نظریاه اساتیتء گردیاد. البتاه نظریاه شاورنماید، پ
هاای هاا و روشسنت جایگاه چندان واالیای نیافات و نتوانسات باا دیگار نظریاهاهل

ختفتی به رقابت برخیزد و بیشتر در اوضاع بحرانی موضوعیت یافت و حتی در چنین 
 جاای نگذاشات نظریاه شاورا باراوضاعی نیز استیتء فرصت چندانی برای بالنادگی 

 (.47)همان: 
سانت پیراماون گرفته در میاان اهالیکی دیگر از نظریات شکلشیوه استیالء:  د(

است که به لحاظ تاریخی به  «نظریه استیتء»مشروعیت خلیفه و حاکم جامعه،  أمنش
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گردد. پس از پیدای  نهااد سالطنت و به معاویه برمی ،طور مشخصه دوران اموی و ب
آن شدند  سنت برهای مستقل از ختفت در این دوران، علما و فقهای نامی اهلارتام

 باناللاهدهاد. لاذا فضالکه نظریه استیتء، اقدا  امرا و صاحبان شوکت را پوش  می
هنگا  ذکر نظریه استیتء، پادشاهی را هم در  الملوک سلوک روزبهان خنجی در کتاب

طریق چهار  از اسباب انعقاد امامت و پادشااهی، » کنار امامت اضافه کرده و نوشت:
اند کاه چاون گفته علما»نویسد: وی در توضیح استیتء می «.استیتء و شوکت است

آنکه کسی او را خلیفاه بیعت و بیاما  وفات کند و شخصی متصدی امامت گردد، بی
گاردد؛ ... شوکت و لشکر، امامت او منعقد مایبی ،ساخته باشد و مردمان را قهر کند

واساطه اساتیتء هخواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل؛ ... چاون وی، با
 تاوان کاردگویند و بار اماا  و خلیفاه اطاتق مایاو را سلطان می ،جای اما  را گرفته

 واسطه شمشیر باهههر قریشی که ب»شافعی نقل شده است:  از اما  (.82: 1397، )خنجی
 (.84: 1396)اباوزهره، پس او خلیفه اسات ،رد  با او بیعت نمایندختفت دست یابد و م

  (.66: 1396)دارابکتیی،به مشروعیت زور اعتقاد دارند قدامه حنبلی نیز تیمیه و ابنابن
عنوان وارث هدنبال انتخاب یزید به لحاظ تاریخی این نظریه ب بهشیوه وراثت:  (ه

استخت  بیرون آماده  نظریه از دل نظریهقع این عرصه تاریخ نهاد و در واه معاویه پا ب
 دیادگاهد تا این کنتواند جانشین خود را انتخاب که خلیفه می نظراست؛ زیرا میان این 

 (.84: 1396)ابوزهره،  برادر وی باشد، راه درازی نیست یا که این جانشین مفرو ، فرزند
بلکاه او را خلیفاه و  ؛اننددسنت حاکم استمی را ناظر یا وکیل نمیطورکلی اهلبه

شناسااند و اطاعاات وی را در غیاار معصاایت خاادا واجااب ماای جانشااین پیااامبر
خت  شرع یا خت  مصلحت کند، تنها باید او  چنانچه خلیفه اقدا  بهو  شمارندمی

آنان نیز قائل به اختیارات مطلق  ،بنابراین (. 59: 1387)کواکبیان، صیحت کردنرا موعظه و 
سای دیگر تاا حاد اابوحنیفه، ر یاستثنا به، . درباره نظریه زور و استیتءحاکم هستند

 (.65: 1396)قادری،  قبول حکومت استیتیی هم پی  رفتند



یان  (129) ........................................... های اسالمی در آسیای مرکزی واکاوی جر

 

 شرایط مشروعیت مداخله بر اساس دعوت

دعوت شورشیان همواره در دورۀ پاس از منشاور، نقاض قواعاد  هرچند مداخله به
دعوت حکومت مشروِع یا  دولات  مداخله بهالملل تلقی شده است، اما حقوق بین

نظران طور اصولی مورد تردید قرار نگرفته است، بلکه برخی از صااحبه تنها هرگز بنه
الملل توانایی و اختیار دولت در دعوت نیروهای خارجی را بیاانگر قادرت حقوق بین

ت الملل برای سانج  مشاروعیند. در حقوق بینشمارکننده میحاکمۀ دولت دعوت
کیاد  مداخله بر اساس دعوت، به معیاار کنتارل ماؤثر و رضاایت دولات متقاضای، تأ

 .(Cassese , 2014: 65) شودمی
 کنترد مؤثر ل 1

از  ؛الملاال کاااربرد داردهااای مختلااف حقااوق باایندر حوزه ،مفهااو  کنتاارل مااؤثر
المللی تشخیص و تعییِن دولت بودِن ی  تجمع سیاسی گرفته تا انتساب مسلولیت بین

به ی  دولت. در موارد وجود مخالفت مسلحانه با ی  حکومت، جنگ داخلای و یاا 
توان مقا  یاا شود که آیا میناآرامی و اعتراضات گستردۀ مردمی، این پرس  مطرح می

شمار آورد یاا باه حاد ه کننده را دارای کنترل مؤثر برکن حکومتِی درخواست یا دعوت
 .(Hilaire, 2017:34)باشد؟ر ارادۀ دولت کافی مؤثر تلقی کرد که معر  و بیانگ

ای مساتقیم برقارار رابطاه ،«رضاایت»و « کنتارل ماؤثر»سان، بین دو معیاار بدین
طور سنتی، تشخیص قانونی باودن یا  حکومات ه الملل بشود. اما در حقوق بینمی

حکومات بار  1احاراِز اعماال کنتارل دوفااکتوی نمایندۀ دولِت خود، مساتلز عنوان به
گوناه تحقیقای تضمین هیچ ،این مورد، مح  کنترل مؤثر ن آن دولت است. درسرزمی

حکومات  حکومت نیسات؛ چنانچاهآن  از سویدست آوردن کنترل ه در مورد نحوۀ ب
 :Lauterpacht, 1989) بتواند وظایف دولتی را انجا  دهد، قانونی محسوب خواهد شد

پذیری گسترده را اجازۀ انعطا موجب معیار کنترل مؤثر، ه ها بشناسایی حکومت .(64

                                                 
1- De Facto 
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تواند با مورد مجادله قرار دادن ایان مسالله کاه آیاا آن دهد. هرچند ی  دولت مینمی
کنااد، از شناسااایی موجودیاات فرضاای عمااًت باار ساارزمین  کنتاارل مااؤثر ِاعمااال می

عباارت  ها یا اصول حکومت مزباور، یاا باهخودداری نماید، اما برای بررسی سیاست
رای احراز دموکراتی  بودن یا مشروعیت داخلی آن حکومت جاای انادکی تر، بروشن

 گذارد.باقی می
ویاژه در دورۀ عنوان مبنای شناسایی حکومت قانونی ی  دولت بهمعیار کنترل مؤثر به

چال  کشیده شاده اسات. در ایان دوره شااهد باودیم کاه شاورای پس از جنگ سرد به
نحاو دموکراتیا   هایی کاه باهبرای اعادۀ حکومتامنیت در قضایای هائیتی و سیراللون 

. تردیادی (S/RES/841, 1993)انتخاب شده بودند، طبق فصل هفتم منشاور عمال کارد
نقشی برجساته « کنترل مؤثر»نیست که عملکرد شورای امنیت در تحول نگرش به معیار 

