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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 self-
defense, 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.    

Keywords: Use of Force, UN Charter, Self-defense, Terrorism, 
Northern Syria. 
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از منظر   ه یدر حمله به شمال سور هیتوسل به زور ترک تیمشروع
   المللنیحقوق ب

   رد فی احمدی مرتض
ب  ی دکتر   ی دانشجو آزاد    یعموم   المللنیحقوق  واحد  دانشگاه  اسالمی 

 رانیا ،کرمانشاه، کرمانشاه 
  

 ردستان، سسنندج، ایران دانشگاه کالملل عمومی، استادیار حقوق بین    مهدی حاتمی 

 

 چکیده
ت         در  تركيه  تاریخ    «1تونزیشاخه  »  اتيعمل  2018  هیژانو  20  خیاردولت  در  سال    9و    2019اكتبر 

كرد و الدام به نقض تماميت سرزميني و    آغاز  سوریه   شمال  در  را  2صلح«  »چشمه   به   موسوم  نظامي   عمليات
ن نيز این حمالت به صورت پراكنده ادامه دارد. مطابق و ه  اكنوورود نظامي به خاک این كشور نمود  

اظهارات مقامات تركيه، این عمليات به منظور از بين بردن وحشت تروریس  و دفاع مشروع صورت گرفته  
الملل و منشور ملل  المللي امروز مطابق لواعد حقوق بيناست. با توجه به اینكه توسل به زور در روابط بين

من استمتحد  شده  با  ع  و  داده  لرار  بررسي  مورد  را  تركيه  از طرف  زور  به  توسل  مشروعيت  مقاله  این   ،
بررسي رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشي از الدامات این كشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه  

سل به  ه  منع توكند كه دولت تركيه اصل مالمللي مشخص مي های لضایي بينالمللي و نيز برخي رویهبين
مورد تصریح لرار گرفته نقض كرده و دالیل مطر     منشور  2ماده    4بند  زور را كه به طور مشخص در  

نمي  مشروع  دفاع  و  تروریس   با  مبارزه  از جمله  دولت  آن  مقامات  طرف  از  لاعده شده  این  نقض  تواند 
 .دین را توجيه كندبنيا

 .هیشم ل س ر سم یوع  تروردف ع ت ر ت س   ه زور  ت   ر تل  تتحم   واژگان کلیدی:

 

  :نویسنده مسئولhatamilaw@uok.ac.ir  

1. Olive Branch Operation. 

2. Peace Spring Operation.  

https://orcid.org/0000-0002-1272-8432
https://orcid.org/0000-0002-1965-6312
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 مقدمه

پس از پایان جنگ جهاني دوم و با تاسيس سازمان ملل متحد، ممنوعيت توسل به زور در  
بين  اهداف،  روابط  تمام  چنانچه  شد،  برخوردار  منشور  در  ویژه  مرتبتي  و  شان  از  المللي 

ارگان ميان  اختيارات  متحد و توزیع  ملل  نيز تحتهای آن راصول و ساختار  لرار    ا  تاثير 
المللي بر كل منشور ملل متحد، آن را به فلسفه  داد. سایه سنگين حفظ صلح و امنيت بين 

  4ماده دوم منشور ملل متحد در بند    1علت وجودی سازمان ملل متحد مبدل ساخته است. 
بين مقرر مي یا كاربدارد: كليه اعضای سازمان در روابط  به زور  از تهدید  رد  المللي خود 
ه تماميت ارضي یا استقالل سياسي هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد  آن علي 

   ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.
بند   غایى  هدف  بر  مبتنى  تفسير  یا  تاریخى  تفسير  ملل    2ماده    4طبق  سازمان  منشور 

جهان شمول دارد.  ى جامع و  بند مزبور ماهيت  متّحد، بدیهى است كه ممنوعيت مندرج در
اصل  ياصل  چ ي ه از  مهمتر  منشور  در    ياز  بند  2ماده  كه  ن  افتهی  تجس   … 4،  ؛ 2ست ي است 

مادر همه مقررات مربوط به توسل به زور در  »بعنوان    4بند    2بنابراین منطقي است كه ماده  
مللي؛  البا توجه به مقررات موضوعه، عرف، عادات و رویه بين   3. مورد لحاظ است  « منشور

رسد هيچ توسل به زوری از سوی یك دولت عليه كشور دیگر لابل لبول نيست  نظر ميبه  
ولي امروزه برخي كشورها به بهانه مبارزه با تروریس  و دفاع مشروع دست به الدام نظامي  

بخش  ميعليه  دیگر  كشور  از  حكومت  هایي  از  كشور  آن  كه  زماني  مخصوصا  پردازند 
توان به مواردی از جمله توسل به زور روسيه  كه ميار نباشد  مركزی لدرتمندی برخورد

در الحاق كریمه و تفكيك آن از اكراین اشاره كرد یا توسل به زور تركيه در عملياتي با  
در حمله به عفرین در شمال سوریه یا حمله همين كشور در    2018سال    تونی ز  شاخهنام  
بعنوان نمونه دیگر اشاره كرد. ال سوریه به شم صلح چشمهدر عملياتي با عنوان   2019سال 

 

  زور«،   به  توسل  ت يممنوع  اصل  لبال   در  یدادگستر  يالملل نيب  وانید  یي لضا  ی اهستاي»س  ،يزمان  لاس   ديس  .1

 يرانیا  انجمن  الملل،نيب  حقوق  توسعه  و  تداوم  در  یدادگستر  يالمللني ب  وانید  نقش  شیهما  مقاالت  مجموعه

 .  65ص   ،(1386)  متحد، ملل سازمان مطالعات

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. 

  مجله   زور«،  به  توسل  و  دیتهد  منع   اصل  بر  هادولت  یبعد  هیرو  ري»تاث  ،ی انصار  یصابر  بهزاد  و  ممتاز  ديجمش.  6

   .175-204صص  ،(1391، )63 راهبرد، شماره 
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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  

ز به  توسل  منع  لاعده  نقض  تروریس   با  مبارزه  برای  زور  به  توسل  توجبهانه  را  يه  ور 
تواند حمالت پراكنده یك گروه را حمله تروریستي للمداد كرده  كند؟ آیا تركيه ميمي

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؟

 ه یسور شمال  يتیجمع  و یيایجغراف تیوضع .1
سوریكرد جزیره   از  هستان  و  كوباني  عفرین،  كانتون  از  متشكل  بخش،  یا  كانتون   1سه 

است شده  تشكيل  لامشلي(  و  حسكه  از  مناطقي  كردهای    .)شامل  ادعای  مورد  مناطق 
استان حلب، رله و حسكه است بنابراین كردها مناطق مرزی و شمالي  ؛  سوریه شامل سه 

را در سه كانتون    ي تي ادل جمعتع  ه یسور  در   يكشور سوریه را در نظر دارند. جنگ داخل 
( با تخمن یو عفر  ي، كوبانجزیرهكرد  بر ه  زد   وني لي م  2.5حدود    ن ي(  به طور كامل    نفر 

رفته   بين  از  تركيه  جمعيتي  بافت  تغيير  های  سياست  دخالت  دليل  به  جمعيتي  )انسجام 
ن  توايوع مدر مجمباشند كه  مينفر    ونيلي م  كیاز    ش ي رد حلب و دمشق ب. جوامع كُاست(
برآورد    هیسور  تجمعي   از  ٪15  باًیتقر  اینفر    وني لي م  3.5تا    3را    هیسور  یكردها  تي جمع
دومين    2.كرد نفتي شدادی كه  منطقه  است.  نفتي  منابع  از  منطقه كردستان سوریه سرشار 

الشاعر است و همچنين ميادین نفتي مه  رميالن و جبسه  ذخایر منابع در سوریه بعد از جبل
  .است حوزه ادعایي كردهق مه  در از مناط

 

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. 
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 ه یسور  در یانرژ منابع يپراکندگ -9عکس

 

 هیسور  شمال مناطق کنترل -10عکس

 
      هی ترک تی ت رد  م  یس ر  نی: ش رشی ر،گ آ      ، ین ک رد   طر ت  ر،گ سبز:

 اسم  دولت: ر،گ  کم یاقه ق        تخ لف  یه  : گروقیر،گ قه ق ا
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    هیشمال سور به هیترک ي نظام حمله .2
  و   الرله  مرزی  مناطق  از  سوریه  كرد  نظاميانشبه  راندن  عقب  برای  98  مهرماه  17 تركيه

 و كرد  آغاز  سوریه  شمال  در  را  صلح«   »چشمه  به  موسوم  نظامي  عمليات  سوریه،  الحسكه
از    یكي از اهداف تركيهشد.    نظر  مورد  منطقه  این   از  كرد  نظاميان   شبه  راندن  عقب  به  موفق

عمل نظامي این  كشور  يات  آن  مقامات  بيان  در    به  سوریه  شمال  در  امن  منطقه  ایجاد 
اب و    ن يالعراسحدفاصل شهرهای   و عمق    120به طول    ض ي تل  از    30كيلومتر  كيلومتری 

( دونالد ينظام  اتي عمل  شروع  از  لبل  روز)سه    2019اكتبر    6. در روز  بودمرزهای تركيه  
از    داشتندحضور    ه یسور  يمال شرل كه در ش  ي یكایآمر  ينظام  ی روهاي ترامپ دستور داد ن

( خارج شوند. كرديم  يبانيمتحده از متحدان كرد خود پشت   االت یكه ا  یي)جا  منطقه  ن یا
  ، ن« يپوت   ري میمذاكرات »والد  انیدر جر  ه يو ترك  ه ي مخاصمات، روس   شروع  از  پس هفته    دو
  ه ي روس   يوچدر س  ،یو  یاهيترك  یاردوغان« همتا  بي و »رجب ط  ،هيروس  یجمهور  س ي رئ

كه مهمترین    1افتندی  دست  هیدرباره سور  یاماده  10اكتبر( به توافق    22مهر )  30  خیدر تار
عمق   از  كرد  نظاميان  شبه  به  متعلق  واحدهای  تمام  خروج  سر  بر  تفاه   آن   30بخش 

است.  آن  مناطق حومه  و  منبج  از جمله  تركيه  مرز  اعالم    2كيلومتری  تركيه  دفاع  وزارت 
ف  تمامي  كه  شمال    های عاليتكرد  در  امن  منطقه  ایجاد  منظور  به  كشور  مسلح  نيروهای 

 الملل است. سوریه مطابق با لوانين و حقوق بين 

 سوریه ترکیه در شمال  اهداف. 1-2
رندگي سياست نظامي  ااساس همان راهبرد دفاع از مرزها و بازد  تركيه در شمال سوریه بر

این ر است. طبق  تبيين كرده  را  امنيتي خود  ابت و  )عمليات    به عفرین   97دا در سال  اهبرد 
زیتون( و    شاخه  كرد  عملياتحمله  وسعت    سپس  با  سوریه  شمال  در  را  صلح  چشمه 

 

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  

خبرنگار:    دك ،2:27  ،1401  نیفرورد  29  ،را گلوله باران كرد  هیروستا در شرق سور  6و    ه يروس  گاه یپا  كی  هيترك  2. 

