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 .1مقدمه
چالشبرانگیزترینمسائل

مداخله نظامی یککشوربراساسدعوت کشورمیزبانیکیاز
خوشبینانهترین حالتمیتوانگفتکه«مداخلهبراساسدعوت»6

حقوقبینالملل است.در
استثناییبریکیازاصولمسلمحقوقبینالمللیعنیاصلعدممداخلهاست 1.درعملخاستگاه
دعوت به مداخله نظامی مخاصمات داخلی است .در اینگونه مخاصمات هیچ یک از طرفین
درگیریتواناییایجادثباتوامنیتدرمنطقه تحتکنترلخودراندارند .دراینمیان،دومعیار
«کنترلمؤثر» 9و«مشروعیتدموکراتیک» 5بهعنوانمعیارهایمشروعیتبخشبرای دعوتبه
مداخله نظامیمطرحشدهاندولیهیچیکازآنهاازشفافیتالزمبرخوردارنیستند .آشکارا،
بحثمداخلهنظامیبراساسدعوت،فقطدرعالمنظرمطرحنیست؛بلکهموضوعی استکه
شهادتتاریخ،فقطدرفاصله دوسالاخیر،

گهگاه درعملمنجربهفجایعانسانیمیشود.به
ابهاماتاینمفهومسببسازفجایعانسانیعمیقیدراوکراین،یمنوسوریهشدهاست .
مینماید :اوالً ،آیا مداخله
با امعان نظر به نکات پیشگفته ،بررسی سؤاالت ذیل ضروری  
ایمقبولدرحقوقبینالمللاست؟واگرچنیناست،چهشرایطی


نظامیبراساسدعوترویه
بودنچنینمداخلهایبایدرعایتشود؟ونهایتاینکهتفاوتمیانمداخلهبراساس


برایقانونی
دعوت و دفاع مشروع جمعی 4چیست؟ بخش اول این پژوهش به سوال اول میپردازد و
بخشهای بعدی معیارهای اصلی برای قانونی بودن مداخله ،یعنی کنترل مؤثر و مشروعیت

رانقادانهارزیابیمیکند.الزمبهذکرستکه،گاهمداخلهبراساسدعوتآنچنان

دموکراتیک،
کندکهتحلیلیکیبدوندیگریعبثمینماید.


مشابهتپیدامی
بهنهاد دفاعمشروعجمعی 
باری،تالششدهتاحدامکانبهقضایاورویههایعملیدرحقوقبینالمللهمتوجهشود .در
داختهایم .
حقوقبینالمللیعنیاوکراین،سوریهویمن،پر 

گامآخر،بهتحلیلقضایایاخیر


 .2پیشینه
درسال ،6394دُسوالدبک تحلیلیعمیقازموضوع مداخلهبراساسدعوتارائهداد.ویبا

تحلیلقضایایدعوتبهمداخلهکهبینسالهای6341تا6394اتفاقافتاده1،بهایننتیجهمیرسد

1. Intervention by Invitation.
2. Institut de Droit International, (1975), “The Principle of Non-Intervention in Civil Wars”,
Session of Wiesbaden, available at: http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/1975
_wies_03_en.pdf, accessed on 12 March 2016.
3. Effective Control.
4. Democratic Legitimacy.
5. Collective Self-defense.
 .1این قضایا عبارتند از :اردن ( ،)6341لبنان ( ،)6349مجارستان ( ،)6341کنگو ( ،)6315جمهوری دومینیک (،)6314
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که مجمع عمومیو شورای امنیتسازمانمللمتحد اکثراینمداخالت راغیرقانونی دانستهاند
(.)Doswald-Beck, 1985: 251بهعقیده دسوالدبک،ممنوعیتمداخلهبراساسدعوتذیل اصل
بهمداخلهنظامیِ

.برایمثالقطعنامه6191مجمععمومیدرواکنش

«عدممداخله»قابلتوجیهاست
ایاالت متحدهوبریتانیابراساسدعوت لبنانواردن،ازکشورها تقاضاکرد کهازمداخلهدرامور

دیوانبینالمللیدادگستریدرپروندهینیکاراگوئه

داخلییکدیگراجتنابورزند6.درسال،6391
بهدعوتبهمداخلهپرداخت؛رأییکهالبتهباتحلیلدسوالدبکدرتضادبود :
کههماکنونبنابهتقاضایحکومتیککشورمجازست-با تقاضای

اگربگوییممداخله-
،دیگرچیزیازاصلعدممداخلهباقینمیماند[.اگرمداخله

گروهمخالفینهممجازمیباشد

کشوریدرکشوردیگررابراساستقاضایمخالفینهممجازبدانیم]هرکشوریمجازستکه
درهرلحظهدرامورداخلیکشوردیگرمداخلهکند،چهتقاضاازطرفحکومتباشدوچهاز
جانبمخالفان) .(Nicaragua v. United States of America, 1986: 116: 246
دراینرأیدیوان؛ صرفاًبهذکرحکمکلیمسئله،یعنیمجازبودنمداخلهبراساسدعوت
ازجانبحکومت،اکتفاکرد.ازدیدحقوقیحتیوقتیامریرامجازباشد پیششرطهاییرا
برای آن در نظر گرفته میشود .متأسفانه ،دیوان درباره شرایط قانونی بودن مداخله بر اساس
دعوتازجانبحکومتسکوتاختیارکرد.باری،رأیمذکورحداقلازیکبعدقابلتحسین
است زیرامتضمن ایننکتهاستکه تفسیرموسعاصلعدممداخلهنبایدمانعازقانونیبودن
قطعنامه  9965مجمععمومیهممؤیدایننظر

مداخلهبراساسدعوت،درشرایطخاص،باشد .
توانهمه مداخالتنظامیبراساسدعوتکشورمیزبانرادرلوای

است.وفقاینقطعنامه نمی
مفهوم«تجاوز» پوشاند؛بلکه،براساسماده( 9)eقطعنامهمذکورفقطمواردیممنوعاست که

استفادهازنیروینظامیدرتعارضباشرایطموافقتنامهمیاندوکشورباشد 1.

پاسخمیگذارد:اگرمداخلهفقطبراساسدعوت


بههرحالرأیدیوانسواالتیرانیزبی
حکومت مجازست ،منظور از «حکومت» چیست؟ بهعالوه ،آیا هر تقاضایی از جانب گروه
حاکم،بدونهرقیدوشرطی،ازلحاظحقوقیصحیحاست؟ 

9

درپاسخبهاینسواالتاجماالًبایدگفتکهسالهامعیارکنترلمؤثریاعملی حکومت بر
قلمروسرزمینیاشتنهامحکاعتباریکحکومت درحقوقبینالمللقلمدادمیشدهاست .اما

رفتهرفته«مشروعیتدموکراتیک»نیزبهعنوانمعیاریجدیدبرایاعتبار
پسازپایانجنگسرد ،
افغانستان(،)6313گرانادا(،)6399چاد()6399-5،6396ولبنان( .)5-6391

1. GA/RES/2137, 1958.
2. GA/RES/3314, 1974.
3. De facto/effective Control.
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حکومت مطرح شد (1989–2010

 .)d’Aspremont,در این بین ،معیار کنترل مؤثر یکی از

حقوقبینالمللمحسوبمیشودکهقدمتآنبهقبلازتدوینمنشورمللمتحد

معیارهایسنتی
حوزه شناساییحکومتبوده
میرسد(راعی.)646:6999،اگرچهاستفادهازاینمعیاربیشتردر  

است ولیکن حتیقبلازتدوینمنشورنیزمعیارهایرقیبیدرمقابلکنترلمؤثرمطرحبودند.
برایمثال،درسال6391وزیرامورخارجهاکوادور(توبار)پیشنهادکردکهحکومتهایبرآمده
ازانقالبونقضقانوناساسیِکشورنبایدشناساییشوند(.)Puente, 1954: 317اینپیشنهاد،که

درابتداحمایتگسترده حکومتهایامریکایالتینرا

شناختهمیشود ،

باعنواندکترینتوبار6
برانگیختاماچنانکهخواهیمدیددرادامهحیاتدیرپایینداشت .
باری ،حتی بعد از تدوین منشور نیز این معیار کنترل مؤثر بود که در انقالبهای امریکای
جنوبی،جنگداخلیاسپانیاوانقالبالجزیرهبهعنوانمحکاصلیبرایشناساییحکومتهادر
نظرگرفته شد.عمالً،تا 6339اینمعیار ازمقبولیتیگستردهبرخورداربود (

Lauterpacht, 1947:

کهدردهه هفتادمیالدیدولتهایزیادی-ازجملهایاالت

.)431; Chen, 1951: 120–5تاآنجا 
متحدهکهتاآنزماندرشناساییدیگردولتهاازمعیارهاییمتفاوتوغیرمنسجماستفادهکرده

بود-حمایتصریحخودراازمعیارکنترلمؤثراعالمکردند1.دربخشبعدی،بهپیامدهایمعیار
مداخلهنظامیمبتنیبردعوتپرداختهمیشود .

کنترلمؤثردرباب


 .3مداخله نظامی مبتنی بر دعوت و رابطه آن با معیار کنترل مؤثر
نظامیمبتنیبردعوتنتیجهایجزاینندارد

مداخله

سئله
طبعاً،اعمالمعیارکنترلمؤثردرم 
حکومتهای فاقد کنترل مؤثر مجاز به دعوت از نیروهای خارجی نیستند .بنابراین،

که 
حکومتهایدر تبعید،صوری،دستنشانده وامثالهمقادربه دعوتازکشور ثالث دعوت
برای مداخله نمیباشند  9.طرفداران این معیار معتقدند که کنترل مؤثر معیاری است عینی و
مبتنی بر واقعیت (یعنیکنترل سرزمینی) واز آنجاکهاین معیارجایی برایمباحث ذهنیو

بررسیمشروعیتمداخله مبتنیبردعوتاست.

