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 مقدمه

های بشردوستانه نداده الملل را با توجیهنظم بین گذاشتن پا هرگز اجازه زیر ،المللحقوق بین
زور در روابـط  منـع توسـل بـه بـا همسـان کـه اهمیتـی مداخلهعدم اسا  اصل  است. بر

هـیچ  ،هاسـتحاکمیت برابر دولت حقوق رعایت لزوم یگری ازالملل دارد و انعکا  دبین
سـاختارها و ارکـان داخلـی یـک  بر عهده آن تواند در اموری که تعیین و مدیریتدولتی نمی

 .کند کشور و ملت است، مداخله و نظر و دیدگاه خود را تحمیل
 خـارجی استقالل در روابطها و بیانگر یندی از اصل برابری حاکمیت دولتامداخله، برعدم 

 و تشـخیص اسـا  تصـمیم المللی و برای که هر دولتی باید با رعایت موازین بینگونه؛ بهاست
در  الملـلبـین قطعنامـه اصـول حقـوق»کند. طبـق  دولت و ملت خود، نسبت به اداره آنها اقدام

 تصـوی ه بـ م.9978 کـه در دهـه« متحـد اسا  اهداف منشور ملل ها برهمکاری میان دولت
، کشـورداری و نحـوه اسـت شدهقواعد عرفی تبدیل آن عمدتًا به عمومی رسیده و محتوای مجمع

ملـت  جایه ب تواندجمله امور داخلی است که هیچ کشوری نمی تشکیل یا ساختار حکومت، از
 .کند کشور مربوط در آن دخالت و خواست مردم را تضعیف یا جایگزین

 الملل استدر روابط بین مداخلهعدم ، نقض آشکار اصل هاهگونه مداخل، اینهرحال به
هـای تـالش رنـم کنـد. بـهرا نقـض مـی متحد منشور ملل 2ماده  1و  2، 9ندهای بو مفاد 

بهانـه  نظـامی بـه زمینـه ترنیـ  اقـدام های نربی درهم نظریه ، هنوزسلطه هماهن  نظام
 نظـامی مداخله حقوقی تبدیل نشده است و هرگونه قاعده به ه با تروریسمو مبارز بشردوستی

 تهدید یـا مداخلـه کنندگان بهاقدام الملل باشد، موج  مسئولیتبین حقوق کننده که نقض
 .(212: 2411)نادر ساعد،  نظامی خواهد شد

زمینـۀ  در 47/254عمـومی بـا صـدور قطعنامـۀ  مجمع م.2172در سال  ،این عالوه بر
پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها گام دیگری در تقویت  اجرای اعالمیه، نیرقابل

در امـور داخلـی و خـارجی  مداخلـهعدم برداشت و اعالم کرد که اصل  مداخلهعدم اصل 
 زیر است: موارد شامل 

رنوشـت مـردم تعیـین س )نقض حـق تعیین سرنوشت عمال حق. خودداری از هرگونه ا  2
 . یمن توسط عربستان(



 111      ...( عهیش)اسالم در دعوت قیطر از ینظام مداخله تیمشروع یقیتطب مطالعه

 

)ادعای حقـوق  بشری استفاده و مخدوش کردن موضوعا  حقوق . خودداری از سو 1
 .بشردوستانه انگلیس در سوریه(

 .است« مداخله دعو  به»دارد که یکی از آنها  فراوانی هایاستثنا ،مداخلهعدم اصل اما 
معناست کـه دولتـی کـه مداخلـه در  ه اینب« مداخله دعو  به»الملل، اسا  قوانین بین بر

 ایـن ثانیـاً  شـود. محسوب کشور و مشروع یک قانونیدولت  اوالً گیرد: خاک آن صور  می
ای چنـین مداخلـه ار مهـاجم، بـهمه برای کمک با تا بخواهد دیگری کشور از قانونیدولت 

 شود.و قانونی تلقی می مشروعدر این صور  است که این مداخله،  مبادر  نماید.
اساسـی از حال با توجه به این مطال ، دولت منصور هـادی در یمـن بـا نقـض قـانون  

َمت ریاست جمهوری عزل شـده  عربستان دعو  کرد؛ از طرفی یانوکوویچ در اوکراین از س 
عنوان کشـور مسـلمان( کـه  آورد و در نهایت در سوریه و عراق )بهعمل  از روسیه دعو  به

انـد؛ مورد حمله گروه تروریستی داعش قرار گرفته، از کشورهای نربی و شرقی دعو  کرده
 شـود؟ها چگونـه ارزیـابی مـیکه مشروعیت این نوع دعو  و مداخله حال سؤال این است
مداخله اگر از سوی دولت قانونی مستقر در یک سرزمین  که دعو  به قاعده کلی این است

است، اما اگر از سـوی شورشـیان یـا سـایر  مشروع قررا  انجام شودو با رعایت قوانین و م
ای که متعاق  چنین دعوتی انجام شـده باشـد، مشروع بوده و مداخلهناآید  عمل مقاما  به

از طرفی در اسالم، دعو  از کشور نیرمسلمان در امور داخلی مسـلمانان قانونی است. نیر
ضرور  جایز نیست. امروزه شاهد هستیم که کشـورهایی همچـون آمریکـا،  جز در حالت

ها ایـن دو کشـور را نـار  انگلیس و روسیه در امور سوریه و عراق دخالت کرده و تا مد 
سیاسـی، نظـامی،  ییما خواهند برد و به همه مسائل حسـا  کرده و منابع این کشورها را به

نظـامی، رسد که در زمینه قواعد مداخلـه نظر میبه اقتصادی و... دسترسی خواهند داشت. 
انـد. سیاسـی شـدهحقوقی از روند تحول عملی قواعد بازمانده است و دچار بحران دکترین 

نظامی باید فراتر از استانداردهای موجود وضع شده و در دکتـرین قواعد رضایت به مداخله 
تـوان گفـت لیل و ارزیابی شوند. حتی میها و انتظارا  اجتماعی تحبر مبنای نهادها، رویه

کـه  زود هنگام دستانه یاطبق قاعده دفاع پیشقواعد مداخله نظامی باید تا آنجا پیش رود که 
کشـوری کـه گـروه خـاک  بـه ،رسمیت شناخته شده است، کشورها بدون دعـو  امروزه به
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 شـرطی کـه پـس ازه بـ نیرقانونی در آنجا مستقر اسـت، وارد شـوند، تروریستی یا شورشی
استناد قاعده چنـدان پذیرفتـه نشـده  توانند بهد؛ اما این کشورها نمینرا ترک کنجا سرکوب آن

 را سرکوب کنند. این کشورها شده و آنهاپیشگیرانه داخل خاک  دفاع
نظـامی در اسـالم )شـیعه( و نـرب بـا تطبیقی مداخله مطالعه »رو، با عنوان مقاله پیش

کید بر مشروعی پـردازد هـا مـیبررسی مشروعیت این نوع مداخلهبه « کنندهت مقام دعو تأ
راند و منظور از نرب کشورهای امر حکم می)منظور از اسالم حکومتی است که در آن ولی

هـای کـه در مقالـهرو ایـن اسـت امنیت است(. ارزشمندی مقاله پـیشنربی عضو شورای 
به دین کشور دعو  شده و اینکه در آینده چـه مختلفی که بررسی شده هیچ یک، حتی گذرا 

اند. نمونـه آن آمریکـا در عـراق و سـوریه اسـت کـه پـس از اشاره نکرده اتفاقی خواهد افتاد
خـروج از عـراق و سـوریه نـدارد و تمـام گذشت چند سال از قضیه دعو ، هنوز تمایلی به 

خـود می و سیاسی کاماًل بـه های این کشورها را از بین خواهد برد و از لحاظ نظازیرساخت
 وابسته خواهد کرد. 

  پژوهش ادبیات نظری

نگاشـته  حکومت و مشـروعیت مداخلـه، های بسیاری در زمینه مشروعیتها و مقالهکتاب
 شده است که بر حس  نویسنده، موضوع و نتیجه عبارتند از:

 . پیشینه پژوهش1جدول

یابی موضوع نویسنده  ارز

 سیدمصطفی
 میرمحمدی

 حقوق و اسالم در مداخله عدم اصل
 المللبین

 مداخلـه ضـوابط و طیشـرا بـه فقـط کتاب
 را دعـو   یـمعا. است کرده اشاره ینظام

 .است نکرده انیب
 یرمضان نیمحمدحس

 دریح و یآبادقوام
 یریپ

 هیعل ائتالف یروهاین مداخله تیمشروع
 ارچوبهچ در هیسور و عراق در داعش

 المللنیب حقوق

 بـا مقابلـه طیشـر و  مشـروع دفاع به مقاله
 .است کرده اشاره سمیترور

 یحاتم محمدرضا
 

 حکومت تیمشروع یمبان نقد و یبررس
 سنتاهل دگاهید از

 نییتع در مردم نقش و حکومت تیمشروع
 حاکم

 بـا سرنوشـت نیـیتع حـق تقابـل و شورش اصل بر بشر حقوق شدنیجهان ریثأت  یدزکیسیرئ الیل
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 ینظام مداخله هیسوربحران بر دیکأت با مداخله عدم کفاش محمد و

 زادهیعل مسعود
 اصل و هیسور بحران در هیروس مداخله
 یداخلی هاجن  در مداخله منع

ـــه ـــ مداخل ـــور در هیروس ـــاظ از هیس  لح
 سـمیترور بـا مبـارزه و مشـروع یالمللـنیب

 .است

 فضائلی مصطفی
 حقوق منظر از یمن در مداخله نظامی

 المللبین

 از یهـاد منصور دعو نداشتن  تیمشروع
 و مـنی یاساس قانون نقض و یداخل لحاظ

 عربستان شدن محسوب متجاوز

 و ییایض اسریدیس
 امنابیدائی محسن

مخاصما   در خارجی نظامی مداخله
 حقوق منظر از المللیبین نیر مسلحانه

 عراق، وضعیت بررسی: المللبین
 بحرین و یمن سوریه،

 و یداخلـ یهـایریـدرگ در مداخلـه طیشرا
 انیشورش دعو 

 های تحقیق()منبع: یافته

 یحقوق جنبه و یرقانونین و یقانون از اعم هامداخله یشکل طیشرا به شتریب مقاله نیا در
 تیصالح و یداخل فا یتشر و مراحل یعنی است؛ شده پرداخته یالمللنیب و یداخل از اعم

. اسـت شـده پرداختـه زیـن ذاتـی طیشـرا بـه یشکل طیشرا بر عالوه و کننده؛دعو  شخص
در  قدرتمند مسلمان یکشورها وجود با ایآ ،یاسالم کشور عنوانه ب... و من،ی عراق، ه،یسور

منطقه باید از کشورهایی چـون روسـیه، آمریکـا، انگلـیس، فرانسـه و... دعـو  کننـد؟ در 
مداخله اعم از دین کشـور دعـو   دعو  بهمداخله، شرایط که در اسالم در دعو  به حالی

جنگی مورد استفاده، و...  جن ، نوع تجهیزا داری، قوانین و مقررا  شده، اعتماد و امانت
 ذکر شده که باید رعایت شود.

