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Abstract
On January 20, 2018, Turkey launched Operation "Olive Branch" and on
October 9, 2019, Operation "Spring of Peace" in northern Syria, violating
its territorial integrity and military entry into the country. Also, these
attacks continue in a scattered manner. According to Turkish officials, the
operation was carried out to eliminate the terror of terrorism and selfdefense, given that the use of force in international relations today is
prohibited by international law and the UN Charter. This article examines
the legitimacy of the use of force by Turkey and examines the behavior,
goals and feedback resulting from its actions by citing the principles and
rules of International law as well as some international jurisprudence,
determines that Turkish government has violated the important principle of
the prohibition of the use of force which is explicitly stated in paragraph 4
of Article 2 of the Charter, and the reasons given by the authorities of that
government, including the fight against terrorism and legitimate defense,
cannot justify a violation of this fundamental rule.
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است .با توجه به اینكه توسل به زور در روابط بينالمللي امروز مطابق لواعد حقوق بينالملل و منشور ملل
متحد منع شده است ،این مقاله مشروعيت توسل به زور از طرف تركيه را مورد بررسي لرار داده و با
بررسي رفتار ،اهداف و بازخوردهای ناشي از الدامات این كشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه
بينالمللي و نيز برخي رویههای لضایي بينالمللي مشخص ميكند كه دولت تركيه اصل مه منع توسل به
زور را كه به طور مشخص در بند  4ماده  2منشور مورد تصریح لرار گرفته نقض كرده و دالیل مطر
شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریس و دفاع مشروع نميتواند نقض این لاعده
بنيادین را توجيه كند.

تاریخ پذیرش1400/04/29 :

دولت تركيه در تاریخ  20ژانویه  2018عمليات «شاخه زیتون » و در تاریخ  9اكتبر سال 2019
عمليات نظامي موسوم به «چشمه صلح» 2را در شمال سوریه آغاز كرد و الدام به نقض تماميت سرزميني و
ورود نظامي به خاک این كشور نمود و ه اكنون نيز این حمالت به صورت پراكنده ادامه دارد .مطابق
اظهارات مقامات تركيه ،این عمليات به منظور از بين بردن وحشت تروریس و دفاع مشروع صورت گرفته
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1. Olive Branch Operation.
2. Peace Spring Operation.
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مقدمه
پس از پایان جنگ جهاني دوم و با تاسيس سازمان ملل متحد ،ممنوعيت توسل به زور در
روابط بين المللي از شان و مرتبتي ویژه در منشور برخوردار شد ،چنانچه تمام اهداف،
اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختيارات ميان ارگانهای آن را نيز تحت تاثير لرار
داد .سایه سنگين حفظ صلح و امنيت بينالمللي بر كل منشور ملل متحد ،آن را به فلسفه
علت وجودی سازمان ملل متحد مبدل ساخته است 1.ماده دوم منشور ملل متحد در بند 4
مقرر ميدارد :كليه اعضای سازمان در روابط بينالمللي خود از تهدید به زور یا كاربرد
آن عليه تماميت ارضي یا استقالل سياسي هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد
ملل متحد مباینت داشته باشد ،خودداری خواهند نمود.
طبق تفسير تاریخى یا تفسير مبتنى بر هدف غایى بند  4ماده  2منشور سازمان ملل
متّحد ،بدیهى است كه ممنوعيت مندرج در بند مزبور ماهيتى جامع و جهان شمول دارد.

هيچ اصلي از منشور مهمتر از اصلي كه در ماده  ،2بند  …4تجس یافته است نيست2؛
بنابراین منطقي است كه ماده  2بند  4بعنوان «مادر همه مقررات مربوط به توسل به زور در
منشور» مورد لحاظ است 3.با توجه به مقررات موضوعه ،عرف ،عادات و رویه بينالمللي؛
به نظر ميرسد هيچ توسل به زوری از سوی یك دولت عليه كشور دیگر لابل لبول نيست
ولي امروزه برخي كشورها به بهانه مبارزه با تروریس و دفاع مشروع دست به الدام نظامي
عليه بخشهایي از كشور دیگر ميپردازند مخصوصا زماني كه آن كشور از حكومت
مركزی لدرتمندی برخوردار نباشد كه ميتوان به مواردی از جمله توسل به زور روسيه
در الحاق كریمه و تفكيك آن از اكراین اشاره كرد یا توسل به زور تركيه در عملياتي با
نام شاخه زیتون سال  2018در حمله به عفرین در شمال سوریه یا حمله همين كشور در
سال  2019در عملياتي با عنوان چشمه صلح به شمال سوریه بعنوان نمونه دیگر اشاره كرد.
 .1سيد لاس زماني« ،سياستهای لضایي دیوان بينالمللي دادگستری در لبال اصل ممنوعيت توسل به زور»،
مجموعه مقاالت همایش نقش دیوان بينالمللي دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بينالملل ،انجمن ایراني
مطالعات سازمان ملل متحد ،)1386( ،ص .65
2. Michael Wood, “International Law and the Use of Force: What Happens in
Practice?”, Indian Journal of International Law, Vol. 53, (2013), pp. 342-364.
 .6جمشيد ممتاز و بهزاد صابری انصاری« ،تاثير رویه بعدی دولتها بر اصل منع تهدید و توسل به زور» ،مجله
راهبرد ،شماره  ،)1391( ،63صص.175-204
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در این مقاله لصد بر آن است كه به این پرسش پاسخ داده شود آیا توسل به زور تركيه
عليه مرزهای شمالي سوریه نقض لاعده منع توسل به زور و منشور ملل متحد است؟ آیا
بهانه توسل به زور برای مبارزه با تروریس نقض لاعده منع توسل به زور را توجيه
ميكند؟ آیا تركيه مي تواند حمالت پراكنده یك گروه را حمله تروریستي للمداد كرده
و به بهانه مبارزه با تروریس و دفاع مشروع با نقض تماميت ارضي یك كشور مستقل از
لاعده بنيادین منع مداخله و توسل به زور عدول كند؟

 .1وضعیت جغرافیایي و جمعیتي شمال سوریه
1

كردستان سوریه از سه كانتون یا بخش ،متشكل از كانتون عفرین ،كوباني و جزیره
(شامل مناطقي از حسكه و لامشلي) تشكيل شده است .مناطق مورد ادعای كردهای
سوریه شامل سه استان حلب ،رله و حسكه است؛ بنابراین كردها مناطق مرزی و شمالي
كشور سوریه را در نظر دارند .جنگ داخلي در سوریه تعادل جمعيتي را در سه كانتون
كرد (جزیره ،كوباني و عفرین) با تخمين حدود  2.5ميليون نفر به طور كامل بر ه زد
(انسجام جمعيتي به دليل دخالت سياست های تغيير بافت جمعيتي تركيه از بين رفته
است) .جوامع كُرد حلب و دمشق بيش از یك ميليون نفر ميباشند كه در مجموع ميتوان
جمعيت كردهای سوریه را  3تا  3.5ميليون نفر یا تقریباً  ٪15از جمعيت سوریه برآورد

كرد 2.منطقه كردستان سوریه سرشار از منابع نفتي است .منطقه نفتي شدادی كه دومين
ذخایر منابع در سوریه بعد از جبلالشاعر است و همچنين ميادین نفتي مه رميالن و جبسه
از مناطق مه در حوزه ادعایي كرده است.

1. Djezirah, Kobane and Afrin.
2. Support for the Refugees and Displaced People in Kurdistan available at https://
www. institutkurde. org/en/info/kurdish-diaspora-1232550988.

مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال  | ...حاتمی و احمدیفرد | 307

عکس -9پراکندگي منابع انرژی در سوریه

عکس -10کنترل مناطق شمال سوریه

ر،گ سبز :ت طر ک رد  ،ین

ر،گ آ ی :ش رشی ن س ری ت رد م یت ترکیه

ر،گ قه ق ای :گروقه ی تخ لف

قه قای کم ر،گ :دولت اسم
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 .2حمله نظامي ترکیه به شمال سوریه
تركيه  17مهرماه  98برای عقب راندن شبهنظاميان كرد سوریه از مناطق مرزی الرله و
الحسكه سوریه ،عمليات نظامي موسوم به «چشمه صلح» را در شمال سوریه آغاز كرد و
موفق به عقب راندن شبه نظاميان كرد از این منطقه مورد نظر شد .یكي از اهداف تركيه از
این عمليات نظامي به بيان مقامات آن كشور ایجاد منطقه امن در شمال سوریه در
حدفاصل شهرهای راسالعين و تل ابيض به طول  120كيلومتر و عمق  30كيلومتری از
مرزهای تركيه بود .در روز  6اكتبر ( 2019سه روز لبل از شروع عمليات نظامي) دونالد
ترامپ دستور داد نيروهای نظامي آمریكایي كه در شمال شرلي سوریه حضور داشتند از
این منطقه (جایي كه ایاالت متحده از متحدان كرد خود پشتيباني ميكرد) خارج شوند.
دو هفته پس از شروع مخاصمات ،روسيه و تركيه در جریان مذاكرات «والدیمير پوتين»،
رئيس جمهوری روسيه ،و «رجب طيب اردوغان» همتای تركيهای وی ،در سوچي روسيه
در تاریخ  30مهر ( 22اكتبر) به توافق  10مادهای درباره سوریه دست یافتند 1كه مهمترین
بخش آن تفاه بر سر خروج تمام واحدهای متعلق به شبه نظاميان كرد از عمق 30
كيلومتری مرز تركيه از جمله منبج و مناطق حومه آن است 2.وزارت دفاع تركيه اعالم
كرد كه تمامي فعاليتهای نيروهای مسلح كشور به منظور ایجاد منطقه امن در شمال
سوریه مطابق با لوانين و حقوق بينالملل است.