 .https://www.irna.ir/news/83560764.لابل مشاهده در سایت  84719985خبر: دك ،2445
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همچنين    توان اهداف تركيه در شمال سوریه وتری انجام داده است. در نتيجه ميگسترده
  1:چرایي حمله به این مناطق را در موارد زیر خالصه كرد

او  -الف  مرحله  بدر  تركيه  یا ل  استقالل  برای  كردها  تضعيف  و  سركوب  دنبال  ه 
راه است.  مكمل  خودمختاری  بعنوان  كردها  نظامي  لدرت  تضعيف  بر  نيز  آنكارا  حل 

انجام  برای  را  شرایط  تركيه  كردها،  از  آمریكا  حمایت  عدم  با  آنهاست.  سياسي  لدرت 
لدرت تبع  به  و  آنها  نظامي  لدرت  تضعيف  در  كردها  عليه  مساعد شاسياسي  الدامات  ن 

  ه ی سور  یبردن كردها  ن ي از ب  یداعش در تالش برا  یتماشا  به  انفعال  با  هي ترك  ن یبنابرا  .دید
  2.محصور شده بودند نشست يدر كوبان  هي كه درست در آن طرف مرز ترك 

با توجه به تضعيف لدرت نظامي كردها، آنكارا اكنون به از ه  گسيختگي بستر فكر    -ب
با  مي تركيه  لطع كانتون  این حمالت كند.  دنبال  یكدیگر  به  با  سوریه  با  بودهای كردی   .

حمله به عفرین، كانتون سوم كردی و با حمله اخير دو كانتون جزیره و كوباني نيز از ه   
توپ و    قیاز طر  تل رفعت  یو روستا  شهبامنطقه    وزي ن  نگي اسپوت . به گفته  جدا خواهند شد

گرفتن   انداز خمپاره لرار  حمله  عفريم  هيترك   ،دمورد  به  از    ن ی خواهد  را  آن  تا  كند  حمله 
كندكانتون  گرید جدا  جلوگ  ن ی ا  ،ها  دنبال  اجرا  یري به  خودمختار  یاز    ی پروژه 

 3است.  كي دموكرات
پناهجو  یبرا  ه يترك  یهابرنامه  -پ مجدد  امن   یسور  ان یاسكان  منطقه  ایجاد    4: در  با 

فرادی غير از كردهای  ي اسكان اخود یعن   بعدی گسست در مناطق كردی، تركيه وارد فاز  
اساس طرحي كه تركيه مدنظر لرار داده است، كردهای سوریه باید از    شود. بركنوني مي

حدود   و  اخراج  امن  ترك   2منطقه  شوند.  داده  اسكان  آنها  بجای  سوری  عرب    ه ي ميليون 
طق  منا  ر یخواهد از سايرا در آن مناطق مستقر كند، فقط م  ی سور  انیخواهد پناهجوينم

  ی هاكنند بفرستد، با استفاده از گروهيم  يكه كردها زندگ  يرا به مناطق   انیپناهجو  هیسور

 

  خ ی تار ی الملل / محمدرضا فرهادني/ گروه ب  رت يبص گاهیپا .رو شي پ یو ی سنار 3و  هیدر شمال سور ه يترك  اتي عمل .1

   .https://basirat.ir/fa/news .99/ 15/8  خیمشاهده در تار /317758: خبر شناسه، 15:51 - 1398 مهر 28: انتشار

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. 

https://basirat.ir/fa/news/
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  سيرئ  1را لبل از اسكان مجدد پاک كند.  منطقه  آن  ه ي ترك  تیمورد حما  هی سور  يشورش
نوار   بر  تسلط  از  اردوغان پس  اب  یشهرها  ن ي ب  ن ي سرزم  يلی ما  75جمهور  راس  و    ضيتل 

بتوانند    ی كند كه در آن پناهندگان سوريم  جاد یرا ا  امنمنطقه    ه ياعالم كرد كه ترك  ني الع
شوند داده  م  ن یبنابرا.  اسكان  نظر  برنامهيبه  هرگونه  نسبتاً    یبرا  یز یررسد  تعداد  اعزام 

  است.   تي جمع   يمهندس  یبرا  ين منطقه تالش یكشور به ا  گریاز مناطق د  يعرب سن   یادیز
ملل  ركلي دب  2، گوترش  وي آنتون گفتمت   ،سازمان  درگك  :حد  مجدد  تنش  در    یري اهش 

پ  یو  اظهارات   3است.  یكاماًل ضرور  هیشمال سور و حمله    یيشروع حمالت هوا  يدر 
خود را    یروهاي متحده اعالم كرد ن  االتیتنها چند روز پس از آنكه ا  هيتوسط ترك   يني زم

م  هی از سور برنامه اردوغان  .شد  بيانكند،  يخارج  ضرورت نه تنها لاعده    به طور خالصه 
نميدفا توجيه  را  مشروع  بلكه ع  ب   كند  انسان  ي ثباتيباعث  رنج  شد.   ی ادیز  يو  خواهد 

الگو برا  یيبعالوه  منطقه    زباني م  یكشورها  ریسا  یكه  در  آفر  ا)یپناهندگان    ا ی  قایدر 
 يالمللن ي پناهندگان ب   یرژ  یمه  برا  یدیتواند تهدي م  (خواهد شد  جادی ا  ن ي الت  یكایآمر
 4باشد.
جاده ترانزیت و استراتژیكي در عمق  :  های كردیاستراتژیك كانتونبر مناطق  تسلط    -ت

كه از شمال شرق سوریه آغاز شده   M4 سي كيلومتری از مرزهای تركيه وجود دارد به نام
مي الذليه  بندر  و  مدیترانه  دریای  سواحل  كردهای  به  اختيار  در  نباید  جاده  این  و  رسد 

ا این  آن  دليل  گيرد.  لرار  مرزهای عراق شروع شده  ست كه جادسوریه  از  مزبور    از   وه 
جسرالشغور و الذليه    -ادلب  -حلب  -الباب   -منبج   -عين عيسي   -حومه حسكه  شهرهای 

 

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-for-

northern-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-turkish-

invasion-northeast-syria. 
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كند. این امر به منزله یك كریدور مه  برای مناطق كردی عراق و سوریه است  عبور مي
  1.كندكه دسترسي آنها به دریای مدیترانه را فراه  مي

 نرژی این منطقه ر منابع اتسلط ب -ت

به   2019اکتبر    24شورای امنیت     8645. جلسه  2-2 در مورد حمله ترکیه 
 شمال سوریه 

تشكيل شد    2019اكتبر    24اجالس با حضور نمایندگان كشورهای مختلف جهان در    ن یا
جلسه   این  سور   ندهینمادر  داشت:  هیدائ   تركيه ادعا  اظهار  مورد    ی  الدامات  اینكه  در 

بيان داشت    هیدائ  سور  ندهی ، نماكندرد مي  دهديها را هدف لرار مستیط ترورفق   یمرز
 2.كنديمستقل استفاده م ن ياشغال سرزم یاز حق دفاع از خود برا هيترك

به دغدغه  هي ترك  ندهینما     یهمه ما حق دار»شورا اظهار داشت:    یاعضا  یهادر پاسخ 
  ات ي عمل  3«.داشته باشي   ان راخودم  ق یقاح   ی ، اما حق ندارداشته باشي نظرات خودمان را  

مداخله  چشمه لصد    استمحدود    یمرز  صلح  سازمان  داردكه  مبارزه    يستیترور  یهابا 
ا ب  ن یكند.  از  تهد  ن ي هدف  اجراس یترور  مدتيطوالن  دیبردن  تمام  ی،  و    ت ي وحدت 
و   من یبازگشت داوطلبانه، ا یبرا يط یشرا جادی و ا ي محل تياز جمع  ت ی، حماهیسور يارض

سورعزتمند آوارگان  و  یانه  تأك   یاست.  ا  دي با  به    اتي عمل  ن ی ا  نكهیبر  كامل  احترام  با 
، سال  و  يستیترور  یهاگاهي ها و مخفستیفقط ترور  -انجام شده است    يالمللن يب  ن يلوان
كرد و اظهار    ان ي ب  یمنطقه مرز  یرا برا  یي هابرنامه  –را هدف لرار داده است    هينقل  لیوسا

 شده است.   هی كشور ترور در شمال سور  كی جادیما مانع از امشترک  یاهداشت: تالش

 

1  .https://basirat.ir/fa/news   خ ی / مشاهده در تار317758، شناسه خبر:  15:51  -  1398مهر    28انتشار :    خ یتار  

عمل99/ 15/8 سور  هيترك  ات ي.  شمال  پا  شيپ  ی و یسنار  3و    هی در  ب   رت يبص  گاه یرو.  گروه  محمدرضا  ني/   / الملل 

 . یفرهاد

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. 