سیاسیباقینمیگذارد 5،بهترینمحکبرای 

1. Tobar Doctrine
2. 1977 US Department of State Statement, [1977] U.S.D.I.L 191, 462.
'3. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 'Intervention by Invitation
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e1702#law-9780199231690-e1702-div2-6.
.ازاین رومعیارکنترلمؤثررانبایدبابحثشناسایییکسانانگاشتچراکهممکناستیکحکومتبریک سرزمین

5
کنترلمؤثرداشتهباشدولیبهدالیلمتفاوتیتوسطدیگرانشناسایینشود ( .)Abbas, 2014: 157–8
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بودنمعیارمذکوردرواقعنقطه ضعفآننیز


طرفیوعینی

وجهداشتکههمینبی
اما بایدت
هستچراکهمعیارکنترل مؤثرصرفاً به وجودکنترل مؤثرتوجهدارد ونسبت بهمشروعیت
دموکراتیکحکومتیکهچنینکنترلیرااعمالمیکندکالًبیتفاوتاست( Reisman, 1990:


 .)866
قضاییتعریفدقیقیازکنترلمؤثریافتمیشودونهدردکترین

بهعالوه،نهدررویه 

حقوقیوبنابرایناینمعیارفاقدشفافیتالزماست.شفافسازیکنترلمؤثرمستلزمپاسخبه

رغماین ادعاکهکنترلمؤثر

اینسوالاستکه«چهمقدارازکنترل،کنترلمؤثر است؟» 
علی
ست،میتوانگفتکه«مؤثر

گردد،معیاریعینیا


بهارتباطفردیاگروهباسرزمینبرمی
چون
ایذهنیاستکهعینیبودنمعیارمذکوررابشدتضعیفمیکند .
ویژگی 

بودن»
پرونده تینوکو دومعیاربرایکنترلمؤثر شناساییکرد:اوالً ،حکومتبایدکنترلکامل

داور
داشته باشد؛ ثانیاً ،تمام افراد و نهادهای موجود در حوزه صالحیت حکومت ،توفق و برتری

درپروندهجانسننیزاز "استقاللحکومت

حکومترابهرسمیتبشناسند(سیفی.)191:6919،
ازفشارهایخارجی" بهعنوانگوهراصلیکنترلمؤثربحثشد.اینمعیارحاکیازایناست
کهحکومتبایدبدوننیاز بهکشورهایخارجیقادربهحفظاقتدارخودباشد (

Charles J.

میتواندریافت کهاعمالمعیارهایمذکور
.)Jansen v. Mexico, 1868: 157امابااندکدقتی 
در جنگهای داخلی ناممکن است؛ مسلماً کشوری که در اثر جنگ داخلی تکهتکه شده
حکومتمرکزیمقتدرینداردوهیچیکازمعیارهایتینوکووچارلزرادارانیست .

در سال  6911نیز کمیسیون ایاالت متحده و مکزیک سعی کرد از ابهامات این مفهوم

ودرنتیجه

بکاهد 6.قضیهازاینقراربودکهحدودسال،6911کودتاییدرمکزیکرخداد 
آنآقایزولواگا1بهقدرترسید9.پسازچندیرئیسحکومتِقبلازکودتاباتجدیدقوای

خودزولواگاراکنارزد.نهایتاًاینپرسشکهآیاحکومتبرآمدهازکودتارامیتوانحکومت
عملی 5دانستیانهدرکمیسیونمذکورمطرحشد.کمیسیونباقاطعیتبهسؤالمذکورپاسخ
منفیداد.دلیلاصلیکمیسیوناینبودکهحکومتکودتاییمذکورحسبیاحترامیرابه

مردممکزیکالقامیکرد.البتهبرخیاساساًمعیارمذکوردراینکمسیونرامقبولنمیدانندو

ناراضیبودنمردمازتغییرناگهانیحکومتهیچارتباطیبهتعهدآنهامبنی

براینباورندکه
1. Cuculla (US) v. Mexico, 1898 in John Bassett Moore (ed), International Arbitrations,
)Vol III (1898
2. Zuloaga.
3. Juarez.
4. De Facto.
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برمتابعتازرژیمجدیدندارد( .)Doswald-Beck, 1985: 193
ادگاهبریتانیادرپرونده معروفبهوودهاوز نیز رهگشاست.اینپروندهبه

بررسیرأید
6

بدهیدومیلیونپوندیبریتانیابهجمهوریسومالیمربوطاست.رأیدادگاهدراثنایجنگ
داخلیسومالیدرسال6339صادرشد.قضیهازاینقراربودکهحکومتقبلیسومالیدراین
جنگ داخلی ساقط شده بود و طی کشمکشهایی دولت موقت ،که البته از مشروعیت و
حمایتبینالمللیهمبرخورداربود،ازبریتانیاتقاضاکردبهپرداختدیونخوداقدامنماید1.

امادادگاهازصدورقرارپرداختامتناعورزید.نظرقاضیپروندهاینبودکه :
تنهایکمعیارقابلاجراوجودداردواینمعیارازاینقرارستکهآیارژیممذکور«کنترل

مؤثر نسبت به قلمرو سرزمینی خود دارد؟» و «آیا احتمال دارد که در ادامه هم بتواند چنین
کنترلیرااعمالکند؟».

9

رأیمذکورشایددرمسائلیمثلپرداختدیون،صائبباشدولیدربحثدعوتبهمداخله
به هیچوجه پذیرفتنی نیست .چگونه میتوان از حکومتی که درگیر جنگ داخلی است انتظار
جنگهمکنترلخودرابرقلمروسرزمینیاشاعمالکند؟البتهدرپاسخبهاین

داشتدرادامه 

سوالممکناستبهاستاندارهایمخاصمهاستنادشود.براساسقواعدسنتیحقوقبینالملل،اگر

بخشعمدهایازسرزمینراتصرفکندودراینقلمروقادرباشدمسائلی

یکگروهمسلحی 
چونسازماندهیگروهمسلحوسلسلهمراتبالزمرااجراکند،میتوانحالتمخاصمهرادر

مورداینگروه شناسایی  5کرد(.)Loosteen, 2000: 124بهنظربرخی،نتیجه شناساییوضعیت
مخاصمهدربحثحاضرایناستکهاززمانشناساییچنینوضعیتی،دولتسرزمینیدیگر
نمیتواندازکشورهایخارجیتقاضایمداخلهکند(.)Le Mon, 2003: 746اماحقیقتایناست

کهاینبرداشتسنتیازشناساییوضعیتمخاصمه وتأثیرآندربحثدعوتبهمداخله در
دوران پسازتصویبمنشوردوامچندانی نداشت.امروزهغالبحقوقدانانبراینباورندکه
استاندارهایوضعیتمخاصمهمخصوصوضعیتجنگی ) (Jus in Belloاستوقابلتعمیمبه
بحثاستفادهاززور()Jus ad bellumودعوتبهمداخلهنیست(.)Lieblich, 2013: 76–82حال،
اگر این دیدگاه غالب را بپذیریم ،سؤال اصلی هنوز پابرجاست :برای قانونی بودن دعوت به
مداخله،چهمیزانازکنترلضروری است؟وچهمیزانازکنترل،کنترلمؤثراست؟عدموجود
1. Somalia v. Woodhouse, S.A [1993] Q.B, 54
2. Somalia v. Woodhouse Drake S.A, 1993.
3. Somalia v. Woodhouse Drake S.A, 1993.
4. Recognition of Belligerency
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معیاری شفاف و دقیق در این حوزه میتواند میان دو مفهوم مداخله بر اساس دعوت و دفاع
مشروعجمعیهماختالطایجادکندکهدرادامهبهتوضیحآنمیپردازیم .



 .4دفاع مشروع جمعی و مداخله بر اساس دعوت
درسال 6331روسیهبرایکمکبهتاجیکستان ،کهدرجنگداخلیگرفتارشدهبود،به
این کشور لشکرکشی کرد .در ابتدای این جنگ کنترل مؤثر حکومت تاجیکستان بر قلمرو
سرزمینی خود مورد تردید بود .آشکارا و بی تردید ،بدون مداخله دولت روسیه ،حکومت
جالباینکهمقامات

تاجیکستاندرجنگداخلیشکستمیخورد(.)Akiner et al, 2013: 95

خودبهماده  46منشوراستنادکردندونهرضایتدولتتاجیکستان

روسیهبرایتوجیهمداخله 

فحقوقبینالمللتوجیهمذکور عجیب

(.)Finucane, 2012: 74مسلماً برایآشنایانبهظرای
دفاعمشروعجمعیدرمقابلگروههایمسلحداخلیشناسایی

مینماید چراکهدرسال 6331

اینرو،
بینالمللنیزمحکومنشد 6.از  
روسیهازجانبجامعه  

ترآنکه،مداخله 


نشدهبود.عجیب
بایددید کهچرامقاماتروسیهبهجایدعوتبهمداخله،بهنهاددفاعمشروعیجمعیاستناد
کردند؟ 
وضعیتتاجیکستانبامداخله شورویسابقدرافغانستانمفید است.