 .2-1اهداف ترکیه در شمال سوریه
تركيه در شمال سوریه بر اساس همان راهبرد دفاع از مرزها و بازدارندگي سياست نظامي
و امنيتي خود را تبيين كرده است .طبق این راهبرد ابتدا در سال  97به عفرین (عمليات
شاخه زیتون) حمله كرد و سپس عمليات چشمه صلح را در شمال سوریه با وسعت

1. https:// Gozde Bayar, Turkey hails 'historic' Syria deal with Russia available at
www. aa. com. tr/ en/turkey/turkey-hails-historic-syria-deal-with-russia/1623101
 .2تركيه یك پایگاه روسيه و  6روستا در شرق سوریه را گلوله باران كرد 29 ،فروردین  ،2:27 ،1401كد خبرنگار:
 ،2445كد خبر 84719985:لابل مشاهده در سایت.https://www.irna.ir/news/83560764.
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گستردهتری انجام داده است .در نتيجه ميتوان اهداف تركيه در شمال سوریه و همچنين
چرایي حمله به این مناطق را در موارد زیر خالصه كرد:

1

الف -در مرحله اول تركيه به دنبال سركوب و تضعيف كردها برای استقالل یا
خودمختاری است .راهحل آنكارا نيز بر تضعيف لدرت نظامي كردها بعنوان مكمل
لدرت سياسي آنهاست .با عدم حمایت آمریكا از كردها ،تركيه شرایط را برای انجام
الدامات عليه كردها در تضعيف لدرت نظامي آنها و به تبع لدرت سياسيشان مساعد
دید .بنابراین تركيه با انفعال به تماشای داعش در تالش برای از بين بردن كردهای سوریه
كه درست در آن طرف مرز تركيه در كوباني محصور شده بودند نشست.

2

ب -با توجه به تضعيف لدرت نظامي كردها ،آنكارا اكنون به از ه گسيختگي بستر فكر
ميكند .تركيه با این حمالت به دنبال لطع كانتونهای كردی سوریه با یكدیگر بود .با
حمله به عفرین ،كانتون سوم كردی و با حمله اخير دو كانتون جزیره و كوباني نيز از ه
جدا خواهند شد .به گفته اسپوتينگ نيوز منطقه شهبا و روستای تل رفعت از طریق توپ و
خمپارهانداز مورد حمله لرار گرفتند ،تركيه ميخواهد به عفرین حمله كند تا آن را از
دیگر كانتونها جدا كند ،این به دنبال جلوگيری از اجرای پروژه خودمختاری
3
دموكراتيك است.
پ -برنامههای تركيه برای اسكان مجدد پناهجویان سوری در منطقه امن 4:با ایجاد
گسست در مناطق كردی ،تركيه وارد فاز بعدی خود یعني اسكان افرادی غير از كردهای
كنوني ميشود .بر اساس طرحي كه تركيه مدنظر لرار داده است ،كردهای سوریه باید از
منطقه امن اخراج و حدود  2ميليون عرب سوری بجای آنها اسكان داده شوند .تركيه
نميخواهد پناهجویان سوری را در آن مناطق مستقر كند ،فقط ميخواهد از سایر مناطق
سوریه پناهجویان را به مناطقي كه كردها زندگي ميكنند بفرستد ،با استفاده از گروههای

 .1عمليات تركيه در شمال سوریه و  3سناریوی پيش رو .پایگاه بصيرت  /گروه بينالملل  /محمدرضا فرهادی تاریخ
انتشار 28 :مهر  ،15:51 - 1398شناسه خبر /317758 :مشاهده در تاریخ .https://basirat.ir/fa/news .99/8/15
2. Michael M. Gunter, “Reopening Turkey’s Closed Kurdish Opening”, Middle
East Policy, Vol. 20 (Summer 2013), pp. 88-98
3. Turkey- Seeks- Cut-Off- Afrin available at https:// sputniknews. com/
middleeast/ 201707131055506736.
4. Safe Area.
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شورشي سوریه مورد حمایت تركيه آن منطقه را لبل از اسكان مجدد پاک كند 1.رئيس

جمهور اردوغان پس از تسلط بر نوار  75مایلي سرزمين بين شهرهای تل ابيض و راس
العين اعالم كرد كه تركيه منطقه امن را ایجاد ميكند كه در آن پناهندگان سوری بتوانند
اسكان داده شوند .بنابراین به نظر ميرسد هرگونه برنامهریزی برای اعزام تعداد نسبتاً
زیادی عرب سني از مناطق دیگر كشور به این منطقه تالشي برای مهندسي جمعيت است.
آنتونيو گوترش 2،دبيركل سازمان ملل ،متحد گفت :كاهش تنش مجدد درگيری در
ال ضروری است 3.اظهارات وی در پي شروع حمالت هوایي و حمله
شمال سوریه كام ً
زميني توسط تركيه تنها چند روز پس از آنكه ایاالت متحده اعالم كرد نيروهای خود را
از سوریه خارج ميكند ،بيان شد .به طور خالصه برنامه اردوغان نه تنها لاعده ضرورت
دفاع مشروع را توجيه نميكند بلكه باعث بيثباتي و رنج انساني زیادی خواهد شد.
بعالوه الگویي كه برای سایر كشورهای ميزبان پناهندگان در منطقه (یا در آفریقا یا
آمریكای التين ایجاد خواهد شد) ميتواند تهدیدی مه برای رژی پناهندگان بينالمللي
باشد.

4

ت -تسلط بر مناطق استراتژیك كانتونهای كردی :جاده ترانزیت و استراتژیكي در عمق
سي كيلومتری از مرزهای تركيه وجود دارد به نام  M4كه از شمال شرق سوریه آغاز شده
به سواحل دریای مدیترانه و بندر الذليه ميرسد و این جاده نباید در اختيار كردهای
سوریه لرار گيرد .دليل آن این است كه جاده مزبور از مرزهای عراق شروع شده و از
شهرهای حومه حسكه  -عين عيسي -منبج -الباب -حلب -ادلب -جسرالشغور و الذليه

1. UN Open to Turkish Plan for Northern Syria As 300,000 Kurds Forced Out
available at https:// www. jpost. com/ Middle-East/UN-open-to-Turkish-plan-fornorthern-Syria-as-300000-Kurds-forced-out-606630.
2. UN Secretary-General António Guterres.
3. De-Escalation of Turkish Military Operation in Northern Syria ‘Absolutely
Essential’ available at https://news.un.org/en/story/2019/10/1049021.
4. Displacement and Despair: the Turkish Invasion of Northeast Syria Available at
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/displacement-and-despair-turkishinvasion-northeast-syria.
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عبور مي كند .این امر به منزله یك كریدور مه برای مناطق كردی عراق و سوریه است
كه دسترسي آنها به دریای مدیترانه را فراه ميكند.

1

ت -تسلط بر منابع انرژی این منطقه

 .2-2جلسه  8645شورای امنیت  24اکتبر  2019در مورد حمله ترکیه به
شمال سوریه
این اجالس با حضور نمایندگان كشورهای مختلف جهان در  24اكتبر  2019تشكيل شد
در این جلسه نماینده دائ سوریه اظهار داشت :ادعای تركيه در مورد اینكه الدامات
مرزی فقط تروریستها را هدف لرار ميدهد رد ميكند ،نماینده دائ سوریه بيان داشت
2

تركيه از حق دفاع از خود برای اشغال سرزمين مستقل استفاده ميكند.
نماینده تركيه در پاسخ به دغدغههای اعضای شورا اظهار داشت« :همه ما حق داری
نظرات خودمان را داشته باشي  ،اما حق نداری حقایق خودمان را داشته باشي  3».عمليات
چشمه صلح مداخله مرزی محدود است كه لصد دارد با سازمانهای تروریستي مبارزه
كند .این هدف از بين بردن تهدید طوالنيمدت تروریس  ،اجرای وحدت و تماميت
ارضي سوریه ،حمایت از جمعيت محلي و ایجاد شرایطي برای بازگشت داوطلبانه ،ایمن و
عزتمندانه آوارگان سوری است .وی با تأكيد بر اینكه این عمليات با احترام كامل به
لوانين بينالمللي انجام شده است  -فقط تروریستها و مخفيگاههای تروریستي ،سال و
وسایل نقليه را هدف لرار داده است – برنامههایي را برای منطقه مرزی بيان كرد و اظهار
داشت :تالشهای مشترک ما مانع از ایجاد یك كشور ترور در شمال سوریه شده است.

