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  بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی

 1ساالریء اسما

 salari@uoz.ac.ir رایانامه: .استادیار، گروه حقوق، دانشگاه زابل، زابل، ایران .1

 چکیده اطالعات مقاله
عدم تصرری    رغمبهکه  است المللنیبی حقوق هاسیتأسدعوت به مداخله از جمله  پژوهشی نوع مقاله:

الملل عام، مورد استناد کشرورها  االجرای حقوق بینلل متحد و اسناد الزمدر منشور م
ذیل این مفهوم حقوقی صورت  2013. مداخلة فرانسه در مالی در ژانویة ردیگیمقرار 

الملل چون منر  مداخلره و حر     پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین
رو بررسی ماهیت ر ارتباط دارد؛ ازاینزعم برخی من  توسل به زوتعیین سرنوشت و به

یابد. این مقاله برا تکیره   و ابعاد آن با تکیه بر وقای  بحران مالی ضرورت و اهمیت می
منظور ارزیرابی  توصیفی انجام گرفته است. به -ای و با روش تحلیلیبر مناب  کتابخانه
لملرل و شررای    اگرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بینمداخلة صورت

آن و سپس انطباق وقای  مداخله فرانسه در مالی برا شرروط ایرن تأسریس تحلیرل و      
شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفرا   بررسی می

 های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.مشرو  و قطعنامه
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 مقدمه
های پراکنده شد که برا کودترای نظامیران و    ها و شورشصحنة ناآرامی 2012کشور مالی از اوایل ژانویة 

هرایی  هرا و قطعنامره  جمهور قانونی آن به اوج خود رسید. شورای امنیت برا صردور بیانیره   کنار زدن رئیس
یی در مرالی  قرا یآفرالمللی حمایت بین مأموریتاظهار کرد و به  مکررنگرانی خود را از وضعیت این کشور 

به مداخلة نظامی در ایرن کشرور اقردام کنرد. در ایرن ارنرا،        سال ک( اجازه داد ظرف ی1س آفسیما)زین پ
ی شورشیان از شمال به سمت جنوب مالی توسعه یافرت و برا ایجراد شررای  بحرانری، دولرت       هایشرویپ

  مبادرت ورزید. دولت فرانسه درخواسرت مداخلره توسر    2013فرانسه نسبت به مداخلة نظامی در ژانویة 
 مقامات قانونی، دفا  مشرو  در مقابل تروریسم و قطعنامة شورای امنیت را مبانی اقدامش توصیف کرد.

دعوت به مداخله از جمله مبانی مداخالت نظامی کشورهاست که بارها مورد استناد قررار گرفتره و در   
این نو  مداخله  2شده است.نحو مبهم به آن اشاره حملة نظامی یعنی روسیه علیه اوکراین نیز به نیترتازه

کره مقامرات    شودیمناشی  المللحقوق بین ةاقتدار کامل آن بر قلمرو خود در محدوداز حاکمیت دولت و 
انرد،  های شورشی که ربات حاکمیت را به خطرر انداختره  قانونی آن با رضایتی معتبر و برای مقابله با گروه

 (Hafner, 2009: 415).د کننیماقدام 
ملل متحد از مشروعیت یا ممنوعیت دعوت به مداخله سخن به میان نیامرده اسرت. زاویرة     در منشور

عنروان  دید اندیشمندان حقوقی به این نو  اقدام نظامی نیز متفاوت است. برخری درصردد بررسری آن بره    
استثنایی عرفی بر اصل من  توسل به زور هستند و برخی میان این تأسیس حقوقی و اصل من  توسل بره  

تب ، موض  دکترین از مشروعیت تا ممنوعیت آن متغیر است. این تفاوت نظر در ؛ بهابندیینمور ارتباطی ز
توضی  که بر فرض مشروعیت دعوت به مداخلره در  خصوص مداخلة فرانسه در مالی نیز وجود دارد، بدین

این مقاله ابتدا سیر وقای   گرفته شرای  مقرر را داشته است. به هر رو درالملل، آیا دعوت صورتحقوق بین
شود. سپس دفاعیرات فرانسره مشرتمل برر دفرا  مشررو ، مجروز منردرج در         تا مداخلة فرانسه تبیین می

شود. پیش از ارزیابی وجود یا نبود شروط دعوت بره  طور مختصر بررسی میهای شورای امنیت بهقطعنامه
 شود.الملل بررسی میدر حقوق بینمداخله در بحران مالی، مفهوم و ابعاد این تأسیس حقوقی 

                                                           
1. The African-led International Support Mission in Mali (AFSIMA) 

روسیه و نمایندة وی در سخنرانی و الیحة تقدیمی به دیوان به دعوت سران دو جمهوری خودخوانده اشراره   جمهورسیرئ. 2
مداخله یا کمک نظرامی برا رضرایت قبلری در     اند. این واژه ممکن است جهت استناد به تأسیس حقوقی دعوت به کرده

 المللی باشد. منازعاتی کمتر از مخاصمة مسلحانه بین
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843; see also Document (with annexes) from the 

Russian Federation setting out its position regarding the alleged “lack of jurisdiction” of the Court in 

the case, 7/3/2022, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-OTH-01-00-

EN.pdf 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-OTH-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-OTH-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-OTH-01-00-EN.pdf
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 2013تا مداخلة فرانسه در ژانویة  2012سیر وقایع از ژانویة . 1
مالی کشوری است محاط در خشکی، واق  در غرب آفریقا که با الجزایر، بورکینافاسو، نیجر، گینه، سرنگال و  

میلیرون   کیر وسرت یبت درصد جمعیر  94 1شود.است و به هشت ناحیة کشوری تقسیم می مرزهمموریتانی 
( و گررا یملسکوالر و ) 2جنبش شورشی توارگ 2012ژانویة  17ها با حملة نفری آن مسلمان هستند. ناآرامی

یک هفته پیش از برگرزاری انتخابرات ریاسرت     مارس، 22به شهر مناکا در ناحیة گائو آغاز شد. در  3ان ام ال
وقرت،   جمهرور رئریس  کودتا کردند و 4ن آمادو هایاسانگوجمهوری، گروهی از نظامیان مالیایی با رهبری کاپتا

المللی قرار گرفت. با وض  را کنار زدند. این اقدام مورد محکومیت کشورها و نهادهای بین 5آمادو تومانی توره
انجمن نظرامی   غرب آفریقا( و اتحادیة آفریقا، هایدولتجامعة اقتصادی ) 6ی شدید از سوی اکواسهامیتحر

مرذاکرات میران اکرواس و     ام خود به اِعمال قواعد جاری کشور و برگزاری انتخابات را اعالم کررد. کودتا التز
عنروان  بره  7منعقرد شرد کره طبر  آن، دیونکنردا ترائروره       2012کودتاگران انجام گرفت و توافقی در آوریل 