دراینراستامقایسه 

نشانده


رژیمدست
قضیه تاجیکستان،شورویسابقبااستنادبهدعوت 
حدودیکدههقبلاز 
یمداخله

اقدامبهمداخله نظامیدراینکشورنمود(سیتادی.)45:6913،البته،مبنا

افغانستان
شورویاین بارنهدفاعمشروعجمعیبلکهمداخلهبراساسدعوتبود.امااینعملشوروی،

بینالمللبهشدتآنرامحکوم
وجامعه  

دخالت خودسرانهدرامورداخلیافغانستانتلقیشد 
نمود (2011: 121

 .) Dinstein,با یک نگاه ساده به اوضاع افغانستان و تاجیکستان میتوان

شده تاجیکستان به همان اندازه به مداخله روسیه
دریافت که عدم سقوط حکومت تضعیف 
نشانده افغانستانبهشورویسابق.پسچرا دریکیبهمداخلهبر


وابستهبودکهحکومتدست
اساسدعوتودردیگریبهدفاعمشروعجمعیاستنادشدهاست؟قبلازبررسیمسئله ،الزم
به ذکر است که بر خالف مداخله بر اساس دعوت ،اقدام به دفاع مشروع جمعی لزوماً به
رضایتکشورمیزبانوکنترلمؤثرحکومتمرکزیبرقلمروسرزمینیوابستهنیست .
برایفهمبهتردفاعمشروععلیه«گروههایمسلح»وارتباطآنبابحثمداخلهبراساسدعوت
ابتدابایدنگاهیگذرابهدفاعمشروعدرروابطبیندو«دولت»داشتهباشیم:اجماالًمیتوانگفت
1. SC/RES/968, 1994.
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کهدوگونهدفاعمشروعدر«روابطبینکشورها»شناساییشدهاست:یک،دفاعمشروعدولتالف

درمقابلدولتب(دفاعمشروعفردی).دراینجا"اصوالً" بایددولتببهدولتالفحمله

کردهباشدتااقدامدولتالفدفاعمشروعتلقیشود.نوعدوماینکه،دولتالف،علیهدولتب
دستبهحمله مسلحانهمیزندودولت ج،بدوناینکههدفحملهایواقعشده باشد،بهیاری

علیپورو
دولتبمیشتابد.درواقعوجودحملهبهدولتجپیششرطایننوعدفاعنیست(محمد 
ممتاز.)169 :6996،مطابق همیندوفرضِ دفاعمشروعدرروابط بین«دولتها» ،میتواندفاع
مشروعِ«دولتهادرمقابلگروههایمسلح»رابهتصویرکشید :
فرض اول :گروه مسلح الف که در کشور ب مستقر است ،در قلمرو دولت ج اقدام به
برایاینکهاقداماتدولتجرا

میکند.دراینموقعیتگفتهمیشودکه 
حمالت مسلحانه 
دفاعمشروعتلقیکنیم ،اینکشور ابتدابایدسعیکندباهمکاریدولت بازخوددفاعکند
ویارضایتدولت برا برایحملهبهگروهمذکور کسبکند.اگربهدستآوردنرضایت
ناتوانیابیمیل»6بهدفاعازخود

جمیتواندبراساسمعیاردولتِ«

مذکورناممکنبود،دولت
اقدامکند(.)Deeks, 2012: 496وفقاینمعیار،دولتبکهگروهمسلحانهالفدرآنمستقر
ایبیمیل.اگرناتوانییا


ستیانسبتبهانجامچنینمقابله
است،یاازمقابلهبااینگروهناتوانا
درمعرضحمله این

بی میلیدولتیکهگروهمسلحدرآنمستقراستمحرزشود،دولتیکه

تواندازخوددفاعکندوچنیندفاعیمشروعتلقیمیشود.

گروهقرارگرفتهمی
فرضدوم:گروهمسلحالفکهدرکشوربمستقرستبهدولتاینکشورحملهمیکندو
کههدفحملهایواقعشدهباشد،بهیاریدولتبمیشتابد.اینفرض،شبیه


بدوناین
دولتج،
مشروعجمعیاستوبرمبنایاصل46منشورقابلتصوراست(.)Dinstein, 2011: 280امادو

دفاع
توانعلیهگروههایمسلحهمدستبهدفاع

سؤالمهمدراینفرضبهذهنمیآید:آیااساساًمی

مشروعجمعیزد؟وتفاوتاینفرض(دفاعمشروعجمعیعلیهگروههایمسلح)بانهادمداخلهبر

اساسدعوتچیست؟ 
باید توجه داشت که دفاع مشروع جمعی علیه گروههای مسلح در حقوق بینالملل سنتی
شناسایی نشده است (بارین2006: 964( )691 :6939 ،

 .)Wilmshurst,علت امر این است که

.درحقوقبینالمللسنتینظربرایناست

پیششرطدفاعمشروعاصوالًوقوعحملهمسلحانه1است
گروههای مسلح مستقر در یک کشور را نمیتوان «حمله مسلحانه» در اصطالح دقیق
که حمله  
1. Unwilling or Unable.
2. Armed Attack.
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حقوقیآننامیدوبنابراینامکاندفاعمشروعجمعیهمعلیهاینگروههاوجودندارد.اینبرداشت

سنتیتوسطدیواننیزتأییدشدهاست6.بدونتردیدایندیدگاهسنتیبامقتضیاتوالزاماتمنشور
سازمانمللمتحدهمخوانیبیشتریدارد.وفقایننظر،بسطدامنه تعریفدفاعمشروعمستلزم
ناپذیربرپیکرهمنشورمللمتحداست؛چراکهمنشوربهدنبالمحدودکردناستفاده


ضرباتیجبران
بینالمللاست.البته،چنیننگاهینهتنهادرخوراعتناست،بلکهگویایروح
ازقوهقاهرهدرجامعه 
حاکمبرمنشورنیزمیباشد.معالوصف،بعدازحمالتیازدهسپتامبرورشدروزافزونگروههای

تروریستیِچندملیتی،نوعیتسامحضمنینسبتبهاستفادهازنهاددفاعمشروعجمعیدرمقابل
گروههاینظامیبهوجودآمدهاست.قطعنامههای6919و6919شورایامنیتسازمانمللمتحدرا
تواننقطه آغازیبرایتسامحمذکوردانست.درایندوقطعنامهشورایامنیت،نهتنهابهحق

می
ایاالتمتحدهدراستفادهاززورعلیهگروهالقاعدهاذعانکرد؛بلکهصراحتاًتاکیدمیکندکهچنین
حقیدرقالبدفاعمشروعفردییاجمعیبرایایاالتمتحدهقابلاعمالاست.ازآنپس،این
تعریفموسعازدفاعمشروعدربینبعضیازعلمایحقوقنیزطرفدارانیپیداکردهاست( Gray,

.)2008: 136; Deeks, 2013: 1; Hakimi, 2015: 1; Franck, 2001; Dinstein, 2011: 230البتهنبایداز
ایننکتهغافلبودکهچنینتعریفموسعی ازدفاعمشروع،اگربهشکلیغیرمقیدوغیرمشروط
اعمالشود،خطراتینیزبههمراهداردکهازآنجملهمیتوانبهسوءاستفادهدولتهایقدرتمنداز
ایننهاداشارهکرد.بههمینمنظور،تأخیرنهادهایبینالمللیدرتدوینقواعدناظربرشرایطاعمال
ینجایزنمیباشد .

دفاعمشروعیجمعیبیشازا
بیندفاعمشروعودعوتازکشورثالثبرایمداخله

توانگفتکهرابطه 


بهاجمالمی
گونهایکهاگربهعدم
بهغایتدشوارقراردادهاست؛به 

نظامی،جامعهبینالمللیرادرموقعیتی

مجوزدفاعمشروعجمعیعلیهگروههایغیرنظامیقائل شویم،بایدپذیرایاینامرباشیمکه

قواعدناظربردعوتازکشورهایثالثبرایمداخله نظامیبهکلیتغییریافتهاست.بهاین

معنیکهکنترلمؤثرسرزمینیدیگرنقشیدرصحترضایتدولتدعوتکنندهندارند.به
میانجامدکه
عالوه،حالتعکساینرابطهنیزبهتعریفینسبتاًموسعازمفهومدفاعمشروع 
ضرورتاًبااستاندارهایمنشورمللمتحدسازگاریندارند .
قضایاییکهدرادامهبحثمیشود،گویایشرایطیاستکهدرآنوضعیتدفاعمشروع
هاینظامیودعوتازکشورهایثالثبهسادگیخلطمیشود.بااینحال،


جمعیعلیهگروه
پذیرش دفاع مشروع جمعی علیه گروههای نظامی (البته به شکلی محدود و مقید به رعایت
1. ICJ, Wall Opinion, 2004: para 139; ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Uganda,
2005: 59, para. 147.
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پاره ایقیوداساسی)نسبتبهتعدیلشرایطحاکمبردعوتازکشورهایثالثمتضمننتایج

سودمندتری است و هم با تحوالت اخیر بینالمللی و رشد روزافزون گروههای ترویستی
چندملیتیسازگاریبیشتریدارد.

 .4-1مداخله فرانسه در مالی

بهانهسرنگونی
درمارس1961سربازانمالیحکومتنوپایاینکشورراسرنگونساختند .
حکومت قانونی کشور مالی این بود که حکومت مذکور قادر به سرکوب شورشیان شمال
برایگروههایتروریستیفراهمآوردتا

.بیثباتیحاصلاز این کودتا فرصتی را 
کشورنبود 
وبخشهایوسیعیازخاکاینکشوررابهتصرفخوددرآورند6.

قوایخودراتقویتکنند
مستعمره دیروز و

نهایتافرانسهدرژانویه  1969تصمیمبه مداخله نظامیدرمالی گرفت زیرا 

متحد امروزش در دست گروههای جهادی تضعیف شده بود .فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه
مداخلهکشورشرااینگونهبیانکرد :

مبنایحقوقی
قطعنامههایمجمع

اوالً،تقاضاازجانبحکومتمشروعمالیصورتگرفت...ثانیاً،همه 
عمومیبدینامراشارهداشتند؛نهایتاً،عالوهبرمشروعیتناشیازماده 46منشور،ازجانب
سازماناکوواسواتحادیهآفریقاهمچنینتقاضاییصورتگرفتهبود 1.