 اسالممفهوم مشروعیت از دیدگاه 

مشروعیت قدر  حاکم سیاسی در یک نظام اجتماعی به  پیدایش و بقای حکومت و قدر 
های عقلی با بنا نهادن  استدالل« والیت»و « امامت»ست. در اندیشه شیعی، پذیرش اصل ا

خـورد و از اجـزای ذاتـی سیاسـت و یابد و با صفت عصمت گره مـیو نقلی مشروعیت می
حکومت است. بنابراین مشروعیت حکومـت امـام از ناحیـه خداونـد اسـت، مقبولیـت یـا 

 کند.معصوم موضوعیت پیدا می امر حکومت اماممقبولیت نداشتن در ارتباط با تحقق 
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اسـت و در اندیشـه فـارابی و « امـام»شیعه محور نظام سیاسی و اجتمـاعی مطلـوب در اندیشه 
عقـل تعبیر حکمای مسلمان، عقـل منفعـل متصـل بـه  است که به« اولرئیس »سینا این محور ابن

فعال است. انسان کاملی که همان پیامبر یا فیلسوف است. چنین انسانی که بالفعل هم عقـل اسـت 
تـرین مشخصـه ی جامعه را بر عهده گیرد آنگاه نظم مطلوب کـه اساسـیزمامدارو هم معقول، اگر 

الهـی منصـوب  جامعه است ظهور خواهد کرد. از نظر شیعه، حاکم کسی است که بر اسا  نـص
شد و مشروعیت او از سوی خدا تعیین یا شکل گرفته باشد؛ چون حاکمیت و مالکیـت تمـام شده با

اذن جهان از آن خداوند است و احدی جز او حق حاکمیت و تصـرف در جهـان را نـدارد مگـر بـه 
شـود. الهی. بنابراین، شیعیان معتقدند که مشروعیت حکومت امام تنها از ناحیه خداوند حاصل می

نظـر از رو، امام شـیعی صـرف تعیین خدا و پیامبر است. از ایناختیار مردم، بلکه به نه به تعیین امام 
تحقق یا تحقق نیافتن حکـومتش، مشـروعیت دارد و مقبولیـت یـا مقبولیـت نیـافتن نـزد مـردم، در 
 مشروعیت او تأثیری ندارد، بلکه مقبولیت مردم تنها در ارتباط با فعلیت و تحقق امـر حکومـت امـام

 (.  73: 2416کند )صالحی، معصوم موضوعیت پیدا می
حکـومتی، یـا مشـروع یـا نظـام  فقیه اسـت،در اسالم که مبتنی بر دیدگاه انتصابی  پس

اسالمی طی فرایندی به تدریج کسـ  مشـروعیت نیرمشروع است. چنین نیست که حاکم 
ضی شرایط در طول زمان دادن تدریجی بعگردانی مردم یا با از دستکند یا برعکس با روی 

الشرایط شد، حاکمیتش نیز که مجتهد جامعاز مشروعیتش کاسته شود؛ بلکه شخص، همین
شرط مانند ارتکاب یک گناه، دادن حتی یک بالفعل حاصل است و از سوی دیگر با از دست

 شود.مشروعیت وی ساقط می

 المللمفهوم مشروعیت از دیدگاه حقوق بین

برانگیـز در میـان  بحـثل ئها همیشه از مسـاها و دولتحکومت مشروعیتله ئمس بررسی
 هـا بـهکـه دولـت له ناشی از آن استئالملل بوده است. اهمیت این مسمحققان حقوق بین

الملل الملل بوده و بازیگر اصلی روابط بینحقوقی، تابعان اصلی حقوق بینعنوان اشخاص
 عرصـۀهای منتخ  خـویش در ق حاکمان و حکومتها از طریشوند و این دولتتلقی می

  نمایند.و اعمالشان را توجیه می کنندمیالمللی ظهور بین
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داخلـی و حقـوق  از دیدگاه حقوقی مستلزم تفکیک میان دو مقوله حقـوق تیمشروعاما 
ارچوب هـداخلـی مشـروعیت یـک حکومـت بایـد در چالملل است. از دیدگاه حقـوق بین

الملـل بـرای بررسـی ایـن اساسی سنجیده شود، حال آنکه در قلمرو بـینهنجارها و قوانین 
الملل مراجعه شود. بـه اعتقـاد برخـی، نقـش مشـروعیت مفهوم و آثار آن باید به قواعد بین

خود اثرگذار نخواهـد بـود، بلکـه ایـن حقـوق  خودی الملل بهداخلی و ملی در حقوق بین
المللـی توانـد آثـار بـیننداشتن داخلی آیـا مـی کند مشروعیتکه تعیین می الملل استبین

فر  متصور است که در حقوق  برجای گذارد یا خیر. به اعتقاد این گروه از حقوقدانان، این
پذیرش مردمـی، المللی حکومت منوط به ای تکوین یابد که مشروعیت بینالملل قاعدهبین

نـدر  بـه  الملـل بـهطور سنتی، حقوق بـینخلی آن باشد و به بودن یا مشروعیت داقانونی
پـردازد و صـرفًا ها یا تابعان خود، یعنی کشورها میترین موضوعمشروعیت دموکراتیک مهم

کند. کشورها گذرد، محدود میخود را به ارتباطا  میان کشورها و نه آنچه در درون آنان می
ــه ــم جدیــد را ب ــدگان یــک رژی هــا و قــانونی در ســفارتخانه عنــوان جانشــین عمــدتًا نماین

 (.271: 9991طبسی، پذیرند )توکلیهای مشترک میکمیسیون
حکومت زمانی از مشروعیت برخوردار خواهد بود که نماینده اصیل و  معتقد است 9تسون

بشری احترام بگذارد. از دیدگاه وی، حتی خارجیان مکلف قواعد حقوق واقعی ملت بوده و به 
الملـل از چنـین حکـومتی احترام به یک حکومت نامشروع نیستند و حتی اگر حقـوق بـین به

المللی فراهم خواهد نمود. حمایت نماید، زمینه سرکوب آن ملت را بدون هرا  از جامعه بین
مشروعیت نداشتن چنین حکومتی ناشی از گسیختگی قرارداد اجتماعی عمـودی اعتقاد وی  به

مشروعیت نداشتن دولت نیز ناشی از فروپاشی قرارداد اجتمـاعی وده و میان ملت و حکومت ب
یک دولت است که در نتیجه آن، دولت هویت خود را از دست داده و تجزیه خواهد شد. پـس 

و دولـت نامشـروع،  از ذکر این تئوری، تسون بر این اعتقاد است که مداخله در امور حکومت
کننـده خـود منوط به این خواهـد بـود کـه دولـت مداخلـه بودن آن امری موجه بوده، اما موجه

 (.57 :1998)مشروع و دلیل موجهی برای مداخله داشته باشد 

                                                           
1. Teson 
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المللی تلقـی ساز مداخله بشردوستانه بینتواند زمینهنداشتن حکومت، می مشروعیت   
ی هـاشود. از سوی دیگر رویه کشورها در زمینه بشردوسـتانه بیـانگر آن اسـت کـه مداخلـه

گیرد که حکومت آنها از پشتوانه مردمی بشردوستانه در اکثر موارد در کشورهایی صور  می
شـوند. مداخلـه متحـدان در های استبدادی محسوب مـیبرخوردار نبوده و از نوع حکومت

هـا اسـت ای از اینگونـه مداخلـهمنظور پایان دادن به کشتار کردها و شیعیان، نمونهعراق به 
رسـد کـه اگرچـه مشـروعیت یـک نظـر مـی(. در مجموع بـه 207: 9991، طبسیتوکلی)

سیاسی زمینه و بستر الزم را برای مداخله بشردوستانه فراهم کند، تواند از لحاظ حکومت می
کننده مداخلـه تواند توجیهبشر نمیاما به خودی خود و بدون نقض گسترده و فاحش حقوق 

. در دعـو  بـه بشـر در سـوریه(نقض فاحش حقـوق  )استناد انگلیس بهبشردوستانه باشد 
 «مشـروعیت دموکراتیـک»مداخله برخوردار اسـت کـه  دولتی از حق دعو  بهمداخله نیز 
    داشته باشد.