 .(ICC prosecutor report, situation in Mali, 2012: 8,11)جمهور موقت تعیین شد رئیس
های سلفی اسالمی ماننرد انصرارالدین، عقریم و موجرائو برر      همزمان با مذاکرات و توافقات مذکور، گروه

آوریل، شهرهای بزرگ گائو، کیدال و تیمبوکتو را تصررف   2های شمال کشور افزودند تا جایی که در ناآرامی
کتو و کیدال در سیطرة انصرارالدین و  کردند و نیروهای دولت را به جنوب راندند. در اواخر ژوئن، نواحی تیمبو

 (.ICC prosecutor report, situation in Mali, 2012: 9)ناحیة گائو به تصرف موجائو درآمد 
دولت موقت در سپتامبر از اکواس درخواست کمک کرد تا به سرکوب شورشیان بپردازد. اکرواس از یرک   

منظور جدایی از القاعرده و کمرک بره حرل     ارالدین بهجمهور بورکینافاسو مأموریت مذاکره با انصسو به رئیس
بحران را داد و از سوی دیگر دولت موقت را تشوی  به اخذ کمک از شورای امنیت کرد. با انعکاس موضرو   

را تصویب کرد و ضمن یادآوری مسئولیت مرتکبران   2071اکتبر، قطعنامة  12به شورای امنیت، این نهاد در 
المللری در مرالی را   وستانه، از اکواس و اتحادیة آفریقا خواست طرح مداخلة برین ی حقوق بشر و بشردهانقض

نفرری   3300به اتفاق آرا با مداخلرة   2012نوامبر  11روز به شورا تسلیم کنند. اکواس در  45ترسیم و ظرف 
  (Onuoha & Thurston, 2013: 4). خود در چارچوب آفسیما موافقت و آن را به شورا اعالم کرد

ی آفریقایی را بره  هادولت، طرح را تأیید و 2012دسامبر  20مورخ  2085رای امنیت طی قطعنامة شو
ملزم کرد. قطعنامة مذکور در عرین حرال، مقامرات دولرت انتقرالی را بره        سال کاجرای آن ظرف مدت ی

 رد.، تشوی  کاندکردهی تروریستی قط  هاسازمانی درگیر که ارتباطشان را با هاطرفمذاکره با 

                                                           
1. Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou,Sikasso, Timbuktu and the capital district Bamako. 

2. Tuareg 

3. National Movement for the Liberation of Azawad, 
4. Amadou Haya SANOGO 

5. Amadou Toumani Touré 

6. Economic Community of West African States (ECOWAS) 
7. Dioncounda Traore  
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هزینه و تمهیردات لجیسرتیکی،    نیتأمی مربوط به آموزش نیروها، هاچالشسبب وجود از یک سو به
ی شرد و از سروی دیگرر، مرذاکرات اکرواس برا       نر یبشیپ 2013اعزام نیرو اکواس در بهترین حالت پایان 

بره سرمت    نهرا آژانویة شورشیان، پیشروی  9بر آن، عملیات مواجه شد. افزون بستبنی درگیر با هاطرف
. در  (Lunn et al., 2013:1) سراخت  الوقرو  بیقری نزدیک، تصرف کل خاک مالی را اندهیآجنوب و در 

سرعت اقردام و  این شرای  بغرنج، مقامات دولت موقت از فرانسه درخواست کمک کردند. دولت فرانسه به
هاجم مسرلحانة شورشریان در   منظور توقف تحمالت هوایی به 1، تحت عملیات سروال2013ژانویة  11در 

نیروی زمینی، در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتری   4500جنوب مالی را آغاز کرد و بالفاصله قریب به 
 .(Bannelier & Christakis, 2013: 856) مالی اعزام کرد که مورد همراهی نظامیان چاد قرار گرفتند

هرای جهرادی و تروریسرتی، ممانعرت از     شروی گروهمنظور توقف پی، این عملیات بههایفرانسوبه بیان 
در جنوب، کاهش پتانسیل انجام این اعمال و اطمینان از امنیت  هاگروهة این لیوسبهی بیشتر هاجرمارتکاب 
خرود   یرسم ةرانسه در نامف (Lunn et al., 2013: 4).فرانسوی و دیگر شهروندان اروپایی در مالی بود  5000
امرروز بره درخواسرت کمرک      فرانسره » :دیر گویسازمان ملل متحد مر  تیامن یبه شورا 2013 یةژانو 11در 

 از یسرت یبرا عناصرر ترور   یمرال  .پاسخ داده اسرت  ئورهترا ونکونداید یآقا ،یمال یجمهورجمهور موقت رئیس
مواجه شرده   کندمی دیآن را تهد تیجمع تیو امن ت دولتیو موجود یارض تیکه در حال حاضر تمام شمال
کره در   ییآنهرا  ژهیر ومرا، بره   یبا شرکا یدرخواست و در هماهنگ نیا مسل  فرانسه، در پاسخ به یروهاینو 

 (S/2013/17).  «دپردازیم هاستیدر مبارزه با ترور یمال یاز واحدها تیحمابه منطقه هستند، 

شرمالی مرالی و    حمالت نیروهای مالی با پشتیبانی نیروهای فرانسه و چاد موجب آزادسازی نواحی و شهرهای
های شورشی به مناط  کوهستانی شمال شد که البته این مناط  نیز از حمالت نیرروی هروایی   پناهنده شدن گروه

به ترک مرالی   2013دولت فرانسه تأیید کرد که نیروهای فرانسه از آوریل  2013مارس  6فرانسه در امان نماند. در 
  (Lunn et al., 2013: 5). گیرندر را به عهده میاقدام و نیروهای آفریقایی، امنیت در این کشو

المللری قررار گرفرت و اعتراضری بره      مداخالت نظامی فرانسه و آفریقا در مالی مورد تأیید جامعة برین 
و شرورای امنیرت    دبیرکرل سرازمان ملرل متحرد     ای،های منطقهها، سازمانفرانسه نشد. بسیاری از دولت

 حمایت خود را اعالم کردند.  (preamble of S/RES 2100, 25 April 2013)سازمان ملل متحد 
اهمیت دارد. وزیرر خارجرة    المللنیبنظر از تأیید گسترده، ارزیابی دالیل فرانسه از منظر حقوق صرف

وزیر موقت مرالی، دفرا  مشررو  جمعری در برابرر      وقت فرانسه، دالیل مداخله را درخواست کمک نخست
که البتره بعردها، دفرا  مشررو  در میران       2شورای امنیت اعالم کرد 2085 ةقطعناماقدامات تروریستی و 