دلیل استناد به مادهی  46همانا توجیه مداخله بر اساس دفاع مشروع جمعی است .برخی
تواندبهعنوانمبناییبرایمداخله فرانسه

دانانبراینعقیدهاندکهدفاعمشروعجمعینمی


حقوق
باشد.دلیلاینموضع،باوربههمانرویکردسنتیدرحقوقبینالمللاستکهبهعدمامکاندفاع
مشروععلیهگروههایمسلحقائلاست 9.ازدیداینگروه،دلیلاصلیعدمپذیرشحقبردفاع
مشروععلیهگروههایمسلح،ترسازنواقصآناست.امامزایایایننهادبیشازآناستکه
صرفاًبهخاطرترسازنواقصشکنارگذاشتهشود.فرضکنیمکهاقداماتگروههایمسلحدریک
یاچندکشورصلحوامنیتیکمنطقهیاجهانراتهدیدکند.بهطورهمزمان،حکومتهاییهم
کهگروههایمذکوردرآنهامستقرندتوانمقابلهبااینگروههاراندارندودرعینحالزیربار
هیچکمکخارجیهمنمیروندیااساساًحکومتهایمیزبانِگروههایمسلحمنافعمشترکیبااین

1. The timeline of BBC World News on Mali, available at: www.bbc.com/news/worldafrica-13881978, accessed on 27 May 2016.
2. Mali: Press Conference Given by M. Fabious, available at: www.ambafranceus.org/spip.php?article4216, accessed on 12 May 2016.
… 3. Christakis, T., Bannelier, K. ‘French Military Intervention in Mali: It’s Legal But
Why?’ available at: http://www.ejiltalk.org/french-military-intervention-in-mali-its-legal-butwhy-part-i, accessed on 23 June 2016.
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تمقابلهجدیباآنانبیمیلهستند.دراینصورتعدمشناساییحقدفاع

گروههادارندونسب
هایجهانیبهبارآورد.بنابراین،یکنظردرحقوقبینالملل

مشروعجمعیمیتواندفجایعوبحران

مدرن این است که باید حق دفاع مشروع علیه این گروهها را پذیرفت ولی در عین حال برای
میبایست دفاعمشروعجمعیرامشروطبه
جلوگیری ازخطراتناشیازشناساییچنینحقی ،
تحققشروطیکردوازاینطریقنواقصموجودرانیزبهنحویجبرانکرد 6.
مشروطکردنِ دفاع مشروع علیه گروههای مسلح به رعایت شروطی،

ینباره ،یعنی 
در ا 
حمله صورت
برخیبراینعقیدهاندبایدبهشدت  

نوندیدگاههایمتنوعیبیانشدهاست :

تاک
کهآیادفاععلیهآنهاضروریاستیاخیر(معیار

گرفتهتوسطاینگروهها توجهداشت 
واین

ضرورت)  .البتهوفقنظرحکیمی،گرچهاعمالمعیارضرورتخالیازفایدهنیستولیاین
برایشفافسازیموضوعکافینیست(.)Hakimi, 2015: 16درهرصورت،اهمیت

معیارهاهم
معیارضرورتدراینستکهکشورمداخلهکنندهبایدقبلازاستفادهازنیروینظامی،باکشور
میزبانِگروههایمسلحهمکاریکند( .)Hakimi, 2015: 16
این پژوهش معیار دیگری را نیز به عنوان پیشنهاد ارائه میکند .معیار پیشنهادی ازاین
قرارستکهبهماهیتوعملگروههایمسلحوپیامدهایانجامدفاعمشروعجمعیبرایصلح

وامنیتبین المللیتوجهویژهشود.برایمثال،دفاعمشروعجمعیدرمالیوسوریهبا صلحو
امنیتبینالمللیارتباطتنگاتنگدارد.توجهبهاینمعیار،نقشوجایگاهشورایامنیترادر

امکانیاعدمامکانانجامدفاعمشروعجمعیبرجستهمیکند.اینمعیارشکلیوسازمانیمانع

جانبه کشورها از نیروی نظامی میشود .البته واضح است که شورای امنیت ،با
استفاده یک 
حالحاضربرانجاماینوظیفه خطیر

ساختارکنونیورویه سیاسی کهازخودنشانداده،در 

ناتواناست .
اکنونباتوجهبهنکاتمذکوربهمداخلهفرانسهدرمالیبرگردیم:برخیادعاکردهاندکه
رضایتحکومت  میزبان،ونهدفاعمشروعجمعی،مبنایاصلیمداخلهفرانسه درمالی است
(855

.)Bannelier, Christakis, 2013:ایناستدالل با دو اشکالاساسیمواجههاست:اوالً،

اگررضایتحکومت  میزبانرامبنایاصلیمداخلهقراردهیم،باپسگرفتنرضایتمذکور

منطقاً بایدادامه مداخله نیز امکانپذیرنباشد 1.ایننگرش،ب ویژههنگامیکهصلحوامنیت
المللدرراستایقاعدهمندکردندفاعمشروعهنوزبهنتیجه مطلوبوقابل


قبین
هاینظریهپردازانحقو


متاسفانه،تالش
6
بینالمللینرسیدهاست.درینبارهبنگریدبه( .)Bethlehem, 2012: 770
قبولازمنظرجامعه 

2. ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 2005, para. 151. Lieblich, 2011:
33.
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بین المللیدرخطراست،پیامدهایناگواریدارد؛زیرا سرنوشتتهدیدعلیهصلحوامنیت
بینالمللی به دستان حکومت  میزبان میافتد .البته پس گرفتن رضایت در مورد مالی کامالً
غیرمحتملبودولیبرایمثالدرسوریهدولتاسدرضایتخودراپسگرفت(کهدرادامه
بررسیمی شود).دومینمشکلبنانهادنمبنایحقوقیمداخلهفرانسهبر دعوتمالی،بحث
کنترلمؤثراست.درمالیدولتموقتبودکهازفرانسهدعوتکردونهیکدولتعادی؛
بهعالوهکنترلسرزمینیایندولتصرفاًبهبخش هایجنوبیکشورمحدودمیشد( Crook,
466

 .)2013:پیشتر ذکر شد  که دادگاه بریتانیا از دادن حکم به نفع دولت موقت سومالی،

دربارهی بازپرداخت دو  میلیون پوند ،خودداری کرد زیرا دادگاه براین باور بود که برای
اثبات کنترل مؤثر احتمال ادامه  کنترل بر سرزمین مورد بحث باید اثبات شود .حال سؤال
این جاست که اگر به یک دولت موقت برای بازپرداخت بدهی نمیتوان اعتماد کرد ،آیا
دعوتیکدولتموقتبهمداخله نظامیقابلاعتناست؟
 .4-2مداخله امریکا در سوریه

بعدازناآرامیهایسال1966درسوریه،وضعیتاینکشوربهیکجنگتمامعیارداخلی

تبدیل شد .نهایتاً با تضعیف دولت اسد این کشور به مکانی امن برای تروریستها ،از جمله
داعش،تبدیلشد.باتعللزیادوپس از تسخیربخشهایزیادیازاینکشورتوسطگروههای
تروریستی،سوریهوداعشبهدغدغهاصلیجامعهبینالمللیتبدیلشد6.دراینراستااوباما،رئیس

جمهورآمریکا ،درسپتامبر 1965اعالمکردکهکشورش با قصدنابودیداعشبهسوریهوارد
همانطور که برخی حقوقدانان هم متذکر شدهاند ،در بهترین حالت شاید بتوان دو
میشود  1.

مبنایحقوقیبرایایناظهارنظرمجملوالبتهدردسرسازاوبامایافت:اولی،مداخلهبراساسدفاع
مشروعجمعی؛ دومی،مداخلهبراساسدعوت.مبنایدفاعمشروعشایدبرایناساسباشدکه
ترخاورمیانهراتهدیدمیکندواگرآمریکاباآنها

داعش،مردمسوریهوعراقودرعرصه 
وسیع
المللی،ازجملهایاالتمتحدهرا،بهخطرمیاندازند.از

هاکلجامعه  
بین


مقابلهنکند،تروریست
استداللمبتنیبرمداخله آمریکابراساسدعوت سوریه بهاظهارنظربعضی

طرفدیگر،مبنای 
سیاستمداران سوری برمیگردد که ،به طور مشروط ،حمالت آمریکا علیه داعش را تأیید


ینظامیآمریکاوهمینطور


درابتداباتوجهبهرضایتمشروطدولتسوریهبهمداخله
کردند9.
ایرامیطلبد .


المللدرینحوزهبحثجداگانه
هایسیاسیوچراییمنفعلبودنجامعه 
بین

.6مسلمابحث
2. President Obama, Statement on ISIL.
3. Syrian Foreign Minister: The US said “We Are Not After the Syrian Army’ Before
Airstrikes’’, available at: www.businessinsider.com/syrian-foreign-minister-the-us-said-
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عدمقطعیتاستداللتوسلبهدفاعمشروعجمعی،برخیحقوقدانانبراینباوربودندکهدعوت

حقوقیبرایتوجیهحمله آمریکاعلیهداعشرافراهم

ازکشور ثالثبرایمداخلهبهترینزمینه 
میآورد 6.با این حال ،این نظر از دو جهت قابل نقد است :اوالً ،نباید عدم اعتراض حکومت

میزبانبهمداخله نظامیکشورثالثدرخاکخودرابهمنزله دعوتآنحکومتتلقیکرد.
دولتهاممکناستبهدالیل متعددیازاعتراضبهتحرکاتنظامیکشورهایثالثدرخاک

خودامتناعورزندامااینعدماعتراضنهبهمنزلهدعوتکشورمیزبانتلقیمیشودونهضرورتاً

بهمعنیرضایتدولتمیزباناست( .)Hakimi, 2015: 20
افزونبراین ،اگرمبنایمداخله آمریکارضایتحکومتاسدباشد ،وضعیتیکهصلحو
میاندازد،بهمسئله داخلیکشورمیزبانتبدیلمیشودونتیجتاًدر
امنیتبینالمللیرابهخطر 

همانطور که گفتیم ،چنین استداللی با حفظ صلح و امنیت
گرو رضایت این دولت است  .
درتضادقرارمیگیرد1.بهعالوه،اساساًکنترلمؤثرحکومتاسدبرقلمروسوریهبه

بینالمللی

نظرفرضیمقبولنمیآیدتابتوانبهصحتِدعوتبهمداخله اوازلحاظحقوقیحکمکرد.