 https://basirat.ir/fa/news .1تاریخ انتشار  28 :مهر  ،15:51 - 1398شناسه خبر /317758 :مشاهده در تاریخ
 .99/8/15عمليات تركيه در شمال سوریه و  3سناریوی پيش رو .پایگاه بصيرت  /گروه بينالملل  /محمدرضا
فرهادی.
2. Security Council 8645th Meeting (PM) 24 October 2019 available at https://
www. un. org/ press/en/2019/sc13994.doc.htm.
3. We Are All Entitled to Our Own Views, but we are not Entitled to Our Own
Facts, available at https://www.un.org/press/en/2019/sc13994.doc.htm. Turkey’s
Military Operation Has Displaced Thousands of Civilians, Worsened Syria’s Dire
Humanitarian Crisis, Top Official Warns Security Council.
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بشار جعفری( 1نماینده سوریه) با رد این ادعاها گفت كه تركيه دور جدیدی از تجاوز
عليه تماميت ارضي كشورش را آغاز كرده است و منجر به اشغال للمرو ،كشته شدن
صدها نفر ،آوارگي صدها هزار نفر و كشتار بزرگ شده است 2.جای تاسف دارد كه
مسئوالن سخنراني امروز ،آن تجاوز را محكوم نكردند .سوریه در بيانيههای خود بعنوان
یك كشور مستقل كه از اصول سازمان ملل متحد محافظت نميشود ،به رسميت شناخته
شده است .وی افزود كه توضيحات تركيه در مورد تجاوز از جمله استناد به مادهای در
منشور سازمان ملل كه ميتواند دفاع از خود را ممكن كند ،پر از دروغ بوده است؛ این
ماده برای حمله به كشور دیگری لابل استفاده نيست .نمایندگان كشورهای چين و روسيه
نيز نگراني خود از این عمليات را اعالم كردند و خواستار خویشتنداری دولت تركيه
شدند .آنچه كه از گفتههای نمایندگان كشورها در این اجالس بر ميآید نشان دهنده این
والعيت است كه همه آنها از توسل به زور كشور تركيه نگرانند ولي به طور صریح و به
خاطر منافع سياسي به نقض اصل مه توسل به زور اشارهای نكردهاند .اكنون با مالحظه
اظهارات نمایندگان كشورهای مختلف به بررسي وضعيت اصل منع توسل به زور در
عمليات شاخه زیتون و چشمه صلح از سوی تركيه پرداخته ميشود كه آیا نقض شده
است یا خير؟

 .3توسل به زور
در دوران معاصر مهمترین و عام الشمولترین منبع از نظر حقوق بينالملل ،منشور سازمان
ملل متحد است .اینكه لوانين بينالمللي حاك بر استفاده از زور (،)Jus ad bellum
سنگ بنایي از نظام بينالملل و نظ حقولي آن را تشكيل ميدهد ،جای بحث نيست .در
دهههای اخير با توجه به ممنوعيتهای بوجود آمده در اسنادی همچون منشور ملل متحد،
1. Bashar Jafari. available at https://www.un.org/press/en/2019/sc13994.doc.htm.
Turkey’s Military Operation Has Displaced Thousands of Civilians, Worsened
Syria’s Dire Humanitarian Crisis, Top Official Warns Security Council
2. Turkey Has Started a New Round of Aggression Against the Territorial Integrity
of his Country, Leading to the Occupation of Territory, Deaths of Hundreds,
Displacement of Hundreds of Thousands and Great Destruction. available at
https://www.un.org/press/en/2019/sc13994.doc.htm. Turkey’s Military Operation
Has Displaced Thousands of Civilians, Worsened Syria’s Dire Humanitarian
Crisis, Top Official Warns Security Council
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لطعنامههای اركان صالحيتدار سازمان ملل و معاهدات بينالمللي فراوان دوجانبه و
چندجانبه و  ...نبردهای بين كشورهای مستقل ك رنگ شده و جنگهای نيابتي و
درگيریهای مسلحانه غير بينالمللي ( )NIACبسيار رایج شده است .در این دوره
جدید جنگ نيابتي ،سرعت انتشار فناوری ،اطالعات و سال ها ،انحصار دولتها در
استفاده از زور را ك رنگ كرده است .جامعه بينالمللي متحمل اثرات فاجعهانگيز یك
درگيری سيستماتيك (همانند آنچه كه در مورد جنگ جهاني اول و دوم ر داد) نبوده
است 1بلكه ولتي امروز یك كشور متوسل به زور ميشود ،بيشتر از همه این كار را عليه
یك بازیگر غيردولتي انجام ميدهد .نمونه لابل توجه ،گروهك تروریستي دولت اسالمي
(داعش) است .با این وجود ،جامعه بينالملل ناچار به تحمل بيثباتي و رنجهای بيشمار
جنگ ،درگيری و تهدید و نقض صلح و امنيت بينالمللي است كه رنجهای غيرلابل
محاسبهای را برای بسياری به بار آورده است .از یك نظر ،چنين دیدگاهي مملو از نابودی
اعتماد نسبت به سيست بينالمللي و ظرفيت آن برای جلوگيری از درگيری است كه
ميتواند منجر به این نتيجه شود كه تالش برای تنظي رفتار دولتها بيفایده است .باید
درگيریهای مداوم در سوریه و یمن و الحاق بخشهایي از اكراین به روسيه را در ذهن
داشته باشي و مداخله تركيه در شمال سوریه  ،بررسي ميشود كه چه زماني یك دولت
ميتواند برای محافظت یا كمك به یك دولت دیگر وارد خاک آن كشور شود؟ برای
پاسخ به این پرسش ميتوان سه حالت را متصور بود.

 .3-1موضعگیری دول ثالث در قبال انواع مخاصمات
الف -مخاصمه مسلحانه بينالمللي :در این نوع مخاصمات اصل بر حمایت دول خارجي
از كشور مورد تجاوز والع شده است و ميتوانند با رضایت و دعوت آن دولت (به نظر
كميته ویژه مجمع عمومي سازمان ملل نباید هيچگونه ابهامي در این دعوت و رضایت
وجود داشته باشد) 2وارد خاكش شوند.

1. Tarcisio Gazzini, Nicholas Tsagourias, The Use of Force in International Law
(Oxford: First Published, Ashgate, 2012; Reviewed Copy, Routledge, 2016).
2. Report of the Special Committee on the Problem of Hungary, Official Records:
Eleventh Session, Supplement No. 18 (A/3592), 1957, Para. 266, available at
https:// mek. oszk. hu/ 01200/ 01274/01274.pdf.
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ب -در منازعات داخلي :اصل بر بيطرفي سایر دول ميباشد ،اما استثنائاتي بر این اصل
وارد ميباشد كه عبارتند از -1 :الدام گروه شورشي ،منتسب به دولت ثالث باشد؛ -2
الدام در چهارچوب معاهدات منطقه ای یا با مجوز شورای امنيت باشد ،در این شرایط
دولت ثالث ميتواند به نفع حكومت مركزی وارد عمل شود.
پ -مداخله به نفع شورشيان در منازعات غيربينالمللي :با وجود شموليت یكي از دو

شرط «حق تعيين سرنوشت» یا «مجوز شورای امنيت» ،كشور ثالث ميتواند به نفع گروه
شورشي وارد عمل شود .برخي از اصول بينالمللي با اهميت زیاد مانند اصل تعيين
سرنوشت ممكن است در رابطه با موارد مختلف والعي و حتي گاهي اولات در رابطه با
همان مورد برای تقویت یا به چالش كشيدن سایر اصول بينالمللي مورد استفاده لرار
گيرد .بعنوان مثال اگر به اصل تعيين سرنوشت مردم به طور كلي برای انكار لانوني بودن
مداخله نظامي خارجي استناد شود ،نميتوان رد كرد كه ميتوان اصل را  -حدالل در حد
مجاز لانون  -برای توجيه مداخله نيز ذكر كرد 1.همانگونه كه مشخص است حضور
نظامي تركيه در سوریه بارها با مخالفت دولت مركزی سوریه روبرو شده است و لابل
انطباق بر موارد فوق نيست.

 .3-2مجوز شورای امنیت
تركيه برای ورود نظامي به خاک سوریه مجوزی از شورای امنيت دریافت نكرده است
بلكه به موادی از منشور كه حاوی شرایط خاص مجوز برای توسل به زور است استناد
ورزیده و بر همين اساس پيشروی خود در خاک سوریه را توجيه كرده است .طبق منشور
ملل متحد ،چنانچه شورای امنيت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایي كند
ميتواند به دو طریق الدام نماید -1 :توصيه  -2الدامات اجرایي .عالوه بر این ،شورا
ميتواند برای جلوگيری از وخامت اوضاع ،لبل از توصيه و یا تصمي ؛ از طرفين ذینفع
2
بخواهد تا الدامات مولتي را كه شورا ضروری یا مطلوب تشخيص ميدهد انجام دهند.