  (Bannelier & Christakis, 2013: 857-858).مبانی اقدام فرانسه تکرار نشد 

                                                           
1. Serval 
2. Press conference by M. Laurent Fabius, French MFA, 11 January 2013, at: 

www.basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier= 
baen2013-01-14.html qtd. in Bannelier & Christakis, 2013: 858 
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 مشروع و مجوز شورای امنیت دفاع. 2

پیش از تأمل بر دفا  اصلی دولت فرانسه یعنی دعوت به مداخله، شایسته اسرت دیگرر دالیرل مطروحره     
 طور مختصر ارزیابی شود.عنی دفا  مشرو  و مجوز شورای امنیت  بهی

 

 . دفاع مشروع1. 2

دفا  مشرو  جمعی از جمله دالیلی بود که فرانسه در آغاز حمله به مالی به آن استناد کرد، لکن در ادامره  
الی شرناخته  عنوان یکری از مبرانی مداخلره در مر    الوصف از آنجا که این تأسیس بهاز آن چشم پوشید. م 

(، 290: 1396شرود )زمرانی و نیکروئی،    شود و بعضاً به ارتباط میان آن و دعوت به مداخله اشراره مری  می
 ناگزیر به ارزیابی آن هستیم. 

با تنظیم منشور ملل متحد، توسل به زور ممنو  و تنها دو استثنا بر آن پذیرفته شد؛ دفرا  مشررو  و   
ی نظامی کنگو همسرو برا نظرر قبلری     هاتیفعالی رأی دادگستری در المللبین مجوز شورای امنیت. دیوان

منشور )اصل من  توسرل   2مادة  4نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، بند ی نظامی و شبههاتیفعالی رأخود در 
به زور( را سنگ بنای منشور دانست و تأکید کرد که جز موارد اقدام شرورای امنیرت ذیرل فصرل هفرتم،      

 :ICJ, 2005) منشرور هسرتند   51ی سخت منردرج در مرادة   هاتیمحدوداز به اقدام در صرفاً مج هادولت

para.148)  .توانند از خود و همچنرین از کشرورهایی   دفا  مشرو  حقی است که کشورها براساس آن می
طور انفرادی یا جمعی، مقابرل  العمل نظامی فوری بهکه با آنها همبستگی سیاسی و امنیتی دارند، با عکس

 وشرده   منشور مرنعکس  51در مادة  (. این ح 87: 1376حملة مسلحانه دفا  کنند )کدخدایی و زرنشان، 
دیوان عمدتاً تفسیر مضی  از آن مقرره اختیار کرده است، از جمله آنکره در کنرار رعایرت شرروطی چرون      

 :ICJ Reports 2003) توجره ضرورت، فوریت و تناسب، وقو  حملرة مسرلحانه برا دامنره و آررار شرایان       

para.51)       را شرط الزم برای استناد بره ایرن مراده دانسرته اسرت(ICJ, 2004: para.139)   ؛ شررطی کره
(، (ICJ Rep 1986, para.195شرط دفا  مشرو  در حقروق عرفری نیرز اسرت     پیش بر نظام منشور،عالوه

 دفا  را سنجید.  ضرورت و تناسب  توانیم، چراکه بدون حمله، چگونه رسدیمنظر البته منطقی به

نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، دفا  مشرو  جمعری  ی نظامی و شبههاتیفعال طب  رأی دیوان در قضیة
در صورتی معتبر است که پس از وقو  حملة مسلحانه، دولت قربانی تعرض به خود را اعالم کررده باشرد.   

 ICJ Rep).اسرت   دولت قربانیاین دفا  ضمن رعایت شروط عمومی دفا  مشرو ، وابسته به درخواست 

1986, paras. 103-4) بیان دیوان در قضیة دیوار حائل، دفا  مشرو  جمعی درخواست دفرا  از سروی    به
 (ICJ, 2004: para.139). یک دولت در مقابل حملة مسلحانه است 

ا توجره بره   ی کررد و بر  معرفر منزلة حملرة مسرلحانه   دولت فرانسه در آغاز ماجرا، اقدامات شورشیان را به
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های شورشری  که اقدامات نظامی گروهدرحالی درخواست مقامات مالی، دفا  مشرو  جمعی را محق  دانست،
گسرترده باشرد، ایرن     آنهرا در مقیاسی نیست که حملة مسلحانه در نظر گرفته شود. حتی اگر ابعراد اقردامات   

بل ارتکراب اسرت. در بحرران مرالی،     مسئله مورد اختالف است که آیا حملة مسلحانه توس  غیر دولت نیز قا
 گرفته توس  اتبا  این کشور و نه توس  یا حتی از جانب دول دیگر صورت گرفت.های انجامعمده شورش

اسرت   مسئلة دیگر، موضوعیت داشتن/نداشتن مکان جغرافیایی حمله در امکان استناد به دفا  مشرو 
است. مسئله آن است که آیا ضرورت دارد حملة منشور محل اختالف  51سبب عدم تصری  در مادة که به

ی رأوضرو  در  ممسلحانه از خارج مرزها بر کشور قربانی صورت پذیرد تا ح  بر دفا  مستقر شرود. ایرن   
را در وضعیت مورد  51المللی دادگستری در قضیة دیوار حائل مطرح شد و دیوان مادة مشورتی دیوان بین

 ,ICJ). ، در داخل اسرائیل و نه از بیرون آن، قابرل اعمرال ندانسرت   هادعاشددلیل وجود تهدید بررسی، به

2004: para.136)   داشرت و دفرا  مشررو  در     دیر تأکی شورشی هاگروهالبته فرانسه بر تروریستی بودن
مقابل آن را مدعی بود. پس از واقعة یازده سپتامبر این نظر تقویت شد که اگر مرتکرب حملرة مسرلحانه،    

 ,Garwood- Gowers)توان با شرروطی در برابررش دفرا  مشررو  کررد      یستی باشند، میهای ترورگروه

ی باشد که شدت آن بره حرد مخاصرمة مسرلحانه     اگونهبه. در این حالت، باید حملة تروریستی (4 :2004
، حملة واقعی تروریستی پیش از دفرا   (Ratner, 2012: 2) برسد، آن حمالت منتسب به دولت دیگر باشد

 (Smith, 2006: 1).رخ داده باشد و استفاده از زور در دفا  مشرو ، ضروری و متناسب باشد  مشرو 
هرای  شروط این نظریه در قضیة مرالی وجرود نردارد. شردت اقردامات گرروه       شودیمچنانکه مالحظه 

مرانی  همتراز حملة مسلحانه باشد، ز آنها، ضمن آنکه حتی اگر اقدامات رسدینمتروریستی به آستانة مقرر 
شک چنین ارتباطی نه در بحران مالی کره در  مثبت ح  دفا  مشرو  است که منتسب به دولتی باشد؛ بی

 هیچ کشور دیگری قابل کشف و اربات نیست.
منشور ملل متحرد، مجروز اعمرال     51که وقتی مادة  اندکردهبرخی اندیشمندان به نکتة ظریفی اشاره 

است که برای یک  نامأنوسدهد، کمی منشور می 2مادة  4یت بند زور علیه دولتی دیگر را با وجود ممنوع
 :Ratner, 2012) ، سرخن بررانیم  قلمروشدولت از اعمال ح  دفا  مشرو ، بدون کاربرد زور در خارج از 

بر این باید به این نکتة ظریف اما مهم توجه داشت که دفا  مشررو  اسرتثنایی برر اصرل منر       افزون .(5
یات آن درون مسرتثن و توجهی بره کراربرد زور و    هاستدولت بر رواب اصلی حاکم  توسل به زور است که
  قلمرو یک دولت ندارد.