 جیرافیـایی مرز اسالم الملل،بین حقوق و اسالم در حکومت مشروعیت بین مقایسه در حال
 است کفر و اسالم اسا  بر هاسرزمین تفکیک. داندمی دینی اعتقادا  اسا  بر را مرز و نداشته

 تفکیـک و نبـوده تفکیـک قابـل مادی مرزهای با آن مرزهای و اسالمی دولت جیرافیایی حدود و
 ایجـاد بـه معتقد و است اعتقادا  اسا  بر صرفاً  هاحاکمیت سایر با اسالمی حاکمیت مرزهای

 مسلمان جمعیت پراکندگی و کشورها گستردگی وجود با ایده این. هستند جهانی واحد حکومت
 حقـوق اسـا  بـر کنـونی جیرافیـایی مرزهـای زیـرا شود؛می مواجه مشکل با جهان سراسر در

 کشورها و کندمی حکمرانی خود ۀسلط زیرِ   افراد بر کشوری هر و است شده طراحی المللبین
 بـرای الملـلبـین حقـوق در امـا. هسـتند ممنوع دیگر کشورهای و مرزها سوی آن در دخالت از

 تشـکیل بـرای اسـتقالل و حکومـت جمعیـت، معـین، سرزمین عنصر، چهار دولت مشروعیت
 مبتنـی بیشـتر و شوندمی شناخته «دولت تشکیل سنتی عناصر» که عناصر این. است الزم دولت

 قـرار المللـیبـین جامعـه قبـول مـورد عرفی المللبین حقوق مثابه به هستند، بودن مؤثر اصل بر
 واقـع المللـیبـین هـایسـازمان ارکـان و هادولت استناد مورد متعدد هایموقعیت در و اندگرفته
 سـمت بـه را ما اخیر، دهه چند در ویژه به هادولت عملکرد و تاریخی سوابق بررسی اما. اندشده

 از حـوزه ایـن گویـا اسـت، مشروعیت نظریه بر مبتنی بیشتر که کندمی رهنمون نوپدیدی عناصر
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 اجـرای صـرف امـروزه دیگـر عبـار  به. است شده چشمگیری تحوال  دچار المللبین حقوق
 ممنوعیـت نظیـر قواعـدی نقـض دلیـل بـه مشروعیت از برخورداری بدون حکومتی کارکردهای

(. هـادی منصـور و داعش) دهدنمی قرار هادولت زمزه در را سرنوشت تعیین حق یا زور به توسل
 کـه مختلفـی هاینظریه میان در. ندارد وجود نظر اتفاق معاصر، دکترین و هادولت رویه در البته
 قصـد و توانـایی سرنوشـت، تعیـین حـق همچون مواردی شامل را نوپدید عناصر این شده، بیان

 و بشـر حقـوق رعایـت شناسـایی، گرفتـه، شـکل موجودیـت اسـتمرار الملل،بین حقوق اجرای
 .  انددانسته آن مانند و دموکراسی
 به قائل و واحده امت و دارالکفر داراالسالم، شمولی،جهان ایده که رسدمی نظر به پس،

 طبـق کشـور هـر و نداشـته چنـدانی جایگـاه معاصـر المللبین حقوق در اسالم نبودن مرز
 . کرد خواهد اقدام المللبین حقوق مقررا 

 ارچوب نظریهچ

 و اسـالمی کشـورهای بر نیرمسلمانان سلطه و نفوذ از جلوگیری پژوهش،این  اصلی هدف
 مسلمان کشورهای به دوستی دست ممکن از هر راه بیگانه کشورهای است. سبیلنفی قاعده

 در کـه آنجـا از. شـوندمـی مسـلمان کشـورهای بـر تسلط موج  نهایت در و کنندمی دراز
 است؛ شده استفاده گوناگون قضاییهای رویه و اسناد ها،مقاله ها،کتاب از روپیش پژوهش

 تطبیقـی-تحلیلـی روش است، نرب و اسالم در دعو  طریق از مداخله مقایسه طرفی از و
 بـه رضـایت بررسی به کیفی محتوای تحلیل طریق از تحلیلی روش در. است شده انتخاب
 محتـوای و اسـالم در نظـامیکمـک  مشـروعیت نظـامی،کمک  شرایط اسالم، در مداخله
 و تجزیهبه  قبایل و مذاه  و ادیان بین در نظامی کمک محوریت با شیعیانرویه  در موجود
. پـردازیممـی...( و ذمـهاهـل مشرکان، کفار، از مسلمانان نظامیکمک  درخواست)تحلیل 

 و نظامی مداخله به دعو  در هاحاکمیت جایگاه و نرب در نظامیمداخله  بررسیبه  سپس
 مشـروعیت، معیارهـای بر اسـا  تطبیقی صور به  و پرداخته اخیر دهه دو در آن مصادیق

 ضـرور  و اهمیت. کنیممی بررسی( شیعه)اسالم  نظر با آن را نظامی،کمک  جواز و اعتبار
 . است شرق و نرب از مسلمان کشورهای استقالل تحقیق،
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  . رضایت به مداخله در اسالم1

پذیرفت؛ زیـرا بود و تعدد دولت در جهان اسالم را نمیدر ابتدا اسالم مقید به مرزکشی سرزمینی 
بر محور امام یا خلیفه استوار بودند و نه جیرافیای معین. شیعه با بازسازی دولت شـیعی بـر پایـه 

ها و شورا و ملیت، به تدریج مفهوم مرز و جیرافیا را بر مبنای قدر  سیاسی در مقوله تعدد دولت
دانند و   بعضی نویسندگان، دین اسالم را یک دین مرزشکن میاساها پذیرا شد. براینحکومت

شـمول خـود را گویند دولت اسالمی نباید در چارچوب قـوانین بـین المللـی، اهـداف جهانمی
پیوندد یا مرزهای جیرافیایی فراموش کند. دولت اسالمی اگر براسا  ضرور  به کنوانسیونی می

د، موقتی و مصلتی است و در اولین فرصت بایـد در شناسهای جور را به رسمیت میو حاکمیت
(. در فقه اسالمی بحـث رضـایت 26: 2889راستای آمال اسالمی، جهانی گام بردارد )ابوالوفا، 

جسـتجو کــرد. اگـر اســتعانت از « اسـتعانت از نیرمســلمان» تـوان در عنــوان در مداخلـه را می
ــا درخواســت و موافقــت دولــت اســالمی انجــام  ــرادف نیرمســلمان ب ــرد در آن صــور  مت گی

 (.292: 9996است که شرایطی دارد )حارب المهیری، « مشروعیت رضایت به مداخله»

 مداخله در اسالم . شرایط رضایت به 2

مداخله، دعو  از دولت نیراسالمی اسـت. در هـر شـرایطی  در اسالم منظور از رضایت به
اخلـه در امـور مسـلمانان کنـد، زیـرا مد اسالمی نباید از دولت نیراسالمی دعو  بهدولت 

 های آن بیشتر از منفعت آن خواهد بود. عی 
تواند از دولت نیراسـالمی کمـک اگر دولت اسالمی ناچار شود، می: ضرورتالف( حالت 

)مـا از مشـرکان کمـک « انـا النسـتعین بالمشـرکین»حـزم ایـن سـخن پیـامبر را کـه بگیرد. ابـن
شامل هر وضعیتی اعم از والیت، جن  یا هر مورد دیگر دانسته اسـت گیریم(، عام دانسته و نمی

ای جـز توسـل بـه (، اما اگر مسلمانان در شـرایطی قـرار گیرنـد کـه چـاره25ق: 2321)الحلی، 
مسـلمانان و نیرمسلمانان برای کمک نداشته باشند و به همراهی آنان یقین داشـته باشـند کـه بـه 

 1552گرفتن از آنان را جایز دانسته است )ابوالوفـا، اضطرار کمکرسانند از روی ذمیان زیان نمی
هـای اسـالمی و عربـی در م. و ناکـامی دولـت2115اشیال کویت توسط عراق در سال  (.45: 

  (.116: 2416)میرمحمدی،  ای از حالت اضطرار استخروج عراق نمونه
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اسالمی در شرایط استعانت از دولتـی کـه  قدر  دولت: اسالمیب( غلبه و سیطره قدرت 
اسـالمی گیرد بیشتر باشد. یا پس از انجام عملیا  مداخله و پایـان آن، دولـت از آن کمک می

قادر باشد سلطه خود را بر کلیه اتباع خود اعمال کند. استفاده از یاری نیرمسلمانان در جهاد، 
از داراالفتـا  مصـر و در نـزد فقیهـانی شرط نال  بودن حاکمیت اسالمی در فتوای صـادره به 

هـا، از یهـود و خـود در نـزوه چون جصاص و سرخسی تصریح شده اسـت، زیـرا پیـامبر
گیـرم، احتمـااًل بـه دلیـل مشرکان کمک گرفته است. و اینکه فرمود من از مشرکان کمک نمـی

 (.221: 1551جاسوسی برخی افراد متقاضی بوده است )عبدالرزاق،  اطمینان نداشتن و ظن

گرفتن از نیرمسلمانان منفعت دولت است اگـر مبنای یاری: اسالمی( منفعت دولت پ
گرفتن وجاهت شرعی نـدارد هیچ نفعی در این استعانت نباشد یا وضعیت برابر باشد، یاری

 (.43: 1552)ابوالوفا، 

در »دهـد: گانه را پوشش مـیبیانی دیگر شرایط سهحلی از فقیهان شیعه به سخن عالمه
توان از ذمیان و مشرکانی که اطمینان وجـود دارد آشـوب صور  کمی لشکر مسلمانان، می

امیـه را پـیش از اسـالم آوردن در جنـ  صفوان بن کنند، یاری گرفت، چرا که پیامبرنمی
قینقاع کمک خواسـت و بـه آنـان سـهمی از ننـایم یاری گرفت و از یهود بنی علیه هوازن به
ا اگر به آنان اطمینان نیسـت یـا لشـکر مسـلمانان کـافی اسـت از آنـان کمـک جن  داد. ام

 (.25ق: 2321« )گیرندنمی
جایز است امام در جهـاد از مشـرکان کمـک گیـرد، زیـرا »گوید: وی در جای دیگر می

نظـر به باید به مسـلمانان حسـن از یهود در جن  خود کمک گرفت. البته مستعان پیامبر
 (.292)همان، « مسلمانان از زیان وی ایمن باشندداشته باشد و 

ای، از رو شدن سپاه اسالم با سـپاه هراکیلو )قیصـردوم(، در نامـهابوعبیده نیز در زمان روبه
مشـور  خلیفه کس  تکلیف و تقاضای نیروی امداد کرد. خلیفه دوم میـان بزرگـان صـحابه بـه 

به ابوعبیده اعـالن کـن »خلیفه فرمودند:  باره نظر خواست حضر  بهدر این  نشست و از علی
 (.257ق: 2353)واقدی، « بکر کمک گرفتندمقاومت کند و از نیروی یهودیان بنی

مداخله در اسالم در هر زمان و مکانی قابل پذیرش نبـوده و فقـط در بنابراین رضایت به 
 خاص زمانی و مکانی با رعایت مصلحت اسالم قابل پذیرش است. شرایط