ناد الملال معتقدکه در حال حاضر بسیاری از متخصصان حقوق بینداشته است؛ چنان
مشروعیت دموکراتی  داخلی ی  حکومت در پاذیرش مشاروعیت خاارجِی آن نقا  

تعریف سانتی کنتارل ماؤثر بسانده  طرفداران این دکترین به. (Jennings, 2016: 46)دارد 
نکرده و پذیرش مردمی حکومات یاا رژیام فرضای را از عوامال احاراز کنتارل ماؤثر آن 

اما باید اعترا  نمود که تشخیص اعتبار  .(Mon, 2013:746)آورند شمار میحکومت به 
 )یمن و بحرین(. اعتباری چنین رضایتی همیشه آسان نخواهد بودیا بی

ثر از دو جنبه ماورد خدشاه و انتقااد قارار گرفتاه اسات. وجاود ؤم البته معیار کنترل
 یاا دولت کهطوریبه است؛ مؤثرکنترل  عد  نشانگرمخالفان در قلمرو ی  دولت، خود 

 کما  بارای را معتباری درخواست تواندنمی است، داخلی جنگ حال در که متیحکو
کومات ح که فر  این وضعیتی چنین در که شده بیان حتی. نماید تقاضا هادولت سایر

از  .(Wippman,2014:298) اسات غیرقابال اساتناد ،دکنامذکور دولتی را نمایندگی می
 سارکار باررنگونی هماراه باا خشاونت اساس رویه، مقاماتی که بعد از س طر  دیگر بر

عنوان ی  دولت مشروع، که بتوانند نمایناده یا  ها بهدولت سایر وسیلهبه غالباً  آیند،می
نکتاه قابال توجاه دیگار آنکاه کنتارل  شوند.رسمیت شناخته نمی به ،دولت فر  شوند
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ت و ما نیااز باه ثر کافی نیسؤم داشتن برای ی  دوره زمانی کوتاه برای احراز معیار کنترل
در فار  رباوده  ،بناابراین ثر داریام.ؤدوره زمانی معینی جهت اعمال و اجرای کنترل ما

های شورشای، بسایاری از اعضاای جامعاه گروه از سویها سای قانونی دولتاشدن ر
در  .شناساندرسامیت میه عنوان دولتی قانونی باپیشین را همچنان به المللی، دولتبین

مداخلاه از ساوی چناین دولتای جهات احیاای قادرت  کان دعوت باهام ،هائیتی قضیه
دور از ثر باهؤما تلاوری کنتارل ختصه آنکه .(Hilaire,2017: 98) خوی  نیز وجود دارد

 تواناد تنهاا شااخص مشاروعیت دعاوت باهو در فروضی چند، نمی انتقاد نمانده است
در زماان کودتاای  نمونه در خصو  دولت منتخب مارد  کاه برایمداخله تلقی گردد. 

 )هااائیتی، گواتماااال، پانامااا، ساایراللون( دهاادنظااامی، قاادرت خااوی  را از دساات می
ولای همچناان از  ؛قلمارو سارزمینی ناداردبر  ثریؤکه چنین دولتی کنترل منرغم آعلی

 (Hilaire,2017: 98). شودعنوان دولت قانونی شناخته میها بهسوی اکثر دولت
 رضایتل 2

ها بارای الملل راجع به مسلولیت دولتح مواد کمیسیون حقوق بینطر 1طبق ماده 
ه در صاورتی با ،رفتار شخص یاا گروهای از اشاخا » ،المللیاعمال متخلفانۀ بین

فعل دولت محسوب خواهد شد که آن شخص یا گروهی از  ،المللموجب حقوق بین
در شارایطی  در واقع عناصر حکومتی را در نبود یا در غیاب مقامات رسمی ،اشخا 

و . (ILC, 2001: 49) «ضاروری باشاد، ِاعماال کننادکه برای ِاعمال آن عناصر قدرت 
همان طرح، رضایت ی  دولت به مداخلۀ دولات دیگار، در صاورتی  2براساس ماده 

شاده در حادود مانع از متخلفانه محسوب شدن آن خواهاد شاد، کاه مداخلاۀ انجا 
 .1شده باقی بماندرضایت داده
شده از ساوی مقاا  یاا رکان شود که آیا رضایت دادهاین پرس  مطرح می در اینجا

گوناه کاه از مااده آن دتواننظامی در سرزمین ، می صالح ی  حکومت برای مداخله
                                                 

رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر، تا حدی »طرح مواد یادشده،  20طبق ماده  -4
  «.شودمتخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می آن رضایت باقی بماند، مانع که آن فعل در محدوده
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 شود، وصف غیرقانونی و متخلفانه بودن را از آن عمل بزداید؟ یادشده استنباب می 20
الملل عا  و منشاور بنیادین حقوق بین از قواعد ،با توجه به اینکه منع توسل به زور

تواند موجب قاانونی متحد است، بدیهی است که رضایت حکومت متقاضی نمیملل
در چناین ماوردی، اصاواًل اساتفاده از که . درواقع، باید گفت 1کردن اقدا  نظامی شود

 ؛«مداخلاه»یاا « توسل باه زور»صحیح است و نه مفاهیم قهرِی « کم  نظامی»واژه 
دلیل متکی بودن بر رضایت دولت متقاضی، اقدامی ه اقدا  نظامی در این حالت بزیرا 

شاود تاا علیه آن دولت محسوب شده و اصواًل عملی غیرقانونی و متخلفانه تلقای نمی
 .(Shaw, 2016: 108) شده وصف متخلفانه را از آن بزدایدداده« رضایت»

کلی از اجبار یا اکاراه و واقعای و رضایت اعت  نیز باید کامت آزادانه و بدون هر ش
- اعت  رضاایت باهکه د کرکننده باید توجه اما در خصو  مقا  دعوت .آشکار باشد

قانونی و منتخب مرد  انجا  شود؛ دولتای کاه از  دولت از سویباید  ،مداخله خارجی
کار آمده و کنتارل قادرت را همچناان در دسات  طریق سازوکارهای دموکراتی  بر سر

 جمهاوریسئر آیا که شودمی مطرح الؤس این ،اتفاقات اخیرخصو   باشد. در داشته
 در ؟ناه یاا ندساته برخوردار مداخله به دعوت حق از یمن، بحرین، اوکراین و سوریه،

یج خل حوزه کشورهای همراهی با عربستان کشور 2015 سال در یمن تحوالت جریان
هادی و باا هاد  دعوت منصور نا بهفارس و برخی کشورهای دیگر اعت  نمودند که ب

 (. 63: 1395)فضائلی، انددهکرجمهور قانونی در این کشور مداخله یسئبازگشت ر
جمهاور یمان، مطاابق یسئاتشریفات مربوب به استعفای رکه  رسدنظر می به البته

ملل نیاز در  و شورای امنیت سازمان درستی طی نشده استهاساسی این کشور بقانون

                                                 
ی  »دارد: المللی دولت اظهار میطرح مواد در مورد مسلولیت بین 26الملل در تفسیر ماده کمیسیون حقوق بین -5

تواند دولتی دیگر را از تعهد به رعایت قواعد آمره برای مثال، در مورد نسل کشی یا شکنجه معا  کند؛ دولت نمی
  (.ICL, 2001, par.6« )معاهده یا به نحوی دیگر وسیلهخواه به
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در مورد تحوالت یمن، ضمن انتقااد و محکومیات اقادامات  2216و  2201 مهقطعنا
گرفتن نهادهای قانونی و درخواسات توقاف اقادامات اخیار، از  اختیار ها به درحوثی

