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مقدمه
در نظام حقوق بينالملل بشردوستانه ،هدف از تاسيس «منطقه امن »1آن است كه افراد
غيرنظامي ساكن در یك منطقه و همچنين زخميان و بيماران نظامي از آثار زیانبار جنگ
داخلي یا بينالمللي در امان باشند .مناطق امن اگر به درستي برقرار گردند ،به غيرنظاميان
این امكان را ميدهد كه در منطقه درگيری مانده و از خطرات و رنج ناشي از آوارگي و
پناهندگي به كشورهای دیگر در امان مانند .این نهاد همچنين ميتواند به كشورهای
بيطرف كمك كند تا از آسيبهای اجتماعي و زیانهای اقتصادی ناشي از حضور
پناهندگان دور باشند .بنابراین تاسيس مناطق امن را ميتوان نقطه تالقي حقوق بشردوستانه
و حقوق پناهندگان در حمایت از آسيبدیدگان جنگ تلقي كرد.
بر همين اساس بود كه گروهي از دولتها با استفاده از قطعنامه  688شورای امنيت
سازمان ملل متحد ،منطقه امني برای كردها در شمال عراق تاسيس كردند .همچنين
شورای امنيت به موجب قطعنامههای  819و  ،824شش منطقه امن در كشور بوسني
تاسيس كرد تا از جان غيرنظاميان محافظت كند و از پاكسازی قومي مسلمانان توسط
صربها جلوگيری نماید.
دولت تركيه با آغاز عمليات «چشمه صلح» در  9اكتبر  2019اعالم كرد كه خواهان
تاسيس «منطقه امن» به طول 480كيلومتر از حدفاصل مرزهای عراق و تركيه تا شرق
رودخانه فرات و به عمق  32كيلومتر در داخل خاک سوریه ميباشد .تركيه اعالم كرد كه
بدنبال آن است تا بيش از  2ميليون نفر از جمعيت كنوني پناهندگان سوری در تركيه كه
بالغ بر سه ميليون و ششصد هزار نفر ميشوند را در این منطقه امن سكونت دهد تا از
گزند حمالت ارتش سوریه و ه پيمانان آن دولت در امان باشند .در  17اكتبر توافق
آتشبسي ميان معاون اول ریيس جمهور آمریكا با ریيس جمهور تركيه صورت گرفت و
آمریكا با تشكيل منطقه امن در شمال سوریه موافقت كرد .همچنين در سفر روز  22اكتبر
ریيس جمهور تركيه به روسيه ،بيانيه ده مادهای ميان روسای جمهور دو كشور به امضا
رسيد .در این بيانيه نيز تشكيل منطقه امن در مرزهای شمالي سوریه با نظارت و گشتزني
مشترک نيروهای نظامي روسيه و تركيه به تصویب رسيد .این در حالي بود كه اتحادیه
عرب ،اتحادیه اروپایي و بسياری از كشورهای همسایه تركيه از جمله ایران و همچنين
1. Safe Zone
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دولت مركزی سوریه ،مخالفت شدید خود را با عمليات نظامي تركيه و تشكيل منطقه
مذكور اعالم كردند.
در ادبيات فارسي حقوق بينالملل ،مقاله و یا كتابي در خصوص جایگاه حقوقي منطقه
امن در حقوق بينالملل منتشر نشده است اما در زبان انگليسي در مورد نهاد «منطقه امن»
چند مقاله نوشته شده است .گيلبرت و مگدانال در مقالهای كه با عنوان «تشكيل مناطق و
گذرگاههای امن در وضعيتهای مخاصمه» در ژوئن  2017نوشتهاند؛ مفهوم منطقه امن را
از منظر نظامهای حقوق بينالملل بشردوستانه ،حقوق بينالملل بشر و حقوق بينالملل
پناهندگان مورد بررسي قرار دادهاند .گيالرد نيز مقالهای با عنوان «نواحي امن :چارچوب
حقوقي بينالمللي» به بررسي مفاهي مختلف منطقه امن ،نواحي امن ،مناطق بيطرف،
مناطق غيرنظامي و مناطق تحت حمایت در نظام حقوق بينالملل بشردوستانه و در هر دو
نوع مخاصمات مسلحانه بينالمللي و داخلي پرداخته است .یاسوشي آكاشي نيز در
مقالهای با عنوان «استفاده از زور در عملياتهای حفظ صلح ملل متحد :درسهایي از
مقررات نواحي امن»؛ به بررسي مناطق امني پرداخته كه سازمان ملل متحد در جنگ
یوگسالوی تاسيس كرد و به تدریج به نيروهای حافظ صلح اجازه داد برای حفظ مردم
غيرنظامي ساكن در ان مناطق از زور استفاده كنند.
منطقه امني كه در موافقتنامه آتشبس ميان تركيه با آمریكا و روسيه در خصوص
ال متفاوت
شمال شرق سوریه ایجاد گردید با كاركردی به نظر مشابه اما با اهدافي كام ً
ایجاد شده است .در این مقاله ،ضمن بررسي ریشههای بحران بوجود آمده ميان تركيه و
كردهای سوریه و هدف تركيه از ایجاد این منطقه ،جایگاه قانوني آن در نظام حقوق
بينالملل بررسي ميشود.
پرسش اساسي مقاله آن است كه آیا اقدام تركيه در تشكيل منطقه امن در شمال
سوریه عليرغ مخالفت دولت سوریه ،منطبق با مقررات حقوق بينالملل است یا خير؟ و
در صورت مغایرت ،اقدام تركيه ناقض كدام یك از مقررات حقوق بينالملل ميباشد؟
فرضيه آن است كه اساساً تشكيل نهاد «منطقه امن» با رعایت تمامي شرایط ذكر شده
در نظام حقوق بينالملل بشردوستانه ،قانوني است اما در این قضيه  ،تشكيل منطقه امن
توسط دولت تركيه در شمال شرق سوریه ،مغایر مقررات حقوق بينالملل از جمله نقض
قاعده منع توسل به زور و مداخله در امور داخلي دیگر كشورها محسوب ميشود.
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همچنين به نظر ميرسد كه تالش تركيه برای اسكان پناهندگان سوری در منطقه امن ادعا
شده كه از دیگر مناطق كشور سوریه آواره شده بودند ،با نيت تغيير بافت جمعيتي شمال
شرق سوریه به ضرر كردها انجام ميگيرد و از این منظر نيز مغایر مقررات حقوق
بينالملل كيفری محسوب ميشود .در بند اول مقاله ،مفهوم منطقه امن به صورت كلي و
مباني تاسيس آن در نظام حقوق بينالملل معرفي ميگردد .در بند دوم مقاله ،ویژگيهای
منطقه امن تاسيس شده در قضيه موصوف و دالیل و انگيزههای تركيه از ایجاد منطقه امن
در شمال شرق سوریه بيان ميشود .در قسمت سوم و پایاني مقاله نيز مشروعيت ایجاد
منطقه امن توسط تركيه در پرتو مقررات حقوق بينالملل بررسي ميگردد.