1. Pietro Pustorino, The Principle of Non-intervention in Recent Non-international
Armed Conflicts, Question of Internationl Law, Vol. 53, (2018).
 .2هوشنگ مقتدر ،تحوالت سازمان ملل متحد (شيراز :انتشارات دانشگاه شيراز )1353 ،ص .58
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همچنان كه كميسيون حقوق بينالملل خاطر نشان كرده است «ضابطه منشور راجع به
ممنوعيت استفاده از زور ،نمونه آشكاری از یك لاعده حقوق بينالملل است كه دارای
ویژگي لاعده آمره 1است» .منع ایجاد شده توسط ماده  2تنها شامل استفاده نظامي از زور
ميشود.

2

 .3-3دفاع مشروع
همانگونه كه در بيانات نماینده تركيه در اجالس  8645شورای امنيت مشخص بود دولت
تركيه هدف خود از مداخله مرزی در شمال سوریه را دفاع مشروع در برابر تهدیدهای
مرزی و ایجاد منطقه امن جهت بازگشت آوارگان سوری ذكر كرده است .حال به بررسي
مشروعيت دفاع كه وی استناد كرده است پرداخته ميشود؛ دفاع مشروع نشان ميدهد كه
چگونه حق تعيين سرنوشت ،حق آزاد بودن از نسلكشي و حق دفاع از خود ،همه از یك
حق اصليتر كه ممكن است آن را حق وجود بنامند  -حقي كه نه فقط به دولتها بلكه به
ملتها و مردمان نيز مرتبط است -نشات ميگيرد 3.الزم بذكر است كه ماده  51هرگونه
حق دفاع مشروع لبلي را كه پيش از منشور سازمان ملل متحد در حقوق بينالمللي عرفي
وجود داشته است ،بدون هيچگونه تردیدی به وضعيت ولوع حمله نظامي محدود ساخته
است .بویژه هرگونه خودیاری تجاوزكارانه (دفاعي كه جنبه تجاوز دارد) از طریق تهدید
یا استفاده از نيروی نظامي خارج از چارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل متحد به
موجب لواعد آمده منشور غير لانوني اعالم شده است 4.پس مشخص است كه دفاع

1. Jus Cogens.
 .2فریده محمدعليپور« ،ممنوعيت كاربرد یا تهدید توسل به زور» ،فصلنامه مجلس و پژوهش ،سال نه  ،شماره ،35
( ،)1381ص6
3. Jens David Ohlin, “The Doctrine of Legitimate Defense”, INT’L L. STUD,
Volume. 91, (2015).
4. Advisory Board, “Encyclopedia of Public InternationalLaw”, Vol. 4, “Use of
Force, War and Neutrality, Peace Treaties”, North Holland Publishing Co. 1982,
available at https:// www. imps. ac. ir/ uploads/LawBooksJI/Encyclopedia-ofPublic-International-Law.pdf.
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مشروع زماني مصداق پيدا ميكند كه در روابط بينالمللي بين كشورها یك حمله
مسلحانه ر دهد .در ادامه به شرایط دفاع مشروع ميپردازی .

 .4شرایط دفاع مشروع
شرایط كلي دفاع مشروع در حقوق بينالملل به لرار زیر است:
الف -در ماده  51منشور ملل متحد تصریح شده است ،ولوع حمله نظامي شرط اصلي
برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پيشگيرانه در این خصوص فالد ارزش حقولي
بوده و دفاع محسوب نميشود .بارها دولت تركيه موضوع حمله پيشگيرانه را مطر كرده
است در حالي كه دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاج نظامي باشد و تهاجمات
ایدئولوژیك ،فرهنگي یا التصادی اساساً تجاوز محسوب نميشوند.
ب -دفاع مشروع ضرورت داشته باشد :یعني اینكه دفاع مشروع زماني ميتواند انجام شود
كه راههای دیپلماتيك و غيرنظامي جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ،البته این شرط
در اصل عينيت ندارد و معموالً رعایت نميشود .واضح است كه ضرورت زمينهای برای
معافيت یك كشور از مسئوليت یك عمل نادرست بينالمللي است .هنگامي كه
یوگسالوی (صربستان) از بلژیك برای شركت در بمبگذاری اهداف صربستان به رهبری
ناتو شكایت كرد ،بلژیك از دیوان ( 1)ICJبه ضرورت دفاع مشروع استناد كرد و بيان
داشت برای جلوگيری از نقض گسترده حقوق بشر و جنایات عليه غيرنظاميان بيگناه در
صورت لزوم ،مداخله نظامي مجاز است .دیوان پرونده را به دالیل عدم صالحيت لضایي
رد كرد و هرگز به مرحله رسيدگي نرسيد ،اما جای تردید بود كه دادگاه این استدالل را
لبول مي كرد .اول اینكه دكترین ضرورت در اكثر موارد ایجاب ميكند كه دولت مورد
نظر در جهت تأمين منافع اساسي دولت خود عمل كند ،در حالي كه در این لضيه بلژیك
برای تأمين منافع شخص دیگری الدام ميكرد .بنابراین لاعده ضرورت از كشوری كه به
دالیل خودخواهانه (در راستای منافع مستقي خود) الدام ميكند حمایت ميكند نه به
دالیل نوعدوستانه یا انساني (آن ه از منافع دولتهای دیگر) .از اینرو نميتواند زمينهای
برای مداخله بشردوستانه باشد .اما حتي اگر از این الزام اعتقادی اجتناب شود ،مشكل

1 International Court of Justice.
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بيشتر در مورد دكترین ضرورت ،باز ه تضعيف چارچوب ماده  51است 1.حال سوال
این است كه آیا حمله نظامي تركيه به خاک سوریه ضرورت داشته است؟
پ -ميان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعيين اینكه تجاوزی صورت
گرفته یا خير ،در اختيار شورای امنيت است و در صورت بروز تجاوز ،بایستي دفاع
مشروع متناسب با آن صورت پذیرد .بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یك درگيری
كوچك مرزی باشد ،نباید دفاع در برابر آن به گونهای باشد كه به تخریب عمده در
كشور متجاوز منتهي گردد كه این موضوع در خصوص دولت تركيه به فرض اینكه از
طرف گروههای شبه نظامي كرد نيز مورد حمله لرار گيرند توجيهي برای حمله نظامي و
ورود نيروهای نظامي به خاک یك كشور مستقل نيست.
ت -دفاع برای آنكه مشروع باشد ،باید فوری بوده و با سرعت متعالب تجاوز صورت
گيرد .بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتي پس از آن صورت
گيرد ،دفاع مزبور مشروع تلقي نخواهد شد بلكه الدام تالفيجویانه محسوب ميگردد
(همانند آنچه كه در موضوع لبل بعد از حمله تركيه به مناطق شمالي سوریه به ولوع
پيوست) مگر اینكه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت كه
هرگونه الدام تالفيجویانه از نظر حقوق بينالملل ممنوع و مطرود است.
2

 .5دفاع پیشدستانه

مفهوم «پيشدستانه» یكي از مفاهي نسبتاً جدیدی است كه در حوزه «دفاع مشروع» مطر
ميشود .طبق دكترین «دفاع پيشدستانه» كه با نام «دفاع مشروع پيشدستانه» نيز خوانده
ميشود ،پاسخ مسلحانه به حمالت لریب الولوع و یا آنجا كه حملهای صورت گرفته
است و دولت لرباني دریافته است كه حمالت بيشتری در حال طراحي است كه در آینده
انجام بپذیرد ،مجاز و مشروع است ،بنابراین دكترین «دفاع پيشدستانه» توسل به زور را در
چندین حالت مجاز ميشمارد :حالت اول آنكه شواهد متقاعد كنندهای مبتني بر ولوع
یك حمله مسلحانه لریب الولوع وجود داشته باشد ،دوم آنكه دولتي یك بار مورد حمله
مسلحانه لرار گرفته و شواهد آشكار و متقاعد كنندهای مبني بر حمالت آتي دشمن در
1. Jens David Ohlin, “The Doctrine of Legitimate Defense”, International Law
Studies, Volume. 91, (2015).
2. Preemptive Self-Defenses.
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اختيار داشته باشد .در این حالت نيازی به منتظر ماندن دولت لرباني نيست و آن دولت
ميتواند لبل از ولوع حمالت آتي به دفاع مشروع پيشدستانه متوسل شود ،اما در صورت
فقدان شواهد متقاعد كننده مبني بر حمالت آتي ،توسل به نيروی مسلحانه تحت لوای
دفاع از خود ،غيرلانوني و غيرمشروع خواهد بود ،مشروع بودن دفاع باید فوراً به شورای
امنيت گزارش و اطالعرساني شود 1.ایاالت متحده و بریتانيا تأكيد ميكردند كه حمالت
 11سپتامبر بخشي از سلسله حمالتي بوده كه از  1993عليه ایاالت متحده شروع شده
است .آنها عنوان ميكردند كه مرتكبان این حمالت در حال طراحي حمالت بيشتری
هستند 2.در شرایطي كه لرار است نيرو در دفاع از خود پيشبيني شود ،دو شرط دیگر
برای حمله مسلحانه لریب الولوع اعمال ميشود .اول ،الدامات نظامي باید فقط بعنوان
آخرین چاره مورد استفاده لرار گيرد .در مرحله دوم نيروی مورد استفاده باید متناسب با
3