 میااان آورده و از آن حمایاات نمااوده اساات دولاات مشااروع منصااورهادی سااخن بااه
(UN,S/RES/2216 (2015) جمهوری وی را  تاز این منظر ممکن است برخی ریاس و

اماا در خصاو   .ردنادبرای ایشاان گ «مداخله حق دعوت به» ل بهئاستصحاب و قا
دار بارای صاتحیت اساسای، رکان موجاب قاانونه جمهور یمن، بیسئاینکه اصوال ر

 1اساسی و حتی با بررسی قانون های فراوانی وجود داردتردید باشد،مداخله  دعوت به
 ،نکه فرماندهی ارت  نیز از اختیارات ریاست جمهوری اساترغم آعلی و این کشور

 ةدعوت از سایر کشورها دانست و مداخل برایدار توان وی را تنها مرجع صتحیتنمی
بارای چناین  سایر نهادهای قانونی از جمله مجلس نمایندگان یاا شاورای دفااع ملای

 ز نادارداز طرفای دولات منصاورهادی مشاروعیت مردمای نیا دعوتی ضرورت دارد.
باا  روازایان اناد.خواسته زیرا اکثریت مرد  به مخالفت با وی به پا ؛(64: 1395)فضائلی،

اقدامات اخیر عربستان و متحدان  در یمن، حمله  که رسدنظر می استدالل اخیر، به
-ترین اصول و مقاررات باینمسلحانه علیه ی  کشور مستقل محسوب شده و بدیهی

. در بحرین نیاز باا اکثریات ملل را نادیده گرفته است سازماناز جمله منشور  ،المللی
 و انادخلیفاه قیاا  کاردهرصد( مرد  این کشور به مخالفت با حکومت آلد 70) شیعه

این کشور جواب مثبات داده اسات کاه باا حاق تعیاین  مداخله نظامی در عربستان به
  .)همان( سرنوشت مرد  در تعار  قرار دارد

سال  2204 و 2201های ه شورای امنیت در اتفاقات اخیر قطعنامهبا توجه به اینک 
 زاما نکته حائ ،را در مورد وضعیت یمن صادر نموده است 2015سال  2216و  2015

                                                 
اساسی یمن قانون  37اصل  «.جمهور فرمانده ارشد قوای مسلح استرئیس»اساسی یمن، قانون 111. طبق اصل  1

مقرر نیز  38اصل «. جمهور استمجلس نمایندگان، اعت  بسیج نیروها با رئیسپس از تصویب »دارد که اعت  می
موضوعات مربوب به دفاع از جمهوری و جمهور برای رسیدگی به ریاست رئیسشورای دفاع ملی به »دارد: می

 «.محاکمیت[ قانون تشکیل خواهد شد
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که به پیشانهاد شاورای است  2216نویس قطعنامه شماره پی  ،باوراهمیت و غیرقابل
ل هفاتم منشاور همکاری خلیج فارس علیه جنب  انصااراالله یمان تحات بناد فصا

ی ممتنع روسیه تصویب کرد. این قطعناماه ضامن رأ 1رأی مثبت و  14سازمان ملل با 
عد  اشاره به تجاوزات نظامی عربستان علیه مرد  یمن و کشتار غیرنظامیان و همچنین 

جاای آنکاه جناگ عربساتان ه با ،جمهور مستعفی یمنحمایت از منصورهادی رئیس
باه حمایات از  ،متوقاف و متجااوز را محکاو  نمایادسعودی علیه همسایه جنوبی را 

انصاراالله یمن که در حال دفااع از ایان  ،تجاوزات عربستان پرداخته است و در مقابل
کید محکو  شده است. در این قطعنامه تأبه اعمال نامشروع و متجاوزانه  ،کشور است

 ی:طشرهیچ فورا و بدون  که خواهدها میده است: این سازمان از حوثیش
 ؛استفاده از زور را متو  کنند (الف 
 ب( نیروهای خود را از مناطق تحت تسلط از جمله صنعا پایتخت یمن بیرون ببرند؛ 
هاای نظاامی و امنیتای شاامل آماده از نهادهاا و ساازماندساتهتسلیحات ب ج( 

 ؛های موشکی را کنار گذاشته و رها کنندسیستم
 ؛ارات دولت مشروع یمن است، پایان دهندبه اقداماتی که منحصرا در اختی د( 
کشورهای همسایه از قبیل دستیابی  آمیز یا تهدیداتاز هرگونه اقدامات تحری  (ه 

زمین و انباار ساتح در منطقاه مارزی باا یا  کشاور همساایه بههای زمینبه موش 
 اجتناب کنند.

از ایان  کوویچ راجمهور ویکتاور یاانوپارلمان اوکراین رئیس ،ای مشابهاما در قضیه
از پاوتین  ،جمهور یانکوویچ ضمن فارار باه روسایهو بتفاصله رئیس سمت عزل نمود

از نیروهاای  ،درخواست کرد تا برای برقراری مشروعیت، صلح، نظم، ثباات و قاانون
جمهاور مسلح روسیه استفاده کند. اقدا  روسیه در تصر  کریماه و کما  باه رئایس

له بسیاری از کشورها و مجمع عمومی سازمان ملال، یانکوویچ موجب شد که بتفاص
و محکو  کردند. اماا شاورای  قلمدادروسیه  از سویاین واقعه را اشغال نظامی کریمه 
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دلیل وتوی روسیه، موفق به اتخاذ تصمیم نشد. چندی بعاد مجماع عماومی ه امنیت ب
 و اعت  کاردای بر یکپارچگی سرزمین اوکراین تأکید ملل با تصویب قطعنامهسازمان 
منظور الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه غیرقانونی اسات. هپرسی برگزارشده بکه همه

کشاور باا آن  11 ،ی مثبات دادنادکشاور باه ایان قطعناماه رأ 100، در این خصاو 
دارای  گیاری غایاب بودناد. اماا موضاوِع یکشور نیز در ایان رأ 58فت کردند و مخال

 دربارهگیری وگانه شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمرفتار د، برانگیزاهمیت و بح 
جمهور یاانکوویچ از روسایه کاه زیرا درخواست کم  رئیس است؛دو موضوع مشابه 

 از ساوی، دولای مساتعفی نباو ،پارلمان اوکراین از سمت خود عزل شده باود وسیلهبه
زیاابی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت امری نامشروع و خات  قاانون ار

اماا شاورای  ؛روسیه در شورای امنیت وتاو گردیاداز سوی گردید، هرچند که این امر 
خاود را  ،امنیت سازمان ملل اقدا  منصورهادی را که دو مااه قبال از حملاه عربساتان

مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدا   ،مستعفی اعت  کرده بود
المللای بار را که خود موجب ارتکاب جنایات متعدد باینسعود تجاوزگرایانه رژیم آل

عملای مبااح و در  ،بااوردفاع یمن شده است، با صدور قطعنامه غیرقابلعلیه مرد  بی
 ال دارد.ؤراستای قانون تلقی نمود که خود جای س

 رضایت به مداخله در اسالم
اساتعانت »ن توان در عنوادر فقه استمی بح  از عنصر رضایت در مداخله را می 

جستجو کرد. اگر استعانت از غیرمسالمان باا درخواسات و موافقات  «از غیرمسلمان
اسات. فقیهاان  «مشروعیت رضایت به مداخلاه»متراد   ،دولت استمی انجا  گیرد