https://www.un.org/press/en/security-council
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انماینده  )  1بشار جعفری  رد  با  تركيه    ن ی سوریه(  كه  تجاوز    دورادعاها گفت  از  جدیدی 
كشور ارضي  تماميت  شدن  ش  عليه  كشته  للمرو،  اشغال  به  منجر  و  است  كرده  آغاز  را 

بزرگ كشتار  و  نفر  هزار  صدها  آوارگي  نفر،  است  صدها  كه    یجا  2.شده  دارد  تاسف 
ب   ه ی امروز، آن تجاوز را محكوم نكردند. سور  يوالن سخنران سئ م بعنوان    ی هاهياني در  خود 
شناخته    تي شود، به رسم يكشور مستقل كه از اصول سازمان ملل متحد محافظت نم  كی

به    هيترك  حاتيافزود كه توض  ی. وه استشد ر  د   ای مادهدر مورد تجاوز از جمله استناد 
  نی ا  ؛پر از دروغ بوده است،  تواند دفاع از خود را ممكن كنديازمان ملل كه ممنشور س
نمایندگان كشورهای چين و روسيه  .  ستي لابل استفاده ن   یگر یحمله به كشور د  یماده برا

تركيه   دولت  خویشتنداری  خواستار  و  كردند  اعالم  را  عمليات  این  از  خود  نگراني  نيز 
آید نشان دهنده این  ندگان كشورها در این اجالس بر ميهای نمایشدند. آنچه كه از گفته

والعيت است كه همه آنها از توسل به زور كشور تركيه نگرانند ولي به طور صریح و به  
اند. اكنون با مالحظه  ای نكردهخاطر منافع سياسي به نقض اصل مه  توسل به زور اشاره

برر به  مختلف  كشورهای  نمایندگان  وضعيت  اظهارات  در  سي  زور  به  توسل  منع  اصل 
مي پرداخته  تركيه  سوی  از  صلح  و چشمه  زیتون  شاخه  شده  عمليات  نقض  آیا  كه  شود 

 است یا خير؟

 . توسل به زور 3
منشور سازمان    ،المللن ي منبع از نظر حقوق ب  ن یترو عام الشمول  ن یدر دوران معاصر مهمتر

است متحد  استفادحاك     يالمللن يب  ني لوان   نكهی ا  .ملل  )بر  زور  از  (،  Jus ad bellumه 
. در  ستي بحث ن  ی دهد، جايم  لي آن را تشك   ي الملل و نظ  حقولن ياز نظام ب  یي سنگ بنا

همچون منشور ملل متحد،    ی بوجود آمده در اسناد  یهاتيتوجه به ممنوع  اب  ري اخ   یهادهه

 

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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صالح   یهالطعنامه بتي اركان  معاهدات  و  ملل  سازمان  دوجانب فراو  يالمللن ي دار  و ان  ه 
نبردها  ... و  ك   ی كشورها  ن يب  ی چندجانبه  جنگمستقل  و  شده  و    يابتي ن   یهارنگ 

غ  یهایري درگ بسNIAC)  يالمللن يب  ري مسلحانه  ا  جیرا  اري (   در  است.  دوره    ن یشده 
ن  دیجد فناور  ،يابتي جنگ  انتشار  سال یسرعت  و  اطالعات  دولت،  انحصار  در  ها،  ها 

  ك ی  زي انگمتحمل اثرات فاجعه  يالمللن ي. جامعه بكرده است  رنگ  استفاده از زور را ك  
( نبوده  اداول و دوم ر  د  ي)همانند آنچه كه در مورد جنگ جهان   كي ستماتي س   یري درگ
  ه ي كار را عل  ن ی از همه ا  شتري شود، ب يكشور متوسل به زور م  ك یامروز    يبلكه ولت  1است 

  ي دولت اسالم  يست یترور  كجه، گروهنمونه لابل تو  .دهديانجام م  يدولتري غ  گریباز  كی
شمار  يب  ی هاو رنج  يثبات يالملل ناچار به تحمل بن يوجود، جامعه ب  ن ی )داعش( است. با ا

تهد  یري درگ   ،جنگ امن   دیو  و  صلح  نقض  رنج  يالمللن يب  تي و  كه    رلابل ي غ   یهااست 
  ی بودملو از نام يدگاهید  نينظر، چن  كیبه بار آورده است. از   یاري بس  یرا برا  یامحاسبه

س به  نسبت  ظرف  يالملل ن ي ب   ست ي اعتماد  برا  تي و  درگ  یري جلوگ   یآن  كه    یري از  است 
به ايم برا  جهي نت  نیتواند منجر  ب رفتار دولت   يتنظ  یشود كه تالش  با  دهیفايها   دیاست. 

را در ذهن    هيروس   هایي از اكراین بهبخش   الحاق  و  من ی  و   هیمداوم در سور  هاییري درگ
شود كه چه زماني یك دولت  ، بررسي مي  هی در شمال سور  ه ي خله ترك و مدا  ي شداشته با 

تواند برای محافظت یا كمك به یك دولت دیگر وارد خاک آن كشور شود؟ برای  مي
 توان سه حالت را متصور بود. پاسخ به این پرسش مي

 ثالث در قبال انواع مخاصمات دول  یریگموضع . 3-1

ر این نوع مخاصمات اصل بر حمایت دول خارجي  د:  يالمللن يب  مسلحانه   مخاصمه   -الف
توانند با رضایت و دعوت آن دولت )به نظر  از كشور مورد تجاوز والع شده است و مي

رضایت  و  دعوت  این  در  ابهامي  هيچگونه  نباید  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  ویژه  كميته 
 وارد خاكش شوند.  2وجود داشته باشد( 

 

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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بر بي:  يداخل   منازعات  در  -ب بر این اصل  طرفي سایر دول مياصل  اما استثنائاتي  باشد، 
مي از:  وارد  عبارتند  كه  باشد؛    -1باشد  ثالث  دولت  به  منتسب  شورشي،  گروه    -2الدام 

منطقه معاهدات  چهارچوب  در  شرایط  الدام  این  در  باشد،  امنيت  شورای  مجوز  با  یا  ای 
 مل شود. تواند به نفع حكومت مركزی وارد عدولت ثالث مي

دو  :  يالمللن ي ربي غ   منازعات  در  انيشورش  نفع  به  مداخله   -پ از  یكي  شموليت  وجود  با 
تعيين سرنوشت«   ثالث»یا  شرط »حق  امنيت«، كشور  نفع گروه مي  مجوز شورای  به  تواند 
شود. عمل  وارد  ب  يبرخ   شورشي  اصول  اهم   يالمللن ياز  تع   اد یز  تيبا  اصل    نييمانند 

با مواسرنوشت ممكن است در راب اولات در رابطه با    ي گاه  يو حت  ي رد مختلف والعطه 
برا مورد  كش   ای  ت یتقو  یهمان  چالش  ب  ریسا  دني به  لرار    يالمللن ياصول  استفاده  مورد 

بودن    يانكار لانون  یبرا  يسرنوشت مردم به طور كل   ن يي. بعنوان مثال اگر به اصل تعردي گ
حدالل در حد   -وان اصل را  تيد كه متوان رد كري، نمشوداستناد    يخارج  يمداخله نظام
لانون   ن  هي توج   یبرا  -مجاز  كرد  زي مداخله  حضور    1.ذكر  است  مشخص  كه  همانگونه 

لابل  و  است  روبرو شده  مركزی سوریه  دولت  مخالفت  با  بارها  سوریه  در  تركيه  نظامي 
 انطباق بر موارد فوق نيست. 

 

   تیامن یشورا مجوز. 3-2
به   نظامي  برای ورود  نكرده است    خاک سوریهتركيه  امنيت دریافت  از شورای  مجوزی 

استناد   به زور است  توسل  برای  منشور كه حاوی شرایط خاص مجوز  از  به موادی  بلكه 
طبق منشور  ورزیده و بر همين اساس پيشروی خود در خاک سوریه را توجيه كرده است.  

ایي كند  ز را شناسملل متحد، چنانچه شورای امنيت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاو
نماید:  مي الدام  طریق  دو  به  شورا    -2توصيه    -1تواند  این،  بر  عالوه  اجرایي.  الدامات 
تصمي مي یا  و  توصيه  از  لبل  اوضاع،  از وخامت  برای جلوگيری  ذینفع   ؛تواند  طرفين  از 

 2دهد انجام دهند. ی یا مطلوب تشخيص ميربخواهد تا الدامات مولتي را كه شورا ضرو

 

1. Pietro Pustorino, The Principle of Non-intervention in Recent Non-international 

Armed Conflicts, Question of Internationl Law, Vol. 53, (2018). 
 .58ص  (1353  ،انتشارات دانشگاه شيرازشيراز: ) تحوالت سازمان ملل متحدهوشنگ مقتدر،   .2
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كم همچن   كه  ب   ون ي سي ان  به  ن يحقوق  راجع  منشور  »ضابطه  است  كرده  نشان  خاطر  الملل 
  ی الملل است كه دارا ن ي لاعده حقوق ب   كیاز    یاستفاده از زور، نمونه آشكار  تي ممنوع

از زور    يتنها شامل استفاده نظام  2شده توسط ماده    جادیا  منع.  است«   1آمره لاعده    يژگیو
  2شود. يم

 دفاع مشروع  . 3-3
شورای امنيت مشخص بود دولت    8645همانگونه كه در بيانات نماینده تركيه در اجالس  

برابر تهدیدهای   مداخله مرزی در شمال سوریه را دفاع مشروع در  از  تركيه هدف خود 
ل به بررسي  ه است. حامرزی و ایجاد منطقه امن جهت بازگشت آوارگان سوری ذكر كرد

دهد كه  نشان ميدفاع مشروع  شود؛  مشروعيت دفاع كه وی استناد كرده است پرداخته مي
  ك یو حق دفاع از خود، همه از    ي كشحق آزاد بودن از نسل  سرنوشت،   نييچگونه حق تع 

ها بلكه به  كه نه فقط به دولت  يحق   -د  ن تر كه ممكن است آن را حق وجود بنامياصل  حق
هرگونه    51الزم بذكر است كه ماده     3گيرد.نشات مي  -است   مرتبط  زي ن نا و مردماهملت