 .1مفهوم منطقه امن و مباني تاسیس آن در نظام حقوق بینالملل
در ابتدا الزم است به این نكته اشاره شود كه نهاد منطقه امن با واژگان و معاني مختلف در
حوزههای مختلف حقوق بينالملل بویژه حقوق بينالملل بشردوستانه حقوق پناهندگان و
1
حقوق توسل به زور مورد استفاده قرار گرفته است.
وجه اشتراک تمامي این مفاهي مختلف؛ حفظ امنيت غيرنظاميان ،مجروحان و بيماران
جنگ است .تكثر مفاهي و معاني در این حوزه« ،دائ رهزن» شده است .برای درک بهتر
مطابقت تاسيس منطقه امن ادعا شده از سوی دولت تركيه در شمال سوریه با مقررات
حقوق بينالملل بشردوستانه ،الزم است معاني مختلف مفاهي مشابه و مترادف در این
حوزه مشخص گردد تا بتوان حك قضيه را به درستي دریافت كه به قول حضرت موالنا:
اختالف خلق از نام اوفتاد

چون به معنا رفت آرام اوفتاد

 .1حتي در نظام حقوق بينالملل دریاها و به صورت خاص در كنوانسيون  1982حقوق دریاها نيز از نهاد «مناطق
ایمني» ( )Safety Zonesنام برده شده است .در مواد  147،111،60و  260كنوانسيون به این نهاد اشاره شده است
مثالً در بند  4ماده  60كنوانسيون  1982حقوق دریاها ،به كشور ساحلي اجازه داده شده است تا در اطراف جزایر
مصنوعي ،تاسيسات و بناها ،مناطق ایمني متعارف ایجاد نماید .ماده  260كنوانسيون  1982نيز با عنوان مناطق ایمني
آغاز شده است .این ماده چنين مقرر ميدارد« :مناطق ایمني باید از وسعت معقول و منطقي كه مسافت آنها بيشتر از
 500متر در حوالي تأسيسات تحقيقاتي علمي كه مطابق با مقررات مربوط به این كنوانسيون ایجاد ميشوند نباشد.»...
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 .1-1معاني و مفاهیم مختلف مناطق امن در نظام حقوق بینالملل بشردوستانه
هيچ تعریف واحد و مشخصي از مفهوم «منطقه امن» در نظام حقوق بينالملل وجود
ندارد 1.در واقع در نظام حقوق بينالملل بشردوستانه ،واژگان مختلفي با محوریت مفاهي
«امن» 2و «ایمني» 3وجود دارد كه در این ارتباط ميتوان به اصطالحات «مناطق ایمن»،4
«نواحي بيطرف»« ،5راهروهای امن»« ،6مكانهای بيدفاع» 7و «مناطق كاهش تنش» 8اشاره
كرد .مناطق مذكور را ميتوان «مناطق امن» در مفهوم عام دانست زیرا هدف از تاسيس
تمامي آ نها ،كاهش تلفات غيرنظاميان و حمایت از مجروحان و بيماران نظامي در جنگ
است .در مقابل ميتوان از «منطقه امن» 9در مفهوم خاص نيز نام برد .به نظر ميرسد كه
منطقه امن تاسيس شده توسط دولت تركيه به مفهوم خاص آن نزدیك است.
در این قسمت ،ابتدا هركدام از مفاهي مذكور به اختصار توضيح داده شده و سپس
مشخص ميشود كه اقدام تركيه در تاسيس منطقه امن در شمال سوریه با كدام یك از
این نهادها نزدیكي بيشتری دارد.

 .1-1-1مناطق ایمن
قبل از جنگ دوم جهاني در جنگ داخلي اسپانيا در منطقه مادرید و در جنگ ميان ژاپن و
چين در منطقه شانگهای ،مناطق ایمن برای حفاظت از غيرنظاميان ایجاد شد 10.پس از جنگ
دوم جهاني و در اسناد حقوق بينالملل بشردوستانه از عنوان «منطقه ایمن» به ترتيب در مواد

1. Geoff Gilbert and other Authors “Creating Safe Zones and Safe Corridors in
Conflict Situations: Providing Protection at Home or Preventing the Search for
Asylum?”, Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law,
(2017), at p3.
2. Safe.
3. Safety.
4. Safety Zones.
5. Neutralized Zones.
6. Safe Corridors.
7. Non-defended Localities.
8. De-escalation Zones.
9. Safe Zone or Safe Havens.
10. Karin Landgren, “Safety Zones and International Protection: A Dark Grey
Area”, International Journal of Refugee Law, No. 9, (1995), p. 436.
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 23و  14كنوانسيونهای اول و چهارم ژنو  1949استفاده شده است 1.ماده  23كنوانسيون اول
ژنو « 1949راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران نيروهای مسلح» ،پيشبيني كرده
است كه دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاص پس از شروع جنگ
ميتوانند در خاک خود و یا در صورت لزوم در اراضي اشغال شده« ،مناطق و یا محلهای
بهداری» 2ایجاد نمایند ،بطوری كه زخ داران و بيماران و همچنين پزشكان و پرستاراني كه
در آن بهداریها كار ميكنند ،از اثرات جنگ بركنار بمانند .به محض شروع جنگ و یا در
ضمن جریان جنگ ،دولتهای ذیربط ميتوانند بين خود موافقتنامههایي برای شناسایي
رسمي مناطق و محلهای بهداری كه دایر ساختهاند ،منعقد سازند.
ماده  14كنوانسيون چهارم ژنو راجع به حمایت از غيرنظاميان در زمان جنگ نيز
همين مقرره را تكرار ميكند تا دول متخاص با ایجاد «نواحي بهداری و مناطق ایمن»؛