اناد. هاای داخلای ساخن گفتاهالمللی و جنگمسلمان درباره استعانت در سطح بین
 ،شودبح  ما مربوب می آنچه بهو ترده است استعانت از غیرمسلمین در فقه بسیار گس

 (.232: 1995، المهیری )حارب استعانت در جهاد است
عنوان اصل و قاعده کلی، استعانت دولات اساتمی از دول غیرمسالمان جاایز به 

زیرا از مصادیق مداخله در امور داخلی مسلمین است. اصل آن اسات  ؛)هماان( نیست
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دیگاران ه با ،اول بر خود تکیه کنند و آنجا که توازن ندارند ها در درجهکه افراد و دولت
 ؛جلوگیری از مداخله غیرمسلمان در امور مسلمانان است ،متوسل شوند. قاعده اولی

مگر ضرورت چنین رضاایتی را توجیاه کناد.  ؛استمی باشد هرچند با رضایت دولت
ه نفاس و اتکاای باهدولت استمی اعتمادباکه شود هرگونه سخن غیر از این باع  می

 (.26: 2001)ابوالوفا، خود را از دست بدهد
استمی از غیراساتمی بارای دخالات در  اساس قاعده کلی، درخواست دولت بر

 ؛المللی دولت استمی جهت انجا  امور و یا مشاارکت در آن ممناوع اساتامور بین
)خطیاب،  کننادیگران همواره نفع خود را جستجو مااین است که مداخله زیرا فر  بر

2017 :45.) 
غلباه و  ،ضارورتحالات جواز استعانت باه ساه شارِب  خروج از قاعده کلی عد 

 (.27: 2001)ابوالوفااا،اسااتمی، جاایز اساات و منفعاات دولات اساتمی سایطره قاادرت
 ؛ساپرهای جنگای امانات گرفات «امیاهبانصافوان»پیامبر) ( در جنگ حناین از 

در همین جنگ از تعدادی از غیرمسلمان کم   ین. همچنکه این فرد کافر بوددرحالی
فقیهان حنفی، شافعی و  ،همین اساس گرفت و پس از نبرد به آنان غنایم جنگی داد. بر

دانند. البته فرماندهی جناگ باا استعانت از کفار و مشرکان را در نبرد جایز می ،زیدیه
 (.642: 2002)الزحیلی، مسلمانان خواهد بود

قاعده کلی در خصو  استعانت از مشارکان بارای مداخلاه در که رسد نظر میه ب
المللای از همان قاعده کلی مربوب به غیرمسلمانان و در سطح بین ،های داخلیجنگ

زیرا علات در هار دو حالات یکای اسات و آن جلاوگیری از مداخلاه  ؛کندپیروی می
 ؛اسات ممنوعیات اساتعانت ،غیرمسلمان در امور مسلمانان است؛ یعنی قاعده کلای

فرمانادهی  ،تعبیاریه مگر حالت ضرورت و غلبه با حاکمیت اساتمی باشاد و یاا با
 )همان(. نظامی با مسلمانان باشد

نبایااد از پیاماادهای منفاای اسااتعانت از  ،الملاالدر سیسااتم موجااود حقااوق بااین
از پایاان  . بناابراین، اوال پاسهای داخلای غافال باودهای غیراستمی در جنگدولت



یان  (137) ........................................... های اسالمی در آسیای مرکزی واکاوی جر

 

مسالمانان گاذاری آنهاا در اماور داخلای سلطه و نفوذ و سیاسات ،یهای داخلجنگ
از کااربرد  بایاد ،غیرمسالمان هساتندآنهاا آنکاه  است و ثانیاا باه دلیالانکار غیرقابل

های داخلای جاز در شارایط بسایار اضاطراری و در خشونت علیه مسلمانان در جنگ
ن نارود، بسانده از اداره حکومات اساتمی بیارو ،که امور پی  و پس از جنگ حدی

گاردن  هاا باه وباالی بارگونه یااری خواساتناین که زیرا تجربه نشان داده است ؛شود
رو برخای انعقااد ازایان (.41: 2001)ابوالوفاا، ها و دولت استمی تبدیل شده اساتملت

های نظامی با غیرمسلمانان را باه ایان دلیال کاه باعا  قاوت و سایطره دولات پیمان
، ممناوع و از مصاادیق اساتعانت تمی در آیناده خواهاد شادغیراستمی بر دولت اس

نفاع و دفااع از کیاان ه مسلمان باید ب ،هاگونه پیماناساس این زیرا بر ؛دانند  میمحّر 
 (.65: 1406)ابویعلی،  دولت غیراستمی و تحت پرچم و فرماندهی کفر جنگ کند

)اساتعانت از  داخلیهای های فقهی در استعانت از غیرمسلمانان در جنگدیدگاه 
در مذهب حنفای اساتعانت از حربای و ذمای علیاه  .کفار علیه باغیان( متفاوت است

جایز است. نزد مالکیه و شافعیه و حنابله  ،باغیان در صورتی که غلبه با اهل عدل باشد
مگار  ؛انجامادزیرا به تسلط کافران بر مسالمانان مای ؛و اباضیه استعانت جایز نیست

 (.45: 2001)ابوالوفا، یجاب کندضرورت ااینکه 
های استمی و عربای و ناکامی دولت 1990عراق در سال  وسیلهبهاشغال کویت  
دولت سعودی و دول حاشایه جناوبی خلایج فاارس از که باع  شد  ،ج عراقاخرادر 

مرکاب از سای  «نیروهاای ائاتت »گیرناد. بباره کما  استعانت قوای بیگانه در این
عاراق را  ،فرانسه و... با فرماندهی نیروهای آمریکاایی ،ا، انگلیسآمریک شامل ،دولت

ه ای بات کبارالعلماء در عربستان سعودی با صادور بیانیاهلاز کویت بیرون راندند. هی
در آن آمده اسات: ضارورت در وضاعیت کناونی و  کهتوجیه این درخواست پرداخت 

مقصاود و  ن برای رسیدن بهکند که ولی امر مسلمیقواعد شریعت و ادله آن ایجاب می
درخواسات که کند درخواست کم  کند. اما این بیانیه اشاره نمی ،فراهم کردن قدرت
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از چاه محمال حقاوقی و  ،دولت سعودی برای مداخله بیگانگان در امور دولت دیگار
 (.66: 1406)ابویعلی،  شرعی برخوردار است

درخواست شود تا در امور  شود این است که اگر از مسلمانانالی که مطرح میؤس 
این درخواست الز  است؟ بدیهی است منع مداخله  آیا پاسخ به، دندیگران دخالت کن
حقاوق  ،که دخالت بدون موافقت ی  دولات انجاا  گیارد. بناابراین در صورتی است

طارفین  صحیح و بدون عیوب رضاا باینالملل مداخله با رضایت را اگر با تراضی بین
-ای را با قید ضارورت مجااز مایداند. فقها نیز چنین مداخلهوع میانجا  گیرد، مشر

 (.58: 2001)ابوالوفا، دانند
گفتاه  الشـامفتوح مداخله با رضایت سابقه دارد. واقدی در  ،در عملکرد مسلمانان

آناان جزیاه کاه میان ابوعبیاده و ساردار رومای توافاق شاد  ،: به هنگا  فتح شا است
چون باا  :سلمان وارد شهرها نشوند. ابوعبیده پذیرفت و گفتولی نیروهای م ؛بپردازند