المللي عرفي  حق دفاع مشروع لبلي را كه پيش از منشور سازمان ملل متحد در حقوق بين 
وجود داشته است، بدون هيچگونه تردیدی به وضعيت ولوع حمله نظامي محدود ساخته  

از طریق تهدید    فاعي كه جنبه تجاوز دارد( )د  كارانه بویژه هرگونه خودیاری تجاوز  است.
به   متحد  ملل  سازمان  منشور  هفت   فصل  چارچوب  از  خارج  نظامي  نيروی  از  استفاده  یا 

است.  لواعدموجب   شده  اعالم  لانوني  غير  منشور  دفاع    4آمده  كه  است  مشخص  پس 
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  ، 35شماره     ،سال نه  ش،مجلس و پژوه  فصلنامه  زور«،  به   توسل   د یتهد  ای  كاربرد   تيممنوع»  ، پوريمحمدعل ده یفر  .2

 6ص  ،(1381)

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-of-

Public-International-Law.pdf. 
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مي پيدا  مصداق  زماني  بين مشروع  روابط  در  كه  كشورها  كند  بين  حمله  المللي  یك 
 .پردازی سلحانه ر  دهد. در ادامه به شرایط دفاع مشروع ميم

 شرایط دفاع مشروع . 4
 الملل به لرار زیر است: در حقوق بين  مشروع دفاع كلي شرایط 

متحد    منشور   51  ماده  در  -الف   ي اصل  شرط  ينظام  حمله  ولوع،  است  شده  حیتصرملل 
  ي حقول   ارزش   فالد  صوصخ  ن ی ا  در  ه راني شگ ي پ  حمله  هرگونه  و  است  مشروع  دفاع  یبرا

  كرده   مطر   را  رانه ي شگي موضوع حمله پ  ه ي ترك   دولت . بارها  شودينم  محسوب  دفاع  و  بوده
كه    است حالي  تهاجمات  با  ينظام  تهاج   به  مسبوق  دیبا  حتماً  مشروع  دفاعدر  و  شد 

 شوند. ياساساً تجاوز محسوب نم یالتصاد   ای يفرهنگ ،كیدئولوژیا

  شود   انجام  تواندمي  زماني  مشروع  دفاع   اینكه  باشد: یعني  داشته  ورتضر  مشروع  دفاع   -ب
  شرط   این   البته،  باشد  نداشته  وجود   تجاوز  رفع   جهت   غيرنظامي  و  دیپلماتيك   هایراه  كه 
ای برای  واضح است كه ضرورت زمينه  شود.والً رعایت نميمعم  و  ندارد  عينيت  اصل  در

نادرست عمل  یك  مسئوليت  از  كشور  یك  كه  المللبين   معافيت  هنگامي  است.  ي 
یوگسالوی )صربستان( از بلژیك برای شركت در بمبگذاری اهداف صربستان به رهبری  

 ( دیوان  از  بلژیك  بيان    ICJ)1ناتو شكایت كرد،  و  استناد كرد  مشروع  دفاع  به ضرورت 
گناه در  داشت برای جلوگيری از نقض گسترده حقوق بشر و جنایات عليه غيرنظاميان بي

پرونده را به دالیل عدم صالحيت لضایي  دیوان  اخله نظامي مجاز است.  ت لزوم، مدصور
رد كرد و هرگز به مرحله رسيدگي نرسيد، اما جای تردید بود كه دادگاه این استدالل را  

كند كه دولت مورد  كرد. اول اینكه دكترین ضرورت در اكثر موارد ایجاب ميلبول مي
عمل كند، در حالي كه در این لضيه بلژیك   ي دولت خودنظر در جهت تأمين منافع اساس 

كه به    یلاعده ضرورت از كشور  ن یبنابراكرد.  برای تأمين منافع شخص دیگری الدام مي
مخود   ي مستق  منافع  ی راستا)در    خودخواهانه  لیدال الدام    به   نه  كنديم  حمایت  كندي( 
ای  تواند زمينهرو نمياین  دیگر(. از  های)آن ه  از منافع دولت يانسان  ای دوستانه نوع لیدال

مشكل   شود،  اجتناب  اعتقادی  الزام  این  از  اگر  حتي  اما  باشد.  بشردوستانه  مداخله  برای 

 

1 International Court of Justice. 
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ماده   باز ه  تضعيف چارچوب  مورد دكترین ضرورت،  در  سوال    1است.   51بيشتر  حال 
 این است كه آیا حمله نظامي تركيه به خاک سوریه ضرورت داشته است؟ 

اساساً  داشته  وجود  تناسب   اعدف  و  حمله  ميان  -پ   صورت   تجاوزی  اینكه  تعيين   باشد، 
در  یا  گرفته   دفاع   بایستي  تجاوز،  بروز  صورت  در  و  است  امنيت  شورای  اختيار  خير، 
بنابراین   صورت  آن  با  متناسب  مشروع  درگيری  یك  حد  در  فقط   تجاوز  اگر  پذیرد. 
گون  ،باشد  مرزی  كوچك به  آن  برابر  در  دفاع  باشد  هنباید  در  ای  عمده  تخریب  به  كه 

منتهي گردد   متجاوز  از  كشور  اینكه  به فرض  تركيه  این موضوع در خصوص دولت  كه 
های شبه نظامي كرد نيز مورد حمله لرار گيرند توجيهي برای حمله نظامي و  طرف گروه 

 ورود نيروهای نظامي به خاک یك كشور مستقل نيست.
  صورت   تجاوز  متعالب  سرعت  با  و  ودهب  فوری  ایدب  باشد،  مشروع  آنكه  برای  دفاع  -ت 

  صورت   آن  از   پس  مدتي   دفاع  و  باشد  گرفته  پایان   و  انجام  تجاوز   چنانچه   بنابراین  گيرد.
دفاع گردد  مي  محسوب  جویانهتالفي  الدام  بلكه  شد  نخواهد  تلقي  مشروع  مزبور  گيرد، 

شما مناطق  به  تركيه  حمله  از  بعد  لبل  موضوع  در  كه  آنچه  ب )همانند  سوریه  ولوع  لي  ه 
  كه   داشت  توجه  باید  حال  هر  باشد، در  داشته  استمرار  اشغال  و  تجاوز  اینكه پيوست( مگر

    است. مطرود و ممنوع المللبين  حقوق  نظر از جویانهتالفي الدام هرگونه

 2دستانه . دفاع پیش 5
مطر    « است كه در حوزه »دفاع مشروع  یدینسبتاً جد   ياز مفاه  ي كیدستانه«  شي مفهوم »پ

دكترشوديم طبق  پ  ن ی.  پشي»دفاع  مشروع  »دفاع  نام  با  كه  نشي دستانه«  خوانده    زي دستانه« 
لر  شود، يم حمالت  به  مسلحانه  و    بیپاسخ  حمله  ا یالولوع  كه  گرفته    ی اآنجا  صورت 

  نده یاست كه در آ  يدر حال طراح  یشتري است كه حمالت ب  افتهیدر  ياناست و دولت لرب
دستانه« توسل به زور را در  شي »دفاع پ  ن یدكتر  ن یبنابرا  ،مشروع است  مجاز و  رد،یانجام بپذ

م  نیچند مجاز  كننده  :شمارديحالت  متقاعد  شواهد  آنكه  اول  ولوع   يمبتن  یاحالت  بر 
بار مورد حمله    كی  يباشد، دوم آنكه دولت   شتهالولوع وجود دا  بیحمله مسلحانه لر  كی

دشمن در    يبر حمالت آت   ي مبن   یاد كنندهمسلحانه لرار گرفته و شواهد آشكار و متقاع

 

1. Jens David Ohlin, “The Doctrine of Legitimate Defense”, International Law 

Studies, Volume. 91, (2015). 

2. Preemptive Self-Defenses.  
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ا  اري اخت در  باشد.  ن  ن یداشته  لربان  یازي حالت  ماندن دولت  منتظر  آن دولت   ستي ن  يبه  و 
اما در صورت    ،شود  وسلدستانه مت شي به دفاع مشروع پ  يلبل از ولوع حمالت آت   توانديم

مبن كننده  متقاعد  آت  يفقدان شواهد  ن  ، يبر حمالت  به  لومسلح  یرويتوسل  تحت    ی اانه 
  شورای   به   فوراً  باید  بودن دفاع  مشروع  ،خواهد بود  رمشروعي و غ  يرلانوني دفاع از خود، غ 

كردند كه حمالت  يم  ديتأك  اي تانیمتحده و بر  االتیا  1.شود  رسانياطالع  و  گزارش  امنيت
بخش   11 حمالت   يسپتامبر  سلسله  از    ياز  كه  شده    االتیا  ه يعل  1993بوده  شروع  متحده 

مآن  .است عنوان  ايها  مرتكبان  كه  طراح  ن ی كردند  حال  در  ب  يحمالت    ی شتري حمالت 
پيش   2هستند. از خود  دفاع  در  نيرو  است  لرار  دیگر  در شرایطي كه  دو شرط  بيني شود، 

مي اعمال  الولوع  لریب  مسلحانه  حمله  بعنوان  برای  فقط  باید  نظامي  الدامات  اول،  شود. 
م نيروی مورد استفاده باید متناسب با  ر مرحله دوآخرین چاره مورد استفاده لرار گيرد. د

 3تهدیدی باشد كه وجود دارد و باید به موارد ضروری برای مقابله با تهدید، محدود شود 
متحدش   كشورهای  و  آمریكا  نظامي  نيروهای  بكارگيری  در  نظریه  این  كاربرد  جمله  از 

بوده است.   افغانستان  و  به عراق  نوار  كهمعتقد است    تركيهبرای حمله  شمالي سوریه    در 
، یعني مقامات آنكارا معتقدند سازدرا توجيه ميدفاع مشروع  اتفالاتي ر  داده است كه  

كيه در آنجا والع شده است،  ميت ملي تر و الدامات عليه حاك تروریس كه منشأ تهدید،  
ایاالت خروج  با  و  گرفته  صورت  ه   مي  متحده  الداماتي  الدامات  این  تواند  آمریكا، 
دهد كه برای ایجاد نوار امن وارد آن منطقه  تشدید شود. به همين دليل تركيه تشخيص مي