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       111

 مداخله در اسالم مشروعیت دعوت به .3

شـهر بـا  -شهر یا یـک کشـور-در مدینه نه یک دولت، بلکه یک دولت  حکومت پیامبر
های خاص خود بود. هرچند وجود دو معیار قدر  عالی و مقررا  مشترک که افـراد ویژگی

سترده پس باشند در تحقق یک کشور کافی است، اما دولت به مفهومی گ بندیپاها به آن گروه
از وفـا  آن حضــر  و گســترش فتوحــا  اســالمی شـکل گرفــت و در عصــر امویــان بــه 

(. در زمان پیامبر کشور به مفهـوم واقعـی وجـود 251: 2415امپراتوری تبدیل شد )فیرحی،
نظامی، کمک گرفتن از قبایـل و مـذاه  )مشـرکان، نداشت؛ در این مقاله منظور از کمک 

 ، حربیان و...( دیگر مدد نظر است. قریش، یهود، مسیحیان، ذمیان

 گرفتن از غیرمسلمان علیه مسلمان. یاری3-1

کفار بر مسـلمانان اسـت و  نوعی تسلطگرفتن از نیرمسلمانان، به ای معتقدند که یاریعده
مسلط کردن نیرمسلمانان بر مسلمانان حرام اسـت. در تـاریخ آمـده اسـت کـه مسـلمانان 

یاری کرده بودند تا بر بعضی مسلمانان نلبه بعضی مسیحیان طل  علت اینکه از  اندلس، به
هـای کنند منجر شد که مسیحیان بر مسـلمانان تسـلط پیـدا کـرده و در نهایـت از سـرزمین

کـم بـا آنـان خودشان بیرون رانده شوند. زیرا مسلمانان بر آنها اعتماد و اطمینان کردند و کم
کار را خوردند دوست داشتند و در نهایت فری  این دوستی کرده و آنان را همچون مسلمانان

(. اینکـه بـه نیرمسـلمانان 246: 2413زاده، های خود رانده شـدند )سـعاد و از سرزمین
های اسالمی شوند، ممکن اسـت باعـث شـود تـا آنهـا بـر اجازه داده شود که وارد سرزمین

گاهی یابنـد و همچنـین کمـک گـرفتها و قدر ضعف ن از طرفـی باعـث های مسلمانان آ
شـدن شـوکت و شود و از طرفی موج  کسر شـأن و کـماستحکام و تثبیت موقعیت آنها می

شود و در نهایت بر مسلمانان تسلط پیدا کرده و مسـلمانان را همچـون قدر  مسلمانان می
 (.247)همان،  رانندهای اسالمی بیرون میماجرای اندلس از سرزمین

انان برای جن  و جهاد، منفعت و مصلحت خاصـی بـرای اما اگر استعانت از نیرمسلم
مسلمانان در برداشـته باشـد، ماننـد اینکـه اطالعـا  مفیـدی از تـوان نیروهـای دشـمن و 

های آنها را در اختیار داشته باشند یا توان استفاده از بعضی تجهیزا  را داشته باشند یـا نقشه
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مانان به آنها نیازمندند داشـته باشـند، های نظامی و جنگی مفیدی را که مسلتوانایی آموزش
 رسد.نظر می جایز به

با وجود این اگـر از نیرمسـلمانان در جنـ  و جهـاد کمـک گرفتـه نشـود و بـه نیـروی 
مسلمانان اعتماد و اکتفا شود بهتر است؛ زیرا استعانت از نیرمسلمانان در تـاریخ اسـالم و 

یک امر اضطراری بوده است، پس جواز آن هم باید اضطرار باشد. باید  زندگی پیامبر اکرم
شـود بایسـتی گرفتن از نیرمسـلمانان را سـب  مـیتوجه داشت که ضرورتی که مجوز یاری

دلیل مصلحت و شرایط  دین و مصلحت اسالم و مسلمانان باشد و این ضرور  بهمتعلق به 
حفـظ منـافع و نگیـرد و همچنـین منحصـر بـه خود اضطراری حاکم نباشد و جنبه فردی به 

 مصالح گروهی خاص نباشد.
اسـالمی اسـت نـه تشـخیص معیار تشخیص ضرور  برای یک دولـت، خـود دولـت 

شود که تکلیفی بر آنان ثابت نشود، های دیگر. همچنین اگرچه این ضرور  باعث میدولت
می که ضـرور  برطـرف دلیل ضرور  است. پس هنگا ولی باید دانست که رفع تکلیف به

گردد )بعد از نابودی یا کم شدن حمال  داعش، کشورهای شود تکلیف نیز دوباره ثابت می
نربی و شرقی عراق و سوریه را ترک کنند، در صورتی که این کشورها همچنان ادعای مبارزه 

 با عناصر داعش را دارند(.
 

 1کمک از غیرمسلمانان علیه مسلماناندرخواست  .2 جدول

 جواز علیه استعانت از 
 جایز بیی اهل ذمهاهل  امامیه
 جایز بییاهل  نیرمسلمان طوسی

 ضرور  )جایز( حربیبیی و کفار اهل ذمهاهل  جواهرصاح 
 ضرور  )جایز( بییاهل  ذمهاهل  پیامبر
 جایز بیی اهل ذمهاهل  ثانیشهید

 های تحقیق()منبع: یافته

                                                           
 .231-235: 2413 زاده،سعاد . 9
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 1نظامی از غیرمسلمان علیه غیرمسلماندرخواست کمک  .3 جدول 

 کمک نوع شرطبه  فقهی حکم 

 جوازندادن  پیامبر
مصلحت و مسلم بودن 

 و کثر  مسلمان
 تسلیحا  و نیروی
 نظامی و جاسوسی

 جایز امامیه
مسلمان کمی جمعیت 
 نیتو حسن 

 نظامینیروی 

 های تحقیق()منبع: یافته 

گرفتن از نیرمسـلمانان در ترین شروط یاریتوان گفت که مهمها میاین شرطبا توجه به 
های نظامی، این است که حکم اسالم ظاهر و نال  باشد و اینکه نیرمسلمانی کـه درگیری

شود مورد اعتماد و اطمینان مسلمانان باشند و در کمک گرفتن یاری و کمک میاز آنها طل 
 ن باشد. از آنان مصلحتی برای مسلمانا

ها شرط های نظامی با توجه بهگرفتن از نیرمسلمانان در درگیریرسد که یارینظر میبه 
و ضوابط آن امری بسیار نادر است؛ زیرا امروزه حکم اسالم در جهان ظاهر و نال  نیست و 

های نیراسالمی ضـعیف هسـتند. از طرفـی پیـدا کـردن های اسالمی نسبت به دولتدولت
مسلمانان از دست آنها در امان باشند بسیار سخت است و اگر هم یافت شـود بـا افرادی که 

توجه به تالش و جستجوهای فراوان شاید ممکن گردد تا فردی مورد اطمینان و اعتمـاد پیـدا 
هـای الزم بـرای جای اینکه به فکر یافتن چنین افرادی و تحقق شـرطشود. پس مسلمانان به 

یت نیروهای خود سعی کنند تا با تکیه بـر نیروهـای مسـلمان بـه گرفتن باشند، در تقویاری
 مقابله با دشمن بپردازند یا با آنها سازش و صلح کنند.  

 بغی مشرکان و اهل از کفار علیهگرفتن . یاری3-2

یهـود و مسـلمانان در »کـه  قراردادی بین پیامبر و یهودیان مدینه امضا شـد در روزگار پیامبر
کننـد؛ و آزاد هستند؛ امضاکنندگان این عهدنامه در جن  یکدیگر را یـاری مـیانتخاب دین 

. ایـن (43: 2، جق2311هشـام، )ابـن« شـودمظلوم، چه مسلمان و چه یهودی، یاری مـی
کردن به یهود در جن  علیه دشمن آنـان  ؛ یکی جواز کمککندمیتأیید را پیمان، دو مطل  

                                                           
 .222 همان،. 9
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از یهود در جن  علیه دشـمن مسـلمانان داللـت دارد و طریق اولی بر استعانت  است که به
از  گـرفتنیـاری)کفار( و  مشروعیت همکاری با یهود دیگر اینکه، این پیمان گواه روشنی بر

است و در هر دو صور  فرقی ندارد که دشمن یا  آنان برای نجا  مظلوم یهودی یا مسلمان
بیـی کـه بـه  بـرای دفـع اهـل کـافراناز  گـرفتنیاریظالم، کافر یا مسلمان باشد. بنابراین، 

 اند نیز مشروع خواهد بود.مسلمانان ظلم کرده
؛ کسـی ِلُمسلم  یفل ِجبُه یُ  َفَلم نیللمسلم ای ینادیَمن َسِمَع رجًا » فرماید:می پیامبر اکرم

 ،خواهـدکه فریاد دادخواهی فردی)چه مسلمان یا کافر( را بشنود که از مسلمانان کمک مـی
موج  ایـن روایـت و  به .(273: 1ق، ج2356)کلینی، » داد او نرسد مسلمان نیستاما به 

بر یـاری  همین مضمون که در منابع روایی شیعه ذکر شده، پیامبر اکرم به نزدیکروایاتی 
کید کرده است، حتی اگر آن مظلوم، مشـرک باشـد. حـال اگـر کمـک کـردن بـه  مظلومان تأ

از کفـار  گـرفتنیـاریخواسـتن و  طریق اولی کمک باشد بهاند مشروع کفاری که ستم دیده
کننـدگان بـه برای یاری مظلومان مسلمان مشروع و بلکه الزم است و فرقی نـدارد کـه ظلـم

 بیی باشند. مسلمانان، کافر یا اهل
هـدف یـاری مظلومـان پیمـان  امشرک بـ قبل از بعثت با گروهی از جوانان پیامبراکرم

َلَقاْد َشاِهْدُ  ... » وانمردان( که پس از اسالم نیز آن را تأیید کرد و فرمـود:)پیمان ج بسته بود
ْسَاِم  یفِ  ِلِه  ُت یِحْلًفا َلْو ُدِع  ؛ قبل از اسالم شاهد پیمانی برای یاری مظلومان بودم کـه َْلََجْبُت  اْْلِ