3

زخمداران ،بيماران ،معلوالن ،پيران ،اطفال كمتر از  15سال ،زنان باردار و مادران اطفال
كمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
مواد فوقالذكر اجازه تاسيس نواحي ایمن را حتي در زمان صلح نيز ميدهد .البته
ال این نواحي تاكنون در زمان صلح ایجاد نشدهاند.
عم ً

 .1-1-2نواحي بيطرف
در ماده  15كنوانسيون چهارم ژنو  1949مفهوم «نواحي بي طرف» پيشبيني شده است .به
این معنا كه هر یك از دول درگير جنگ ميتواند به طرف مقابل پيشنهاد دهد در نواحي
كه جنگ در جریان است «نواحي بيطرفي» دایر گردد تا زخمداران و بيماران (اع از
رزمنده و غيرنظامي) و همچنين غيرنظامياني كه در جنگ مشاركت ندارند ،در منطقه
مذكور در امان باشند .افراد حاضر در نواحي بيطرف نباید به دیگران اجازه حضور در
آن نواحي را بدهند و خود آنها نيز نباید در فعاليتهای نظامي دخالت نمایند .ميان «مناطق
ایمن» با «نواحي بي طرف» در این موارد ،تفاوت وجود دارد:

1. Emanuela-Chiara Gillard, “Safe Areas: The International Legal Framework”,
International Review of the Red Cross, Vol. 99, No. 3, (2017), p. 1087.
2. Hospital Zones and Localities.
3. Hospital and Safety Zones and Localities.
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الف« -مناطق ایمن» در مناطقي دور از منطقه جنگي تاسيس ميشود .توافقي درازمدت
بوده و برای دستههای خاص افراد آسيبپذیر ایجاد شده است.
ب« -نواحي بيطرف» در همان منطقه جنگي و برای مدت زماني موقت تاسيس ميشود
تا نظاميان مجروح و بيمار و همچنين غيرنظاميان در آنجا مستقر شوند.
پ -تشكيل نواحي بيطرف تنها در زمان جنگ روی ميدهد اما ميتوان تشكيل مناطق
ایمن را در زمان صلح نيز پيشبيني كرد.
شرط الزمه ایجاد و بقای مناطق ایمن و نواحي بيطرف ،آن است كه از این مناطق
سوء استفاده نشود .در این مناطق؛ غير از مجروحان ،بيماران ،غيرنظاميان و اشخاصي كه
منطقه را اداره ميكنند و به بيماران رسيدگي مينمایند و مردمي كه اقامتگاه دائمي آنها
در آن نواحي ميباشد ،افراد دیگری نباید حضور داشته باشند .در صورتي كه ساكنان
محل ،شرایط فوق الذكر را رعایت نكنند؛ دولت متخاص ميتواند اعالم كند كه آن
ناحيه را دیگر به عنوان ناحيه ایمن و یا بيطرف به رسميت نميشناسد .البته از دست رفتن
ویژگي ناحيه ایمن و بيطرف ،باعث نميشود كه ساكنان محل از حمایتهای مقرر در
نظام حقوق بينالملل بشردوستانه محروم شوند.

 .1-1-3راهروهای امن
به خود واژه «راهرو امن» نه در كنوانسيونهای چهارگانه ژنو و نه در پروتكلهای الحاقي
اشاره نشده است .هرچند كه به معنای این نهاد در ماده  23كنوانسيون چهارم ژنو اشاره
شده است كه چنين مقرر ميدارد« :هر دولت متعاهد به كليه محصوالت دارو ،لوازم
بهداری و اشيای الزم جهت عبادت مذهبي كه فقط برای افراد غيرنظامي در نظر گرفته
شده است ،آزادی عبور اعطا خواهد كرد .همچنين به هرگونه محصوالت خواروبار
ضروری ،لباس و مواد مقوی مخصوص كودكان كمتر از پانزده سال ،مادران باردار و یا
تازهزا ،آزادی عبور خواهد داد».
گفته ميشود كه تاسيس «مناطق ایمن» به خودی خود نميتواند از غيرنظاميان،
مجروحان ،بيماران ،زنان و كودكان حمایت نماید .چه آنكه ممكن است آنها در نتيجه
وضعيت جنگي و محاصره ،نتوانند به اندازه كافي به غذا و دارو دسترسي داشته باشند.
بنابراین برای جلوگيری از آوارگي و پناهندهشدن آنها به دیگر كشورها الزم است داالن
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و راهروهایي برای رساندن خدمات اساسي و حياتي مانند آذوقه ،دارو و مراقبتهای
بهداشتي برای آنان فراه گردد .همچنين راهرو امن ميبایست در زماني كه مناطق مزبور
ناامن ميشوند ،راهي را برای خروج مردم از مناطق ایمن فراه سازد.