در مجمو ، عدم وقو  حملة مسلحانه، عدم ارتکاب اقدامات خصرمانه توسر  دولرت، عردم حملره از      
ل درون یرک  ی اصل من  توسل به زور و استثنائات آن برر مسرائ  ارتباطیب ترمهمسرزمین دیگر و از همه 

 .دزاسیمکشور، امکان استناد به دفا  مشرو  در قضیة مالی را منتفی 
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 شورای امنیت و بحران مالی  .2. 2

شورای امنیت و وفاق موجرود میران اعضرای شرورا و نهادهرای       2085از جمله دفاعیات فرانسه، قطعنامة 
شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفرت.  های متعدد ها و بیانیهای بود. بحران مالی موضو  قطعنامهمنطقه
 9مرارس،   22ی شورا مرورخ  ارسانههای شورا، بیانیه استیر 2012 لیآور 4مارس و  26های مورخ بیانیه

 2065هرای  و قطعنامره  2013ژانویرة   10 و 2012دسرامبر   11سرپتامبر،   21اوت،  10جرون،   18آوریل، 
 این شوراست. یهامیتصمو  هاهیتوصحاوی  2100و  2085، 2071،

 دیتأککند و ضمن کرات کنار زدن حکومت منتخب دموکراتیک مالی را محکوم میدر این اسناد، شورا به
اکواس، اتحادیة آفریقا، نمایندة دبیرکرل و   هایتالشبر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت و یکپارچگی مالی، از 

کند. شورا بر بازگشت به نظرم  ران حمایت میالمللی در راستای حل بحای و بینسایر دول و نهادهای منطقه
ورزیده و نگرانی عمی  خود از خطر تروریسم در شمال مالی را ابرراز و   دیتأکمبتنی بر قانون اساسی در مالی 

کنرد. همچنرین   ی حقوق بشردوستانه و مصونیت افراد تحت حمایت دیپلماتیک را محکوم مری هانقضتمام 
ی بشردوستانه به مردم را تشوی  کرده و از جامعرة جهرانی نیرز    هاکمکن برای رساند هاسازمان هایتالش

ی نزدیرک و جردی میران مقامرات دولرت انتقرالی و       بر همکاراز این اقدامات حمایت کنند. شورا  خواهدیم
 (S/RES/2056/2012).کند می دیتأکی سیاسی اجتماعی برجستة کشور نیز هاتیشخص

برای اخذ امتیازهای سیاسی یا کسب پول و افرزایش   هاستیتروری توس  ریگگروگانربایی و کودک
ی شوراست و حمله به غیرنظامیان، تخریب، صردمه بره امراکن مرذهبی     هادغدغهو آوارگان از  پناهانیب

شود. همچنین ضمن حمایرت  شدت محکوم میخصوص آرار میراث مشترک بشریت یونسکو بهتاریخی به
وگوها را با نمایندگان قانونی سیاسی و اجتماعی منطقة شرمال برا   گفت اهدخویماز مقامات دولت انتقالی 

المللی توسعه دهند و به ترسریم نقشرة راه، ایجراد و تحکریم نهادهرا      حمایت اکواس و دیگر نهادهای بین
 (S/RES/2071/2012).خصوص نهادهای نظامی و امنیتی و برگزاری انتخابات آزاد، اهتمام ورزند به

وزیر دولت انتقالی مالی ، نخست2012سپتامبر  18ادامه داشت تا شرای  وخیم شد و در  هاهیتوصاین 
 براساس یاقطعنامه بیتصو با تیامن یشورا کرد درخواستی به دبیر کل سازمان نوشت و طی آن انامه
 یمرال  ینظام یروهاین به کمک یبرا یالمللبین ینظام یروین کی حضور متحد، ملل منشور هفتم فصل
در  سرابقه یبر . وی به بحرران امنیتری   کند زیتجو را یمال شمال درشده تصرف مناط  یریگبازپس جهت

 هاستیترورشمال مالی اشاره کرد و از اشغال سه منطقه توس  قاچاقچیان مواد مخدر، مجرمان مختلف و 
ریخی در گرائو و  صورت اعدام، تجراوز، غرارت، تخریرب ابنیرة ترا     و نقض هر روزة حقوق بنیادین مردم به

 (S/2012/727). تیمبوکتا خبر داد و اعالم کرد وضعیت بشردوستانه کشور به حالت هشدار رسیده است 

دسرامبر   20شرورا مصروب    2085، قطعنامة است ینظامآنچه مستند دولت فرانسه در اقدام به دخالت 
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کنرد و در همران   حمایرت مری   قطعنامه از اعزام آفیسما به این قلمرو 7،9،11،13،14بندهای  .است 2012
مقتضری   هر کمرک »در تدارک نیرو به آفسیما  خواهدیمنف  یحال از دیگر دول عضو مشتمل بر دول ذ

 .(S/RES/2085/2012) را انجام دهد« های تروریستیتوس  گروه جادشدهیابرای کاهش خطر 
رهبرران آفریقرایی    نبرود و عملی  2013دلیل مشکالت لجستیکی، اعزام آفسیما تا پیش از سپتامبر به

ژانویة  8رو با ارسال نامة ای بتواند برندة جنگ علیه شورشیان باشد، ازاینمطمئن نبودند که نیروی منطقه
 ی غربی کمک خواستند.هاقدرتبه ناتو، از  2013

، درست پریش از حملرة فرانسره اظهرار کررد کره ایرن        2013ژانویة  10دو روز بعد، شورا در بیانیة 
اندازد، بلکه موجد تهدید مستقیم ربات و تمامیت ارضی مالی را به خطر می تنهانهشدن اوضا   رتمیوخ

ها در جهت کراهش  آفسیما و کمک دولت تر یسر. در نتیجه اعزام استالمللی علیه صل  و امنیت بین
ز کررد کره   روز بعد فرانسه عملیات نظامی سروال را آغرا  (SC/10878). را خواستار شد جادشدهیاخطر 