  (.177 :2، جق2311هشام، )ابن« کنمآن پیمان دعو  شوم اجابت می اگر امروز نیز به
کنـد. بودن هر پیمان برای یاری مظلوم را تأییـد مـی این روایت نبوی عام است و مشروع
از آنان برای نجـا  مسـلمان مظلـوم از  گرفتنیاریبنابراین، شامل جواز همکاری با کفار و 

 شود.مسلمان متجاوز نیز می شر
های اسالمی گردند ممکن که اگر به آنان اجازه داده شود که وارد سرزمینرسد نظر میبه 

گـاهی یابنـد و همچنـین کمـک ها و قدر است باعث شود تا آنها بر ضعف های مسلمان آ
شود و از طرف دیگر موج  گرفتن از آنان از طرفی باعث استحکام و تثبیت موقعیت آنها می

شود و در نهایت آنان بر مسلمانان تسلط کسر شأن و کم شدن شوکت و قدر  مسلمانان می
 رانند.های اسالمی بیرون مییدا کرده و مسلمانان را همچون ماجرای اندلس از سرزمینپ
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 مشرکانگرفتن از کفار علیه یاری . 4جدول 

 کمک نوع جنگ کفار 
 انسانی زره و نیروی حنین امیهصفوان بن  پیامبر
 تجهیز سپاه حدیبیه خزاعهقبیله  پیامبر
 نظامی نیروی مکهفتح  خزاعهتعدادی از افراد قبیله  پیامبر
 پناهندگی قریش مشرکان از ماندنامان  در عدیمطعم بن  پیامبر

 های تحقیق()منبع: یافته

  المللحقوق بین مداخله مشروعیت دعوت به. 4

هـای جن مرکزی و مبتنی بر رضایت در نفع دولت  برخی معتقدند مبنای مشروعیت مداخله، به
حکومـت عرفـی کمـک بـه المللی، حقوق عرفی است که بر اسا  یک قاعده مسلحانه نیربین

(. Lieblich,2011: 262مشروع و قانونی یک سرزمین متعاق  رضایت این حکومت مجاز است )
مرکـزی دو شـرط را ضـروری از سوی دیگر، برخی بـرای مشـروعیت مداخلـه، بـه نفـع دولـت 

مرکزی در زمان رضایت و در طول مداخله کشـور ثالـث سـاقط که حکومت : نخست آندانندمی
نشده باشد و دوم، آنکه رضایت یا دعو  توسط حکومت مرکزی برای هـدفی نیرقـانونی، ماننـد 

 (.217: 2412امناب، کشتارجمعی، صور  نگرفته باشد )ضیایی و یدائی

 جایگاه حاکمیت در دعوت به مداخله خارجی  .5

مرکزی وجود دارد، چرا که موضوع به  دعو  دولتای داخلی، امکان مداخله به هدر منازعه
رعایـت حقـوق بشـر الملل جز در تکلیـف بـه صالحیت داخلی مربوط است و حقوق بین

المللـی، مسـلحانه نیـربینهـای محدودیتی در این زمینه وارد نکرده است، ولـی در جنـ 
تـوان مداخلـه دعو  شورشـیان نمـیمرکزی وجود دارد و به  دعو  دولت امکان مداخله به

طرفـی المللی موج  تکلیف به بـیمسلحانه نیربینکرد. اما بر اسا  دیدگاه جدید، جن  
طرفـی نفع دولت مرکزی یا شورشی نقض بـیشود و مداخله به های خارجی میبرای دولت

مشروع  ارچوب دفاعهمرکزی، در چولت نفع د نظامی بهحال، مداخله گردد. با اینتلقی می
 (.237 ،پذیر است )همانجمعی، در هرحال امکان و پیمان امنیت دسته

حاکم اسـت. دولتـی  مداخله، درخواست مداخله از سوی دولت به دعو  آنازین ۀنقط
مداخالتی که از سوی ثالث انجام خواهـد شـد  که با این اقدام، رضایت خویش را نسبت به
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مداخلـه، رضـایت  نماید. بنابراین عنصر اساسی، در خصوص مفهـوم دعـو  بـهمیاعالم 
ای کـه یـا مداخلـه دولـت حـاکم های خارجی بدون رضایتدولت حاکم است؛ اگر دولت

سـرزمینی  ، اقدامشـان تجـاوزدخالت کنند یامور داخلی کشوربخواهند در  نامشروع است
 .(Cassese, 2014: 370) شودمحسوب می

آزادانه و بدون هر شکلی از اجبار یـا اکـراه و واقعـی و آشـکار  باید کامالً رضایت اعالم 
مداخلـه  اعـالم رضـایت نسـبت بـه کردکننده باید توجه اما در خصوص مقام دعو  .باشد

قــانونی و منتخــ  مــردم انجــام شــود؛ دولتــی کــه از طریــق  خــارجی بایــد توســط دولــت
و کنترل قدر  را همچنان در دست داشته باشـد. در سازوکارهای دموکراتیک بر سرکار آمده 

 جمهـوررئیس آیا که شودمی مطرح پرسش در منطقه و جهان، این اخیر هایاتفاقخصوص 
 خیر؟ یا است برخوردار مداخله به دعو  حق از و سوریه، ، عراقیمن، اوکراین

 دعوتنظامی از طریق های مداخله مصداق .6

 . عراق6-1

م. گروه تروریستی داعش، با پیشروی سریع، بخش وسیعی از قلمرو عراق را  1523در سال 
م. شهر موصل عراق را اشیال و مرکز دولت خود اعالم کرد.  1523تصرف کرد و در تابستان 

ارتکاب جنایت گسترده نسبت به جمعیت نیرنظامی، رشد سریع در عراق و سوریه و اهداف 
ای نزدیک بر کل منطقه و حتی جهان ده داعش، تهدید امنیتی در آیندهطلبانه اعالم شتوسعه 

متحـده و همراهـی المللی ضد داعـش بـه رهبـری ایـاال را اثبا  کرد. تشکیل ائتالف بین
ها از جملـه اتحادیـه اروپـا و نـاتو، در برخی از کشورهای عربی و اروپایی و برخی سازمان

(. 126: 2416و پیـری،  مزبور بوده است )رمضانیهای واکنش به اقداما  تروریستی گروه
متحده المللی معاصر، از ایران، انگلستان، ایاال عراق در چارجوب حقوق بشردوستانه بین

نظامی درخواست کرد. در واقع، در و تعدادی دیگر از متحدان نربی خود، کمک و حمایت 
جـواز مداخلـه و  صـراحت بـه هکننـده در ائـتالف، بـهای مداخلهاعالمیه بسیاری از دولت

م. مجلـس عـوام بریتانیـا مجـوز  1523سپتامبر  17درخواست کمک اشاره شده است. در 
 (. 111: 2416و پیری،  مداخله بشردوستانه در قلمرو عراق را صادر کرد )رمضانی
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آمریکا، قبل از شروع جن  تأیید کنگره الزم است. اوباما در ابتـدا از  یاساس قانونطبق 
نظامی با مجوز مقابله نظامی در عراق و سوریه را درخواست نکرد. او به کنگره جواز مداخله 

کند کـه همـه م. اشاره می1551زور علیه عراق  م. و جواز توسل به1552تروریسم در سال 
دارد. در خصـوص ایـن های اقدام ضـروری و مناسـ  را علیـه تروریسـت مقـرر مـیشکل

ارچوب هزور در چ نکته قابل ذکر این است که جواز مداخله و توسل بهها، استدالل و توجیه
حقوق داخلی یک دولت برای حمله هوایی علیه اهداف داعش، به داعش مرتبط نیست، چرا 

سپتامبر توسط داعش صور  نگرفته بود، هرچند که تا حـدی ایـن مجوزهـا  22که حمال  
جـواز کنگـره در سـال رسد، اما استناد به مینظر برای حمله هوایی علیه القاعده محتمل به 

و پیـری،  رسـد )رمضـانینظـر مـی م. در هر صور  علیه داعش بعید به1551م. و 1552
2416 :114.) 

اظهـارا   توان بهدرخواست حکومت عراق می در خصوص مداخله نیروهای ائتالف به
او  21می در جـده )هوشیار زیباری وزیرخارجه عراق، در نشست سازمان همکاری اسـال

طور رسمی از آمریکا برای انجام حمال  هـوایی بـه مراکـز  عراق به»م.( اشاره کرد: 1523
در نتیجه، از منظـر  (.114: 2416 ،یریپ و یرمضان) «کمک کرده استداعش درخواست 

گونه که بیـان شـد، گـروه الملل است، زیرا همانحقوقی، بمباران عراق، مطابق با حقوق بین
ائتالف بر مبنای درخواست حکومت عراق که توانایی متوقف کـردن پیشـروی پیکارجویـان 

 (.114: 2416و پیری،  داعش به سمت بیداد را نداشت، صور  گرفته است )رمضانی
درخواست دولت عراق جهت مقابلـه بـا تروریسـم بـر اقدام دولت ایران نیز در پاسخ به 

  گرفته که بر اسا  آن تروریسم، تهدیدی علیـه شورای امنیت صور 2464اسا  قطعنامه 
المللـی، المللی است و در مـوارد تهدیـد بـا نقـض صـلح و امنیـت بـینصلح و امنیت بین

 22مشروع فردی و جمعی یـاد شـده در مـاده توانند با استفاده از حق ذاتی دفاع ها میدولت
دام ایران در مبارزه با تروریسـم منشور، در مقابله با حمال  تروریستی از خود دفاع کنند. اق

نظامی در عـراق بـا های نظامی، همچنین اعزام نیرو و انجام عملیا  صور  ارائه مشاوره به
  هماهنگی دولت عراق است. 
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 نظامی عراقدرخواست مداخله  .5جدول 

 مداخله شکل تیرضا مجوز کمک نوع کشور عنوان

کشورهای 
 غیراسالمی

 قانونی معتبر جوازبدون  و بشردوستانهنظامی کمک  آمریکا
 قانونی معتبر جوازبدون  نظامی و بشردوستانهکمک  انگلیس
 قانونی معتبر جوازبدون  نظامی و بشردوستانه کمک فرانسه