1

 .1-1-4مکانهای بيدفاع
مقامهای ذیربط یك طرف مخاصمه ميتوانند هر ناحيه مسكوني را كه نزدیك و یا در
قلب منطقهای قرار گرفته كه محل برخورد نيروهای مسلح است و در معرض اشغال توسط
طرف مقابل ميباشد به عنوان مكان بيدفاع اعالم نمایند (بند  2ماده  59پروتكل اول
الحاقي  .)1977در این صورت حمله هر یك از طرفهای مخاصمه به مكانهای بيدفاع
با هر وسيلهای كه باشد ممنوع است (بند یك ماده .)59
مكان بيدفاع در صورتي پذیرفته ميشود كه واجد این شرایط چهارگانه باشد :الف-
تمام مبارزان و همچنين سالحهای متحرک و تجهيزات نظامي متحرک باید تخليه شده
باشند؛ ب -هيچگونه استفاده خصمانهای از تاسيسات نظامي ثابت صورت نگيرد؛ پ-
هيچ عمل خصومتآميزی توسط مقامات یا مردم صورت نميگيرد و ت -هرگونه
فعاليت مرتبط با عمليات نظامي باید متوقف شده باشد (بند  2ماده .)59

 .1-1-5مناطق کاهش تنش
از مفهوم «منطقه كاهش تنش» در مواردی استفاده ميشود كه امكان برقراری آتشبس
كلي وجود ندارد .در اینگونه موارد برای كنترل و یا كاهش تنش ،ممكن است مناطقي
ال در موافقتنامه «آستانه» در ماه مي  2017ميان
تعيين شوند كه به آنها حمله نشود مث ً
دولتهای روسيه ،ایران و تركيه بر سر تعيين مناطقي در استان حلب با عنوان «مناطق
كاهش تنش» توافق شد .هدف از تاسيس این منطقه آن بود تا غيرنظاميان و حتي نظاميان
وابسته به ارتش آزاد سوریه از گزند عملياتهای نظامي در امان باشند و با كاهش
2
درگيری و مخاصمه در آن نواحي ،بتوان دارو و مواد غذایي را به غيرنظاميان رساند.

1. Geoff Gilbert and other Authors, op. cit. at 1-3.
2. Gillard, op. cit. at 1076.
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 .1-1-6مناطق امن
ایجاد «منطقه امن» در مفهوم خاص آن ،نقطه تالقي حمایتهای نظام «حقوق بينالملل
بشردوستانه» و «حقوق بينالملل پناهندگان» از افراد غيرنظامي است كه ميخواهند برای
در امان ماندن از آسيب جنگ ،كشور محل سكونت خود را ترک كنند و به كشورهای
همسایه بگریزند .به موجب حقوق بينالملل پناهندگان ،دولتها حق ندارند افراد پناهنده
را بدون ميل و خواست آنان به كشوری بازگردانند كه حق حيات آنان در خطر است
(ماده  33كنوانسيون ژنو .)1951از سوی دیگر ،دولتهای همسایه بابت آثار زیانبار
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و حتي سياسي حضور آوارگان جنگ در كشور خود نگران
هستند .ایجاد «منطقه امن» در كشور جنگزده ،راهحلي است كه دو نظام حقوق
بشردوستانه و حقوق پناهندگان در اختيار مردم جنگزده و دول همسایه قرار ميدهند تا
ه از آثار زیانبار جنگ در امان باشند و ه دولتهای همسایه ناگزیر از پذیرش موج
آوارگان و پناهندگان ناشي از جنگ نباشند 1.در ادبيات انگليسي برای مناطق امن از دو
واژه « »Safe Havenو « »Zone Safeبه صورت مترادف استفاده ميشود .پس از
دوران جنگ سرد و تقویت گفتمان فردمحور نظام حقوق بينالملل و تضعيف مفهوم
سنتي حاكميت ،از نهاد منطقه امن بيشتر استفاده شد 2.با توجه به اینكه دولت تركيه اعالم
كرده است ميخواهد در منطقهای به طول  480كيلومتر و عمق  32كيلومتر جمعيتي
نزدیك به دو ميليون نفر از پناهندگان سوری را اسكان دهد ،3به نظر ميرسد كه منطقه
مورد نظر دولت تركيه به مفهوم اخير در نظام حقوق بشردوستانه نزدیك است .استفاده از
عنوان «منطقه امن »4در موافقتنامه ميان تركيه و ایاالت متحده نيز این گمان را تقویت
ميكند .در بند بعدی ،مبنای تاسيس منطقه امن در نظام حقوق بينالملل بررسي ميشود.

1. Kati Long, “In Search of Sanctuary: Border Closures, ‘Safe’ Zones and Refugee
Protection”, Journal of Refugee Studies Vol. 26, No. 3, (2012), pp.458-476. P.458.
2. Ibid. p.459.
3. In Turkey’s Safe Zone in Syria, Security and Misery Go Hand in Hand,
 By Carlotta Gall, Feb. 16, 2019, Turkish Forces in Syria Protect 5 Million PeopleThe New York Times (nytimes.com).
4. Safe Zone.
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 .2مبنای تاسیس مناطق امن در نظام حقوق بینالملل
تاسيس تمامي نهادهای ذكر شده در بند  1-1مقاله ،مسبوق به توافق طرفهای مخاصمه
ميباشد 1.بعنوان یك قاعده اصولي ،تاسيس مناطق ایمن و نواحي بيطرف ،مسبوق به
وجود موافقت طرفين مخاصمه با ميانجيگری دولت حامي و یا سازمان نوعدوستانه
بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سر ميباشد .به عبارت دیگر ،مبنای ایجاد نواحي
ایمن و بيطرف ،در نظام حقوق بشردوستانه ،توافق طرفين مخاصمه ميباشد .ایجاد
«راهرو امن» ،تكليفي است كه كنوانسيون چهارم ژنو بر عهده هریك از طرفين مخاصمه
مي نهد اما بدیهي است كه در اینجا نيز برای مؤثر واقع شدن این نهاد ،همه طرفين
درگيری باید از راهروهای ایمن حمایت كنند.
«مكانهای بيدفاع» با توصيف دقيق محدوده و شرایط آن ،طي اعالميهای یكجانبه
توسط هر یك از طرفين مخاصمه به طرف مقابل ابالغ ميشود .طرف مخاصمه كه این
ابالغ خطاب به آن است وصول آن را اعالم داشته و در صورت وجود شرایط ،موظف
است آن را بعنوان یك مكان بيدفاع شناسایي كند.
تعيين «مناطق كاهش تنش» نيز منوط به موافقت طرفهای مخاصمه است .البته در
خصوص سوریه شاهد نوعي بدعت در این زمينه هستي چرا كه دولتهای روسيه و ایران
به نيابت از سوریه و دولت تركيه به نيابت از مخالفان ،نسبت به تعيين مناطق اقدام
كردهاند .در واقع دول خارجي به وكالت از طرفهای اصلي جنگ ،مناطق كاهش تنش
را مشخص كردهاند.
منطقه امن در مفهوم خاص آن نيز در درجه اول منوط به توافق طرفهای مخاصمه
ميباشد .همچنين بدیهي است كه شورای امنيت سازمان ملل متحد ميتواند با استفاده از
اختيارات خود در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد ،اقدام به تاسيس مناطق امن
نماید .تاكنون در كشورهای عراق و بوسني (در جریان جنگ داخلي یوگسالوی سابق)
مناطق امن تاسيس شده است كه مبنای مستقي یا غيرمستقي تاسيس آن مناطق،
قطعنامههای شورای امنيت سازمان ملل متحد بوده است.