تهدیدی باشد كه وجود دارد و باید به موارد ضروری برای مقابله با تهدید ،محدود شود
از جمله كاربرد این نظریه در بكارگيری نيروهای نظامي آمریكا و كشورهای متحدش
برای حمله به عراق و افغانستان بوده است .تركيه معتقد است كه در نوار شمالي سوریه
اتفالاتي ر داده است كه دفاع مشروع را توجيه ميسازد ،یعني مقامات آنكارا معتقدند
كه منشأ تهدید ،تروریس و الدامات عليه حاكميت ملي تركيه در آنجا والع شده است،
الداماتي ه صورت گرفته و با خروج ایاالت متحده آمریكا ،این الدامات ميتواند
تشدید شود .به همين دليل تركيه تشخيص ميدهد كه برای ایجاد نوار امن وارد آن منطقه
شود .در این ميان یك تحليل هست كه این استدالل را مطر ميكند كه هدف تركيه
صرفا سركوب یگان های مدافع خلق بعنوان شاخه سوری پ.ک.ک در تركيه نيست و
تركيه اهداف كالن تر و بزرگتری دارد كه به تغيير بافت جمعيتي شمال سوریه و اسكان

 .1محسن شریفي« ،تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بينالملل» ،فصلنامه سياست خارجي ،شماره ،)1382( ،65
ص .96
سيد فضل اهلل موسوی ،مهدی حاتمي« ،دفاع مشروع پيشدستانه در حقوق بينالملل» ،دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشگاه تهران ،شماره  ،)1385( ،72صص . 2.311
3. Daniel Bethlehem, “Principles Relevant to the Scope of a State’s Right of SelfDefense against an Imminent or Actual Armed Attack By Nonstate Actors”, The
American Journal of International Law, Vol. 106, (2012).
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آوارگان عرب بر ميگردد كه در بلندمدت ميتواند منجر به الحاق نانوشته بخشي از
شمال سوریه به خاک تركيه شود.

1

2

 .6دولت ناتوان

اگر دولتي نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمين و مردم خویش اعمال التدار
نماید و لادر به ارائه خدمات سياسي به جمعيت خود نباشد و در آن سرزمين جنگهای
داخلي و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گيرد اما لادر به حل و فصل این مسائل
نباشد« ،ناتوان» محسوب ميشود .دبير كل سازمان ملل در گزارش  21مارس  2005به
گزارش كميسيون مداخله و حاكميت كشورها و هيأت عاليرتبه درباره تهدیدها،
چالشها و تغييرها اشاره نموده و سپس نظر موافق خود در خصوص مسئوليت حمایت را
اعالم ميدارد و تكتك كشورها را مسئول حمایت از اتباع خود ميداند .ایشان به این
نكته تأكيد ميكند كه اگر كشوری ناتوان باشد یا تمایلي به حمایت از شهروندان خود
نداشته باشد ،جامعه بينالمللي مسئوليت حمایت از اتباع آن كشور را بر عهده ميگيرد و
ميتواند از شيوههای دیپلماتيك ،بشردوستانه و غيره استفاده كند .ولتي چنين شيوههایي
ناكافي بنظر برسد شورای امنيت ممكن است تصمي بگيرد 3.بر اساس منشور الدامات
لهری انجام دهد .برجسته ترین نمود ناتواني دولت ،فقدان حكومت مقتدر است .عالوه بر
معضالت داخلي ،این دولت به خاطر روانه كردن سيلي از آوارگان به دولتهای همسایه
و فراه كردن زمينههای مداخالت بشردوستانه و امكان تبدیل شدن به مامني برای
تروریستها ،تهدیداتي جدی را متوجه جامعه بينالمللي ميكنند .ناميدن یك دولت
بعنوان ضعيف یا ناتوان بيشتر مسئله ارزیابي و بررسي بيكفایتي آن در اجرای
كارویژههایش است .فروپاشي دولت ،دارای اوصاف داخلي و خارجي است كه ه بر
جامعه خود و ه بر جامعه بينالمللي تاثير ميگذارد .با این حال این دولت طبق حقوق

 .1مهدی ذاكریان« ،كالبد شكافي حقولي حمله تركيه به شمال سوریه» ،روزنامه دنيای التصاد  ،3588977لابل
دسترسي در سایت روزنامه دنيای التصاد  ،9/08/1398شماره روزنامه ،شماره خبر .4741
2. Failed State.
 .3سيد فضلاله موسوی و مهدی حاتمي« ،مداخله بشردوستانه؛ نقض لاعده یا استثنا سوم» ،مطالعات حقوق
خصوصي ،دوره  ،37شماره  ،1بهار ،)1386( ،صص .189-159
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بينالملل معاصر ،دولت محسوب ميشوند هرچند دچار سوء عملكرد است 1.اكنون این
پرسش پيش مي آید كه آیا رفتار دولت تركيه با مرزهای شمالي سوریه ناشي از ناتواني
دولت سوریه در كنترل مرزهایش است؟ آیا ميتوان گفت كه دولت تركيه برای حمایت
از مردم سوریه در برابر ناتواني دولت مركزی به منظور جلوگيری از فجایعي از جمله
ژنوسيد ،جنایت عليه بشریت و حوادثي از این لبيل در راستای حمایت از مردم آن كشور
در مقابل یك حكومت ناتوان وارد خاكش شده است یا برای استفاده از مولعيت بوجود
آمده به نفع خود و تحكي مرزهای خود و یا دست زدن به یكسری از الدامات ناهنجار
گونه از جمله به ه زدن تركيب جمعيتي نواحي مرزی شمال سوریه دست به چنين
الداماتي زده است؟ پاسخ روشن است دولت تركيه برای حراست و ضمانت مرزهای
خودش وارد عمل شده است و در این الدام ممكن است برخي اتفالاتي ر بدهد كه
شامل همان چهار مولفه (جنایات جنگي ،كشتار جمعي ،ژنوسيد (نسلكشي) و جنایت
عليه بشریت) باشد .بنابراین الدام تركيه نميتواند از زاویه مسئوليت حمایت مورد توجه
لرار گيرد یعني عالوه بر اینكه دولت تركيه برای دفع خطر وارد خاک سوریه نشده است
بلكه خطراتي نيز برای غيرنظاميان ایجاد كرده و به كشته شدن و آوارگي تعداد زیادی از
مردم غير نظامي دامن زده است.

 .6-1نقش رضایت در ورود کشور خارجي به کشور تقاضاکننده
اكتبر  ،1998سوریه و تركيه تقریباً وارد جنگ شدند .منالشه دو كشور با لرارداد آدانا در
همان سال حل شد 2بين سوریه و تركيه توافقي موسوم به توافقنامه آدنا در سال  1998در
خصوص همكاری در مبارزه با تروریس وجود ایجاد شد هر چند مقامات سوریه اهداف
تركيه را نه تنها مبارزه با تروریس ندانستهاند بلكه حمایت از تروریس یاد كردهاند به
طوری كه یك مقام وزارت خارجه سوریه بيان داشته :پس از اظهارات مكرر و
 .1آرامش شهبازی و خدیجه جوادی شریف« ،وضعيت دولت -كشورهای ناتوان در حقوق بينالملل معاصر» ،مجله
پژوهش حقوق عمومي ،شماره  ،39بهار و تابستان ،)1392( ،ص.35
2. ALTUNIŞIK, MELIHA BENLI, and ÖZLEM TÜR. “From Distant Neighbors
to Partners? Changing Syrian–Turkish Relations”, Security Dialogue, Vol. 37, No.
2, (2006), pp. 229–48, http://www.jstor.org/stable/26299462. Accessed 29 Apr.
2022.
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غيرمسئوالنه دولت تركيه درباره مقاصد خصمانه خود در سوریه ،باید گفت كه جمهوری
عربي سوریه به توافق آدنا و سایر توافقهای مربوط به مبارزه با تروریس پایبند است ولي
دولت تركيه از سال  2011از طریق پشتيباني از تروریس  ،تأمين مالي و تسهيل رسيدن
تروریستها به سوریه یا اشغال خاک سوریه از طریق گروههای تروریستي وابسته به خود
یا از رهگذر نيروهای مسلح خود به شكل مستقي  ،این توافق را نقض كرده و ميكند.