عناوان کنیم و یا  نفار را باهما از شما در برابر دشمنانتان حمایت می ،ما پیمان بستید
عبدالله برای این منظور تعیین شاد. ابنکنیم. رافعواسطه و سفیر بین یکدیگر تعیین می

تجارت مسلمانان با شهر بعلب  باع  وی نیروهای خود را بیرون شهرها مستقر کرد. 
 (.76: 1410)الشافعی،  شد درآمد مرد  این شهر افزای  یابد

عاد  مداخلاه مسالمانان در اماور  ،سو گویای آن است که اصلاین حادثه از ی  
اند و از ساوی دیگار مداخلاه در صاورتی دیگران و احترا  به تعهدی است که پذیرفته

اکناون نیاز در یح طر  مقابل باشد. این دو قاعده هممجاز است که با درخواست صر
خود از  2007الملل در قطعنامه الملل پذیرفته است. انیستیتوی حقوق بینحقوق بین

 این دو اصل به اصل اولی و ثانوی یاد کرده است.
استعانت از دولت غیراستمی برای دخالات در  که توان گفتاز جهت تطبیقی می 

ی دولت استمی جاز در شارایط بسایار ضاروری جاایز نیسات. امور خارجی و داخل
ثر باشاد. ؤضرورت آنجاست که انتخاب این گزینه در سرنوشت کلیه امت استمی ما

بر  عنوان یک استثناهرضایت ب ،مداخله مسلمانان نیز در امور خود جایز است. بنابراین
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در حقاوق اسات  زوایاای رضاایت  پذیرفته است؛ اماامداخله در هر دو نظا  حقوقی 
 تر است.تر و غنیگسترده

 الملل رضایت به مداخله در حقوق بین

مطاابق حقاوق  ،شاده خاودرضایت ی  دولات باه مداخلاه در قلمارو حمایات 
نظار  کناد. باهزیرا حق حاکمیت خود را اعمال می ؛الملل کتسی  مشروع استبین

اراده و اجبار ی  دولت بر زیرا مداخله تحمیل  ؛برخی این نوع دخالت، مداخله نیست
دولتی دیگر است. وجود رضایت آزادانه، به مفهو  آن است کاه عنصار اجباار در ایان 

 (Thomas, 1993: 19). فر  مفقود است

هاای دیگار در الملل، رضاایت یا  دولات باه فعالیات دولاتاساسا حقوق بین 
رزمین، انجاا  فاراز سا چه این اعطا متضمن پرواز بار ؛پذیردسرزمین خودشان را می

های نظامی، برگرداندن نظم در ی  منطقه خا  و یا حمایت از دولت در برابر تمرین
، )برانلای کندعنوان ی  اصل مستقل عمل میرضایت به ،شورشیان باشد. بنابراین اصل

در صاورتی کاه دول عضاو، »اساسنامه اتحادیه آفریقا  4ماده  2طبق بند  (.259: 1396
ایان حاق بارای  ،از اتحادیه درخواست مداخله کنناد ،لح و امنیتبرای بازگرداندن ص

 (.294: 1397)میرمحمدی،  «اتحادیه وجود خواهد داشت
این نوع مداخله را در صورتی که از سوی حکومت قانونی یا  دولات و  1«گتن» 

نظار وی ه داناد. بامشروع می ،)نه صوری( و صریح درخواست شود صورت واقعیبه
 و اعزا  نیروی بریتانیا باه 1958داران دریایی آمریکا در لبنان در سال پیاده شدن تفنگ

بریتانیاا در  1964مداخلاه ساال  (.696: 1396)گرهااردفن،  درخواست اردن مشروع بود
از نوع مداخله با دعاوت اسات. اماا  1977سال در تانگانیکا و کنیا، و فرانسه در چاد 

و عاراق در کویات باا دعاوت صاوری و  1979مداخله شوروی در افغانستان در سال 
 )همان(. ظاهری همراه بود

                                                 
1 - Gelan 
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کما   ،«مداخله باا دعاوت»الملل نیز در قطعنامه مربوب به انستیتوی حقوق بین 
 ،شرب آنکه رضایته ب ؛داندالملل ممنوع نمینظامی به ی  کشور را از نظر حقوق بین

ساوی دولتای درخواسات  المللی معتبر باشاد و ازمواد مسلولیت بین 20مطابق ماده 
 ,Institute De Droit international)ثر و کلی شناسایی شده باشاد ؤطور مه شود که ب

ویااژه همقصااود از شناسااایی کلاای ایاان اساات کااه اکثریاات کشااورها باا. (264 :2007
به شناسایی آن اقادا  کارده باشاند و دول  ،کشورهایی که بیشترین ارتباب را با آن دارند

ای های منطقاهسازمان از سویالفت صریحی نکرده باشند. شناسایی قدرتمند نیز مخ
 .(Institute De Droit international, 2007: 264)نیز عنصر اضافی است 

جایگلاه حاکمیلت و مشلروعیت در دعلوت بله مداخلله نظلامی در حقللوق 
 الملل بین
را کاه چا ؛دعوت دولت مرکزی وجاود دارد امکان مداخله به ،در منازعات داخلی 

رعایات  الملل جاز در تکلیاف باهموضوع در صتحیت داخلی قرار دارد و حقوق بین
مسالحانه  ولای در مخاصامات .بشر محدودیتی در این زمینه وارد نکرده است حقوق
دعوت دولات مرکازی وجاود  المللی، براساس دیدگاه سنتی، امکان مداخله بهغیربین

 داخله کرد. اما براساس دیدگاه جدید، مخاصامهتوان مدعوت شورشیان نمی دارد و به
شود و های خارجی میطرفی برای دولتالمللی موجب تکلیف به بیمسلحانه غیربین

حاال، گاردد. باااینطرفی تلقای ماینفع دولت مرکزی یا شورشی نقض بیه مداخله ب
-تهچارچوب دفاع مشروع و پیمان امنیت دسا دره نفع دولت مرکزی، مداخله نظامی ب

حاال باه بررسای (. 146: 1395امنااب، )ضیایی و یدائی پذیر استجمعی، درهرحال امکان
 پردازیم.می 20کننده در دو دهه اواخر قرن مشروعیت دعوت مقا  دعوت

پاود اسکودل 1  مشروعیت دعوت سر
عنوان یکی ه)سرپاول اسکول( را ب دعوت فرماندار کل گرانادا ، آمریکادر این قضیه 

یهات مداخله خود در این کشور عنوان نمود. به اعتقااد ایان کشاور، در غیااب از توج
تنها مقا  صالح بارای  ،مقامات قانونی که از سمت خود عزل شده بودند، فرماندار کل
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این دعوت بود. این در حالی است که در قانون اساسای گراناادا، صاتحیت فرمانادار 
الملال، تنهاا رئایس حقاوق بین کل، کامًت محدود و مشخص است. در چهاارچوب

تواند از دیگر کشاورها درخواسات مداخلاه نمایاد. مشروع کشور یا دولت قانونی می
عناوان نمایناده ملکاه انگلایس باا دارا باودن اختیاارات محادود مقا  فرماندار کل باه

رغام بسایاری، وی از هبا ،نمود. بناابراینای فعالیت میصورت تشریفاتی و مشاورههب
 (.149: 2018هیلار، ) قانونی و رسمی برای درخواست مداخله برخوردار نباودصتحیت 

ایان اعتقااد  این در حالی است که مشاور حقوقی وقت وزارت امور خارجه آمریکا بار
مریکا با لحاظ انحتل نهادهای قانونی ایان آبود که درخواست فرماندار کل از جانب 