کشورهای 
 اسالمی

 قانونی معتبر جواز مستشاری و انجام عملیا  نظامی ایران
 قانونی معتبر جواز نظامی و بشردوستانهکمک  ترکیه

 های تحقیق()منبع: یافته

اساسی عـراق و الملل، مداخله کشورهای ذکر شده با رعایت قانون از دیدگاه حقوق بین
عنوان المللی مبارزه با تروریسم معتبر و قانونی است. اما از نظر اسالم، عراق به مقررا  بین

جایز نیست. زیرا دعو  از کشورهای های نربی دعو  کند و کشور مسلمان نباید از قدر 
رو است؛ نربی پیامدهای سیاسی، نظامی، اجتماعی و... دارد که عراق هم اکنون با آن روبه

نظامی آمریکا و نابودی داعش و درخواست دولـت و ملـت زیرا پس از چند سال از مداخله 
جنـ  را بـه  عراق از آمریکا برای خروج، آمریکا هنـوز از آن کشـور خـارج نشـده اسـت و

های عراق را از بین برده است. از کند و تمام زیرساختصور  فرسایشی در عراق کنترل می
گونه کوتـاهی در کشـتن داعـش و نیروهـای عنوان کشور نیرمسلمان هیچ طرفی، آمریکا به

عنوان کشور مسـلمان( وجاهـت شـرعی، عراقی نخواهد کرد. اما دعو  از ایران و ترکیه )به 
 و معتبر دارد و کاماًل با معیارهای حقوقی و اسالمی منطبق است.  قانونی

  . یمن6-2

 یبـرا را گـرید یکه امکان دخالت کشـور یطیشرا من،ی یاساس قانون 47 و 46 اصول اسا  بر
مطابقت  یجار وضع با که شده گرفته نظر در یاگونه به ،کندیم فراهم منی یاوضاع داخل تیتثب
نظـامی سـایر  در این قانون، دو راه برای مشـروعیت بخشـیدن بـه اسـتفاده از نیروهـای .کندینم

( و دیگـری 46مجلس )اصل ها در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد: نخست، تصوی  دولت
 46(. در ایـن زمینـه اصـل 47جمهـور )اصـلملـی بـه ریاسـت ریـیستصوی  شورای دفـاع 

س از تصـوی  مجلـس شـورا، اعـالم بسـیج نیروهـا بـا پـ» کنـد:اساسی یمن مقـرر مـیقانون
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قـانون  222اگرچـه طبـق اصـل  (.2471:مـنی یاساسـ قـانون، 46)اصل  «جمهور استرئیس
توانـد بـه طـور ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمیجمهور، عالیاساسی این کشور، رئیس

هـا مداخله سایر دولت مستقل و بدون کس  رأی موافق مجلس شورا درخصوص بسیج نیروها یا
کـه یمـن در آن تـاریخ گیـری کنـد. در حـالینظـامی تصـمیمدر امور داخلی، از جمله مداخله 

جمهور قانونی نداشت و منصور هادی نزدیک به دو ماه قبل از حمله عربستان، استعفا کرد. رئیس
از تجـاوز ملـی تـا پـیش اساسـی، نهـاد عـالی شـورای دفـاع  قانون 47همچنین بر اسا  اصل 

هــا بــه یمــن در ایــن خصــوص تشــکیل نشــده و تصــمیمی در ایــن خصــوص نگرفتــه ســعودی
نظامی خود علیه یمن را دفاع مشروع (. عربستان مبنای حقوقی اقدام 37: 2412است)فضائلی، 

توانـد جهـت داند. هر وقت دولتی مورد تجاوز نظامی بالفعل یا نزدیک به وقوع قرار گیـرد مـیمی
 دولت، یک به تهاجم دادن نسبت که داشت توجه باید اما. نظامی متوسل شوده اقدام دفع تجاوز ب

 کـه دیگـری هـایدولـت یـا هجـوم مورد دولت سوی از واکنش انجام هجوم، طرف بودن دولت
 حقـوق موازین رعایت دفاع، در تناس  و ضرور  اند،بوده هجوم مورد دولت استمداد مخاط 

 ایجـاد مـاهوی و شـکلی شرایط امنیت شورای به مدافع دهیگزارش الزام بشردوستانه، المللبین
 هـایبمبـاران و عملیا  در موارد این که شودمی محسوب جمعی و فردی مشروع دفاع ذاتی حق

بنابراین، حضور و تجاوز ائتالف کشـورهای عربـی . است نگرفته صور  عربی ائتالف نیروهای
توانـد الملـل بـوده و نمـیاساسی یمن، ناقض قواعد حقوق بینبه یمن ضمن نقض آشکار قانون 

زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر، نقض تمامیت ارضـی یمـن را کـه هـر سـه از  توسل به
 .متحد هستند موجه نماید رسمیت شناخته شده در منشور مللاصول به 

ست منصـور هـادی این خصوص باید یادآور شد که توجیه عربستان، مبنی بر درخوا در
هیچ عنوان موجه نیست؛ زیرا وی قبـل از تـاریخ تجـاوز  برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به

توان بـا اسـتناد بـه چنـین درخواسـتی تجـاوز را ها به یمن استعفا کرده است و نمیسعودی
توانست به این توجیه متمسک شود که اواًل: مشروع جلوه داد. عربستان، فقط در صورتی می

جمهوری یمن باقی بود و ثانیًا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش  هنوز در سمت ریاستوی 
عنـوان  کرد. منصور هادی نه بهوضعیت را به شورای امنیت ارائه و مجوز الزم را دریافت می

عنوان کسـی کـه مسـئول مرحلـه انتقـال قـدر  بـود در یمـن جمهور مشروع بلکه به رئیس
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جمهـور قـانونی از دولـت عربسـتان تقاضـای عنوان رئیس اند بهتومشروعیت داشت و نمی
شـود کـه از وی بـه شورای امنیت نیز اسـتنباط مـی 1153مداخله کند. این امر از قطعنامه 

مداخلـه و هـم رسد هم دعو  به نظر می پس به .جمهور قانونی نام نبرده استعنوان رئیس
نیرقـانونی اسـت، زیـرا حمـال  عربسـتان و  نظامی عربستان نامعتبر، نامشـروع ومداخله 

و  31ماده منشور ملل متحد، یعنی مواد  3ائتالف عربی در قال  هیچ یک از استثناهای بند 
بودن دعو  دولت یمن نیز احـراز نشـده  قانونی و  رضایت قرار نگرفته و از طرفی اعتبار 22

 وند.شترتی ، حمال  مزبور تجاوز به یمن تلقی میاست. به این 
 1عربی در یمننظامی عربستان و ائتالف مداخله  .6جدول 

 شکل رضایت جواز مداخله نوع کشور

 عربستان و ائتالف عربی
مداخله و دعو  به 

 دفاع مشروع جمعی
نامعتبر )ناقض حق 

 تعیین سرنوشت(
 نیرقانونی نامشروع

 های تحقیق()منبع: یافته

 . اوکراین6-3

های گسترده، وضعیت داخلـی اوکـراین دچـار بحـران از اعترا بعد  2411در سوم اسفند 
ویکتـور »عمیق شد. طـوری کـه معترضـان، کـاخ ریاسـت جمهـوری را اشـیال کردنـد و 

جمهور طرفدار روسیه فـرار کـرد. پـس از ایـن بحـران، روسـیه بـه بهانـه رئیس« یانوکوویچ
را اشـیال کـرد. مداخلـه خودمختار کریمه، این منطقـه  ۀتباران  شبه جزیرمحافظت از رو 

ــاری 1523نظــامی روســیه در اوکــراین پــس از انقــالب مــردم اوکــراین در ســال  م. و برکن
شرقی اوکـراین واقـع در جمهور، یانوکوویچ، رخ داد. این مداخله در کریمه در جنوب رئیس

 (.651: 2417سیاه و سپس در مناطق شرقی اوکراین اتفاق افتاد )عبدالی و نیاکوئی،  دریای
جمهور، یانکوویچ موج  شد که بالفاصـله اقدام روسیه در تصرف کریمه و کمک به رئیس

ملل، این واقعه را اشیال نظامی کریمـه توسـط  عمومی سازمان بسیاری از کشورها و مجمع
امنیت به دلیل وتوی روسیه، موفق به گرفتن تصمیم  روسیه نامیده و محکوم کنند. اما شورای
                                                           

   العلات یقلالق اگصللبا  ،«الملـلنیاز منظر حقوق بـ منیدر  ینظام همداخل» ،یمصطف ،یفضائل. ک.ر. 9
 .62-32(، 2) 37 ،ثعیال 
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ای بر یکپارچگی سـرزمین ملل با تصوی  قطعنامهعمومی سازمان مجمع  نشد. چندی بعد
کید و اعالم کرد که همه منظور پیوست شبه جزیره کریمـه بـه پرسی برگزار شده به اوکراین تأ

 22کشور به این قطعنامه رأی مثبـت دادنـد و  255روسیه نیرقانونی است. در این خصوص 
بـا توجـه بـه  .گیری نای  بودنـدکشور نیز در این رأی 27کشور نیز با آن مخالفت کردند و 

مطالبی که گفته شد، در زمان دعو  به مداخله، یانوکوویچ هیچ سمتی در اوکراین نداشته و 
مداخله را ندارد و  جمهور اوکراین نیست؛ از طرفی صالحیت دعو  بهعزل شده، پس رئیس

توان گفت ید در اوکراین مداخله کند. پس میروسیه نیز با توجه به معزول بودن یانوکوویچ نبا
مداخله، بدون مجوز اوکراین انجـام شـده و رضـایت پارلمـان اوکـراین را نـدارد و  دعو  به

 شود. نیرقانونی و نامشروع تلقی می
 نظامی روسیه در اوکراینمداخله  .7جدول

 شکل رضایت جواز کشور
 نیرقانونی نامشروع جوازبدون  روسیه

 های تحقیق(یافته )منبع:

 . سوریه6-4

و شـمال  انـهیمنطقـه خاورم یشورهاک یبار در برخمسلحانه و خشونت هایپس از درگیری
شـکل  هیمختلـف سـور یدر شـهرها م.1522ای از ماه مـار  های گستردهآفریقا، اعترا 