1

جز توافق فوق كه مورد اختالف مقامات دو كشور است نشانهای از رضایت كشور سوریه
چه به صورت لراردادی یا شفاهي و ضمني برای ورود تركيه به خاكش مشاهده نشده
است و همواره این عمل را به مثابه اشغال خاک كشورش للمداد كرده است و نيز
هيچگونه نشانهای از بشردوستانه بودن مداخله و وجود شرایط ذكر شده مالحظه نشده
است ،ولي با توجه به اینكه دولت تركيه به بهانه وجود توافق آدنا ،ایجاد منطقه امن و
كمك به آوارگان سوری ورود خود را توجيه كرده است به نوعي تالش داشته كه نشان
دهد دولت سوریه در این خصوص رضایت دارد و اظهارات مقامات تركيه مبني بر اینكه
با هدف از بين بردن تهدید طوالنيمدت وجودی ترور ،اجرای وحدت و تماميت ارضي
سوریه ،حمایت از جمعيت محلي و ایجاد شرایطي برای بازگشت داوطلبانه ،ایمن و
عزتمندانه آوارگان سوری 2را لرینه این رضایت تلقي كند.
اكنون نمونههایي از رسيدگيهای دیوان بينالمللي دادگستری كه در مقام توضيح
وضعيت رضایت یك دولت است بيان ميشود:
كنگو در سال  1999دعوایي را عليه اوگاندا نزد دیوان بينالمللي دادگستری الامه
كرد 3و در آن ادعا كرد كه اوگاندا با تجاوز نظامي به خاک آن كشور مقررات حقوق
بينالملل را نقض كرده است .عالوه بر این ،كنگو در دادخواست خود ادعا كرد كه
ن اشغال سرزمين آن كشور ،لواعد حقوق بشردوستانه را نيز نقض كرده است.
اوگاندا ضم ِ
 .1سوریه :تركيه از تروریستها پشتيباني ميكند  26جنوری  :17:23 ,2019لابل دسترسي در سایت
.https://af.sputniknews.com/
 .2سيد یاسر ضيایي« ،بررسي رأی دیوان بينالملل دادگستری در دعوای كنگو عليه اوگاندا» ،پایگاه تخصصي
مطالعاتي  ،INPOلابل دسترسي در سایت .http://diplomatist.blogfa.com/post/
3. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the
Congo v. Uganda) Press release 1999/34 ,23 June 1999: https://www.icjcij.org/en/case/116.
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در سال  ، 2001اوگاندا نيز با طر دعوایي متقابل مدعي شد كه كنگو با تخریب اموال
دیپلماتيك آن دولت ،كنوانسيون وین را راجع به حقوق دیپلماتيك نقض كرده است .در
نهایت دیوان در سال  ،2005با صدور حكمي ماهوی اعالم كرد كه اوگاندا با اشغال
نظامي لسمتي از خاک كنگو اصل منع توسل به زور و اصل منع دخالت در امور داخلي
دولت های دیگر را نقض كرده است .همچنين دیوان در خصوص دعوای متقابل اوگاندا
اعالم كرد كه كنگو با تخریب و امحای اموال و اسناد دیپلماتيك دولتِ اوگاندا مقررات
كنوانسيون وین راجع به حقوق دیپلماتيك را نقض كرده است كه نظر دیوان نشان از
وجود لواعد مستحك حقولي است كه مبنای استدالل این نهاد بينالمللي لرار گرفته
است .دیوان بيان داشت كه پيش از توافق رسمي كابيال و كنگو در  27آوریل ،1998
نيروهای اوگاندا از مرزهای كنگو عبور كرده بودند كه منبع مشروعيت آن را باید در
رضایت لبلي كنگو جستجو كرد .هر چند دیوان معتقد است كه این اجازه یا رضایت
لبلي 1ميتوانست در هر زمان به وسيلة دولت كنگو ،بدون لزوم به هيچگونه تشریفات
بعدی مسترد گردد (دیوان :چگونه كنگو را در چارچوب استاپل مأخوذ به رضایت خود
نميداند؟!) .اوگاندا معتقد بود كه موافقتنامه لوساكا سندی دال بر رضایت كنگو بر
حضور نيروهای اوگاندایي است .خصوصاً آنكه این موافقتنامه یك تقوی زمانمندی 180
روزه برای اوگاندا در نظر ميگيرد تا نيروهایش را از كنگو خارج كند.
در لضيه فعاليتهای نظامي و شبهنظامي آمریكا در نيكاراگوا كشور نيكاراگوا در
آوریل  1984با تقدی شكوائيهای به دیوان بينالمللي دادگستری عليه ایاالت متحده،
شكایت نمود ،دیوان در رای نهایي( ،درخواست كمك دولت مورد تجاوز را برای اعمال
دفاع مشروع جمعي عليرغ وجود رابطه لراردادی ضروری دانست) كه این موضوع با
مخالفت مستمر مقامات سوری برای ورود نيروهای تركي به خاكش در تعارض است.
آنتونيو كاسسه چهار شرط برای مداخله كشور ثالث ذكر كرده است -1 :درخواست
كامال با رضایت باشد نه اینكه دولت تحت فشار خارجي برای این تقاضا لرار گرفته باشد؛
 -2از سوی مقام صالح بر اساس لانون اساسي ،رضایت داده شده باشد؛  -3دولت
درخواست كننده با یك نهضت متشكل برای سركوبي دولت لانوني درگير نباشد و -4

).مبنای اوليه رضایت( 1. Staple Rule
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نقض حقوق بشر و خفه كردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود 1.البته
امروزه مطابق نظریات جدیدتر و مترليتر ،رضایت دولت مركزی برای مداخله
بشردوستانه لزوما نياز نيست و ممكن است سازمان ملل متحد ورود به خاک یك كشور
را به رسميت بشناسد .آیا در مورد ورود نظامي تركيه به سوریه چنين رضایتي وجود
دارد؟ بدیهي است كه بر اساس برداشتهایي از نظرات لضایي دیوان ،رضایت باید منبع
مشخصي داشته باشد و در برخي موارد رضایت لابل استرداد است و وجود درخواست
كمك یك دولت برای مداخله كشور دیگر ضروری است .بنابراین صرف تصور وجود
رضایت از سوی حكومت سوریه نميتواند مبنای رضایت برای ورود به سرزمين آن
كشور شود و به نظر ميرسد بيشتر در جهت الناع افكار عمومي و جامعه بينالمللي باشد،
حتي در برخي موارد اعالم وجود رضایت معاهداتي از سوی حكومت مركزی نيز
بياعتبار است :در خصوص اهميت منع مداخله یك حكومت خارجي در للمرو كشور
دیگر همين بس كه موسسه حقوق بينالملل وجود معاهداتي جهت ایجاد مداخله و توسل
به زور و یا جهت دفع حق تعيين سرنوشت را بياعتبار دانسته است .انستيتو حقوق
بينالملل در سال  1999و در اجالس خود در برلين به صورت غيرمستقي به اصل منع
مداخله اشاره نمود و لطعنامه  1975را تایيد نمود .از جمله دالیلي كه مخالفان پذیرش
مداخله خارجي در مخاصمات داخلي بدان استناد ميكنند ميتوان به دو دليل ذیل اشاره
نمود:
الف -اگر حكومتي طي یك معاهده به دولت خارجي اجازه دهد تا در آن كشور مداخله
نماید،آن معاهده به دليل مغایرت با ماده  103منشور ملل متحد فالد اعتبار خواهد بود چه
آنكه بر اساس بند  4ماده  2منشور هر نوع تهدید یا توسل به زور در كشور دیگر مطلقاً
ممنوع است .ب -اعطای مجوز به دولت خارجي از سوی دولت مستقر با ماهيت آمره

 .1آنتونيو كاسسه ،نقش زور در روابط بينالمللى ،ترجمه مرتضى كالنتریان ،چاپ سوم (تهران :آگاه)1396 ،
ص. 82
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برخي لواعد حقوق بينالملل مثل حق تعيين سرنوشت و منع مداخله و توسل به زور
مغایرت دارد.