مطر  مي  .شود را  استدالل  این  تحليل هست كه  ميان یك  این  تركيه  كند كه  در  هدف 
یگان و  صرفا سركوب  نيست  تركيه  در  بعنوان شاخه سوری پ.ک.ک  مدافع خلق  های 
تر و بزرگتری دارد كه به تغيير بافت جمعيتي شمال سوریه و اسكان  تركيه اهداف كالن

 

 ، (1382، )65  شماره  ،يخارج  است يفصلنامه س  الملل«، ني تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق ب»  ،يفیمحسن شر  .1

 . 96ص 

  ي اسيدانشكده حقوق و علوم س  «، المللنيانه در حقوق ب دستشيدفاع مشروع پ»  ، يحاتم  ی مهد  ،یفضل اهلل موسو   ديس

 . 2. 311ص ص  ،(1385)  ، 72شماره  ن،دانشگاه تهرا

3. Daniel Bethlehem, “Principles Relevant to the Scope of a State’s Right of Self-

Defense against an Imminent or Actual Armed Attack By Nonstate Actors”, The 

American Journal of International Law, Vol. 106, (2012). 
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مي بر  عرب  ميآوارگان  بلندمدت  در  كه  از  گردد  بخشي  نانوشته  الحاق  به  منجر  تواند 
  1.شود شمال سوریه به خاک تركيه

 2دولت ناتوان  .6
التدار       نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمين و مردم خویش اعمال  اگر دولتي 

های  نماید و لادر به ارائه خدمات سياسي به جمعيت خود نباشد و در آن سرزمين جنگ
اما لادر به حل و فصل این مسائل  داخلي و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گيرد 

مي»ناتوان«    نباشد، دبمحسوب  در  كل  ري شود.  ملل  به   2005مارس    21گزارش    سازمان 
حاكم  ونيسي كمگزارش   و  ه  تيمداخله  و  تهديعال  أتيكشورها  درباره    دها، یرتبه 
را    ت یحما  ت ي ول سئ ها و تغييرها اشاره نموده و سپس نظر موافق خود در خصوص مچالش 
م اتباع    تیول حمائ تك كشورها را مسدارد و تكياعالم  ماز  ا  شانیداند. ايخود    نیبه 
تأك  اگر كشوريم  دي نكته  از شهروندان خود    تیبه حما  يلیتما  ای  باشد  ناتوان  یكند كه 

و   ردي گياز اتباع آن كشور را بر عهده م  تیحما  تي ولئ مس  يالمللن ينداشته باشد، جامعه ب
  یي هاوهي ش   ن يچن   يد. ولت استفاده كن  رهي بشردوستانه و غ  ك،ي پلماتی د  یهاوهي تواند از شيم

شورا  يناكاف برسد  تصم  تيامن   یبنظر  است  الدامات    بر  3.ردي بگ    يممكن  منشور  اساس 
ترین نمود ناتواني دولت، فقدان حكومت مقتدر است. عالوه بر برجسته.  انجام دهد  یلهر

های همسایه  معضالت داخلي، این دولت به خاطر روانه كردن سيلي از آوارگان به دولت
ف كردن  و  برای  زمينهراه   مامني  به  شدن  تبدیل  امكان  و  بشردوستانه  مداخالت  های 

بين   ،هاتروریست جامعه  متوجه  را  جدی  ميتهدیداتي  دولت المللي  یك  ناميدن  كنند. 
بي بررسي  و  ارزیابي  مسئله  بيشتر  ناتوان  یا  ضعيف  اجرای  بعنوان  در  آن  كفایتي 

دولتكارویژه فروپاشي  است.  داخلدارای    ،هایش  بر اوصاف  ه   است كه  و خارجي  ي 
بين  بر جامعه  با این حال این دولت طبق حقوق    . گذاردالمللي تاثير ميجامعه خود و ه  

 

مهد1 شكاف   ان،یذاكر  ی .  ترك  ي حقول   ي»كالبد  سور  هي حمله  شمال  دن  ه«،یبه  لابل  3588977التصاد    یايروزنامه   ،

 .  4741، شماره روزنامه، شماره خبر  9/ 1398/08التصاد    ی ايروزنامه دن تیدر سا يدسترس

2. Failed State. 
موسو فضل  د يس  .3 لاعده  »  ،يحاتم   یمهد  وی  اله  نقض  بشردوستانه؛  سوم  ا یمداخله  حقوق    «، استثنا  مطالعات 

 . 189-159 صص  ،(1386)  بهار، ،1 شماره ،37دوره  ،خصوصي

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=16116
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این    اكنون  1. شوند هرچند دچار سوء عملكرد استالملل معاصر، دولت محسوب ميبين 
ناشي از پرسش پيش مي با مرزهای شمالي سوریه  ناتواني    آید كه آیا رفتار دولت تركيه 

توان گفت كه دولت تركيه برای حمایت  ولت سوریه در كنترل مرزهایش است؟ آیا ميد
جمله   از  فجایعي  از  جلوگيری  منظور  به  مركزی  دولت  ناتواني  برابر  در  سوریه  مردم  از 
ژنوسيد، جنایت عليه بشریت و حوادثي از این لبيل در راستای حمایت از مردم آن كشور  

د خاكش شده است یا برای استفاده از مولعيت بوجود  ناتوان واردر مقابل یك حكومت  
ناهنجار   به یكسری از الدامات  به نفع خود و تحكي  مرزهای خود و یا دست زدن  آمده 
چنين   به  دست  سوریه  شمال  مرزی  نواحي  جمعيتي  تركيب  زدن  ه   به  جمله  از  گونه 

است؟ زده  است    الداماتي  روشن  حراستپاسخ  برای  تركيه  م  دولت  ضمانت  رزهای  و 
كه   بدهد  ر   اتفالاتي  برخي  است  ممكن  الدام  این  در  و  است  عمل شده  وارد  خودش 

جمعي كشتار  جنگي،  )جنایات  مولفه  چهار  همان  جنایت  )نسل  ژنوسيد  ،شامل  و  كشي( 
نمي الدام تركيه  بنابراین  باشد.  بشریت(  از زاویهعليه  وليت حمایت مورد توجه  ئ مس  تواند 

اینكه دولت تركيه برای دفع خطر وارد خاک سوریه نشده است  عالوه بر    یعني  لرار گيرد 
بلكه خطراتي نيز برای غيرنظاميان ایجاد كرده و به كشته شدن و آوارگي تعداد زیادی از  

 مردم غير نظامي دامن زده است. 

 . نقش رضایت در ورود کشور خارجي به کشور تقاضاکننده 1-6
منالشه دو كشور با لرارداد آدانا در   .جنگ شدندیباً وارد  ، سوریه و تركيه تقر1998اكتبر  

در   1998بين سوریه و تركيه توافقي موسوم به توافقنامه آدنا در سال      2همان سال حل شد
خصوص همكاری در مبارزه با تروریس  وجود ایجاد شد هر چند مقامات سوریه اهداف 

ندانسته تروریس   با  مبارزه  تنها  نه  را  حمای  اندتركيه  كردهبلكه  یاد  تروریس   از  به  ت  اند 
داشته: بيان  سوریه  خارجه  وزارت  مقام  یك  كه  و    طوری  مكرر  اظهارات  از  پس 

 

  مجله   «، الملل معاصرني ناتوان در حقوق ب  یكشورها  -دولت  تيوضع »  ف،ی شر  یجواد  جهیخد  و   یآرامش شهباز  .1

 . 35ص ،(1392) ،بهار و تابستان ، 39شماره  ،يپژوهش حقوق عموم

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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  ی گفت كه جمهور  دیبا  ه، ی درباره مقاصد خصمانه خود در سور  ه ي مسئوالنه دولت ترك ري غ
  ي است ول  دبن یپا  س یمربوط به مبارزه با ترور  یهاتوافق  ری به توافق آدنا و سا  هی سور  يعرب

ترك سال    هيدولت  طر  2011از  ترور  يباني پشت   قیاز  تسه  يمال  ن يتأم  س ،یاز    دن ي سر   لي و 
وابسته به خود    يست یترور  ی هاگروه   قیاز طر  هی اشغال خاک سور  ای  هیبه سور  هاستیترور

ن  ای مستق  یروهاي از رهگذر  به شكل  م  ن یا   ،ي مسلح خود   1كند. يتوافق را نقض كرده و 
ای از رضایت كشور سوریه  تالف مقامات دو كشور است نشانهكه مورد اخجز توافق فوق 

نشده  مشاهده  به خاكش  تركيه  ورود  برای  و ضمني  شفاهي  یا  لراردادی  به صورت  چه 
نيز   و  است  كرده  للمداد  كشورش  خاک  اشغال  مثابه  به  را  عمل  این  همواره  و  است 

نشانه وجود  هيچگونه  و  مداخله  بودن  بشردوستانه  از  ذكر  ای  نشده  شرایط  مالحظه  شده 
امن و   منطقه  ایجاد  آدنا،   توافق  بهانه وجود  به  اینكه دولت تركيه  به  توجه  با  است، ولي 
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 

  ي ارض  تي وحدت و تمام  ی ترور، اجرا  یوجود  مدتيطوالن  دیبردن تهد  ن ي ب  با هدف از
حماهیسور جمع   تی،  ا  يمحل  تي از  ا  یبرا  يطیشرا  جادیو  داوطلبانه،  و    من یبازگشت 

 را لرینه این رضایت تلقي كند. 2ی عزتمندانه آوارگان سور
نمونه  رسيدگياكنون  از  بين هایي  دیوان  دادگستری های  مقا  المللي  در  توضيح  كه  م 

 شود:  وضعيت رضایت یك دولت است بيان مي
سال          در  بين   1999كنگو  دیوان  نزد  اوگاندا  عليه  را  الامه  دعوایي  دادگستری  المللي 
با تجاوز نظامي به خاک آن كشور مقررات حقوق    3كرد و در آن ادعا كرد كه اوگاندا 
كبين  این،  بر  عالوه  است.  كرده  نقض  را  دادالملل  در  كه  نگو  كرد  ادعا  خود  خواست 

اوگاندا ضمِن اشغال سرزمين آن كشور، لواعد حقوق بشردوستانه را نيز نقض كرده است. 