ی است. به اعتقااد وی درخواسات یا  کشور، سزاوار پیگیری حقوقی و اختقی زیاد
های مشاروع های نظامی یاا هاد مقا  قانونی، پایه و اساس محکمی برای همکاری

برخت   (.149 :2018)هیلر،  شوددیگر از جمله اعاده یا حفظ نظم داخلی محسوب می
مریکا، صتحیت فرمانداری در چهارچوب قانون اساسی گرانادا محل تأمل و آادعای 

المناافع دی است. اصواًل شغل و منصب فرماندار کل در کشاورهای مشاترکتردید ج
سای گراناادا مصاوب موجب قانون اساه ی است. بت اجرایصوری بوده و فاقد اختیارا

 (.150)همان:  ی در اختیار نخست وزیر این کشور است، قدرت اجرای1974
ملکاه  وسیلهبه نخست وزیر معرفی واز سوی فرماندار کل که رسد نظر میه پس ب 

فرماندار ملز  است تا مطابق نظر  ،شود. در چهارچوب این قانونانگلیس منصوب می
ملز   ،موجب قانون اساسی یا هر قانون دیگره جز در مواقعی که بهب ؛کابینه عمل نماید

توان تحلیال کارد کاه . یا میاستبه متابعت از مقامی دیگر یا قضاوت شخصی خود 
حتی با فار  برخاورداری وی از اختیاارات  ،از سوی فرماندار پذیرفتهدعوت صورت

 ،ه ایاان دعااوتقباال از ارائاا مریکاااآیاا  دعااوت واقعاای نبااوده و مداخلااه  ،قااانونی
باه ایان  مریکاآنامه مزبور عجوالنه پس از ورود نیروهای شده بود و دعوتریزیبرنامه

قاانونی بارای پنهاان درخواست مداخله صرفًا محملای  ،در واقع و ه گردیدهکشور ارائ
 نمودن انگیزه اصلی مداخله بوده است.
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 1اندرا مشروعیت دعوت گالرمول 2
نیروهای مسلح آمریکا، ضمن مداخله نظامی در پاناماا،  1989در بیستم دسامبر  

جمهاور وقات را بازداشت نمودناد. رئایس« ژنرال نوریگا»رئیس وقت آن کشور یعنی 
حمایات از جاان اتبااع » کشور خاود مطارح نماود: آمریکا، چند مبنا را برای مداخله

آمریکایی، دفاع از دموکراسی در پاناما، مبارزه باا ماواد مخادر و حمایات از تمامیات 
پس از  مریکاآنیروهای «. جمهور منتخب این کشورپیمان کانال پاناما و موافقت رئیس

شاور در ساال این مداخله در اسرع وقت خاک این کشور را ترک نمودند. اقدا  ایان ک
دنباال رأی معارو  دیاوان ه از آن جهت تعجب برانگیز بود که ایان مداخلاه با 1989

رأیای کاه  ؛المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکاا صاورت پاذیرفتبین
 خاطر ماداختت در نیکاراگوئاه محکاو  کارده باودهرا ب مریکادیوان در آن، صراحتًا آ

.(Fox, 2014 :274)  
جمهاور کم  به رئیس ،مریکا در تهاجم به پاناماآشده از سوی ز ادله مطرحیکی ا 

زعام آمریکاا باا عملیاات مزباور ه فردی که ب ؛، بود«اندرا گالرمو»منتخب این کشور 
زماانی « اندرا»بر گزارش مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، آقای  موافقت داشت. بنا
گااه گردیاد، از ایان اقادا  اساتقبال نماود و مریکا آالوقوع سربازان که از حمله قریب آ

بذول داشات. وی مریکا مآهای های الز  را در جهت تحقق تتشبتفاصله همکاری
همچناین او ناد. نکندر مقابل اقدا  آمریکا مقاومات که ی خواست از نیروهای پانامای

یناه ف قانونی خود پرداخت و با انتصاب مسلوالن رسامی، زمبتفاصله به اعمال وظای
  (Fox, 2014 :275). این سرزمین فراهم نمود کنترل حکومت پاناما را بر

مریکا هرگز مدعی آحتی اگر آندرا از مشروعیت الز  برخوردار باشد،  ،وجودبااین 
درخواست واقعی وی برای تهاجم نشد. وی زمانی از طراحی مداخله نظامی در پاناما 

گاه شده بود که نیروهای مداخله لاذا آنادرا  ؛به سمت این کشور در پرواز بودندکننده آ
نداشاته اسات. حتای را فرصت و زمان کافی برای ارائه ی  درخواست بارای مداخلاه 

                                                 
1 - Guillermo Endara 
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شواهدی در دست است که وی از تهاجم آمریکا باه ایان کشاور کاامًت راضای نباوده 
است. مشاور امور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکاا یکای از دالیال عاد  حصاول 

توجیه سیاسای و اندرا قبل از حمله به پاناما را جلوگیری از مخاطرات غیرقابلرضایت 
داند. سؤال مهم و حائز اهمیت دیگر در این خصاو  آن اسات فیزیکی برای وی می

کنترل سرزمین پاناما را در دست داشته و قادر به « اندرا»که آیا در زمان اعت  رضایت، 
؟ ذکر این نکته نهبوده است یا  1989دهم دسامبر اعمال اختیارات حکومتی قبل از نوز

را که بدون ش  ناامزد مخالفاان  1989 ضروری است که ژنرال نوریگا، انتخابات می
های جدی انتخاباتی گردید، به ادعای خرید آرا و تقلبمریکا برنده میآتحت حمایت 

دست نیاورده ه ب فرصت در اختیار گرفتن حکومت را« اندرا»لذا  ؛ده بودکرباطل اعت  
بود. در مقابل این انتقاد جدی، مشاور امور حقاوقی وزارت اماور خارجاه آمریکاا، از 

داند. البته وی تأثیر میلحاظ حقوقی، فقدان کنترل را در اعطای رضایت به مداخله بی
زعام برخای، ادعاای وی ممکان هولی با ؛کندادله خود را در این خصو  اعت  نمی

ل حقوقی استوار باشد کاه یا  حکومات جدیاد، ممکان اسات این استدال است بر
اعات   ،عباارت دیگاره بداناد. با بازگردانده، معتبرمتعاقبًا اقدامی که وی را به منصب 

شاود شاده و باعا  مشاروعیت اقادا  اولیاه می« عطاف باه ماسابق» رضایت بعدی
)311:  2014wippman,(.  ماورد نیاز  1«الترپاخات»این استداللی است کاه از ساوی

 گویاد:تأیید واقع شده است. وی در خصو  مشروعیت اقادا  آمریکاا در پاناماا می
مریکاا در آغااز آآنچه که از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است، تناسب تکنیکی اقدا  »

بلکه نکته حائز اهمیت آن است که پاناما اکنون آن اقدا  را مشاروع و  ؛عملیات نیست
  .(Lauterpacht,1989: 11) «داندقانونی می

یستیدل 3   2مشروعیت دعوت برتراند آر

عناوان هعنوان اولین موردی مطرح شود که اعاده دموکراسی بهتواند باین بحران می 

                                                 
1 -Lauterpacht 

2 - Jean Bertrand Aristide 



یان ........................................... (144)  المللنی ل معرفتی در عرصه بینشناسی دیجر

 

المللی مورد توجه قرار گرفته است. سرنگونی حکومت منتخب اولین هد  جامعه بین
منجار باه اتخااذ  1991کودتا در ساو  ساپتامبر  وسیلهبه« آریستید»هائیتی به ریاست 

منظور تأمین احترا  حقوق بشر کشورهای مختلف به از سویاقداماتی علیه این کشور 
 و اعاده دموکراسی به حکومت مشروع این کشور شد.