1. Eian Katz, “Between Here and There: Buffer Zones in International Law”, The
University of Chicago Law Review, Vol. 84, (2017), at 1423.
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در تاریخ  5آوریل  1991شورای امنيت متعاقب دریافت نامههایي از كشورهای
تركيه ،ایران و فرانسه كه نگران وضعيت بد مردم آواره كرد در اثر حمالت دولت صدام
حسين و همچنين ورود آنها به كشورهای همسایه بودند ،قطعنامه  688را تصویب نمود.
در بند  3این قطعنامه از دولت عراق درخواست شد به سازمانهای بشردوستانه بينالمللي
اجازه دهد به كمك مردم نيازمند بشتابند .متعاقب این قطعنامه ،سران دول عضو جامعه
اروپایي به همراه تركيه و بر اساس پيشنهاد بریتانيا در تاریخ  8آوریل  1991در اجالس
لوكزامبورگ گرده آمدند و خواهان مداخله جامعه بينالمللي جهت ایجاد منطقه امن
برای كردها در نزدیك مرزهای عراق با تركيه و ایران شدند.
در تاریخ  10آوریل  ،1991دولت ایاالت متحده آمریكا اعالم كرد كه منطقهای از
حدفاصل نزدیك مرزهای تركيه با عراق در شمال آن كشور تا جنوب موصل در مدار 36
درجه (به استثنای منطقه نفتخيز كركوک) منطقه امن اعالم ميگردد و دولت عراق حق
ندارد مانع دسترسي كردها به نهادهای بشردوستانه در این منطقه شود و اال با توسل به زور
مواجه خواهد شد .عراق با ایجاد این منطقه مخالفت كرد لذا در روز  17آوریل نيروهای
آمریكا و متحدان آن كشور وارد عراق شدند تا منطقه امني برای كردها ایجاد كنند و
سازمانهای بشردوستانه امكان كمكرساني به آنها را داشته باشند.
هرچند در قطعنامه  688به موضوع ایجاد منطقه امن اشاره نشده بود اما آمریكا و
همپيمانان آن كشور از بند  3قطعنامه به عنوان مبنایي برای مداخله در شمال عراق استفاده
كردند .عراق همچنان به اقدام آمریكا معترض بود اما به آن پاسخ نظامي نداد .نهایتا در 18
آوریل موافقتنامهای ميان دولت عراق با صدرالدین آقاخان نماینده اجرایي دبيركل
سازمان ملل در برنامه بشردوستانه برای عراق امضا گردید تا كمك به پناهجویان عراقي
تسهيل شود .منطقهای به وسعت دههزار كيلومتر در شمال عراق با حضور سربازان
آمریكایي و متحدان آن كشور بعنوان منطقه امن برای كردها تهيه شد و به تدریج كردها
از كوهها و مرزهای عراق و ایران به این منطقه بازگشتند.آمار ،حكایت از مرگ بيش از
سيزده هزار نفر در كوهها بر اثر سرما و گرسنگي داشت.
برخالف مورد عراق ،تشكيل مناطق امن در كشور بوسني رأسا توسط شورای امنيت
صورت گرفت .شورای امنيت سازمان ملل متحد در  21فوریه  1992و طي قطعنامه
شماره  743تشكيل نيروی ) (UNPROFORرا با رضایت دولت یوگسالوی تصویب
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كرد و در  8ژوئن  1992حوزه ماموریت آن نيرو را به بوسني هرزگوین گسترش داد.
زماني كه نيروهای صرب بوسني حمالت خود را به مناطق مسلماننشين تشدید كردند،
در  16آوریل  1993شورای امنيت با تصویب قطعنامه  819واكنش نشان داد و از طرفين
درگيری تقاضا كرد كه منطقه سربرنيستا و مناطق اطراف آن را بعنوان ناحيه امن
شناسایي كنند.
در ماه مي  1993شورای امنيت قطعنامه  824را تصویب كرد و پنج منطقه دیگر را به
«نواحي امن» اضافه كرد .در این قطعنامه ،سارایگوو و دیگر مناطق مورد تهدید نيز ناحيه
امن شناخته شد كه مي بایست در آنها از اقدام مسلحانه خودداری گردد .البته شورای
امنيت به نيروهای حافظ صلح ) (UNPROFORاجازه نداد تا از این مناطق به صورت
مسلحانه دفاع كند .به همين دليل كشتار سربرنيستا با كشتن مردان مسلمان بوسني توسط
صرب ها روی داد .همچنين شورای امنيت با تصویب قطعنامه  836ماموریت نيروی
حافظ صلح را توسعه داد تا از پاكسازی قومي مناطق مزبور توسط صربها جلوگيری
كند.