 

تركهیسور  .1   ترور  هي:  پشتستیاز  سایت   17:23,  2019  یجنور  26  كنديم  يبانيها  در  دسترسي  لابل   :

https://af.sputniknews.com/ . 

تخصصي    اوگاندا«،  هيعل   كنگو   یدعوا  در  یدگستردا  للالمنيب  وانید  یرأ  يبررس»  ،یيايض  اسری  ديس  .2 پایگاه 

 ./http://diplomatist.blogfa.com/post ت یسا در يدسترس لابل ، INPOمطالعاتي 

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.icj-

cij.org/en/case/116. 
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اموال  2001در سال   با تخریب  متقابل مدعي شد كه كنگو  با طر  دعوایي  نيز  اوگاندا   ،
ست. در  دیپلماتيك آن دولت، كنوانسيون وین را راجع به حقوق دیپلماتيك نقض كرده ا

سال  نها در  دیوان  اشغال 2005یت  با  اوگاندا  كه  كرد  اعالم  ماهوی  حكمي  صدور  با   ،
نظامي لسمتي از خاک كنگو اصل منع توسل به زور و اصل منع دخالت در امور داخلي  

های دیگر را نقض كرده است. همچنين دیوان در خصوص دعوای متقابل اوگاندا دولت
ال و اسناد دیپلماتيك دولتِ اوگاندا مقررات  امحای امو  اعالم كرد كه كنگو با تخریب و

از   نشان  دیوان  نظر  كه  است  كرده  نقض  را  دیپلماتيك  حقوق  به  راجع  وین  كنوانسيون 
بين  نهاد  این  استدالل  مبنای  كه  است  حقولي  مستحك   لواعد  گرفته  وجود  لرار  المللي 

بيان  .  است كنگداشت  دیوان  و  كابيال  توافق رسمي  از  پيش  در  كه    ،1998ریل  آو  27و 
در   باید  را  آن  مشروعيت  منبع  كه  بودند  كرده  عبور  كنگو  مرزهای  از  اوگاندا  نيروهای 

هر كرد.  جستجو  كنگو  لبلي  رضایت    رضایت  یا  اجازه  این  كه  است  معتقد  دیوان  چند 
تشریفات  مي  1لبلي  هيچگونه  به  لزوم  بدون  كنگو،  دولت  وسيلة  به  زمان  هر  در  توانست 

چگونه كنگو را در چارچوب استاپل مأخوذ به رضایت خود    :نگردد )دیوابعدی مسترد  
موافقتنامه  داند؟!(.نمي كه  بود  معتقد  رضا  یسند  لوساكا  اوگاندا  بر  بر   تیدال  كنگو 

 180  یزمانمند   یتقو  كی موافقتنامه    ن ی است. خصوصاً آنكه ا  یياوگاندا  یروهاي حضور ن
   از كنگو خارج كند.را   ش ی روهاي تا ن رديگياوگاندا در نظر م یروزه برا
فعاليتدر   شبهلضيه  و  نظامي  در  های  نيكاراگوا  كشور  نيكاراگوا  در  آمریكا  نظامي 
شكوائيه  1984آوریل   تقدی   بين با  دیوان  به  متحده،  ای  ایاالت  عليه  دادگستری  المللي 

ل  دیوان در رای نهایي، )درخواست كمك دولت مورد تجاوز را برای اعما،  شكایت نمود
با  رغ  وجود رابطه لراردادی ضروری دانستوع جمعي عليدفاع مشر ( كه این موضوع 

 مخالفت مستمر مقامات سوری برای ورود نيروهای تركي به خاكش در تعارض است.
درخواست    -1ذكر كرده است:    كشور ثالث  مداخله  یچهار شرط برا  كاسسه  وي آنتون

  ؛ تقاضا لرار گرفته باشد   ن ی ا یابر ي ر خارجدولت تحت فشا نكهی باشد نه ا ت یكامال با رضا
سو  -2 بر  ی از  صالح  اساس   مقام  لانون  باشد  تیرضا  ،ياساس  شده  دولت    -3  ؛داده 

با   برا  كیدرخواست كننده   -4  و  نباشد  ري درگ  يدولت لانون  يكوبسر  ینهضت متشكل 

 

1. Staple Rule ( تیرضا ه ياول یمبنا ). 
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و   باشد  نداشته  بر  در  را  مردم  كردن  خفه  و  بشر  حقوق  نشود  اینقض  منجر  بته  ال  1. بدان 
مترلي  امروزه و  جدیدتر  نظریات  مداخله مطابق  برای  مركزی  دولت  رضایت  تر، 

بشردوستانه لزوما نياز نيست و ممكن است سازمان ملل متحد ورود به خاک یك كشور  
وجود   رضایتي  چنين  سوریه  به  تركيه  نظامي  ورود  مورد  در  آیا  بشناسد.  رسميت  به  را 

ات لضایي دیوان، رضایت باید منبع  ایي از نظرهدارد؟ بدیهي است كه بر اساس برداشت
و وجود درخواست   است  استرداد  لابل  موارد رضایت  برخي  در  و  باشد  داشته  مشخصي 
كمك یك دولت برای مداخله كشور دیگر ضروری است. بنابراین صرف تصور وجود  

نمي سوریه  حكومت  سوی  از  آن  رضایت  سرزمين  به  ورود  برای  رضایت  مبنای  تواند 
المللي باشد،  رسد بيشتر در جهت الناع افكار عمومي و جامعه بين ظر ميشود و به نكشور  

نيز   مركزی  حكومت  سوی  از  معاهداتي  رضایت  وجود  اعالم  موارد  برخي  در  حتي 
للمرو كشور  بي در  مداخله یك حكومت خارجي  منع  اهميت  است: در خصوص  اعتبار 

ایجاد مداخله و توسل    اهداتي جهتالملل وجود معدیگر همين بس كه موسسه حقوق بين 
بي را  سرنوشت  تعيين  حق  دفع  جهت  یا  و  زور  است.  به  دانسته  حقوق  اعتبار  انستيتو 

سال    المللبين  منع    1999در  اصل  به  غيرمستقي   به صورت  برلين  در  خود  اجالس  در  و 
لطعنامه   و  نمود  اشاره  نمود  1975مداخله  تایيد  پذ  .را  مخالفان  یرش از جمله دالیلي كه 

توان به دو دليل ذیل اشاره  كنند ميمي  خارجي در مخاصمات داخلي بدان استناد  مداخله
 : نمود

  اگر حكومتي طي یك معاهده به دولت خارجي اجازه دهد تا در آن كشور مداخله   -الف
منشور ملل متحد فالد اعتبار خواهد بود چه    103نماید،آن معاهده به دليل مغایرت با ماده  

منشور هر نوع تهدید یا توسل به زور در كشور دیگر مطلقاً    2ماده    4ساس بند  بر ا  آنكه
آمره   -ب  .است ممنوع ماهيت  با  مستقر  از سوی دولت  به دولت خارجي  مجوز  اعطای 

 

ب كاسسه،    و ي آنتون .1  روابط  در  زور  كالنتر  ،المللىنينقش  مرتضى    ( 1396  ه،آگا   :)تهران  سوم   چاپ،  انیترجمه 

 .  82ص
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حقوق لواعد  زور  بين   برخي  به  توسل  و  مداخله  منع  و  سرنوشت  تعيين  حق  مثل  الملل 
    1.مغایرت دارد

 ت رضای و عوتد اختالف بر سر مفهوم. 2-6

 گاهي كه است این  شودمي مطر  ارتباط این  در كه اختالفي و موضوع مهمترین 

 كندمي توجيه  حكومت  رضایت و دعوت  مبنای بر را  خود دخالت كننده،  دولت كمك

 شوروی جماهير اتحاد دولت  مثاًل اندنداشته توجيه این  به باوری  هادولت دیگر اما

 جهت كشور آن سابق وزیر نخست دعوت به ( بنا1956را در مجارستان ) خود دخالت

 برای توجيه همين  نمود توجيه مجارستان در سوسياليستي تغيير حكومت از جلوگيری

 جدید دولت  كه شد مدعي شوروی  و گرفت  لرار استفاده مورد  افغانستان  در دخالت

 الس تا نيروها این  و است آورده بعمل مداخله دعوت جهت كشور آن از افغانستان

 را كویت  به  تجاوز عراق كه است  توجه ماندند. همچنين جالب  بالي  افغانستان در 1989
 حكومت درخواست  به عرالي  كه سربازان شد مدعي و نمود توجيه نظ   حفظ بهانه به

 نظ  و امنيت تثبيت جهت آن دولت به رساندن یاری منظور  به و كویت آزاد مولت

 برلراری محض به نيروهای عرالي و نشوند رنج متحمل هاكویتي تا  اندكرده مداخله

 در امنيت سوی شورای از  آرا اتفاق به ادعا گشت. این  بازخواهند خود كشور به نظ 

 خروج و خواستار نمود محكوم را عراق تجاوز شورا و شد رد 1990 سال 660 لطعنامه

ادعای  در خصوص دولت تركيه اگرچه    2شد. كویت از عرالي  نيروهای شرط و ليد بي
با  حمای مقابله  در  توافقنامه  وجود  و  سوری  آوارگان  به  كمك  و  امن  منطقه  ایجاد  و  ت 

پراستفاده مفاهي   به  تروریس ،  شبيه  )حالتي  است  بوده  دولت  عملكرد  توجيه  برای  ای 
توجيه عراق برای حضور در كویت( اما به دليل صراحت مخالفت مستمر دولت مركزی 

تواند رضایت را مبنای  خص است كه تركيه نميالمللي مشسوریه به وضو  بر جامعه بين 
 حضور خود لرار دهد و اختالفي بر سر نبودن این مفهوم نيست. 