1

 .6-2اختالف بر سر مفهوم دعوت و رضایت
مهمترین موضوع و اختالفي كه در این ارتباط مطر ميشود این است كه گاهي
دولت كمك كننده ،دخالت خود را بر مبنای دعوت و رضایت حكومت توجيه ميكند
ال دولت اتحاد جماهير شوروی
اما دیگر دولتها باوری به این توجيه نداشتهاند مث ً
دخالت خود را در مجارستان ( )1956بنا به دعوت نخست وزیر سابق آن كشور جهت
جلوگيری از تغيير حكومت سوسياليستي در مجارستان توجيه نمود همين توجيه برای
دخالت در افغانستان مورد استفاده لرار گرفت و شوروی مدعي شد كه دولت جدید
افغانستان از آن كشور جهت مداخله دعوت بعمل آورده است و این نيروها تا سال
 1989در افغانستان بالي ماندند .همچنين جالب توجه است كه عراق تجاوز به كویت را
به بهانه حفظ نظ توجيه نمود و مدعي شد كه سربازان عرالي به درخواست حكومت
مولت آزاد كویت و به منظور یاری رساندن به آن دولت جهت تثبيت امنيت و نظ
مداخله كردهاند تا كویتيها متحمل رنج نشوند و نيروهای عرالي به محض برلراری
نظ به كشور خود بازخواهند گشت .این ادعا به اتفاق آرا از سوی شورای امنيت در
لطعنامه  660سال  1990رد شد و شورا تجاوز عراق را محكوم نمود و خواستار خروج
بي ليد و شرط نيروهای عرالي از كویت شد 2.در خصوص دولت تركيه اگرچه ادعای
حمای ت و ایجاد منطقه امن و كمك به آوارگان سوری و وجود توافقنامه در مقابله با
تروریس  ،مفاهي پراستفادهای برای توجيه عملكرد دولت بوده است (حالتي شبيه به
توجيه عراق برای حضور در كویت) اما به دليل صراحت مخالفت مستمر دولت مركزی
سوریه به وضو بر جامعه بينالمللي مشخص است كه تركيه نميتواند رضایت را مبنای
حضور خود لرار دهد و اختالفي بر سر نبودن این مفهوم نيست.
 .1ستار عزیزی« ،بررسي مشروعيت دعوت از مداخله خارجي در مخاصمات داخلي :با تاكيد بر رای دیوان
بينالمللي دادگستری در لضيه فعاليتهای نظامي در سرزمين كنگو» ،پژوهش حقوق عمومي ،دوره  ،13شماره،33
تابستان ،)1390( ،از صفحه  165تا صفحه .196
2. Security Council resolution 660 (1990) [on Iraqi invasion of Kuwait] , available
at: https://digitallibrary.un.org/record/94220.
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 .7مبارزه با تروریسم ،ابهام و ادعا
بسياری از كشورهای لدرتمند از وجود ابهام ميان در مقوله تروریس بينالملل و
نهضتهای آزادیبخش ملي بهره ميگيرند و آن را چون ابزاری برای پيگيری سياستهای
استعماری بكار ميبرند 1.مبارزه با ترور و عمليات تروریستي بارها از سوی مقامات تركيه
بكار گرفته شده و از آنجا كه استفاده از این اصطال به منظور مشروعيت بخشيدن به
عمليات نظامي آن كشور بوده اكنون در صدد هستي تا با بررسي این مفاهي پي ببری كه
تروریس در اسناد بينالمللي و رویه اركان سازمان ملل چه جایگاهي دارد و آیا والعا این
حمالت به منظور سركوب تروریس بوده است؟ از طرفي با توجه به چند وجهي بودن
مفهوم تروریس و مرز باریكي كه این مفهوم با حق تعيين سرنوشت دارد حمالت
پراكندهای كه از سوی گروههای كرد صورت ميگيرد عمليات تروریستي است یا
عملياتي در جهت تعيين سرنوشت؟ مطابق رویه دیوان بينالمللي دادگستری زماني
ميتوان یك عمليات را از سوی گروهي تروریستي للمداد كرد كه آن گروه مورد
حمایت موثر دولت مركزی لرار گيرد آیا كنترل موثر عمليات گروههای تروریستي مورد
ادعای تركيه از سوی دولت مركزی سوریه صورت گرفته است؟
تروریس مفهوم پيچيدهای است .لوانين بينالمللي بيش از یك لرن است كه برای
تعریف تروریس تالش ميكند ،از تالش برای همكاری در زمينه استرداد و پيگرد لانوني
مظنونان تا تالشهای ناموفق سازمان ملل برای تعریف و جرمانگاری تروریس و  ...از
سال  2001بيشترین توجه بينالمللي به همكاری جنایي فراملي عليه تروریس (بدون
تعریف تروریس بعنوان یك مفهوم یا جرم عمومي) از طریق توسعه معاهدات ویژه
ال خشونت عليه هواپيماها یا كشتيها ،گروگانگيری یا
«پيگرد لانوني یا استرداد( »2مث ً
حمله به دیپلماتها) معطوف شد.
شورای امنيت لطعنامهای را در  12سپتامبر  2001تصویب كرد كه حمالت تروریستي
را محكوم نمود و عزم خود را برای مبارزه با الدامات تروریستي به تمام معنا ابراز داشت.
حق ذاتي دفاع شخصي و جمعي را مجدداً تأیيد كرد و آمادگي خود را برای برداشتن
 .1دیدخت صادلي حقيقي« ،نهضتهای رهایيبخش ملي و تروریس بينالملل از دید حقوق بينالملل» ،اطالعات
سياسي – التصادی ،شماره  205و  ،)1383( ،206صص . 37 - 28
2. Prosecution or Extradition.
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همه گامهای ضروری برای پاسخگویي به حمالت تروریستي اعالم كرد ،با این حال
مجوز صریح استفاده از زور را ندارد مگر در دفاع از خود.

1

از دهه  ،1970فينفسه تالشهایي از طریق مجمع عمومي سازمان ملل متحد برای
ایجاد چارچوبهای هنجاری برای مقابله با تروریس وجود داشت كه اغلب در مورد
موضوعات بحث برانگيز «تروریس دولتي »2و خشونت جنبشهای آزادیخواهي محدود
ميشدند .اجماع بيشتر در سال  1994با تصویب اعالميه عليه تروریس توسط مجمع
عمومي بدست آمد 3.بنظر ميرسد توافق بينالمللي بر سر این موضوع كه تروریس
فينفسه نامشروع است وجود دارد حتي اگر اختالف نظر در مورد شناسایي دليق
تروریس وجود داشته باشد ،تالش برای مقابله با تروریس نشان ميدهد كه جامعه
بينالمللي تروریس را چيزی بيش از اركان فيزیكي آن ميداند كه در حال حاضر در اكثر
سيست های حقولي ملي و معاهدات فراملي خاص ،جرم است .جرم خاص تروریس شاید
با ارعاب آن بر جمعيتهای غيرنظامي ،تحميل به دولتها یا سازمانهای بينالمللي و جنبه
سياسي ،مذهبي یا عقيدتي آن مشخص شود .جامعه جهاني از جذامي كه بعد از حوادث
تروریستي  11سپتامبر  2001در ابعاد گستردهتری بر پيكرش افتاده رهایي نيافته است.
پدیدهای كه عالوه بر ستاندن جان افراد بيگناه ،صلح و امنيت جهاني را نيز با مخاطرات
جدی روبهرو كرده است و تمركز بينالمللي بيشتر بر روی چالشهای لانوني ارائه شده
توسط تروریس و مبارزه با تروریس در بسياری از شاخههای تخصصي حقوق بينالملل
(بویژه در لانون مسئوليت دولتها ،حقوق استفاده از زور و حقوق بشردوستانه بينالمللي)
و همچنين در رویههای شورای امنيت سازمان ملل متحد و تأثير الدامات ضد تروریستي بر
4
لوانين بينالمللي حقوق بشر لرار گرفته است.
به نظر ميرسد با اتخاذ یك تفسير مضيق از دفاع مشروع ،دیوان بينالمللي دادگستری
بطور مؤثر دفاع مشروع را فقط ميان دولتها محدود كرده است .دیوان تأیيد كرده كه
1. U.N. Security Council Res. 1368 (2001) available at http:// www. un. org/ Docs/
scres/ 2001/ res1368e.pdf.
2. State Terrorism.
3. Ben Saul, Defining Terrorism In International Law (Oxford: New York: Oxford
University Press, 2006) Pp. xxxiii, 373.
 .65ابراهي بيگ زاده« ،دادگاه ویژه لبنان :گامي در راه گسترش مبارزه با بي كيفری» ،تحقيقات حقولي ،شماره ،49
بهار و تابستان ،)1388( ،ص.146
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دفاع مشروع باید در پاسخ به نقض فاحش از اصل ممنوعيت توسل به زور صورت گرفته
باشد .از نظر دیوان در این خصوص باید ميان نقض فاحش این اصل و نقض ناچيز آن
تفكيك لائل شد چرا كه نقض فاحش برخورد جدیتری را ميطلبد .برای انتساب زور به
دولت حامي یك گروه مبارز ،آن دولت باید كنترل مؤثر را بر عمليات نظامي یا شبه
نظامي آن گروه داشته باشد و صرف حمایت كافي نيست .در نتيجه ولتي عمليات
تروریستي بطور مؤثر توسط یك دولت كنترل ميشود دولت دیگر حق دفاع مشروع را
پيدا ميكند 1.به نظر ميرسد با توجه به این تفسير از دیوان بينالمللي دادگستری،
نميتوان عمليات پراكنده گروه های مبارز كرد را به منزله تروریس للمداد كرد چون
اوال :نقض لاعده منع توسل به زور از طرف این گروهها نقض فاحش نبوده ،ثانيا :دفاع
مشروع در مبارزه با تروریس تنها به مبارزات ميان دولتها محدود شده است ،ثالثا :در
صورتي كه عمليات از سوی گروههای داخلي انجام شود باید توسط حكومت مركزی
سازماندهي شوند و كنترل موثر بر روی آنها باشد تا مبارزه با آنها مشروعيت پيدا كند چرا
كه اگر غير از این باشد ممكن است این مبارزات در جهت استقالل و تعيين سرنوشت
باشند .اكنون استداللي بيان ميشود كه ذهن خوانندگان را به این موضوع سوق ميدهد
كه تركيه در حال مبارزه با گروههایي در شمال سوریه است كه به نوعي در جهت دست
یافتن به حق تعيين سرنوشت در داخل سوریه مبارزه ميكنند یعني عالوه بر اینكه دفاع
مشروع در مبارزه با تروریس مصداق ندارد بلكه به طور سيستماتيك از سوی دولت
مركزی الداماتي انجام شده است كه منجر به از بين بردن حقوق ساكنين در برخي مناطق
كردنشين شده است كه این امر ماهيت تروریستي بودن حمالت این گروهها را منتفي
مينماید .در ادامه به این موضوع اشاره ميشود.