و متعاقاب یا  انتخاباات آزاد کاه  1990در سال « آریستید» که شایان ذکر است 
عنااوان هاطع باابااا یاا  پیااروزی قاا ،المللاای صااورت پذیرفتااه بااودتحاات نظااارت بین

جمهور هائیتی انتخاب شده بود. کودتاچیاان پاس از خلاع وی از قادرت، او را رئیس
هاای دند و حتای بعادًا نیاز باا اکاراه و پاس از آنکاه مجازاتکرترک کشور ه مجبور ب

اقتصادی و سیاسی از اثرگذاری الز  برخوردار نشدند، خواستار مداخله جهت اعااده 
 . (Fox, 2014: 34) حکومت قانون شد

المللی در هائیتی، دعاوت باه مداخلاه از ساوی یکی از مبانی مداخله جامعه بین 
بود. در این قضیه مشروعیت این « برتراند آریستید»شده یعنی رئیس حکومت سرنگون

طاور گساترده از ه چارا کاه رژیام منتخاب وی با ؛دعوت چندان محال نازاع نیسات
کودتا، هام ساازمان ملال متحاد و هام  های مردمی برخوردار بوده و متعاقبحمایت

شاده، تأکیاد سازمان کشورهای آمریکایی بار تاداو  مشاروعیت حکومات سارنگون
رژیم نظامی کاه از طریاق قهاری کساب  ،در مقابل .(wippman,2014 : 301)نمودند 

رو از المللای فاقاد مشاروعیت باوده و ازایانقدرت نموده بود، از لحاظ داخلی و بین
ویی و نمایندگی از جانب مرد  و ابراز مخالفت با مداخلاه سخنگای صتحیت الز  بر

زماانی کاه  وجود،باااینمنظور اعااده دموکراسای برخاوردار نباود. هپذیرفته، بصورت
باه قادرت « آریستید»شورای امنیت سازمان ملل متحد، مداخله نظامی را برای اعاده 

المللی حفظ صلح و امنیت بینمجاز دانست، تکیه اصلی آن بر مسلولیت این شورا در 
از طریق اقدامات قهرآمیز تحت فصل هفات منشاور باود. اگرچاه شاورای امنیات در 

طاور ضامنی ماورد ه قطعنامه مربوب به صدور مجوز مداخله، رضایت به مداخله را با
توجه قرار داده بود، ولی آشکارا مایل نبود که این رضایت را به تنهایی و مساتقت بارای 
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شورای  940در قطعنامه شماره که قدا  نظامی کافی بداند. شایان ذکر است توسل به ا
و دیگری منتسب به نماینده دائم هائیتی « آریستید»یکی منتسب به  ،به دو نامه ،امنیت

طور ضامنی از مداخلاه نظاامی باا ه در سازمان ملل متحد استناد شده که در هر دو ب
تصاویب ه ر طای مباحا  مرباوب بامجوز سازمان ملل متحد حمایات شاده باود. د

باه مداخلاه را یا  « آریستید»نمایندگان چندین کشور، رضایت  940قطعنامه شماره 
کدا  از این کشورها ولی هیچ ؛فاکتور مهم در اتخاذ تصمیم برای مداخله تلقی نمودند

عنوان ی  مبنای حقاوقی مساتقل یاا ضاروری بارای مداخلاه تلقای هاین رضایت را ب
  .(SC/Res/ 940, 1993) ننمودند

تواناد مؤیاد ایان عنوان ی  مبناای مساتقل، میهاکراه شورا در استناد به رضایت ب 
ای برای کنتارل ماؤثر الملل همچنان اهمیت قابل متحظهحقیقت باشد که حقوق بین

 عنوان دلیلی بر صتحیت برای اقدا  از طر  کشور خود، قائل است.هب
 1کابامشروعیت دعوت احمد تیجان ل 4

ثبااتی، های داخلی و بیها حکومت نظامی، جنگپس از سال 1996در فوریه سال  
جمهاور عناوان رئاسالمللی بهطی ی  انتخابات تحت نظارت بین« احمد تیجان کابا»

عناوان المللای باهطاورکلی از ساوی نااظران بینسیراللون برگزیده شد. انتخاباتی که باه
پایاه از افساران یا  گاروه دون 1997د شده باود. در ساال انتخابات آزاد و منصفانه تأیی

نظامی این کشور اقدا  به سرنگونی حکومت منتخب، تعلیق قانون اساسی، منع فعالیت 
نمودند. خشونت، غارت و ناآرامی گسترده، از عواقب این کودتا باود  …احزاب سیاسی و

تیجاه خشاونت و و حکومت قانون و نظم عمومی باه طاور گساترده نقاض گردیاد. در ن
  .(wippman,2014 : 307)ناآرامی، هزاران پناهنده به کشورهای همسایه سرازیر شدند 

در بحران سیراللون به نحوی که از ساوی  2«اکوموک»یکی از مبانی حقوقی مداخله  

                                                 
1 - Ahmad Tejan kabbah 

2 - Economic Community of west African States Monitoring Group 
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نماینده دائم این کشور در سازمان ملل متحد بیان گردیاد، اساتناد باه دعاوت حکومات 
نوان ی  مبنای قانونی مناسب برای مداخله، در غیاب اقادا  ماؤثر عمشروع این کشور به

احماد »شاده شورای امنیت است. این استدالل بدان معنی است که حکومت سارنگون
از حاق انحصااری بارای ساخنگویی و نماینادگی از طار  کشاور خاود « تیجان کاباا

رجی از ساوی لیبریاا تواند به نا  کشور خود با مداخلاه خاارو میبرخوردار بوده و ازاین
های خارجی از سوی نیجریه برای مقابله باا مخالفت ورزیده و در مقابل خواستار کم 

پذیرفته استدالالت صورت. (wippman,2014 : 308)نظامیان و حامیان لیبریایی آن شود 
جمهااور معاازول آن کشااور، مشااابه پذیرفتااه از سااوی رئاایسدر توجیااه دعااوت صااورت

جمهاور برگزیاده ایان رئایس« کاباا»در قضیه هائیتی است. آقاای  شدهاستدالالت بیان
 المللی بر تداو  شناسایی حکومت وی تأکید داشت.کشور بود و جامعه بین

قادرت رسایده و از در مقابل حکومت کودتا، تنها از طریق اعمال زور و خشونت به  
سیراللون باه طاور  المللی اندکی برخوردار بود. مداخله نظامی درحمایت عمومی و بین

ای به یاری مرد  این کشور در اعمال حق تعیاین سرنوشات خاود آماد. در قابل متحظه
قضیه سیراللون نیز همانند هائیتی، حکومت متقاضی مداخله از کنتارل ماؤثر بار کشاور 

ای از ایان کشاور کنتارل هاای عمادهبرخوردار نبود. در مقابل حکومت نظامی بر بخ 
 .(wippman,2014 : 308)عمومی قابل توجهی نیز برخوردار نبود نداشت و از حمایت 

جمهور منتخب این کشاور، پاذیرش ایان اساتدالل را کاه مداخلاه رضایت رئیس 
ویاژه هنمایاد، با، دشاوار میاستپذیرفته، نقض غیرقانونی استقتل سیراللون صورت