 Statement of the President of the ECOWAS Commission).مورد قدردانی اکواس قرار گرفرت  

on the Situation in Mali, 006/2013 12 January 2013) 
هرا  صراحت جواز دخالت نظامی در مرالی را بره دولرت   شورا به 2085رخالف ادعای فرانسه، قطعنامة ب
سهولت تاب تفسیر موس  و اعتقاد بره جرواز   ی طراحی شده است که بهاگونهبهدهد، لکن عبارات آن نمی

تواند تزلزل و عدم ربات را بررای روابر    می -ستیننیز  سابقهیبکه -اقدام نظامی را دارد. این رویة شورا 
و بردون  المللی عنوان تهدید علیه صل  و امنیت بینکه با اعالم وضعیتی بهطوریالمللی هدیه کند؛ بهبین

شورا و با گنجاندن عباراتی کلی در هر مناقشه، بره یرک عضرو شرورای      دائمنیاز به اقنا  تمامی اعضای 
اعطرا   -در آن وضعیت اشیاسیسو شاید برای تعقیب مناف  -امنیت اجازة اقدام نظامی به صالحدید خود 

اقدام نظامی توس  آفسیما را  تاب تفسیر موس  در 2085آنکه، عبارات کلی قطعنامة  ترمهمکند. نکتة می
 واق  جوازی برای فرانسه نیست.دارد و به

، عملیات سری  نیروهای فرانسه برا درخواسرت   2013آوریل  25شورا نیز در قطعنامة بعدی خود مورخ 
گرفتره  صرورت  هرای ترالش مقامات دولت انتقالی برای توقف تروریسم و پیشروی بره جنروب را تأییرد و    

مامیت ارضی مالی توس  نیروهای امنیتی و دفاعی مالی با پشتیبانی نیروهای فرانسوی و منظور اعادة تبه
جای آفسریما، بره نیروهرای    به 1آفسیما را تحسین کرد. شورا پس از اعالم تصمیم خود به ایجاد مینوسما

قدام مقتضری  ا هرگونهفرانسوی اجازه داد از آغاز کار مینوسما در جهت پشتیبانی از این مجموعه به اتخاذ 
شورا نیز اجازة اقدام نظامی  2100شود قطعنامة چنانکه مشاهده می(S/RES/2100/2013). مبادرت ورزند 

 ی مینوسما کرده است.هاتیفعالفرانسه را محدود به حمایت از 

                                                           
1. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 
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های صادره از سوی شورا پیش از آغاز عملیات سرروال بره فرانسره    قطعنامه دشویمچنانکه مالحظه 
زده  دییتأو پس از مداخله نیز ضمن اشاره به دعوت مقامات مالی بر آن مهر  دهدینملت نظامی اجازة دخا
ترتیرب جروازی از   ی مینوسما کرده اسرت. بردین  هاتیفعالاقدام را منحصر به پشتیبانی از  هرگونهو جواز 

 . گرددینمسوی شورای امنیت برای مداخلة فرانسه در مالی مشاهده 

 

 الملل  له در حقوق بینبه مداخ دعوت. 3
پیش از تقاضای مداخلة مقامات مالی، دعوت به مداخلة نظامی دولرت خرارجی در مخاصرمة داخلری دولرت      

از دولرت   تیر در حما 1964میزبان، در قضایای متعددی رخ داده اسرت. ورود بریتانیرا بره اوگانردا و کنیرا در      
منظور برقراری و اعادة نظم، مداخلة به 1982در لبنان  ، فرانسه، ایتالیا و انگلیسمتحده االتیامرکزی، دخالت 

دلیل محرل تردیرد برودن صرالحیت مقامرات      که البته به 1983و گرانادا  1965در دومینیکن  متحده االتیا
و  1968ی اسرلواک چرک ، 1956ها شرد یرا مداخلرة شروروی در مجارسرتان      ة مورد اعتراض دولتکننددعوت

 (Doswald-Beak, 1986: 228-241). های ساختگی و اجباری بودند رخی دعوتزعم بکه به 1979افغانستان 
الملل به این پدیده قبل و بعد از منشور متفاوت بوده است. در حقوق قبل از منشور رویکرد حقوق بین

که دولت مرکزی بر کل  1«ناآرامی»ة جواز یا عدم جواز مداخله است. در حالت کنندنییتعسط  مخاصمه، 
 2توان مداخلة نظامی کررد. سرط  بعردی شرورش    کند، تنها به درخواست او مین اعمال کنترل میسرزمی

است که شورشیان بخشی از سرزمین را تصرف کنند؛ در اینجا هرگونه کمکی بره هرر دو طررف ممنرو      
و تصرف سرزمین توس  شورشیان به میزان یا بیشتر از دولت مرکرزی،   هایریدرگاست. در صورت تداوم 

نظرام منشرور در ایرن     .(Shaw, 2017: 875)به نف  هر کردام وارد شرد    توانیمو  دیآیمپدید  3خاصمهم
این سند ممنو  شده، منر  توسرل بره زور در روابر  میران       4مادة  2در بند  آنچهخصوص حکمی ندارد. 

البته این سکوت منشور مان  از اتخاذ موض  توس  دکترین و نه در درون قلمرو یک دولت است.  هادولت
دعوت بره مداخلره    1975ابتدا در قطعنامة  المللنیبمشسسة حقوق های سازمان ملل نشده است. و ارگان

را ممنو  اعالم کرد. در خصوص مصادی  مداخلة نظرامی مبتنری برر     در جنگ داخلی به نف  هر دو طرف
تمثیلی بدین شرح ذکر کرده است: اعزام نیروهرای مسرل  یرا داوطلبران      یفهرستدعوت، قطعنامة مذکور 

نظامی، کارشناس یا مربی برای هریک از طرفین درگیر در جنگ داخلی یا اجازه اعزام یا اقدام این افرراد؛  
منظور حمایت هریک از طرفین درگیر در جنگ داخلری یرا   به رمنظمیغایجاد یا آموزش نیروهای منظم یا 

جاد و آموزش این نیروها؛ فراهم کردن تسلیحات و سایر ادوات جنگری بررای هریرک از طررفین     اجازة ای

                                                           
1. Rebellion 
2. Insurgency 
3. Belligerency 
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درگیر در جنگ داخلی یا اجازة فراهم کردن این تجهیزات؛ کمک مالی یا اقتصادی به هریرک از طررفین   
ور در قرار دهد، بدون آنکه به استثنای مرذک  ریتأرکه نتیجه جنگ را تحت طوریدرگیر در جنگ داخلی به