و گسـترش بحـران را فـراهم  یثباتیب ،یناامن ،و مخالفان هیسور ارتش انیم یریگرفت و درگ
نقـش  هیآن به بحران در سور لیو تبد هااعترا  یریگدر شکل یمتعدد ی. عوامل داخلکرد

 مختلـف یهـابر بخـش یالمللنیب یبحران اقتصاد یمنف ریو تأث فیه اقتصاد ضعکداشتند 
و  یمعضــال  قــانون گســترده، یو ادار یرفــاه، فســاد مــال اهش ســطحکــمــردم،  یزنــدگ
 اندآن به بحران گسترده از آن جمله لیو تبد هیاعتراضا  اول نادرست تیریو مد یگذارقانون

(Arimatsa, 2014: 7.)  
 بـه ی،سـتیترور یهـادولـت بـا ورود گـروه هیعل ،معترضان یآرام داخل هایاما اعترا 

 زمان باهم تیامن یشد. شورا تبدیلمسلحانه  هایدرگیریگسترده و  یهاخشونت سرعت به
از  یجـد یرد و ضمن ابراز نگرانکصادر م. 2899او   9را در  ایبیانیهها درگیری یریگاوج



 921      ...( عهیش)اسالم در دعوت قیطر از ینظام مداخله تیمشروع یقیتطب مطالعه

 

هـر ها توسـط بشر، خواستار خاتمه خشونتنقض گسترده حقوق تیو محکوم تیوضع نیا
تعهداتشـان مطـابق  تیـبشـر و رعا به حقـوق هیدعوا و احترام مقاما  دولت سور دو طرف

 (.S/PRST/2011/16,August 2011) شدالملل نیقواعد حقوق ب

مشروع، حقوق نظامی )دفاع  نوعی مدعی مداخلهدر این بین کشورهای نربی هر یک به 
بشردوستانه و مبارزه با تروریسم( در سوریه بودند. اکنون با توجه به تروریستی بـودن مسـئله 

یم. )الزم بـه پـردازسوریه و مشروعیت دعو  بشار اسد، به بررسی ایـن نـوع مداخلـه مـی
 امنیـت، بـهای بـه شـورایم. حکومـت اسـد طـی نامـه1522یادآوری است که در سپتامبر 

هـا ای از دولـترهبری آمریکا اعترا  کرد. ولی بعد طی نامه نظامی به صراحت از مداخله
 خواست که مداخله کنند(.

از طرف دولـت  المللی دادگستری، حمله مسلحانه باید توسط دولت یادیوان بین نظراز 
(. در مـاجرای برخـی Zemanek,2013شـود )مشروع ایجاد صور  گرفته باشد تا حق دفاع 

دلیل مستقیم یا  گونههای نظامی در سرزمین کنگو، دیوان به این نتیجه رسید که هیچفعالیت
نیرمستقیم محکمی گواه بـر دخالـت جمهـوری دموکراتیـک کنگـو در حمـال  فرامـرزی 

تواند به عنوان دفاع رو اوگاندا نمیر کنگو علیه اوگاندا وجود ندارد؛ از اینشورشیان مستقر د
(. 427: 2411مشروع، علیه کنگو به استفاده از نیروی نظامی متوسل شود )مبینی و دیگران، 

هـای مسـلحانه توسـط بـازیگران صراحت به این موضوع که آیـا حملـه به هرحال، دیوان به
شود یا خیـر، نپرداخـت. در مشروع میت سب  ایجاد حق دفاع نیردولتی بدون دخالت دول

منزله حمله به یکی  حمله شورشیان در صورتی به»قضیه نیکاراگوئه نیز دیوان اظهار داشت: 
شود که شورشیان از طرف دولـت مشروع تلقی میهای الزم برای استقرار حق دفاع از مؤلفه

 (.427 ،)همان« اقدام کرده باشند
مطـابق بـا حقـوق »الملل مقرر داشت کـه رضـایت بایـد کمیسیون حقوق بین از طرفی

الملـل ایـن نکتـه موضوع مداخله باشد. در حقـوق بـین«  دولت الملل و قابل انتساب بهبین
سیاسی نظر از مشروعیت  نیروهای اپوزیسیون یا محلی، صرف است که دعو پذیرفته شده 

از نظـر  انونی بودن دعو  تلقی شود، چرا که این مقاما تواند مبنایی برای تعهد قآنها، نمی
 :Wippman, 1996المللی بـرای دولـت ایجـاد کننـد )توانند تعهد بینالملل نمیحقوق بین
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رتبـه کند؛ دعـو  یـک مقـام عـالیهمین نکته در مورد مقاما  نظامی نیز صدق می .(440
تنها حکومت رسمی یک کشور  کرد. مثابه یک دعو  مشروع تلقیتوان به نظامی را نیز نمی

نظـامی از یـک دولـت مداخله  تواند برایالمللی قرار گرفته است، میکه مورد شناسایی بین
 یقـانون گـاهیجا گـر،ید طـرف از(. Corten, 2014: 34خارجی در سرزمینش دعو  کنـد )

 سـطوح در یعرب و ینرب یهادولتِ   ینظامبه مداخله  دادن تیرضا یبرا هیحکومت سور
 تعامـل هیسـور ندگانینما عنوان دمشق به یحکومت مرکز ندگانیبا نما ،کیپلماتید مختلف

کنند. ل نیز، هیأ  نمایندگی دمشق به وظایف سیاسی خود عمل میمل سازمان در. کنندیم
« هـای تروریسـتیمبارزه با داعش و دیگر گروه»عنوان  مقاما  روسیه نیز مداخله خود را به

طور قاطع منکر مداخله در جن  داخلی در سوریه است اند. در واقع، مسکو به کردهتوجیه 
. پـس 9کندهای شورای امنیت با تروریسم مبارزه میکند که تنها بر اسا  قطعنامهو ادعا می

نظامی روسـیه مشـروع و قـانونی اسـت. انگلـیس توان گفت که از لحاظ دعو ، کمک می
داند. هر وقت یک دولـت در مشروع می خود علیه سوریه را دفاع نظامیمبنای حقوقی اقدام 

 تواند جهت دفع تجاوز به اقداممی ردیگقرار  نزدیک به وقوع، ای بالفعلمعر  تجاوز نظامی 
 است ابهام از ایدرحاله سوریه در انگلیس نظامیمداخله بودن قانونی اما نظامی روی آورد.

 گـروه. 1 اسـت نگرفتـه قـرار تروریسـتی گـروه حمله مورد مستقیما انگلیس دولت. 2 زیرا،
 هـیچ انگلـیس دولـت طـرف از. 4 شـود،نمـی محسـوب دولت عنوان به داعش تروریستی

 بـا. 3 و اسـت، نشـده تسـلیم امنیـت شـورای به سوریه در نظامی مداخله بر مبنی گزارشی
 حملـه بـرای مجـوزی شورا این که داشت اظهار توانمی امنیت شورای هایقطعنامه بررسی
توان نتیجه گرفـت، پس می. است نکرده صادر داعش علیه سوریه قلمرو در مداخله و هوایی

جز روسیه و ایران، نامشروع، نیرقانونی و تجـاوز الملل مداخله کشورها بهاز نظر حقوق بین
 شود.به سوریه محسوب می

                                                           
اقـداما  الزم را  تمـام تـا اسـت خواسـته هادولت همهاز  صراحت به خود 1131 قطعنامه در تیامن یشورا. 9

 و عـراق یاسـالم دولـت کنترل تحت یهانیسرزم در... و متحد ملل منشور ژهیو به المللنیمطابق حقوق ب
توسـط داعـش، جبهـه  یاعمال ارتکاب ژهیو به یارتکاب یستیترور اقداما به  دادنانیپا و یریشگیپ یبرا شام

 وابسته به القاعده انجام دهند. یو نهادها هاتجمع ها،گروه افراد، گریدالنصره و 
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 نظامی در سوریهمداخله  .8جدول 

 مداخلهنوع  کشور نوع کشور
جواز 
 مداخله

 مداخلهشکل  رضایت

کشورهای 
 نیراسالمی

 نیرقانونی نامعتبر جوازبدون  مشروعدفاع  آمریکا
 نیرقانونی نامعتبر بدون جواز کمک بشردوستانه انگلیس
 قانونی معتبر بدون جواز مبارزه با تروریسم روسیه
 نیرقانونی نامعتبر جوازبدون  مشروعدفاع  فرانسه

 کشورهای اسالمی
 قانونی معتبر جایز مبارزه با تروریسم ایران
 نیرقانونی نامعتبر جایز مبارزه با تروریسم ترکیه

 های تحقیق()منبع: یافته

کشور روسیه با دعو  رسمی بشار اسد و با هدف مبـارزه بـا تروریسـم و بـا همـاهنگی 
معتبر است. امـا مداخله نظامی علیه داعش کرده است؛ پس قانونی و امنیت اقدام به شورای 

از لحاظ اینکه سوریه کشوری مسلمان و روسـیه نیرمسـلمان اسـت؛ بـا وجـود کشـورهای 
عنـوان کشـور مسـلمان و بـا  ای، دعو  از روسیه جایز نیست. ایران نیـز بـهقدرتمند منطقه

ان مبارزه با تروریسم مداخلـه کـرده پـس امنیت با عنودعو  بشار اسد و هماهنگی شورای 
دعو  و بدون  عنوان کشور مسلمان، اما بدونجایز، معتبر و قانونی است. از طرفی ترکیه به 

رسـد نظـر مـی نظامی کرده است، پـس هرچنـد جـایز بـههماهنگی شورای امنیت مداخله 
نربی، نیرقـانونی و  )کشور مسلمان(، اما نیرقانونی و نامعتبر است. ولی مداخله کشورهای

 عنوان کشور نیرمسلمان جایز نیست.نامعتبر و در صور  دعو  هم به 

 :توان گفتالملل میدعو  در اسالم و حقوق بیناکنون در مقایسه رضایت به 
در اسالم در موارد نادری مانند ضرور  و با توجه به دین کشورها درخواست کمـک . 2

 کننده مدنظر است.فقط قدر  کشور مداخله المللشود، اما در حقوق بینمی

 شوندهدعو  دولت از باید اسالمیدولت  قدر  سبیل،نفی  قاعده به با توجه اسالم در. 1
 در دیگـر کشـورهای در کـهحـالی در. باشـد اسـالم با سیطره و نلبه و باشد بیشتر مداخله،به 

 ماننـد قدرتمنـد کشـورهای بـا هـامداخلـه کشورها اکثر در که طوری به نیست چنین مداخله
 . است گرفته صور  دارند بیشتری قدر  که... و فرانسه انگلیس، آمریکا،
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 امـا اسـت؛ مدنظر اسالمی کشور مصلحت و منفعت مداخله به دعو  در اسالم در. 4
 . شوددر نظر گرفته می حاکم شخص مصلحت و منفعت نربی کشورهای در

 گیرینتیجه

آورند دست می َبران بهها قدر  عادالنه خود را از رضایت فرمانحکومتالملل، در حقوق بین
دفـاع از مشـروعیت دولـت و  ۀو تنها منبع مشروعیت رضایت مردم است. پس نخسـتین شـیو

مداخله، مجموعه ترتیبا  نهادی و اقداما  در نظر گرفته شده برای حمایت از اصل حاکمیت 
 ۀکه در دهـبینیم اما در عمل میقانون در خصوص دستیابی به قدر  دولت و اعمال آن است. 