،حکومتاسدطینامهایبهشورایامنیت،صراحتاًازحمالتِ

تراینکه،درسپتامبر1964


مهم
بهرهبریآمریکادرسوریهاعتراضکردواشعارداشتکهآمریکا،بریتانیا،فرانسه،کاناداو
البتهنامه

استرالیادرتصمیمخودبرایمداخله نظامیدرسوریهبااینکشورمشورتنکردند 9.

دولتسوریهمتعاقباًاز دولتها دعوت میکندکه باتشکیلائتالفی بینالمللیدرچارچوب
المللباخطرتروریستبینالمللمقابلهکنند5.اینبخشاز نامهاحتمالرضایتِبعد


حقوقبین
ازمداخلهراتوسطدولتاسدبازمیگذارد.بااینوجود،استفادهازتوجیهدفاعمشروعجمعی

رنگتر شدن اهمیت رضایت
علیه گروههای تروریستی حاضر در سوریه اساساً منجر به کم 
هامیشود .


نظامیدیگردولت
دولتاسددراعتبارحقوقیمداخله

ازمیانکشورهاییکهتحترهبریآمریکادرسوریهمیجنگند،کشورهایترکیه،فرانسهو
we-are-not-after-the-syrian-army-before-airstrikes-2014-9#ixzz3MjKw64bF/, accessed
on 23 June 2016.
1. Goodman, R. ‘Taking the Weight Off of International Law: Has Syria Consented to
US Airstrikes?’, available at: www.justsecurity.org/18665/weight-international-lawsyria-consented-airstrikes/, accessed on 16 August 2016.
2. Kreb, C. ‘The Fine Line between Collective Self-Defense and Intervention by
Invitation: Reflections on the Use of Force against “IS” in Syria’, available at: https://
www.justsecurity.org/20118/claus-kreb-force-isil-syria/, accessed on 4 July 2016.
3. Letter from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United
Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council,
A/70/385–S/2015/727.
المللیمؤثردرچارچوبحقوقبینالمللدراینراستاتأسیس


یکائتالفبین
.ایننامهدرنهایتازشورامیخواهدکه«

5
شود».البتهشایدازبخشآخراینمقالهبتوانرضایتضمنیسوریهرااستنباطکرد .
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بیمیل یا ناتون» را پذیرفتهاند 6.نکته جالب توجه اینجاست که به غیر از
انگستان معیار دولت « 
دولتهایروسیه و جمهوری اسالمیایران ،هیچدولتیمعترضبه اتخاذمعیاردولتبیمیلیا
ناتواننشدهاست1.البتهباتوجهبهتأکیدمکرردولتهایروسیهوایرانبهاحترامبهحاکمیتسوریه
جایتعجبنیستکهروسیهوایران،رضایتاسدرابهعنوانپیششرطیاساسیبرایمداخله
نظامیدولتهایثالثتلقیمیکنند .
ذکرایننکتهنیزخالیازفایدهنیستکهدراواخرسال 1964داعشسلسلهایازاقدامات
تروریستی در پاریس ،بیروت ،آنکارا و صحرای سینا انجام داد که شورای امنیت میتوانست با
بررسیآنهاصراحتاًازمبنایدفاعمشروعجمعیبرایمداخلهدرسوریهحمایتکند.اما،شورادر

قطعنامه  1153از اینموقعیتخطیربرایشفافسازیمفهومدفاعمشروعجمعیعلیهگروههای
مسلح استفادهنکرد.قطعنامه مذکور صرفاً ازکشورهاخواستکه«مطابقحقوقبینالملل،تمامی
مطابقحقوقبینالملل»بهطورکاملبهاقداماتنظامی

اقداماتالزمراانجامدهند»9.اینکهعبارت«
قانونیمیدهدیانه،خودبررسیجداگانهای

سوریهجلوه

آمریکا،روسیه،فرانسهوسایرکشورهادر
میطلبد.امااینتعللشورایامنیتقابلاغماضنیستچراکهدفاعمشروعجمعیبهسبکوسیاق

ووسعتیکهدرسوریهانجامشد ،درنوعخوداقدامیبیسابقهدرتاریخحقوقبینالمللاست و
سکوتشورامیتواندتردیدهایموجوددرموردشرایطدفاعمشروعجمعیرابیشترکند.البتهدر
نظربرخیازحقوقداناناینسکوتشورابهمثابهاقدامیتاکتیکیاستکهشوراراازورودبه

سازوامینهد5.

حقوقیحفظمیکندوایجادقواعدجدیدرااَعمالدولتهایرویه

مباحثپیچیده


 .4-3مداخلهی روسیه در سوریه

در99سپتامیر1964روسیهاولینحملهخودرادرسوریهآغازکرد.وزیرخارجهاینکشوردر
شورایامنیتبرنقشاساسیاسددرسوریهوتصمیمکشورشبرمداخلهتأکیدکرد.گرچهبا
توجهبهروابطدوستانه سیاسیمیانایندوکشور،برمبنایحقوقیاینمداخلهاعتراضدرخوری
نشده،ولیبرخیبرغیرقانونیبودناینمداخلهاصراردارند.استداللاینگروهبرایناساساست
1. UN Documents for Syria, available at: http://www.securitycouncilreport.org/undocuments/syria, accessed on 16 March 2016.
2. Black, I. and Roberts, D. ‘ISIS Air Strikes: Obama’s Plan Condemned by Syria,
Russia and Iran’, available at: www.theguardian.com/world/2014/sep/11/assad-moscowtehran-condemn-obama-isis-air-strike-plan, accessed on 1 July 2016.
3. SC/RES/2249, 2015.
4. Akande, D. and Milanovic M. ‘The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS
Resolution’, available at: www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-securitycouncils-isis-resolution/, accessed on 4 May 2016.
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کهمداخله روسیهصرفاً براساسرضایترژیماسداست 6.اعتراضمذکوربرنظریه «مشروعیت
دموکراتیک»بنانهادهشدهاست(کهدربخشیجداگانهتحلیلمیشود)وحاکیازایناستکه
چوندولتاسدمشروعیتدموکراتیکندارد،پسرضایتویهممقبولنیست.امابایدتوجه
داشتکهدرکشورچندتکه سوریه،استفادهازمفاهیمزیباییچونمشروعیتدموکراتیکبرای

بهمشکالتموجودمیافزاید.دراینمیانبهنظرمیرسدمشکل

بیاعتبارکردنرضایتاسد،صرفاً

اساسیمداخلهروسیهبراساسدعوتاسد،نداشتنکنترلمؤثربرقلمروسرزمینیاینکشورتوسط

دولتاسداستچراکهطبققاعده سنتی درحقوقبینالملل وجودحداقلی ازکنترلمؤثربرای

دعوتثالثبهمداخلهضروری است.بااینوجود،اگرسایرکشورهامیتوانندبهدفاعمشروع
جمعیاستنادکنند،روسیهرانمیتوانازاستفادهازاینتوجیهاستثناکرد 1.
بررسیمداخالتنظامیدولثالثدرمالیوسوریهنشانمیدهدکهنوعرفتارگروههایمسلحِ

هدف،نقشیبهغایتحیاتیدراعطایمجوزبهادعایدفاعمشروعجمعیدارد.قطعیقین،اگر
المللقلمدادنمیشدند،

رفتارگروههایمسلحِمذکوردرسوریهومالینقضفاحشحقوقبین
المللیچنینواکنشمالیمیبهمداخالتنظامیموردبحثنشاننمیداد.بایدبهخاطر

جامعه بین

داشته باشیم که براساس حکم دادگاه یوگوسالوی سابق ،گروههای مسلح چه با کنترل کافی
).مسئله

حقوقبینالمللاند(Clapham, 2006: 90

چهبدونآن،قادربهنقضقواعدآمره

سرزمینیو
نقضقواعدآمرهبهخودیخودمیتواندتوسطشورایامنیتبهعنوانپیششرطیبهمنظورتأیید
دفاعمشروعجمعیعلیهگروههایمسلحبهکارگرفتهشود.


 .5کنترل مؤثر و مداخله در اوکراین و یمن
مداخلهنظامیِروسیهدر1965دراوکراینومداخلهنظامیبهرهبریعربستاندرسال1964
ترینقضایایتاریخحقوقبینالمللدربابمداخلهبراساسدعوتاست.


چالشی
دریمندرزمره
گرچهپاسخجامعهبینالمللیبهایندوبحرانمتفاوتبودهولیمشابهتهایزیادیمیانایندو
هستکهتحلیلشانراذیلیکعنوانتوجیهمیکند.