لطمه زند؛ قرار دادن سرزمین خود در اختیار هر یک از طرفین درگیر در جنگ داخلی یرا   3مادة « ب»بند 
ی مذکور به عنوان مرکز تدارکات یا انجام عملیرات یرا   هاطرفاجازه استفاده از سرزمین توس  هر یک از 

جنگی یرا انتقرال اطالعرات نظرامی     یا انتقال ادوات  رمنظمیغیا عبور نیروهای منظم یا  هایشورشپایگاه 
ی بر نواحی مهم و راهبرردی کشرور   مشررکنترل  گونهچیهبرای هر طرف و شناسایی حکومت موقتی که 

 The Draft Report of The ILI on The Principle of Non-Intervention in Civil)مربروط را نردارد   

Wars, 1975: Art.2)  . های فنری و اقتصرادی   دوستانه، اعطای کمکهای بشرکمک ،3قطعنامه در مادة
از  زشرده یتجوهای مطاب  منشرور یرا توصریه و    یی بر نتیجة جنگ ندارد و مساعدتبسزاکه احتمال تأریر 

 کند.سوی سازمان ملل را از فهرست مذکور استثنا می
ت برخالف انجمن، مصوبات و رویکرد ارکان سازمان ملل نسبت به مشروعیت دعوت به مداخلره مثبر  

مرادة   e. در قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجم  عمومی سازمان ملل، مفهوم مخالف بند شودیمارزیابی 
 GA Resolution)دانرد  ، استفاده از نیروی نظامی برا رضرایت دولرت میزبران را مصرداق تجراوز نمری       3

A/RES/3314)رو نظر به جواز مداخلة نظامی با رضایت دارد.، ازاین 
صراحت بر مشروعیت دعوت به مداخله، مهر تأییرد زده اسرت. دیروان در    دادگستری به المللیدیوان بین
توان گفت چه چیزی مشکل می»کند: نظامی آمریکا در نیکاراگوئه تصری  میهای نظامی و شبهرأی فعالیت

کشور قابل ماند اگر مداخله که قبالً با درخواست دولت یک الملل باقی میاز اصل عدم مداخله در حقوق بین
در آن صورت، هر کشوری مجاز است در هرر   شد، به درخواست طرف مقابل نیز مجاز باشد.قبول دانسته می

 :ICJ Rep, 1986). زمان در امور داخلی دولت دیگر مداخله کند خواه به درخواست حکومت خواه شورشریان 

Para. 246) ه را تنها با درخواست دولت مرکرزی  در قضیة اقدامات نظامی در سرزمین کنگو نیز دیوان مداخل
خرود، حر  ذاتری و     387. شورای امنیت نیز در قطعنامة (ICJ Rep 2005: paras.42-53) قابل قبول دانست

مشرو  هر کشور در اعمال ح  حاکمیتش برای درخواست کمک از کشور یا گروهی از کشرورهای دیگرر را   
 Draft articles) هرا المللی دولتنویس مسئولیت بینیشپ 20. تفسیر مادة (SC/Res, 387, 1976) تأیید کرد

on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001:72-

 (Shaw, 2017: 876; Dinstein, 2011: 119)و نظرهای اندیشرمندان   (Nolte, 2010: 6) هادولت ، رویة(75
لبته در خصوص مبنای مشروعیت آن، نظرهرای حقوقردانان متفراوت اسرت، ماننرد      ا نیز با دیوان همسوست.

المللی و عدم تضراد برا اصرل حاکمیرت     استثنای عرفی بر من  توسل به زور، رضایت در حقوق مسئولیت بین
 .(Visser, 2019: 43)اختصاص داشتن به درون سرزمین یک دولت دلیل به و تمامیت ارضی هادولت

که مداخلة نظامی طوریشد، به لیتعدتا حدی  2011جمن در قطعنامة بعدی در سال موض  مخالف ان
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در پروتکرل دوم الحراقی بره     شرده فیتعرکه به حد مخاصمة  در سط  تنش، ناآرامی و شورش را تا جایی
هرای بنیرادین   های ژنو نرسد، تنها به نف  دولت مرکزی، با رعایت کامل حقروق بشرر و آزادی  کنوانسیون

 .The Draft Report of the 10th commission of the ILI, 2011: Arts. 2,3)) داندیم مجاز
ی هرا حالرت مفید فایده است. در نظرهای نهادها و اندیشمندان بارهرا برر تفکیرک     دو نکتهدر اینجا ذکر 
تعیرین   ورود کررد،  تروان یمر و براساس آن، امکان مداخله و اینکه به نفر  چره کسری     شودیممنازعه تأکید 

تا بتوان قاعدة هر دسرته   کنندینمی شورش را مشخص بنددستهها اغلب که در عمل، دولت، درحالیدشویم
ی خارجی به مقامات دولتی بررای سررکوب یرک شرورش     هاکمکطور کلی رسد بهنظر میبه را اعمال کرد.

یی چرون آسرتانة   هاتیوضعر همچنین د. شرطی که دولت میزبان درخواست کرده باشدمشرو  است، البته به
 ی دولت مرکزی یا نقض جدی حقوق بشر شورشیان، اعطای چنین کمکی محل تأمل است.فروپاش

نکتة دیگر تنویر رابطة دو تأسیس دعوت به مداخله و دفا  مشرو  جمعی است؛ امری که گاه توسر   
مبنا و زمینة اجررای متفراوتی   . این دو مفهوم از مستقل یکدیگرند و ردیگینمنویسندگان مورد توجه قرار 

المللی دادگستری برای دفا  مشرو ، وقرو   توضی  که اوالً نگاه غالب و مورد تأیید دیوان بیندارند، بدین
که منازعات داخلی این وصف را ندارد؛ رانیاً حملة مسلحانه باید توس  دولرت  حملة مسلحانه است، درحالی

دفا  مشرو  علیه  رالثاً؛ دگیریمی انجام ردولتیغوس  بازیگران صورت گرفته باشد، لکن منازعات داخلی ت
برای مقابله برا برازیگران غیردولتری    که دفا  مشرو  درون سرزمین اوست، درحالی و عمدتاًدولت مهاجم 

آنکه، دفا  مشرو  اسرتثنایی   ترمهماز همه (Visser, 2019: 44). است  کنندهدعوتدرون سرزمین دولت 
 ی که دعوت به مداخله به آن ارتباطی ندارد.احوزه ست؛هادولتوسل به زور در رواب  میان بر اصل من  ت

 

 ماهیت و شرایط دعوت به مداخله و ارزیابی بحران مالی در آن چارچوب. 4
 شرود یمر ناشری   المللحقوق بین ةاقتدار کامل آن بر قلمرو خود در محدوددعوت به مداخله از حاکمیت دولت و 