1

در بخش بعدی مقاله ،طرح ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه كه به عنوان هدف
انجام عمليات چشمه صلح انجام گرفت توضيح داده و آنگاه مشروعيت تشكيل این نهاد
بررسي ميشود.

 .3ویژگيها ،دالیل و انگیزههای ترکیه از طرح ایجاد منطقه امن در شمال شرق
سوریه
برای تبيين بهتر انگيزههای دولت تركيه از انجام عمليات نظامي چشمه صلح و توضيح
دالیل اقدام آن دولت جهت تشكيل منطقه امن در شمال شرق سوریه ،ابتدا الزم است
زمينهها و ریشههای بحران و اختالف در روابط ميان كردهای سوریه و تركيه بيان شود
سپس ویژگيهای مورد نظر تركيه از تاسيس این منطقه را توضيح خواهي داد.

1. Yasushi Akashi, “The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping
Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate”, Fordham International
Law Journal, Volume 19, issue.2, (1995), p. 314.
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 .3-1زمینهها و ریشههای بحران و اختالف در روابط میان کردهای سوریه و
ترکیه
در سال  2011با آغاز بهار عربي از تونس ،بحران مشروعيت سياسي حكومت در خاندان
اسد به مثابه حلقه اتصالي برای شروع جنبش اجتماعي برای دموكراسيخواهي در سوریه
شد كه در آن ،مخالفان حكومت اع از سكوالر چپگرا ،مليگرای ليبرال ،اسالمگرایان
در طيفهای گوناگون مشاركت كردند 1.مداخله دول خارجي نيز به وخامت اوضاع
افزود.

2

كردها نيز كه از همان آغاز تشكيل دولت سوریه در معرض فشار و تبعيض قرار
داشتند و در زمان حكومت بعث از حقوق اساسي محروم بودند ،با حكومت مركزی
همدل نبودند .در واقع وضعيت كردها در سوریه از دیگر كشورهای محل سكونت كردها
بسيار بدتر بود و دولت سوریه تا همين اواخر حتي از اعطای تابعيت به كردهای سوری
3
خودداری ميكرد.
در سوریه كردها بين  1/7تا  2ميليون نفر یعني حدود ده درصد از جمعيت كشور را
تشكيل ميدهند و بزرگترین اقليت قومي آن كشور هستند .سنيها بيش از  70درصد و
علویان حدود  13درصد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند.
مهمترین مطالبات كردها برخورداری از حقوق مدني و سياسي و بهرهمندی از نوعي
خودگرداني در مناطق كردنشين سوریه است 4.این خواسته كردها در واكنش به تبعيض
سيستماتيك و اعمال سياست تعریب توسط حكومتهای مركزی در سوریه بود كه در
دوران حكومت حزب بعث با شدت بيشتری دنبال شد« .تاكيد حزب بعث بر ناسيوناليس
عربي ،تنش را ميان كردها و اعراب افزایش داد .زبان كردی هرگز رسميت نيافت و

 .1خليل اهلل سردارنيا و همكاران« ،اپوزوسيون سكوالر و بحران سوریه» ،فصلنامه روابط خارجي ،تابستان ،شماره ،2
( ،)1396ص .195
 .2علي اميدی و همكاران« ،بحران سوریه براساس نظریه مكعب بحران» ،فصلنامه روابط خارجي ،زمستان ،شماره ،4
( ،)1396ص .92
 .3ستار عزیزی و همكاران ،تابعيت در حقوق ایران و بينالملل (همدان :انتشارات دانشگاه بوعلي سينا )1390،ص .78
 .4خليل اهلل سردارنيا ،همان ،ص .208
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استفاده از آن در اماكن رسمي ممنوع شد 1.مخالفان دولت بشار اسد اع از سكوالر و
اسالمگرایان معتدل با حمایت دولتهای غربي و عربي ،نيروی نظامي با عنوان «ارتش
آزاد سوریه» تشكيل دادند كه تا زمان نگارش مقاله نيز از حمایت تام و تمام دولت تركيه
برخوردار است.
رویكرد مخالفان بشار اسد نسبت به كردها چندان تمایزی با رویكرد حكومت
نداشت .هر دوی آنها در انكار هویت ملي و قومي كردها اتفاق نظر داشتند و برای جلب
نظر كردها حاضر به تغيير صفت عربي كشور سوریه نبودند (نام رسمي كشور سوریه،
جمهوری عربي سوریه ميباشد) .از اینرو كردها تمایلي به همپيماني با مخالفان بشار اسد
نداشتند و تصمي گرفتند كه در جنگ ميان حكومت و مخالفان ،بيطرف بمانند.
در شرایطي كه حكومت مركزی سوریه درگير جنگ داخلي با نيروهای اپوزیسيون
بود كردها از این موقعيت سود برده و كنترل امور مناطق خود را در دست گرفتند 2.دولت
سوریه نيز برای آنكه بتواند با تمام قوا عليه مخالفان بجنگد ،نيروهای نظامي خود را از
مناطق كردنشين كه عمدتا در شمال شرقي سوریه قرار دارند ،بيرون برد و آن مناطق را به
حزب دموكراتيك كردستان سوریه پ.ی.د سپرد .این شهرها شامل قامشلي ،حسكه،
دیرالزور بودند.
گفته ميشود كه انگيزه دیگر بشار اسد از این اقدام ،انتقامگيری از دولت تركيه بابت
حمایت از ارتش آزاد سوریه بوده است .الزم بذكر است كه در دوران حافظ اسد ،بخش
قابل توجهي از نيروهای پ.ک.ک را جوانان كرد سوری تشكيل ميدادند .حافظ اسد
ضمن موافقت ضمني با این عمل ،قصد داشت با یك تير دو نشان بزند .از یكسو از شر
كردهای كشورش خالص ميشد تا در جنگ با نيروهای تركيه كشته شوند و از سوی
دیگر انتقام خود را از تركيه بابت برخي اختالفات مرزی از جمله الحاق برخي شهرهای
عربي به تركيه مانند اسكندورن و  ...بگيرد .به همين دليل بود كه اردوغان در  26جوالی

 .1علي باقری دولت آبادی و همكاران« ،آینده سياسي كردستان سوریه :بي ها و اميدها» ،فصلنامه مطالعات سياسي
جهان اسالم ،پایيز ،شماره  ،)1396( ،23ص .26
 .2آرمان سليمي و همكاران« ،كردهای سوریه :الگوی سنجش وزن اقليت» ،فصلنامه روابط خارجي ،تابستان ،شماره
 ،)1393( ،2صص .55-53
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 2012مدعي شد كه بشار اسد پنج استان سوریه را به كردهای مخالف تركيه سپرده تا
عليه تركيه وارد عمل شوند.