’?1. Robins-Early, N. ‘Russia Says Its Airstrikes in Syria are Perfectly Legal. Are They
Huffington Post, available at: http://www.huffingtonpost.com/entry/russia-airstrikes-syriainternational-law_560d6448e4b0dd85030b0c08, accessed on 10 July 2016.
تواندروسیهرادرانتخابگروههایی


الزمبهذکرستکهاگرروسیهبرمبنایدفاعمشروعجمعیعملکند،اینمبنامی
.1
میکندبسیارمحدودکند .
کهبهآنهاحمله 
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 .5-1مداخله روسیه در اوکراین

اوکراینبراساستقاضاییانوکویچ،رئیسجمهورمعزولاینکشورکه

مداخلهنظامیدر

بهروسیهگریختهبود،صورتگرفت.بافراریانوکویچ،مجلساوکراینیکرئیس جمهور
موقتانتخابکرد (زمانی،نیکویی.)141:6934،ازاینپس،دیگراوکراین درکنترلمؤثر
درانتخابرئیسجمهورموقتوعزلیانوکویچقواعدحقوقاساسی

یانوکویچنبود.بهعالوه،
اوکراینهمنقضشد.درابتدایبراندازیحکومتیانوکوویچ،دولتموقتاوکرایننتوانست
آنمیزانازکنترلمؤثر را کهدولتقانونیِ یانوکویچ (قبلازفرارش) بربخشاعظمکشور
داشت ،سریعاً  به دست آورد .البته چنین امری دور از ذهن نیست :در اکثر قریب به اتفاق
حکومتها ،دورهی انتقالی وجود دارد که در آن نه حکومتِ معزول و نه دولت

سرنگونی 

موقتهیچیککنترلعملیبراوضاعکشورندارند .
ایازرئیس جمهورمعزولاوکراینبهتوجیهحملهنظامی


بااینحالروسیهبااستنادبهنامه
خود به اواکراین پرداخت؛ حملهای که سریعاً منجر به انضمام کریمه به خاک روسیه شد
حقوقدانانموردقبول

که،چنینتوجیهیدرنظرقاطبه

(.)Nikouei, Zamani, 2016: 39جالبآن
وحتیخودیانوکوویچهمبعدازمداخلهیروسیهازدعوتشاظهارپشیمانیکرد.

واقعنشد 6

1

المللیبامداخلهنظامیروسیهرابایددراصلبرابریمنفی9جست.


دانانبین

دلیلمخالفتحقوق
ایناصلدرواقعبرمبنایقاعدهسنتیِکنترلمؤثرسرزمینیبنانهادهشدهودرصدداستتاادعای

بیطرفیو عینیبودنِاصلکنترلمؤثربرسرزمینرادردوره انتقالیاعمالکند.اصلبرابری

منفی،درواقعراهکاریستبرایجنگهایداخلیکهدرآنتعیینکنترلمؤثرطرفینِدرگیری
یرسدطرفینمنازعه
با دشواریروبرست ( .)Schachter, 1983–4: 1641درایناوضاعبهنظرم 
هیچیکنبایدازحقدعوتبرمداخلهبرخوردارباشند .)Gray, 2008: 81(5

باری،اصلبرابریمنفیکامالًبااوضاعاوکراینهمخوان استچراکهنهدولتموقتونه
یانوکویچ درموقعیتینبودندکهبتوانندکنترلمؤثربرقلمروسرزمینیداشتهباشند.نتیجه آنکه
شکجاییبرایتوجیهحقوقیمداخله روسیهدراواکراینباقی

پذیرشاصلبرابریمنفی،بی
1. Borgen, C. ‘Recent International Legal Scholarship on the Crisis in Ukraine’,
available at: www.opiniojuris.org/2015/07/24/recent-international-legal-scholarship-onthe-crisis-in-ukraine/, accessed on 23 February 2016.
2. Milanovic, M. ‘Yanukovych confirms he invited Russian intervention,’ available at:
www.ejiltalk.org/yanukovych-confirms-he-invited-russian-intervention, accessed on 19
October 2016
3. Negative Equality Principle.
.5برایدیدننظرمخالفبنگریدبه :
Ashley Deeks, Russia in Ukraine: A Reader Responds, available at: www.lawfareblog.com/
2014/03/russia-in-ukraine-a-reader-responds/, accessed on 1 November 2017.
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زیرامداخلهروسیهدراوکراینبراساستقاضاییانوکویچِگریختهبهروسیهصورت

نمیگذارد

دانانبینالمللینسبتبهغیرقانونی

گرفتهبود .همینمسئلهنوعیاجماعحقوقیدرمیانحقوق
بودنمداخله نظامیروسیهدراوکراینبهوجودآورد(


;Burke-White, 2014: 1360; Wisehart

مداخله نظامیعربستاندریمن -با

).بااینحال،متاسفانهمسئله 

Nikouei, Zamani, 2016: 58
وجود مخالفت قبلی جامعه بینالمللی با مداخله روسیه در اوکراین -نه محکومیت نهادهای
چنانکهبایدازجانبحقوقدانانبینالمللیموردمداقهقرار


المللیرابرانگیختهاستونهآن

بین
گرفتهاست.

 .5-2مداخله در یمن به رهبری عربستان سعودی

ناآرامی هادریمنباتصمیمحکومتمبنیبرافزایشقیمتبنزیندرآگوست1965شروع

حوثیهاتوانستندصنعاپایتختاینکشورراتصرفکنند (شادلو،

درژانویه  1964

شد.نهایتاً 
.)44:6939حکومتیمناینعملراکودتادانستودرنهایت رئیس جمهوروقت،منصور
هادی ،استعفا داد و در خانه زندان شد .در  64فوریه  1964شورای امنیت قطعنامه  1196را
تصویبکردوبهاقدامحوثیهادرسرنگونیحکومتاعتراضکرد6.ششروزبعد،هادیبه

شهرعدنگریختواستعفایخودازسمتریاستجمهوریراپسگرفت .
در 19مارس 1964عربستانسعودیائتالفیازکشورهایعربیعلیهحوثیهاتشکیلداد.
هادیاستنادکرد.بخشیازنامههادیازاین

نظامیخود،بهنامه

اینائتالفبرایتوجیهمداخله

قراراست :
درمادهی46منشورسازمانمللمتحدوبراساسمنشور

براساساصلدفاعمشروعمندرج
زشمامیخواهمبااستفادهازهرطریقممکنو

اتحادیهعربومعاهده«دفاعمشترکاعراب»ا

ضروری،ازجملهمداخلهنظامی،ازماحمایتفوریبهعملآورید 1.

ارجاع به ماده  46منشور در این نامه ،صرفاً برای گمراهکردن اذهان است چرا که ماهیت
گروههایمسلحِ هدف برایادعایدفاعمشروعجمعیبسیارمهماست.برایمثال،در کشور

هاییبودکهشورایامنیتآنهاراباعنوانگروههایتروریستی

مالیهدفمداخلهفرانسهگروه
شناسایی کرد؛ درصورتیکه تروریستی دانستن حوثیها نه ممکن است و نه مطلوب :تقریباً با
اطمینانمیتوانگفتکهحوثیهاسهمی کلیدی درساختارسیاسییکیمنباثباتبرعهده
1. SC/RES/2201, 2015.
2. GCC issues statement on Yemen, available at: www.saudiembassy.net/ print/ announcement/
announcement03261501.aspx, accessed on 5 October 2016.
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دارند.ازطرفی،قطعنامههایشوراهممرتباًبرگفتگوهایملیدریمنتأکیدکردهاند 6.
توجیهدومکهشایدقویتریندلیلبرایمداخلهدریمنهمباشد،همانادعوتهادیمبنیبر

ست.بامقایسه وضعیتهادیویانوکویچ،بهقطعیتمیتوانگفتکه هادیدر

نظامی ا
مداخله  
وضعیتیبهترازوینبوده:هیچیکدرسمتخودنبودند،هردوکنترلخودرادربخشمهمیاز
کشورخودازدستدادهوهردومجبورشدندبهکشورمتحدخود(یعنیعربستان/روسیه)پناه
ببرند.بااینحال،نبایدازادعایعربستانسعودیومتحدانشمبنیبرتقویتنیروهایحوثیتوسط
جمهورمعزولیمننیزدرنامهخودبهطورضمنیبهدخالتنیروهای


رئیس
ایرانچشمپوشیکرد1.

خارجی در اوضاعیمن اشارهمیکند .اهمیت اینادعا که اگر دخالتمستقیمایراندراوضاع
،اصلبرابریمنفیاعتبارخودراازدستمیدهدوبنابراینعربستانودیگر

داخلییمنثابتشود
دولتهایمداخلهجوبااستنادبهمداخلهقبلیکشورثالث(ایران)برایتوجیهحملهنظامیخودراه
سادهتریدرپیشدارند.بااینوجود،مقاماتایرانیمکرراًهرگونهدخالتدریمنراردکردهاندو

هیچگونهمدرکقابلاعتنایینیزازدخالتدولتجمهوریاسالمیایراندراوضاعیمنبهدست
قبلیایرانواتهامتقویتحوثیهاازجانبایران

نیامدهاست9.درچنینشرایطی،استنادبهمداخله
عربستانسعودیمحلیازاعرابپیدانمیکند .