 .7-1ابهام ماهیت تروریستي بودن مبارزه یا تالش برای حق تعیین سرنوشت
بحث در مورد ظهور زمينهای از مقررات بينالمللي ضد تروریس در حال افزایش است
با این اوصاف كه هنوز در مورد ماهيت تروریست بودن گروههایي كه با انگيزه حق تعيين
سرنوشت مبارزه ميكنند سواالت و ابهامات فراواني وجود دارد كه باز ه به فرض
 .66منوچهر توسلي نائيني و سميرا محسن پور« ،بررسي سير تحول توسل به زور عليه تروریس بينالمللي از دیدگاه
حقوق بينالملل و رویه لضایي بينالمللي» ،مطالعات حقولي ،دوره شش  ،شماره  ،3پایيز ،)1393( ،ص .24
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تروریستي بودن این گروهها ،جوازی برای ورود به خاک یك كشور مستقل فراه
نميگردد.
هر چند كه مطابق ادعای مقامات تركيه ،نقض تماميت سرزميني سوریه در جهت
مبارزه با برخي گروههای تروریستي للمداد شده است اما شواهد گویای این والعيت است
كه عمليات تركيه عليه كردها نميتواند مبارزه با تروریس باشد چرا كه كردهای سوریه و
بعنوان مثال منطقه عفرین كه در این الگو ذكر شده است به نوعي لرباني جنایت پاكسازی
لومي شده و اصل حق تعيين سرنوشت ميتواند در مورد آنها مصداق پيدا كند و عمليات
پراكنده این گروهها نه تنها از سوی حكومت مركزی سوریه مورد حمایت و كنترل موثر
لرار نگرفته است بلكه به نوعي خود لرباني سياستهای تبغيضآميز حكومت مركزی نيز
هستند كه این امر خود ،استدالل تركيه را زیر سوال ميبرد .برخي از این شواهد عبارتند
از:
الف -مرحله وحدت بين مصر و سوریه  :11963-1958لانون شماره  161سال  1958به نام
لانون اصالحات ارضي صادر شد كه به موجب آن هزاران هكتار زمين از صاحبان فئودال
از مالكين منطقه عفرین مصادره و به خانوادههای عرب توزیع شده از مناطق دیگر سوریه،
محل اسكان در كرانههای رود عفرین در مرزهای اداری منطقه جندرس تاسيس شده
است.
ب -مرحله حكومت بعث از سال  1963تا  :32011سياست غفلت عمدی از منطقه توسط
مقامات بعث مانند خودداری از ساخت كارخانهها و راهاندازی پروژههای التصادی،
2

بهداشتي و خدماتي به منظور تحت فشار لرار دادن ساكنان برای ترک زندگي در
شهرهای بزرگ سوریه مانند دمشق و حلب (بعنوان مثال انتقال بيمارستان عفرین به آزاز)
 لانون شماره  ،2004 41با اصالحيه فرمان شماره  2008 49در مورد ضرورت اخذ مجوزلانوني در مناطق مرزی .مقامات حاك هركسي را كه ميخواست مالكيت یك ملك را
در منطقه عفرین به خود منتقل كند برای دریافت مجوز لانوني از وزارت كشور اجبار
ميكردند كه این امر منوط به الدامات امنيتي شدید بود .برعكس اگر خریدار ملك یك
1. The Stage of Unity between Egypt and Syria1958-1963.
2. Aljurf Azzma, The Syrian Kurds’- Right of Selfdetermination in the Light of
Arab Spring (Universidade de Lisboa Faculdade de Direito, 2019).
3. The Stage of the Baath Rule from 1963-2011.
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عربتبار و مقي در منطقه بود ،به طور مستقي و بدون نياز به تشریفات فوق مجوز
ميگرفت تا ه نوعي تشویق برای آمدن به عفرین و استقرار در آن باشد و ه تغييرات
جمعيتي در منطقه ایجاد شود 1.بر اساس بررسيهای جغرافيایي ،شناسایي و آزادسازی كه
پس از سال  2000در منطقه عفرین آغاز شد ،هزاران امالک كشاورزی متعلق به
شهروندان كرد در منطقه عفرین به بهانه مجاورت با اراضي جنگلي(منابع طبيعي) یا به نام
امالک دولتي توليف و ثبت شد.
پ -مرحله سوم پس از بحران سوریه در سال  :2011به دليل درگيریهای سوریه ،هزاران
شهروند سوری در شهرهایي كه شاهد حوادث وحشيانه بين رژی و مخالفان مسلح بودند،
خانههای خود را ترک كردند؛ بيش از  300هزار شهروند عرب از استانهای مختلف
سوریه به منطقه عفرین (كه شاهد یك وضعيت امنيتي پایدار تحت حاكميت دولت
خودمختار بود) مهاجرت كردند و برخي آنها از سوی مقامات حاك وادار شدند كه در
آنجا مستقر شوند و پروژههای التصادی را برای آنها باز كردند كه بر ميزان توزیع جمعيت
در منطقه بين كردها و عربها اثر گذاشت.

نتیجهگیری
هر چند كه تركيه برای ورود خود به خاک سوریه به بهانه ایجاد منطقه امن و اسكان
آوارگان سوری دالیلي از جمله مبارزه با تروریس و دفاع مشروع را ذكر كرده است ولي
لاعده مه و آمره منع توسل به زور را نقض نموده چرا كه هيچ كدام از شرایط اخذ
مجوز از شورای امنيت و یا وجود شرایط دفاع مشروع برای نقض تماميت ارضي سوریه
توجيه پذیر نيست و الدامات بعدی دولت تركيه بعد از ورود به خاک این كشور نيز نشان
دهنده اغراض دولت تركيه و در ذهن پروراندن برنامههای بعدی برای تغيير در بافت
جمعيتي مناطق شمالي این كشور و در انداختن طرحي نو است .كشتار غير نظاميان ،آواره
شدن بسياری از مردم و گزارشهایي از غارت سيستماتيك خانهها ،مغازهها و مزارع در
مراكز جمعيتي توسط شبهنظاميان عرب سوریه كه مورد حمایت تركيه بودن صورت
گرف ته كه همه گویای این است تهاج تركيه در جهت دفع تروریس و یا دفاع مشروع
نيست چرا كه شرایط مذكور در خصوص دفاع مشروع از جمله ضرورت و تناسب را
1. Ibid.
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نداشته بلكه ميل به سوی توسعهطلبي و كشورگشایي پيدا كرده و از سوی دیگر در
خصوص مبارزه با تروریس نيز مطابق رویه دیوان بينالمللي دادگستری اوال مبارزه با
تروریس معطوف به روابط ميان دولتهاست ،ثانيا در خصوص گروههای شورشي نيز در
صورتي كه عمليات آنها تروریستي للمداد شود باید این عمليات مورد حمایت و كنترل
موثر حكومت مركزی باشد تا مجوز توسل به زور از سوی دولت لرباني را فراه آورد.
حال اینكه مبارزات پراكنده در شمال سوریه عليه دولت تركيه نه تنها از سوی حكومت
مركزی مورد حمایت لرار نگرفته بلكه خود لرباني رفتارهای تبعيضآميز حكومت
مركزی نيز هستند و طبق الگویي كه ذكر شد به صورت سيستماتيك حقوق آنها نقض
شده و حكومت مركزی در طول ساليان متمادی در پي تضعيف و از بين بردن آنها بوده
است ،به صورتي كه ميتوان عبارت مبارزه برای تعيين حق سرنوشت نسبت به حكومت
سوریه را نيز برای آنها بكار برد .عبارات بكار برده شده از طرف مقامات تركيه از جمله
خيرخواهانه بودن عمليات و یا در جهت كمك به ثبات و صلح در شمال سوریه و یا از
بين بردن تهدید طوالنيمدت وجودی ترور و اجرای وحدت و تماميت ارضي سوریه،
حمایت از جمعيت محلي و ایجاد شرایطي برای بازگشت داوطلبانه ،ایمن و عزتمندانه
آوارگان سوری؛ چيزی جز توجيه تخلفات بينالمللي و نقض لاعده نيست و دولت تركيه
برای حراست و ضمانت مرزهای خودش و ایجاد گسست در مناطق كردی وارد عمل
شده است و برای دستيابي به اهدافش مرتكب نقض لاعده منع توسل به زور و اصل منع
مداخله شده است.
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