هرای شورشری کره ربرات حاکمیرت را بره خطرر        قانونی آن با رضایتی معتبر و برای مقابله با گرروه  که مقامات
بره   1طور موردی یرا از طریر  معاهرده   تواند بهاین رضایت می (Hafner, 2009: 415).د کننیماند، اقدام انداخته

 سازد.له را مرتف  می، شائبة نقض اصل عدم مداخکنندهدعوترضایت قبلی دولت  دولت دیگر اعطا شود.
این رضایت باید صری ، آزادانه و از روی اختیار بوده و شخص ابراز کنندة آن از صالحیت این اظهرار  

الملل قابل انتساب به آن کشرور  برخوردار باشد تا مطاب  حقوق بین کنندهدعوتطب  قانون داخلی کشور 

                                                           
ورای صل  و امنیرت افریقرا و   . با تشکیل ششودیمی در معاهدات گنجانده امنطقهدر قارة آفریقا جواز مداخله به نیروهای  .1

اعطای اختیارات گسترده به آن و انعقاد پروتکل دوربان امکان مداخله در شرایطی بردون رضرایت دولرت مرکرزی نیرز      
 است.  شده ینیبشیپ
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قدرت خارجی جهت حضور آن قردرت مرورد   و متکی به  نشاندهدستشود. دعوت به مداخله توس  دولت 
( 1989) پانامرا ( و آمریکرا در  1979( و افغانستان )1956تأیید نیست، مانند حضور شوروی در مجارستان )

(Dinstein, 2011: 121-123).       با احراز رضایت واقعی، دولت رانی بایرد بره شرروط رضرایت در سررزمین
این امر واقف باشد که رضایت مذکور، قابل استرداد است و دولت میزبان و اهداف مقرر محدود بماند و بر 

  (ICJ, 2005: paras. 197-199).ی در میان نباشد، هیچ تشریفاتی برای استرداد وجود ندارد امعاهدهاگر 
استرداد آن از قطعنامة تعریف تجاوز نیز قابل استنباط است، آنجرا کره در   عمل در محدودة رضایت و 

نیروهاى مسل  یک دولت که در سرزمین دولت دیگر مستقر  هرگاهن کرده است که بیا 3ش  پنجم مادة 
ادامره   یا به حضور خود پس از پایان مردت مرورد توافر     کار روندبه، آمدهعملبهتواف   برخالفاند، شده
دعوت، عمل تجاوزکارانه خواهد بود. البته بدیهی است که منظور از عمل در محدودة رضایت دولت دهند
توانرد مبرادرت ورزد   از سوی میزبان می شدهنییتعبه آن گونه اعمال  گرمداخله، آن است که دولت کننده

طرور مثرال دولرت    بره  از لحاظ حقوقی اختیار و صالحیت انجام آن را داشرته باشرد.   کنندهدعوتکه خود 
 ردازد.تواند به نقض حقوق بشر یا بشردوستانه مردم با رضایت میزبان بپنمی گرمداخله

مواجه شویم، هیچ گروهی صرالحیت   1اگر قدرت مرکزی نابود شود و با دولت ناتوان نکتة دیگر آنکه،
 (Dinstein, 2011: 123). استرداد رضایت را ندارد 

اسرت کره ایرن امرر، در دورة زمرانی       کننرده دعوتشرط دیگر، اعمال کنترل مشرر بر سرزمین توس  
قفة کوتاه در کنترل مشرر حکومت قانونی بر سرزمین، مشروط بر آنکره  خواهد بود و بروز و مدنظرطوالنی 

 (.87: 1391شود )زمانی، سرعت صورت گیرد، نادیده انگاشته میاقدام جبرانی به
و  شودینمة دیگری نیز در بحث دعوت به مداخله مطرح است که نظر واحدی دربارة آن استنباط مشلف

کره   دانندیماست. برخی آن را معیار اعتبار و صحت دعوت  نندهکدعوتآن، وجود مشروعیت دموکراتیک 
توانرد در  (. برخی دیگر معتقدند این ویژگی مری 291: 1396مطرح شده است )زمانی،  مشررجای کنترل به

(. نظر دیگر آن است که تنهرا  84: 1391را پر کند )زمانی،  مشررموارد استثنایی خأل ناشی از فقدان کنترل 
. بره بیران دیگرر،    (Frank, 1992: 46) جاز است که برای اعادة مشروعیت دموکراتیک باشرد ی مامداخله

است. اگر مقصود، حل مناقشة سیاسی به نف  دولت مستقر  کنندهنییتعهدف مداخله نیز در مشروعیت آن 
باشد، مشرو  نیست. مبنای این نظر، برداشت موس  از اصل تعیین سرنوشت است که طب  آن مردم ح  

رو حفرظ شرود، ازایرن    هرا یخرارج از دخالرت   اشیاسیسبر انتخاب نظام مدنظر خود را دارند که استقالل 
 (Bannelier & Christakis, 2013: 860).مداخله در این مناقشه، نقض ح  تعیین سرنوشت مردم اسرت  

 ر و مشرو  است.همچنین اگر هدف از مداخله، بازگرداندن منتخبان مردم به حکمرانی فراگیر باشد، معتب

                                                           
1. Failed state 
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 مرشرر فاقد کنتررل   کنندهدعوتکه خصوص زمانیگرایش به سوی مشروعیت دموکراتیک به رسدیمنظر به
است، وجود دارد، لکن نظر اکثریت، کماکان وجود دعوت معتبر از سوی مقامات رسمی دولتی است کره اعمرال   

عنروان رکنری از ارکران    ت دموکراتیک بره . از جمله دالیل رد مشروعی(Shaw, 2017: 877)حاکمیت مشرر دارد 
دعوت به مداخله آن است که براساس اصل برابری طرفین، حکومت خارجی، قاضی مشروعیت دولت نیسرت و  

را از منظر خود تعبیر کند. مداخلره خرارجی نبایرد     آنهادر اعمال ح  تعیین سرنوشت  داننشهروشود حقوق نمی
 (Nguyen, 2019: 17).ید به وضعیت سیاسی آن کشور احترام بگذارد امور داخلی آن کشور را دیکته کند و با

الملل معاصر، مداخلة گفت در حقوق بین توانیمطور خالصه، از حیث مشروعیتِ دعوت به مداخله به
ی یا اشرخاص  ردولتیغحکومت علیه هر موجودیت  هایتالشنظامی با رضایت قبلی و با هدف حمایت از 

ی مسرلحانه کمترر از   هاتیوضعگیرد و در همة کننده انجام مین دولت دعوتخصوصی مستقر در سرزمی
قابل اعمرال اسرت )زمرانی،     اغتشاشی داخلی چون هایناآرامالمللی حتی تنش و مخاصمة مسلحانة بین