برایتوجیهحمله
توجیهسومدرنامه،امکانانجاممداخلهبراساسمواد1و9معاهدهدفاعمشترکاعراباست
کهبهاعضااجازهمیدهدوقتیکه«تمامیتسرزمینی،استقاللیاامنیتدیگراعضابهخطرافتاد»

اقداماتدفاعیانجامدهند.برخیبراینعقیدهاندکهچنینمعاهداتیدرتضادباقواعدآمره حقوق
بینالملل،ازجملهممنوعیتتوسلبهزور،است(.)Roth, 2000: 328برخیدیگرنسبتبهچنین
معاهداتیبامسامحهمینگرندوانعقادچنینمعاهداتیرابخشیازاِعمالحاکمیتکشورهامیدانند

(.)Nolte, 1993: 625گروهیدیگرموضعیمیانهگرفتهومعتقدندکهدرارزیابیاینمعاهداتدو
ارادهدولتبودهودوم،چه
کننده 
نکتهحائزاهمیتاست:اول،چهکسیدرزمانانعقادمعاهدهبیان 
کسیدرزمانمداخلهازجانبملت سخنمیگوید(.)Wippman, 2000: 313–15هدفموضع
اخیراین استکهدرمعاهداتدفاعمشترکمعیارهایبشردوستانهودموکراتیکچهدرانجام
مداخلهوچهدرمشروعیتبخشیبهخودمعاهدهنقشکلیدی بازیکند.باتوجهبهعدموجود

1. SC/RES/2204, 2015.
2. Al Arabiya News, “Iran and Hezbollah trained Houthis to harm Yemenis,’’ available at:
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/07/Iran-and-Hezbollah-trainedHouthis-to-harm-Yemenis-.html, accessed on 17 November 2016.
3. Kutsch, T. ‘US Says Houthis Obviously Receive Iran’s Support, But Experts not So
Sure’, available at: www.america.aljazeera.com/articles/2015/4/10/kerry-accuses-iranof-yemen-meddling-but-level-of-its-support-unclear.html, accessed on 14 July 2016.
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نمیتوانگفتکهایندولنمایندگان
رویههایدموکراتیکدراکثردولائتالفعلیهیمن،اصالً 
واقعی ملت خود هستند 6.از دیگر سو ،این کشورها رویه حقوق بشری قابل دفاعی در مجامع

بینالمللیندارند .
نتوانستقانونیبودنمداخله در

ازاینروعجیب نیست کهشورایامنیت درقطعنامه  1161

یمن را شناسایی کند.اینقطعنامه تنها به درخواسترئیس جمهورمعزولبرایمداخلهاشاره

1
درخواستیکهباتوجهبهادله بررسیشده،تردیددراعتبارحقوقی آنبسیارسادهاست.

دارد.

متأسفانه،مداخلهائتالفعربیدریمن،ازسویشورانهردشدونهتأییدکهالبتهاینامرازمنظر
سیاسیبهمعنینشاندادنچراغسبزبهاینائتالف است؛تأییدیسیاسیکهازلحاظحقوقی
کامالًناپذیرفتنیاست .
یمنمیداند.اگرمنظورشورای

دیگراینکه،قطعنامهمذکورهادیرارئیسجمهور«مشروع»
ست،این نکتهبه

امنیتاز«مشروع»،این استکههادیرئیس جمهورقانونی ) )de jureیمن ا
خودیخودنمیتوانداستحقاقاوبرایدعوتبهمداخله نظامیراتوجیهکند.البتهممکناست

مشروعیتدموکراتیکباشد.بنابراینالزم است

ضمنیبهنظریه 

،اشاره 

منظورشورااز«مشروع»
ابتداایننظریهتبیینوسپسارتباطآنرابایمنبررسیشود.


 .6مشروعیت دموکراتیک
یکی از مهمترین نظریهپردازان مشروعیت دموکراتیک فرانک است که خود بر خطرات
نظریهاش کامالًواقفبود:ویهموارهتأکیدمیکردکهنبایداینمفاهیمپرطمطراقراهرابرای

سوءاستفادهنظامیبازکندونبایدنیّاتاستعماریکشورهایبهاصطالحمتمدنلوایدموکراسی

بپوشد(.)Franck, 1992: 46البتهترسفرانککامالً موجهبودچراکهفقطسهسالقبلازارائه
شد،مداخلهنظامیانجام


ادارهمی
نظریهاش،آمریکادرپاناما،کهتوسطرژیمدیکتاتورینوریِگا9

بینالمللیبهشدتبه
خلهایکهباسوءاستفادهازمفهومدموکراسیانجامشد5وجامعه  
داد؛مدا 
آناعتراضکرد 4.درهمینراستا،فرانکسعیکردنقشیاساسیبرایشورایامنیتشناسایی
.6الزمبهذکرستکهدولتهایائتالفشامل:کویت،بحرین،عربستانسعودی،اماراتمتحده،قطر،سودانومصرند.برای
بررسیتفصیلیایندولومیزانمشارکتآنهابنگریدبه:

http://www.businessinsider.com/members-of-saudi-led-coalition-in-yemen-their-contributions2015-3, accessed on 19 November 2016.
2. SC/RES/2216, 2015.
3. Noriega
گاهیکهمداخلهدرپاناماراموجهمیداندبنگریدبه( .)D’Amato, 1990: 516

.5برایدید
5. GA/RES/44/240, 1989.
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گونهای که تنها با تصویب این شورا بتوان مداخله در امور یک کشور را به دلیل
کند به 
نادیدهگرفتنحقمردمبهدموکراسیموجهدانست( .)Franck, 1992: 84

مسلماًتأکیدبرمشروعیتدموکراتیکنتایجمهمیدرمداخلهبراساسدعوتدارد(عزیزی،
)699 :6939؛ چراکه اگر اعتبار یک حکومت صرفاً وابسته به کنترل مؤثر آن نباشد ،در این
صورت حکومت دموکراتیکی که برکنار شده ،صرفاً به دلیل مشروعیتش و علیرغم نداشتن
کنترل مؤثر میتواند تقاضای مداخله کند .این نکته بهخصوص درباره کودتاهایی که علیه
حکومتهای دموکراتیک صورت میگیرد کارآمد است .در دهه  39میالدی ،دو مداخله بر
ایننظررابهذهنمتبادرمیکردندکهآفتابمعیارکنترلمؤثردر

اساسدعوتانجامشدکه
عرصهبینالمللیروبهغروباستودرعوضمالکهایدموکراتیکدرگرمایپسازجنگ
پابهعرصهوجودگذاشتهاند:هایتیدرسال6336وسیرالئوندرسال .6331

سرد

 .6-1هایتی
6

انتخابات هایتیدرآغازدههنود بانظارتسازمانمللانجامشدوآریستید رئیسجمهور
بینالمللیهمازشناساییحکومتنظامیامتناع
.اماکمیبعدباکودتاسرنگونشدوجامعه 

شد
پسازکشمکشیدوساله،شورایامنیتدرقطعنامه 359

ورزید(.)Talmon, 1998: 11نهایتاً 
دعوت آریستید مبنی بر مداخله نظامی در هایتی را اجابت کرد و به ایجاد نیروی نظامی
چندملیتیاهتمامورزیدبااینهدفکهاوضاعهایتیرابهحالتسابقبرگرداند 1.
اجماع جامعه بینالمللیبرمشروعیتآریستید جاییبرای تردیددرقانونیبودننامهاش و
تقاضای وی مبنی بر مداخله باقی نگذاشت .حتی ماهها قبل از علنیشدن دعوت آریستید،
شدکهعلیرغمنداشتنکنترلمؤثر،چنینتقاضاییازجانبویغیرقانونی


اییشنیدهمی
صداه
تلقینمیشود(.)Roth, 1993: 513البتهبرخیازنویسندگانتفسیردیگریازوقایعهایتیدارند.

وفقنظراینگروه،آنچهشورایامنیترابهاعطایمجوزمداخلهنظامیدرهایتیواداشت،
نگرانیازسیلعظیمپناهندگانبهسویآمریکایشمالیبود؛نهرغبتبهبازسازیدمکراسیدر
هایتی (et. al. 2015: 136

 .)Mansellمشخص شد نمیتوان درباره مداخله نظامی در هایتی

بزرگنماییکردوباتعمیمآننتایجغیرواقعیگرفت.



1. Aristide
2. SC/RES/940, 1994.
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 .6-2سیرالئون

درمِی6331اوضاعسیاسیدرسیرالئونبسیارآشفتهشد:نظامیانعلیهرئیسجمهورمنتخب
کشور،کَباح 6،شوریدندواوواداربه فرارازکشورشد.باتقاضایکَباح،نیجریهوسازمان
مداخلهمذکوربهرهبرینیجریهدر

مداخلهنظامیکردند.نهایتاً

اِکوواسعلیهحکومتکودتا،
فوریه6339بهثمرنشستوکباحبهسمتشبازگشت .
مداخله مذکوررا صراحتاً تأییدنکرد گرچهاز

هیچگاه 
شایانذکرستکهشورایامنیت 
پیامدآنوبازگشتکباحاستقبالشد 1.ازاینمنظروضعیتسیرالئونباهایتیبسیارمتفاوت
مداخلهدرسیرالئونرضایتکباح

اصلیترینتوجیهحقوقیبرای
است.برخیبراینباورندکه 
بوده است (Schbacker, 1998: 386

 .)Nowrot,مسلماً این نتیجهگیری با معیار کنترل مؤثر

هایبهاصطالحدرتبعیداجازهنمیدهدکهتقاضای


ست؛اینمعیاربهدولت
آشکارادرتضادا
مداخلهدرکشورراداشتهباشند.باتوجهبهقضیه سابقآنیعنیهایتی،مداخلهدر سیرالئون

این گونهتحلیلشدکهدعوتبهمداخلهتوسطیکحکومتمنتخبودموکراتیکازمنظر

حقوقی معتبر است

(Schbacker, 1998: 386

 .)Nowrot,اما این تحلیل یک سؤال بنیادین را

بیپاسخ میگذارد :آیا یک حکومت دموکراتیک مشروع که کنترلی بر قلمرو سرزمینیاش

ندارد،میتواندبهمداخله نظامییککشورخارجی غیردموکراتیک رضایتدهد؟اینسؤال

دقیقا با قضیه  سیرالئونمرتبطاست:حکومت نیجریهکهدعوتکباحراسریعاً اجابتکرد،
خود توسط جنرال آپاچا 9که دیکتاتوری نظامی بود اداره میشد؛ فردی که
جمهوریاشرامرهونیککودتایموفقنظامیدرسال 6339علیهحکومتمنتخب


ریاست
وقتبود 5.