در  دهـد.می های آنها را نشانکشورهای نربی در کشورهای عربی خالف دیدگاه ۀاخیر مداخل
تعیـین  کشور یمن، عراق و بحرین و... با وجود نارضایتی اکثریت مـردم و شـورش بـرای حـق

هـا بایـد پردازند. از نظر نربیمداخله در این کشورها و سرکوب اکثریت مردم میسرنوشت به 
 نظامی انجام شود. اما از دیـدگاه اسـالم، مشـروعیتحمله نظامی شروع شده باشد تا مداخله 
داده شده است و برای مداخلـه نیـازی بـه شـروع  حکومت از طرف خداوند به امام معصوم

تجاوز نیست، بلکه دشمنان اگر بخواهند با هر حیله و نیرنگی آشوب داخلی، شـورش و... در 
حاکمیت نظام اسالمی یا امنیت مسلمانان خللی ایجاد کنند باید به کمک مسـلمانان شـتافت 

شود؛ زیرا مداخله مداخله نظامی ندهد، رضایت ساقط می می رضایت بهاسالحتی اگر دولت 
 بشردوستانه از دیدگاه اسالم تعهدی اخالقی است تا سیاسی.

 اوسـت؛ عصمت رهبری و امامت شرایط از یکی امام حضور زمان در شیعه فقه براسا 
. نارواست حکومت امر در او مداخله و شده تلقی جور حاکم نباشد، معصوم حاکم اگر پس

 حـاکم نیـز صـور  این درنیر باشد امام اذن با باید حاکم نیز نیبت زمان در دیگر طرف از
عادل دارد یا برای نیر او به اثبا  و چون چنین اذنی، اختصاص به فقیه  .شودمی فر  جور

دولتی که در رهبری فقیه قرار نگیرد، دولت جور و طـانو  اسـت. البتـه پس نرسیده است، 
های جور در شرایط یکسانی قرار ندارند و ممکن است با در باید توجه داشت که همه دولت

برداری، الزم و ضروری باشد. از ایـن نظـر نظر گرفتن عوامل دیگر، نوعی همکاری و فرمان
تـوان های در شرایط عـادی مـیهای در شرایط اضطرار، و دولتهای جور را به دولتدولت
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بدون مشروعیت است، ولی در اثـر شـرایط « ذاتاً »اول، هر چند دولت  تقسیم کرد. در گروه
اجتماعی و سیاسی، باید از مخالفت با آن چشم پوشی کرد تا مصلحت باالتری تأمین شـده 

مشروعیت »برخاسته از « لزوم اطاعت»یا از فساد بیشتری جلوگیری شود. در چنین وضعی، 
است. فقهای شیعه هرچند همکاری با دولت  «عنوان ثانوی»نیست، بلکه در اثر « حکومت

الیطـا ، از جعفـر کاشـفدانند، ولی در هنگام حمله روسیه به ایران، شـیخجور را حرام می
خواهد که با دولت همکاری کنند، ولی این توصیه به همکـاری را بـه معنـای مردم ایران می

 مشروعیت حکومت نباید دانست. 
کید از سوی فقها دهد که آنان حتی در ی شیعه در برابر پادشاهان، نشان میاین تصریح و تأ

مشـروعیت بـه دسـتگاه حکومـت بپوشـانند،  ۀاند جامشرایط هجوم بیگانگان هم حاضر نبوده
بلکه با کمال جرئت و جسـار ، لیاقـت و صـالحیت آنـان را نفـی کـرده و در حـد ضـرور  

انـد و حتـی در مجاز و الزم شمردهانحصار امر در دفع دشمنان دین به شاه شیعیان همکاری را 
« دشـمنرفـع سـلطه »واج  نیست، بلکه « سلطان اطاعت»اند که این موارد هم توضیح داده

 گردد. الزم می« بالعر »داشته و « مقدمی»واج  است و اطاعت وی صرفًا جنبه 

اختصـار بـه ایـن شـرح  مداخله در اسالم و نرب بـههای دعو  به ها و شباهتتفاو 
معنـای همسـانی یـا تطبیـق کامـل بـین دو نظـام  است: تشابه موجود میان اسالم و نرب به

نیست، بلکه صرفًا تشابه در برخی مفاهیم و مواضع است، زیرا نظام اسالم در اصول، مبانی، 
ع قـرآن اسالم بر دو منبحقوقی متفاو  است. نظام حقوقی  هایمنابع و اهداف با دیگر نظام
توانـد از الملل اساسًا یافته بشری است و مـیکه نظام حقوق بینو سنت تکیه دارد، در حالی

 زمانی به زمان دیگر متحول شود یا تیییر یابد.
تعیـین  . پذیرش حق4نظامی؛ . پذیرش مداخله 1؛ . پذیرش اصل عدم مداخله2تشابه: 
 کننده. . مشروعیت دعو 3سرنوشت؛ 

 نظامی در اسالم و غرب مداخلهتفاوت .9جدول 

 غرب اسالم بر اساس
 اساسی قانون اسالمشریعت  رضایت

 مردم مقبولیت خداوند مشروعیتمنشأ 
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 نسبی مطلق مشروعیتمفهوم 
 دموکراتیک مشروعیت الهیمشروعیت  مشروعیتنوع 

 کشور دین دعو مالک 

 جن اصول 
پایبند به اصول ضرور  و تناس ؛ 

 تفکیک نظامیان و نیرنظامیان
 اصول؛پایبند نبودن به 

 تفکیک نکردن بین نظامیان و نیرنظامیان
 نیرمجاز مجاز تجهیزا  نوع

 های تحقیق()منبع: یافته

 کتابنامه
س قا و اب راهیم ، تحقی ق مص طفی شرا بالسریره بالنغویر  البرنق(. 1422هشام، عب دالملک )ابن

 .5و  1الحلبی، جلد جا[، طبعه مصطفی الباییببیابیاری و عبدالحفی  شبلی، 

کتاب بالعره  بقوبعر  بالقراهوهی بالر والی وبالعهقرات بال والیر  فری شرریع  (. 2111ابوالوفا، احمد )

 ، مصر، دارالنهضه العربیه.بالسه 

، ته ران، بالملر م بخل  دموکربتیک بز منظرر  قرو  برینمشروعیت(. 2911طبسی، علی )توکلی

 مجد.فرهنگیعلمی مجمع

، بی   روت، بالعهقرررات بالخارجیررر  الل والررر  بالسرررهمی (. 1995المهی   ری، س   عیدعبدالله )ح   ارب

 الرساله.مؤسسه

 ال راث.الحیاء آل البیت، قم، موسسهبالفقجاءتذکرهق(. 1419یوسف )الحلی، حسن بن

مداخل ه نیروه ای ائ  ال   مش روعیت(. »1397آبادی، محمدحسین و حیدر پیری )قوامرمضانی

، بالمللی قوقی بین ، دوفصلنامه«المللداع  در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بینعلیه 

 .238-215ص،، بهار و تابس ان،58سال سی و پنجم، شماره 

 رراق بسررتعاهت بز  یرمسررلماهان در درگیرررقبررسرری فقجرری (. 1394زاده، عبدالص  مد )س  عادت

 اول.، تهران، نشراحسان، چاپ هظامی

  ، تهران، رساء.فقی ،  کومت صاالحانوالیت(. 1397آبادی، احمد )نجفصالحی

نظ  امی خ  ارجی در مصاص  مات  مداخل  ه(. »1395امن  اب )ض  یایی، سیدیاس  ر و محس  ن ی  دائی

المل ل: بررس ی وض عیت ع راق، س وریه، یم ن و المللی از منظر حقوق ب ینمسلحانه غیر بین

 . 151-123ص،، پاییز،32هش م، شماره ، سالبمنیتفصلنام  آفا ، «نبحری

، بالعرا بالقراهون بالر والیمغ ب ع   بالت بخ  و بالت بخ  فی(. 1221عبدالرزاق، محمود عبدالف اح )

 اربیل، مؤسسه موکریانی للطباعه و النشر. 



 921      ...( عهیش)اسالم در دعوت قیطر از ینظام مداخله تیمشروع یقیتطب مطالعه

 

سرنوش  ت و ح  ق تن  اقض ب  ین دو اص  ل ح  ق تعی  ین(. »1398عب  دالی، زانب  ار؛ نی  اکوئی، امی  ر )

کریم ه از آن  المل ل مطالع ه م وردی: بح ران اوک راین و ج داییملی در حق وق ب ینحاکمیت 
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 .12-12، بهار ،ص 2ششم، شماره ، سال چهل و عمومیمطاالعات  قو 

 ، قم. دانشگاه مفید.تاریخ تحول دوالت در بسه (. 1391فیرحی، داود )

 .1382قانون اساسی یمن، 

 شورای امنیت.  2249قطعنامه  
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 گلوردی.مفید قم، چاپدانشگاه
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