ی دعوت به مداخله نیز وجود رضایت قبلی، اعالم آن توس  نمایندگان هامشلفه(. در خصوص 111: 1391
 توس  آنان بر سرزمین سه عاملی است که باید در یک قضیه احراز شود. مشررل دولت و کنتر

وزیر دولت موقت صورت گرفت، در شررایطی کره   گفته، دعوت فرانسه توس  نخستدر پرتو نکات پیش
شورشیان قسمت عمدة سرزمین را در تصرف داشتند و تنها پایتخت و جنوب مالی در اختیار دولرت مرکرزی   

د رضایت به صراحت و با ارادة آزاد توس  مقامات مالی اعطا شده است، امرا مشرروعیت و اینکره    تردیبود. بی
وزیر موقت ترائوره نمایندة کشور است و کنترل مشرر دارد، محل تردید است. ترائوره در پری کودترای   نخست
بسریار بحرانری   صورت موقت روی کار آمد و در روزهای منتهی به حملة فرانسه، وضعیت پایتخرت  به 2012

. از آنجرا کره دولرت ترائروره از سروی جامعرة       آمدیمنظر بود و سرنگونی مقامات وابسته به ترائوره قطعی به
، نمایندگی کشور قابل قبول است، لکن ضعف در کنترل مشرر قابل شدیمالمللی تنها دولت مالی شناخته بین
 مشرو  نیست.   2013ژانویة  11ی عنوقو  مداخله یگرفته در تاریخ رو مداخلة صورتی نیست، ازاینپوشچشم

 & Bannelier) با وجود این، تأیید بعدی شورای امنیرت، حمایرت مردمری بعردی از دولرت ترائروره       

Christakis, 2013: 865)    و اعتقاد برخی به نقش جبرانی مشروعیت دموکراتیک در حالت ضرعف کنتررل
 اعتباری مداخله را متوقف کند.تواند استمرار بی، عواملی است که میمشرر

 

 گیرینتیجه
ورود فرانسه به بحران مالی با سه ادعای دفا  مشرو  جمعری در برابرر اقردامات تروریسرتی، دعروت بره       

 شورای امنیت صورت گرفت.  2085مداخله و جواز مندرج در مفاد قطعنامة 
ن به میان آورد که به حذف ای عرفی سخی قاعدهریگشکلتوان از در خصوص مورد نخست، هنوز نمی
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حملة مسلحانه از ارکان دفا  مشرو  داللت کند؛ ضمن آنکه حتی اگر معتقرد بره اعمرال دفرا  مشررو  برر       
چرون همترراز برودن اقردامات تروریسرتی برا حملرة         سیتأساقدامات تروریستی باشیم و شروط مقرر بر این 
های دیگر منتسب باشند؛ با وجود ایرن در بحرران   ها به دولتمسلحانه یک دولت محق  باشد، باید این گروه

 گرفته توس  اتبا  این کشور صورت گرفت و از جانب دول دیگر نبود.های انجاممالی، عمده شورش
رسد این مداخله منوط بره رضرایت قبلری دولرت میزبران      نظر میدر خصوص دعوت به مداخله نیز به
اسرت و   قلمرروش ی است که دارای کنترل مشرر برر  های حکومتاست. هدف مداخله نیز حمایت از تالش

است. در  کنندهی یا اشخاص خصوصی مستقر در سرزمین دولت دعوتردولتیغگروه هدف، هر موجودیت 
قضیة مورد بررسی، دعوت مقامات موقت مالی در حالی صورت گرفت که بخش زیادی از ایرن کشرور در   

 ترل مشرر الزم بود. تصرف شورشیان قرار داشت و دولت مرکزی فاقد کن
پیش از بررسی دلیل سوم و اکنون که از دفا  مشرو  جمعی و دعوت به مداخلره سرخن رانرده شرد،     
ضروری است موضوعی نظری تبیین شود. گاه نویسندگان، این دو تأسیس را بسیار نزدیرک بره یکردیگر    

وتی دارند؛ بدین توضی  کره اوالً،  که مستقل از یکدیگرند و مبنا و زمینة اجرای متفا، درحالیکنندیمتلقی 
المللی دادگستری برای دفا  مشرو ، وقو  حملة مسلحانه برا شردت و   نگاه غالب و مورد تأیید دیوان بین

نیستند؛ رانیراً حملرة مسرلحانه بایرد توسر  دولرت        گونهنیاکه منازعات داخلی حدت خاص است درحالی
دفا  مشرو  علیه  رالثاً؛ شودیمی انجام ردولتیغیگران صورت گرفته باشد، لکن مناقشات داخلی توس  باز

بررای مقابلره برا برازیگران     کره دعروت بره مداخلره،     درون سرزمین اوست، درحالی و عمدتاًدولت مهاجم 
آنکه، دفا  مشرو  استثنایی بر اصل من   ترمهماست. از همه  کنندهدعوتغیردولتی درون سرزمین دولت 

 ی که دعوت به مداخله به آن ارتباطی ندارد.احوزه ست؛هادولتان توسل به زور در رواب  می
گفرت   تروان یمشورای امنیت  2085به هر رو در خصوص دلیل دیگر فرانسه یعنی جواز مندرج در قطعنامة 

این سند با استفاده از عبارات مبهم، زمینة تفسیر موس  جهت توسل به اقدام نظامی را مهیا سراخت. ایرن رویرة    
که با اعرالم  طوریالمللی تحمیل کند؛ بهتواند تزلزل و عدم ربات را به رواب  بینمی -یستن سابقهیبکه -شورا 

شرورا و برا    دائرم المللی و بدون نیاز به اقنرا  تمرامی اعضرای    وضعیتی به عنوان تهدید علیه صل  و امنیت بین
ی اجازة اقدام نظامی به صرالحدید خرود را   اهمنطقیا نهادهای  هادولتگنجاندن عباراتی کلی در هر مناقشه، به 

نظر از این مالحظه، باید توجه داشت که آن عبارات کلی قطعنامه، بره اقردام نظرامی آفسریما و     اعطا کند. صرف
 .شودینمجوازی برای فرانسه محسوب  واق بهیی معطوف است و قایآفری هادولت
فرانسه هنگام مداخله از منظرر قواعرد حقروق     ، شاید در دید صرف حقوقی بتوان گفت ادلةمجمو در 
الملل از سه منط  قدرت، برابرری و همکراری، تأییرد    الملل قابل پذیرش نیست، اما تبعیت حقوق بینبین

تواند معتبر بودن اقردام فرانسره در بحرران    می گرمداخلهها با دولت بعدی شورای امنیت و همراهی دولت
 بود.  مجاز ییگراتأییدشده و چندجانبه ییگرابهکجانیاز  یبیترک که مالی را دچار چالش نکند؛ بحرانی
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