یک مقایسه موشکافانه آشکار میکند که رضایت کباح مبنی بر مداخله نظامی به رهبری
نیجریهدرسیرالئونبسیارشبیهبهدعوتهادیازائتالفعربیبرایمداخلهنظامیدریمناست.

هایجامعه


کنترلمؤثررابهارزش
جهینظریه 

نظریه مشروعیتدموکراتیکبیتو
اگرقرار است 
کنندگانخودنیزدراداره داخلی


کهمداخله
جبرانکند،این 

بینالمللی -ازجملهدموکراسی -

کشورشانبهارزشهایمذکوراحترامبگذارند،انتظارنامعقولینیست.اگرایننکتهرانپذیریم

1. Kabbah.
2. SC/RES/1156, 1998.
3. General Apacha
’’4. Howard French, ‘‘A Special Report: Nigeria, in Free Fall, Seethes Under General
NY Times, 4 April 1998, available at:www.nytimes.com/1998/04/04/world/democracydespotism-special-report-nigeria-free-fall-seethes-under-general.html, accessed on 2
September 2016.
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دچار تناقضی فاحش میشویم زیرا برای برکناری دیکتاتوری در یک کشور دست به دامان
دیکتاتوریدیگرمیشویم .
حتی اگر به این نظر قائل شویم که هایتی و سیرالئون جایگاه نظریه کنترل مؤثر را تنزیل
میدهند ،ولی باز هم نباید تصور کرد که مشروعیت دموکراتیک دیگر فضایی برای جوالن

کنترل مؤثر باقی نگذاشته است؛ بلکه ،قضایای هایتی و سیرالئون استثنایی بود .درواقع ،گرچه
بینالمللیدرآیندههمکودتاهاییاز ایندست را تقبیحکندیاحتینقض
ممکناستجامعه  
المللیبداند،ولیازایناستثنائاتنمیتواناستقراوتعمیمیکلیانجامدادونتیجه


تعهداتبین
گرفتکهبرایاِعمالحقوقحاکمیتیدیگرکنترلمؤثرضرورینیست(.)Roth, 2010: 37نباید
رویه بینالمللیهممؤید
فراموشکنیمکهشورایامنیتوضعیتهایتیرا«استثنایی»دانست  6.
باشدچراکهیافتننمونههاییازکودتاعلیهحکومتهایمنتخبکه

استثناییبودنایندومورد 
می

للیرابههمراهنداشتهکاردشوراینیستوحتیچنینحکومتهاییبعضاً

پاسخجامعه بینالم

ینبارهخودهایتی

شناساییهمشدهاند (.)d’Aspremont, 2009–10: 455–6جالبترینمثالدرا

است:درسال 1995کودتایدومیعلیهآریستیدرخدادکهجامعه جهانیواکنشخاصیبدان
محبوبیتکمتریداشتولیدرانتخابدموکراتیکاو

نشاننداد.گرچهآریستیددرسال1995
نمیتوانتردیدیداشت(.)Blackeley, 2009: 127شورایامنیتهمحکومتجدیدراشناسایی

کرد و دیگر اعتراضی مبنی بر عدم مشروعیت دموکراتیکِ حکومتِ کودتا به گوش نرسید1.
کرد.باموضعشورایامنیتوجامعه


نشتقاضایمداخلهمی
فرضکنیم،اینبارآریستیدازمتحدا

بینالمللی ،حتی اگر متحدانش مداخله هم میکردند ،دیگر نمیتوانستند برای توجیه حقوقی

مداخلهتنهابهدعوتآریسیتیداستنادکنند .
رئیس
در آخر یک سؤال اساسی باقی میماند :چرا شورای امنیت در سال  1964هادی را  
جمهوری مشروع دانست ولی مشروعیت آریستید را در  1995تأیید نکرد؟ اگر دلیل آن صرفاً
توانگفتکهنظریهمشروعیتدموکراتیک،بهدالئلمتفاوتی

ست،بیپروامی

مالحظاتسیاسیا
کهذکرشد،معیاریذهنیاستکههنوزنتوانستهدرواقعیتسیاسیوحقوق بینالمللجایگزینی
استوار برای نظریه کنترل مؤثر باشد .بنابراین ،همانطور که کریستیوتیس نیز اذعان داشته ،عدم
انسجاموسیاستزدگیدراعمالاصلمشروعیتدموکراتیکآنقدرتأثیرگذارهستکهاصل

کنترلمؤثرجایگاهخودرادراعتباررضایتحکومتدردعوتازدولثالثبهشکلیتزلزلناپذیر

1. SC/RES/940, 1994.
2. SC/RES/1529, 2004.
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حفظمیکند(.)Kritsiotis, 2015: 1004


 .7نتیجهگیری
کنترلمؤثرمعیاریبیرقیببرایاعتبارحکومتهاست.اماباامعان

هاستکهنظریه 


سال
المللیازارزشهایدموکراتیک،بایدپذیرفت کهاعتبار

نظربهحمایتروزافزونجامعه  
بین

نظریه کنترلمؤثرباپایانجنگسردتنزیل یافتهاست.باری،قضایاییچونهایتیکهدرآن

مداخلهبراساسدعوتبدونتوجهبهمعیارکنترلمؤثرصورتگرفتهرابایدبهصورتبسیار
بینالمللیدانست.ازطرفدیگر،معنایدقیق
هاییاستثناییدرعرصه  


مضیقتفسیرکردومثال
کنترلمؤثر،حدودآنوشرایطاعمالشهنوزپشتابرتاریکیازابهاماتپوشیدهاست .
اگرچهاعمالمعیارکنترلمؤثرهموارههمراهباابهاماتیناگزیربودهاستولیکندرطی
المللیمیگذرد،برخیازجنبههایکنترل

سالیاندرازیکهاستفادهازاینمعیاردرعرصه  
بین

امروزهمیتوانبهشکلیسلبیدریافتکهچه

مؤثرهموضوحبیشترییافتهاند.بهعنوانمثال،

قسمازکنترلرانبایدباکنترلمؤثراشتباهگرفت.تحلیلقضایایمذکوردراینپژوهش این
نتیجهرابهذهنمتبادرمیسازدکهدولدرتبعیدبههیچرویقابلیتاعمالکنترلمؤثر در

گونهدولتهایثالثبرایمداخله نظامی

سرزمینخودرادارانمیباشندوبنابرایندعوت 
این

باطلتلقیمیشود(قضایایاوکراینویمنبهاستثنایهایتی) .

هایدستنشاندهرانمیتواندارایکنترلمؤثرواهلیتبرایدعوتدیگر

همینطوردولت
هادانست(مداخله شورویدرافغانستان).بههمینترتیب،نبایددولتهاییراکهبخش


دولت
هاباآسیبهای

قابلتوجهیازسرزمینخودراازدستدادهاندونهادهایدولتیومدنیآن

جدیمواجهشدهاند،دولتهایدارایکنترلمؤثردانست(سوریهومالی).نهایتاً،حضورسنگین

هایخارجیدرخاکیککشوررابایدامارهازعدمتواناییاعمالکنترل

نیروهاینظامیدولت
مؤثر توسط دولت میزبان گرفت (جنگ داخلی تاجیکستان) .اگر چه این موارد سلبی به هیچ
عنوانمعیارهایجامعومانعیدرتعریفکنترلمؤثربهدستنمیدهندولیکنبایدازاینمجمل
حدیثمفصلخواندوهمین مایهازمعیارهایهنجاریرابهمثابهاستاندارهاییمهم تلقیکرد

توجهیبهایناندکمعیارهایهنجاریخودمتضمنفجایعینظیرآنچهدریمنو


چراکهبی
اوکراینمشاهدهمیشود،خواهدشد .
بینالمللی،ضمنتبیینوشفافسازیمفاهیمکنترلمؤثرومشروعیت
رسدجامعه  


بهنظرمی
دموکراتیک ،بایدبهسمتتعادلمیانایندومعیارپیشرود.گرچهسؤاالتمطروحدراین
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باطرحقضایاوپروندههایمتعدد

نوشتارپرسشهایکامالًتئوریکبهنظرمیرسد،ولیسعیشد

.بهعالوه،تجربهسوریه،اوکراینویمنحاکیازاین

حقوقینتایجعملیهریکنشاندادهشود
حقوقبینالمللنیستبلکهاز

شدهدرتاریکخانهتاریخِ

استکهبحثمذکورموضوعیفراموش
المللی به شمار میرود .همچنین ،دیدیم که عدم وجود

مهمترین چالشهای روز جامعه بین
هایعملیدرحقوقبینالملل،مثلدعوتبه

شفافیتدرمعیارکنترلمؤثرمیتواندمهمترینرویه
مداخله،استفادهازنیروینظامیو...رادرابهاموتردیدنگهداردوپایمفاهیمدیگریمثلدفاع
مشروعجمعیراهمبهپیشبکشد.چنینابهاماتیباعثشدهکهجامعهبینالمللنسبتبهمداخله

اتئالفعربیدریمنبرخوردیدوگانهداشتهباشد.رویکرددوگانه

روسیهدراوکراینومداخله

شورایامنیتنیزدراینجاقابلاغماضنیست.شورانهتنهاهادیرامشروعدانست،بلکههنوز
مداخله ائتالفعربیدریمننگرفتهاست.باسکوتومشارکتضمنی

موضعمحکمیدرباره 

شورا،اکنونوضعیتیمنبهیکفاجعهانسانیتمامعیارتبدیلشدهاست6.
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