ر قانونی این کشاور جمهومنظور اعاده رئیسهآنکه استفاده متناسب و هدفمند از زور ب
عنوان نقض تمامیت ارضی یا اساتقتل سیاسای کشاور مزباور هتواند ببه قدرت، نمی

پذیرفته در سیراللون در اعمال حق تعیاین سرنوشات مارد  تلقی شود. مداخله صورت
از ایان  وجود،؛ بااینبسیار تأثیرگذار بود ،های اکثریت مرد این کشور و تحقق خواسته

د چنین نتیجه گرفته شود که استفاده از زور همسو با خواسات اکثریات نکته مثبت نبای
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 الملل امری پذیرفتنی است.مرد  ی  کشور، طبق حقوق بین

الملل، اماروزه ایان دیادگاه از مقبولیات رسد که با تحوالت حقوق بیننظر میه ب 
 ،گری که ی  اقلیت نظامی کوچ  و سرکوبویوه در جا هب ؛کمتری برخوردار است

 ،کنناد. از ساوی دیگاری  حکومت برگزیده و منتخب را از طریق کودتا سرنگون می
ولیت بیشاتری برخاودار طور روزافزونی از جایگاه و مقبه امروزه مشروعیت سیاسی، ب

از کنتارل ماؤثر باه سامت حکمرانای  ،الملالها در حقوق بینی دولتشده و شناسای
پذیرفته تنهاا باه مداختت صورت ،دیگر عبارته ب دموکراتی  تغییر مسیر داده است.

الملل متکی نبوده و دالیل متعددی در ایان خصاو  حقوق بینی  استدالل حقوقی 
ی عنوان مبنتا هدر اکثر موارد ب« رضایت»که رسد شوند. در این میان بنظر میه میارائ

 گیرد.پذیرفته، مورد استناد قرار میمداختت صورت برای مشروعیت بخشیدن به
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 گیرینتیجه
وقتی حکومت مشروع از مسیر کارآمدی و مطلوبیت مادی خارج شود، پایگاه 

منادی و مبوولیات دهد؛ لذا ناکارآمدی، رضاایتاجتماعی خودش را از دست می
کند. در صورت از دست دادن اقوال اکثریت مارد،، حکومات اجتماعی را فلج می

و حا  مباومات نیاد نادارد.  غیرمشروع شده و باید تسالی  ریی اکثریات شاود
-مندی را نید از دسات مایحکومت با از دست دادن کارآمدی، رضایت ،بنابراین

به این معنا که یکی از دو رکان اساسای  ؛شوددهد و حکومت عمالً نامشروع می
 ،ایان اسات کاه مشاروعیت چاون فارب بار ؛مشروعیت از دست رفتاه اسات

های حکومات رکن، یکی از پایهجمع دو رکن است. با از دست دادن یک لحاص
شود. آن نیمه دیگر از بین رفته و حکومت با از دست دادن مبوولیت، نامشروع می

 .دهددیگر کارایی خود را از دست می ،)الهی( مشروعیت

پیدای  مشاروعیت  لسنت زور و غلبه و تسلط بر مراکز قدرت را یکی از عواماهل
جسمی و نیاروی بادنی و روانای بیشاتری  یعنی کسانی که قدرت؛ دانندحکومت می

حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نیازی هام باه عقاد بیعات از  ،دارند
الحاق »قاعاده  ،طر  عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق هماین روش

 .شکل گرفته است «لمن غلب
به یت در فقه ست. واژه مشروعامتفاوت از حوزه سیاسی  ،مشروعیت در نگاه فقهی

هاای سیاسای و شود که انجا  دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزهفعلی اطتق می
پاذیر یت تشکی عفقهی دارای وجوه متمایزی است. برخت  حوزه سیاسی که مشرو

باردار یعنای تشاکی  ؛در مشروعیت فقهی، نظا  یا مشروع است و یا نامشروع ،ستا
)ساانتی، قااانونی و  دارای منااابع مختلااف نیساات. همچنااین، مشااروعیت سیاساای

. در مشروعیت سیاسی استولی تنها منبع مشروعیت فقهی نص  است؛کاریزماتی ( 
چه در مرحله تأسایس و چاه در مراحال  ؛کسب رضایت مرد  ی  اصل اساسی است
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هاای در حکومات اما مشروعیت فقهای مقاد  بار تأسایس حکومات اسات. .بعدی
ی اسات و دولات مظهار اراده ملای ی اصلی قدرت سیاسادموکراتی ، اراده مرد  مبنا

هاای شاود. در حکوماتو مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبع  مای است
 ،اساس آن شود که برقدرت سیاسی از طریق مشارکت سیاسی اعمال می ،دموکراتی 

عمومی شکل گرفته و تحات نظاارت  یوسیله آراهنهادهای سیاسی مختلف جامعه، ب
کنند و تداو  مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت قدرت سیاسی را اعمال می مرد ،

 بستگی دارد. «رضایت عمومی»میزان توانایی آنها در کسب ه سیاسی ب
یکی از ابزارهایی است  ،اساس دعوت کشور میزبان مداخله نظامی کشور ثال  بر 

ای کاه درگیار شدهیفشود. حکومت تضعهای داخلی همواره استفاده میکه در بحران
از کشاورهای خاارجی  ،بحران یا جنگ داخلی است، بارای رهاایی از وضاع موجاود

کند. دو نظریه مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائاه دعوت به مداخله نظامی می
ثر، بارای اعتباار ؤثر و مشروعیت. براساس معیار سنتی کنتارل ماؤ: کنترل ماست شده

ثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که ؤن، حکومت باید کنترل مدعوت نظامی کشور میزبا
شود. از سوی دیگر، وفق نظریاه نوظهاور محقق می دشواریداخلی بهدر بحران جنگ 

بخشاد، دموکراتیا  و دعاوت ماذکور اعتباار مایه مشروعیت دموکراتی ، آنچه که ب
ثر ؤرل ماحتی اگر حکومت دموکراتی ، کنت ،اساسمردمی بودن حکومت است. براین

باز دعوت  مشروع اسات. در ساطحی دیگار، گااه میاان  ،سرزمینی هم نداشته باشد
 آید.خلط مفهومی پی  می ،اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی مداخله بر

رسد که در مداخله نظامی، مشاروعیت حکومات، مردمای باودن، نظر میه پس ب
ای نوشت مارد  خدشاهنظر باشد و به حق تعیین سر قانونی بودن و حقانیت حاکم مد

 وارد نشود. همچنین رضایت حاکم با رعایت قاانون اساسای آن کشاور بررسای شاود
طلبای نداشاته باشاند. تعاکننده انگیزه سیاسای و منف)یمن و بحرین( و دول مداخله

در منازعات  نظر قرار دهد و موارد مشابه مددر مورد واحدی را  یۀرو زین تیامن یشورا
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 شاده،و مارد  منجار  نیاز سارزم یه باه از دسات دادن بخشاک مدتیطوالن یداخل
هماان  یعنای ؛اشدب یخارج ینظام تیاز حما ،یطور مساوه محرو  کردن دو طر  ب

مواجاه شاده اسات و  دیاباا ترد یدولت مرکاز یندگیل که نمایدل نیبه ا ،یمنف ۀموازن
 ودشایسرنوشت مرد  آن کشور م نییموجب اختل در اعمال حق تع یدخالت خارج

نظار  دیحفظ صلح ملل متحد، با تجد اتیعمل قیاز طر دیمسلله با یحالت نیچندر  و
 فصل شود.  و حل ر،یو انتخابات آزاد و فراگ یدر قانون اساس
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