1

تسلط كردها در مناطق كردنشين و كنترل بر دستگاههای امنيتي و اداری این مناطق
موجب نگراني دولت تركيه شده بود .در این ميان ،آنكارا به شدت از كنترل حزب اتحاد
دموكراتيك بعنوان شاخه وابسته به حزب كارگران كردستان در مناطق كردنشين واهمه
داشت زیرا كنترل این حزب بر نواحي كردنشين كه در نزدیكي مرزهای تركيه هستند،
ميتواند زمينههای استقرار حزب كارگران كردستان را در این مناطق فراه آورد و در
نتيجه جبهه و پایگاه جدیدی برای حمالت گستردهتر پ.ک.ک به تركيه گشوده شود.
بعبارت دیگر حضور حزب اتحاد دموكراتيك در این مناطق ميتواند پایگاه مناسب
را برای نيروهای كرد معارض دولت تركيه فراه كند تا بتوانند از یك سو جبهه جنگ
عليه ارتش تركيه را در ابعاد وسيعتر به پيش ببرند و از سوی دیگر افكار عمومي كردهای
ساكن تركيه كه حدود  20درصد جمعيت كشور تركيه را تشكيل ميدهند ،برای رسيدن
به وضعيت همانند وضعيت كردهای سوریه بسيج كنند و زمينهساز قيام وسيع كردهای
2

تركيه شوند.
در  17مارس  2016حزب اتحاد دموكراتيك سوریه طي بيانيهای ،خودمختاری كردها
را در شمال سوریه اعالم كرد اما این خودمختاری از سوی بازیگران منطقهای و بينالمللي به
رسميت شناخته نشده است 3.تركيه از آن هراس دارد كه بقای این تشكيالت خودمدیریتي
به شناسایي دوفاكتو در طول زمان و سپس شناسایي دوژوره (قانوني) جامعه جهاني منجر
شود .تجربه شناسایي حقوق حكومت منطقهای اقلي كردستان در عراق توسط جامعه
بينالمللي به نگرانيهای تركيه در این ارتباط افزوده است.