 

تاكي»  ،عزیزی  ستار.  1 با  داخلي:  مخاصمات  در  خارجي  مداخله  از  دعوت  مشروعيت  بر  بررسي  دیوان  د  رای 

  ، 33شماره   ، 13دوره    ،پژوهش حقوق عمومي  «،های نظامي در سرزمين كنگو المللي دادگستری در لضيه فعاليتبين

 .  196تا صفحه   165از صفحه   (،1390) ،تابستان

2. Security Council resolution 660 (1990) [on Iraqi invasion of Kuwait] , available 

at: https://digitallibrary.un.org/record/94220. 
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 . مبارزه با تروریسم، ابهام و ادعا7
از م  یكشورها  بسياری  ابهام  وجود  از  ترور  رد   اني لدرتمند  و  ن يب  س یمقوله  الملل 

  ی هااستي س  یري گ ي پ یبرا یزاررا چون اب  و آن رندي گيبهره م ي مل بخش یآزاد یهانهضت
مبارزه با ترور و عمليات تروریستي بارها از سوی مقامات تركيه    1.برنديبكار م  ی استعمار

به   بخشيدن  مشروعيت  منظور  به  اصطال   این  از  استفاده  كه  آنجا  از  و  گرفته شده  بكار 
ي ببری  كه  ن مفاهي  پعمليات نظامي آن كشور بوده اكنون در صدد هستي  تا با بررسي ای

المللي و رویه اركان سازمان ملل چه جایگاهي دارد و آیا والعا این  تروریس  در اسناد بين 
بودن   به چند وجهي  توجه  با  طرفي  از  است؟  بوده  تروریس   منظور سركوب  به  حمالت 
حمالت   دارد  سرنوشت  تعيين  حق  با  مفهوم  این  كه  باریكي  مرز  و  تروریس   مفهوم 

سواپراكنده از  كه  گروهی  ميی  صورت  كرد  یا  های  است  تروریستي  عمليات  گيرد 
بين  دیوان  رویه  مطابق  سرنوشت؟  تعيين  جهت  در  زماني  عملياتي  دادگستری  المللي 

مورد  مي گروه  آن  كه  كرد  للمداد  تروریستي  گروهي  سوی  از  را  عمليات  یك  توان 
تروریستي مورد  های  گروه   حمایت موثر دولت مركزی لرار گيرد آیا كنترل موثر عمليات

 ادعای تركيه از سوی دولت مركزی سوریه صورت گرفته است؟ 
پيچيده مفهوم  است.  تروریس   برا   ك یاز    شي ب   يالمللن يب  ن يلوانای  كه  است    ی لرن 

  يلانون   گردي استرداد و پ  نهيدر زم  یهمكار  یكند، از تالش برايتالش م  س یترور  تعریف
جرم  فیتعر  یبراملل    ازمانسناموفق    ی هاتالش  تا مظنونان   ..  س یترور  یانگارو    از .  و 
ب  ن یشتري ب  2001سال   بدون )  س یترور  هيعل  يفرامل  یيجنا  یهمكاربه    يالمللن ي توجه 
عموم  ایمفهوم    كیبعنوان    س یترور  فیتعر طري(  جرم  و  قی از  معاهدات   ژهیتوسعه 
عل   « 2استرداد   ای  يلانون  گردي پ» خشونت  گريشت ك  ای  ماهاي هواپ  هي )مثاًل    ا ی  یري گوگانها، 

 شد.ها( معطوف پلماتی حمله به د
  ي ست یكرد كه حمالت ترور  ب یتصو  2001سپتامبر    12را در    ی الطعنامه  ت ي امن  ی شورا 

  . به تمام معنا ابراز داشت   يستیمبارزه با الدامات ترور  یعزم خود را براو    نمودرا محكوم  
ذات تأ  يو جمع   يدفاع شخص   يحق  مجدداً  آمادگ كرد    دیي را  را  خ   يو  برداشتن  ود  برای 

 

از د نيب  س یو ترور  ي مل  بخشیيرها  یهانهضت»  ،يقيحق  يصادل   دختید.  1 ب  دیالملل  اطالعات    «،المللنيحقوق 

 .  37 - 28صص   ،(1383) ،206و  205شماره  ،یالتصاد – ياسيس

2. Prosecution or Extradition. 
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گام ضروری  همه  ت  یيپاسخگو  یبراهای  حمالت  كرد،  يستیروربه  ا  اعالم  حال    ن یبا 
  1.استفاده از زور را ندارد مگر در دفاع از خود حیمجوز صر

دهه    ف1970از  تالشي،  طر  یيها نفسه  عموم  ق یاز  برا  ي مجمع  متحد  ملل   یسازمان 
ب  یبرا  یهنجار  یهاچارچوب  جادیا ترورمقابله  مورد    س یا  در  اغلب  كه  داشت  وجود 

برانگ بحث   محدود   يخواهیآزادهای  جنبش   ونت و خش  « 2ي دولت   س یترور»  زي موضوعات 
بيم اجماع  سال    شتري شدند.  تصو  1994در  مجمع   س یترور  ه ي عل   هي اعالم  بیبا  توسط 

آمد  يعموم م  3.بدست  ب يبنظر  توافق  موضوع  المللن ي رسد  این  سر  بر  تي    س  یروركه 
نايف حت   مشروعنفسه  دارد  وجود  شناسا  ياست  مورد  در  نظر  اختالف    ق ي دل   یياگر 

باش  س یترور داشته  برا،  دوجود  ترور  یتالش  با  م  س یمقابله  جامعه  ينشان  كه  دهد 
داند كه در حال حاضر در اكثر  يآن م ي كیزي ف  اركاناز  ش يب چيزی را س یترور  يالمللن ي ب
  د یشا  س یخاص ترور  جرمجرم است.    ، خاص  ي لاهدات فرامو مع  يمل  ي حقول  ی هاست ي س

و جنبه   ي المللن ي ب  یهاسازمان ا یها به دولت تحميل ، يرنظامي غ  یهاتي با ارعاب آن بر جمع
كه بعد از حوادث    ياز جذام  ي آن مشخص شود. جامعه جهان  ي دتي عق  ای  ي ، مذهب ياس ي س

گسترده  2001سپتامبر    11  يست یترور ابعاد  پ  یتردر  است.    افتهين  یيرهاافتاده    رشكي بر 
ب  یاده یپد افراد  بر ستاندن جان  امن   ،گناهي كه عالوه  ن  يجهان   تيصلح و  با مخاطرات    زي را 
ب  ورو كرده است  روبه  یجد ارائه شده    ي لانون  یها چالش   یبر رو  شتري ب   يالمللن ي تمركز 

بس  س تروری  با  مبارزهو    س یتوسط ترور  المللن يب  حقوق  يتخصص  یهااز شاخه  یار ي در 
(  يالمللن ي استفاده از زور و حقوق بشردوستانه ب   حقوق،  هادولت  ت ي در لانون مسئول  ژهی)بو

بر   يست یالدامات ضد ترور ري سازمان ملل متحد و تأث  تي امن  ی شورا  یهاهیدر رو ن يو همچن 
   4. ه استحقوق بشر لرار گرفت  يالمللن ين بيلوان

  ی دادگستر  يالمللن ي ب   وانید  ،روعاز دفاع مش  قي تفسير مض  كیرسد با اتخاذ  يبه نظر م
م كرده كه    دیي تأ  وانیها محدود كرده است. ددولت  اني بطور مؤثر دفاع مشروع را فقط 

 

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.  
  ، 49شماره    ،يحقول   قاتيتحق  «،ی فريك  يراه گسترش مبارزه با ب   در  يملبنان: گا  ژهیدادگاه و»  ، زاده   گ يب    يابراه.  65

  .146ص  ،(1388) ،بهار و تابستان
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توسل به زور صورت گرفته    تي در پاسخ به نقض فاحش از اصل ممنوع   دی دفاع مشروع با
نظر ددباش از  ا  وانی.  با  ن یدر  ا  اني م  دیخصوص  فاحش  نقض    ن ی نقض  و  آن   زي ناچ اصل 
انتساب زور به    یبرا  طلبد.يرا م  یتریلائل شد چرا كه نقض فاحش برخورد جد  كي فكت

مبارز  دولت گروه  یك  باحامي  دولت  آن  عمل  دی،  بر  را  مؤثر  شبه    یا  ينظام  اتي كنترل 
گروه نظام آن  حما  ي  صرف  و  باشد  نت   .ستي ن  يكاف  تیداشته    ات ي عمل  يولت  جهيدر 
حق دفاع مشروع را   گریشود دولت ديم  دولت كنترل  كیبطور مؤثر توسط    يست یترور

مي مي  1كند. پيدا  نظر  بين به  دیوان  از  تفسير  این  به  توجه  با  دادگستری،  رسد  المللي 
گروهنمي پراكنده  عمليات  چون  توان  كرد  للمداد  تروریس   منزله  به  را  كرد  مبارز  های 

این گروه از طرف  زور  به  توسل  منع  لاعده  نقض  نقض اوال:  نبود  ها  دفاع  فاحش  ثانيا:  ه، 
ميان دولت مبارزات  به  تنها  تروریس   با  مبارزه  ثالثا: در  مشروع در  ها محدود شده است، 

از سوی گروه  مركزی  صورتي كه عمليات  توسط حكومت  باید  انجام شود  داخلي  های 
چرا سازماندهي شوند و كنترل موثر بر روی آنها باشد تا مبارزه با آنها مشروعيت پيدا كند  

اگر سرنوشت    كه  تعيين  و  استقالل  در جهت  مبارزات  این  است  ممكن  باشد  این  از  غير 
بيان مي به این موضوع سوق ميباشند. اكنون استداللي  دهد  شود كه ذهن خوانندگان را 
هایي در شمال سوریه است كه به نوعي در جهت دست  كه تركيه در حال مبارزه با گروه

تعيين سرنوشت به حق  س  یافتن  داخل  مبارزه ميدر  دفاع  وریه  اینكه  بر  یعني عالوه  كنند 
دولت   سوی  از  سيستماتيك  طور  به  بلكه  ندارد  مصداق  تروریس   با  مبارزه  در  مشروع 
مركزی الداماتي انجام شده است كه منجر به از بين بردن حقوق ساكنين در برخي مناطق  

حمال بودن  تروریستي  ماهيت  امر  این  كه  است  شده  گروكردنشين  این  منتفي  هت  را  ها 
 شود. نماید. در ادامه به این موضوع اشاره ميمي

 . ابهام ماهیت تروریستي بودن مبارزه یا تالش برای حق تعیین سرنوشت 1-7
  است  شیدر حال افزا  س ی ضد ترور  ي المللن يب  مقرراتاز    یانهي بحث در مورد ظهور زم   

هایي كه با انگيزه حق تعيين  هت بودن گروبا این اوصاف كه هنوز در مورد ماهيت تروریس
مي مبارزه  فرض  سرنوشت  به  ه   باز  كه  دارد  وجود  فراواني  ابهامات  و  سواالت  كنند 

 

  دگاهید  از  يالملل نيب  س یترور  هي عل   زور  به   توسل   تحول   ريس  يبررس»  ،پور  محسن  رايسم   و  ي نينائ   ي منوچهر توسل  .66

    . 24 ص  ،(1393) ز،یيپا  ،3شماره  ،دوره شش  ،يمطالعات حقول «، يالملل نيب یيلضا  هیرو و  المللنيب حقوق

http://ensani.ir/fa/article/author/134092
http://ensani.ir/fa/article/author/156830
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37007/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37007/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
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گروه این  بودن  فراه   تروریستي  مستقل  كشور  یك  خاک  به  ورود  برای  جوازی  ها، 
 گردد.نمي

در سوریه  سرزميني  تماميت  نقض  تركيه،  مقامات  ادعای  مطابق  كه  چند  جهت    هر 
های تروریستي للمداد شده است اما شواهد گویای این والعيت است  ه با برخي گروهمبارز

تواند مبارزه با تروریس  باشد چرا كه كردهای سوریه و  كه عمليات تركيه عليه كردها نمي
بعنوان مثال منطقه عفرین كه در این الگو ذكر شده است به نوعي لرباني جنایت پاكسازی  

تواند در مورد آنها مصداق پيدا كند و عمليات  يين سرنوشت مياصل حق تع  لومي شده و
ها نه تنها از سوی حكومت مركزی سوریه مورد حمایت و كنترل موثر پراكنده این گروه

آميز حكومت مركزی نيز های تبغيضلرار نگرفته است بلكه به نوعي خود لرباني سياست
برد. برخي از این شواهد عبارتند ال ميرا زیر سو  هستند كه این امر خود، استدالل تركيه

 از:
به نام    1958سال    161شماره    لانون:  19631-1958  هی مصر و سور  نيمرحله وحدت ب  -الف

از صاحبان فئودال    ن ي صادر شد كه به موجب آن هزاران هكتار زم  يلانون اصالحات ارض
،  ه یسور  گریمناطق دشده از    عیعرب توز  یهامصادره و به خانواده  ن ی منطقه عفر  ن ياز مالك

كرانه در  اسكان  عفر  یهامحل  مرزها  نیرود  تاس  یادار  یدر  جندرس  شده    س يمنطقه 
 2.است
از منطقه توسط    یغفلت عمد  استي س  :20113تا    1963مرحله حكومت بعث از سال    -ب

خوددار مانند  بعث  كارخانه  یمقامات  ساخت  راهاز  و  ،  یالتصاد  یهاپروژه   یانداز ها 
خدما  يشتبهدا برا  يتو  ساكنان  دادن  لرار  فشار  تحت  منظور  زندگ  یبه  در    يترک 

به آزاز(    ن ی عفر  مارستان ي ب   قالمانند دمشق و حلب )بعنوان مثال انت   هیبزرگ سور  ی شهرها
در مورد ضرورت اخذ مجوز    2008  49فرمان شماره    هي، با اصالح2004  41لانون شماره    -

ملك را    ك ی  تي مالك   ستخوا يكه م را    ي هركس  حاك   مقامات   .یدر مناطق مرز  يلانون
عفر منطقه  برا  ن یدر  كند  منتقل  لانون  افتیدر  یبه خود  وزارت كشور    ي مجوز    اجبار از 

 ك یملك    داریبود. برعكس اگر خر  دیشد  يت يامر منوط به الدامات امن   نیكردند كه امي

 

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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مقعرب و  منطقه     ي تبار  مستقبود در  طور  به  تشریف    ي،  به  نياز  بدون  فوق  و      ز جوم ات 
  رات يي تغ   و ه و استقرار در آن باشد    ن یآمدن به عفر  یبرا  قی تشو  ينوع ه   تا    رفتگيم

كه    یو آزادساز  یي، شناسایياي جغراف   یهاياساس بررس  بر   1. شود  جادیدر منطقه ا  يتي جمع
سال   از  عفر  2000پس  منطقه  هزاران  نیدر  شد،  كشاورز    آغاز  به    ی امالک  متعلق 

به نام    ای(  يعي طب)منابع  يجنگل  ي به بهانه مجاورت با اراض  نیمنطقه عفر  شهروندان كرد در 
 .و ثبت  شد في تول  ي امالک دولت 

، هزاران  هیسور  هاییري درگ  لي دل  به:  2011در سال    هیمرحله سوم پس از بحران سور  -پ
و مخالفان مسلح بودند،     یرژ  ن ي ب   انهي كه شاهد حوادث وحش   یيدر شهرها  یشهروند سور

ت  یهاخانه را  كردندخود  استان  300از    ش يب  ؛ رک  از  عرب  شهروند  مختلف    ی هاهزار 
عفر  هیسور منطقه  شاهد    ن یبه  حاكم  داریپا  يتي امن  تي وضع  كی)كه  دولت    تي تحت 

كه در    شدند  وادار   حاك    مقامات   ی سو  از آنها    يو برخ  كردند  مهاجرتخودمختار بود(  
  ت ي جمع  عیتوز  زاني كه بر م ندكردها باز  آن یرا برا یالتصاد ی هاا مستقر شوند و پروژهجآن

 ها اثر گذاشت.كردها و عرب  ن يدر منطقه ب

 گیرینتیجه
اسكان   و  امن  منطقه  ایجاد  بهانه  به  سوریه  خاک  به  خود  ورود  برای  تركيه  كه  چند  هر 
آوارگان سوری دالیلي از جمله مبارزه با تروریس  و دفاع مشروع را ذكر كرده است ولي  

آم و  مه   توسلاعده  منع  اخذ  ره  شرایط  از  كدام  هيچ  كه  چرا  نموده  نقض  را  زور  به  ل 
مجوز از شورای امنيت و یا وجود شرایط دفاع مشروع برای نقض تماميت ارضي سوریه  

پذیر نيست و الدامات بعدی دولت تركيه بعد از ورود به خاک این كشور نيز نشان توجيه
ب پروراندن  ذهن  در  و  تركيه  دولت  اغراض  بافت  های  رنامهدهنده  در  تغيير  برای  بعدی 

جمعيتي مناطق شمالي این كشور و در انداختن طرحي نو است. كشتار غير نظاميان، آواره  
بسياری از مردم و   ها و مزارع در  غازهها، مخانه  كي ستمات ي از غارت س  یيهاگزارششدن 

جمع شبه  يتي مراكز  سور  اني نظامتوسط  حماكه    ه یعرب  صورت  بود  ه ي ترك   تی مورد  ن 
یا دفاع مشروع  گرف و  تركيه در جهت دفع تروریس   این است تهاج   ته كه همه گویای 

را   تناسب  و  جمله ضرورت  از  مشروع  دفاع  در خصوص  مذكور  شرایط  كه  چرا  نيست 

 

1. Ibid. 
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توسعه سوی  به  ميل  بلكه  در  نداشته  دیگر  سوی  از  و  كرده  پيدا  كشورگشایي  و  طلبي 
ر مطابق  نيز  تروریس   با  مبارزه  دیوان  خصوص  با  بين ویه  مبارزه  اوال  دادگستری  المللي 
های شورشي نيز در  هاست، ثانيا در خصوص گروه تروریس  معطوف به روابط ميان دولت

صورتي كه عمليات آنها تروریستي للمداد شود باید این عمليات مورد حمایت و كنترل 
آورد.  را فراه     موثر حكومت مركزی باشد تا مجوز توسل به زور از سوی دولت لرباني 

حال اینكه مبارزات پراكنده در شمال سوریه عليه دولت تركيه نه تنها از سوی حكومت  
تبعيض رفتارهای  لرباني  خود  بلكه  نگرفته  لرار  حمایت  مورد  حكومت  مركزی  آميز 

آنها نقض   به صورت سيستماتيك حقوق  الگویي كه ذكر شد  نيز هستند و طبق  مركزی 
متمادی در پي تضعيف و از بين بردن آنها بوده    طول ساليانشده و حكومت مركزی در  

توان عبارت مبارزه برای تعيين حق سرنوشت نسبت به حكومت  است، به صورتي كه مي
سوریه را نيز برای آنها بكار برد. عبارات بكار برده شده از طرف مقامات تركيه از جمله  

از    مال سوریه و یاو صلح در شخيرخواهانه بودن عمليات و یا در جهت كمك به ثبات  
تهد  ن ي ب تمام  یاجرا  وترور    یوجود  مدتيطوالن  دیبردن  و  ،  هی سور  يارض  تي وحدت 

جمع   تیحما ا  يمحل   تي از  ا  یبرا  يطیشرا  جادیو  داوطلبانه،  عزتمندانه    من یبازگشت  و 
دولت تركيه  المللي و نقض لاعده نيست و  ی؛ چيزی جز توجيه تخلفات بين آوارگان سور

ح ضمابرای  و  مرزهای خودش  راست  عمل و  نت  وارد  كردی  مناطق  در  گسست  ایجاد 
اصل منع  و برای دستيابي به اهدافش مرتكب نقض لاعده منع توسل به زور و    شده است 
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