 .1جمشيد شریفيان و همكاران« ،تعامل و تقابل ایران و تركيه در بحران سوریه» ،فصلنامه امنيتپژوهي ،شماره ،38
( ،)1391ص .172
 .2آرمان سليمي ،همان ،صص .62-61
 .3علي باقری دولت آبادی ،همان ،ص .25
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 .3-2ویژگيهای منطقه امن ایجاد شده در شمال شرق سوریه
همانگونه كه در بند پيشين گفته شد ،حداكثر خواسته كردها ،برقراری نظام فدراليس در
سوریه و بهرهمندی از اختياراتي به مانند حكومت اقلي كردستان عراق است 1.دولت
تركيه از آن هراس دارد كه كردهای سوریه نيز موفق به تاسيس حكومتي خودگران مشابه
اقلي كردستان عراق شوند .بدیهي است كه این امر ميتواند برای كردهای منطقه بویژه
كردهای آن كشور از منظر عاطفي و سياسي الهامبخش باشد و آنها را نيز تشویق به
برقراری ساختار مشابه در كشور تركيه نماید 2.در همين راستا بود كه تركيه با اعمال
تحری های سخت و همكاری با دیگر كشورهای منطقه ،پروژه برگزاری رفراندوم و
استقالل كردها در اكتبر  2017را عقي گذاشت.
راهكار دولت تركيه برای جداسازی سرزميني كردهای سوریه و تركيه آن بود كه
منطقه ای حائل ميان كردهای هر دو سوی مرز ایجاد كند و با اسكان سه ميليون و ششصد
هزار پناهنده سوری در مناطق محل سكونت كردهای سوریه كه از دیگر مناطق كشور
سوریه به كشور تركيه پناهنده شده بودند ،تركيب جمعيتي شمال شرق سوریه را تغيير
د اده و ميان كردهای تركيه و سوریه ،جمعيتي عرب را ساكن كند .به این ترتيب ،مانع
ارتباط كردهای كشورش با كردهای سوریه شده و در درازمدت نيز خطر اتحاد كردهای
دو سوی مرز و تالش برای كشور واحد كردی را از ميان بردارد.
همچنين ایجاد منطقه حائل به طول  480كيلومتر و به عمق  32كيلومتر كه تمامي
ال حكومت خودمختار كردهای سوریه را
شهرهای كردنشين سوریه را در بر ميگيرد ،عم ً
نيز از ميان بر ميدارد .تاكيد تركيه بر این موضوع كه هيچ یك از كاركنان و كارمندان
غيرنظامي وابسته به حكومت محلي كردها نيز نباید در منطقه امن حضور داشته باشند،
تفاوت این منطقه را با «منطقه ایمن» پيشبيني شده در ماده  14كنوانسيون چهارم ژنو نشان
ميدهد زیرا در منطقه ایمن ،كاركنان غيرنظامي ميتوانند برای اداره منطقه در آنجا
حضور داشته باشند .همين نكته در خصوص مكانهای بيدفاع صادق است .بند  3ماده 59
 .1آرمان سليمي ،همان ،ص .138
 .2محمدرضا حافظنيا« ،تاثيرخودگرداني كردهای شمال عراق بر كشورهای همسایه» ،فصلنامه تحقيقات جغرافيایي،
شماره  ،)1397( ،83صص .23-22
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پروتكل الحاقي  1977تصریح دارد كه حضور نيروهای انتظامي كه فقط به منظور حفظ
نظ و قانون در منطقه باقي مانده باشند ،مغایر شرایط مقرر برای مكانهای بيدفاع نيست
اما دولت تركيه به هيچ وجه اجازه حضور نيروهای انتظامي و كارمندان وابسته به دولت
محلي كُرد را در منطقه امن ادعا شده نميدهد.
ال از
تركيه مدعي است كه بسياری از فرماندهان و چریكهای ی.پ.گ عم ً
فرماندهان و چریكهای پيشين گروه پ.ک.ک بوده لذا حضور تشكيالت نظامي و
سياسي این گروه ،تهدیدی برای امنيت ملي تركيه است .با وجود آنكه نيروهای نظامي
كرد سوریه تحت عنوان «نيروهای دموكراتيك سوریه» فعاليت ميكنند و تعدادی از
نيروهای آنها را نيز اعراب ،آشوریها و مسيحيان سوریه تشكيل ميدهند اما نباید از این
واقعيت غافل شد كه این گروه و تشكيالت از نظر سياسي و ایدئولوژیك تحت تاثير
تعالي عبداهلل اوجاالن (رهبر پيشين پ.ک.ک) ميباشد كه ه اكنون در جزیره ایمرالي
تركيه در زندان است و از تصاویر او در كمپهای آموزش نظامي چریكهای كرد
سوری استفاده ميشود.
نظر به این واقعيت كه گروه پ.ک.ک در فهرست سازمانهای تروریستي ایاالت
متحده آمریكا و دولت های غربي قرار دارد (زیرا تركيه متحد كشورهای غربي در ناتو
ميباشد) تركيه توانست رضایت آمریكایيها را در ایجاد منطقه امن جهت دور نگه
داشتن چریكهای ی.پ.گ از مرز تركيه جلب كند.
در روز  6اكتبر  ،2019دونالد ترامپ دستور داد تا نيروهای نظامي آمریكایي كه در
شمال شرقي سوریه و برای حمایت از كردها حضور داشتند ،از این كشور خارج شوند؛
سه روز بعد ،حمله تركيه با عنوان «عمليات چشمه صلح» با همراهي ارتش آزاد سوریه كه
در حال حاضر ،غالب نيروهای آن را گروههای متعلق به سلفيهای تندرو تشكيل
ميدادند آغاز گردید و نيروهای هوایي این كشور مناطق نظامي و حتي غيرنظامي
1
كردستان سوریه را بمب باران كرد.
دولت تركيه در نامه مور  9اكتبر به شورای امنيت سازمان ملل متحد ،هدف غایي از
عمليات موسوم به چشمه صلح را بيرون راندن نيروهای كرد سوری موسوم به یگانهای
1. Peace Fountain Operation Joint Press Release, February 24, 2020, “Peace
Fountain Operation”, Joint Press Release - Ordu Commodity Exchange
(ordutb.org.tr).
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مدافع خلق ی.پ.گ از عمق  32كيلومتری از مرز مشترک با سوریه و در امتداد 480
كيلومتر اعالم كرد كه ا ز شرق رود فرات آغاز و تا مرز مشترک عراق و تركيه امتداد
ميیابد .تركيه این محدوده را با عنوان «منطقه امن» نامگذاری كرد.

1

این عمليات با انتقادات وسيع بينالمللي روبرو شد و بسياری از دولتها از جمله
اتحادیه عرب ،كشورهای اروپایي و كشورهای منطقه ،آن را محكوم كردند .اتحادیه
عرب در بيانيه پایاني جلسه فوقالعاده خود در سطح وزرای امور خارجه ضمن محكوميت
تجاوز نظامي تركيه به شمال شرق سوریه ،بر تماميت ارضي این كشور تاكيد كرد.
اتحادیه عرب ،تجاوز نظامي تركيه را تهدیدی مستقي برای امنيت جهان عرب برشمرد و
از شورای امنيت سازمان ملل درخواست كرد كه برای توقف آن وارد عمل شود.
همچنين در بيانيه پایاني جلسه فوقالعاده اتحادیه بر بررسي اتخاذ اقدامات سياسي،
اقتصادی ،فرهنگي و گردشگری عليه تركيه در پاسخ به تجاوز نظامي این كشور به شمال
2
شرق سوریه تاكيد شده است.
اتحادیه اروپا نيز ضمن درخواست از تركيه برای متوقف ساختن عمليات نظامي خود،
خارج كردن نيروهایش از شمال شرق سوریه و احترام به حقوق بينالملل ،تاكيد كرد:
حمله تركيه در سوریه به داعش كمك ميكند و امنيت ما را در معرض تهدید قرار
ميدهد .در واقع ساعتي از پس از اعالم رسمي آغاز عمليات نظامي ارتش تركيه در
مناطق شمال شرقي سوریه« ،ژان كلود یونكر» رئيس كميسيون اروپا خواستار توقف
عمليات نظامي تركيه در شمال شرقي سوریه شد .رئيس كميسيون اروپا افزود« :اگر ایجاد
منطقه موسوم به منطقه امن جزء برنامهها است ،انتظار نداشته باشيد كه اتحادیه اروپا هيچ
1
هزینهای برای آن بپردازد» 3.جمهوری اسالمي ایران نيز خواستار خویشتنداری تركيه شد.
1. Letter dated 9 Oct. 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the
United Nations addressed to the President of the Security Council, available at:
https://digitallibrary.un.org/record/3830966.
 .2خبرگزاری ایسنا ،بيانيه پایاني نشست فوقالعاده اتحادیه عرب؛ «حمله تركيه به سوریه محكوم است» ،حميد
محمدطاهری ،كد خبر.https://www.isna.ir/news/98072015208 ،98072015208 :
 .3وبسایت یورونيوز ،اتحادیه اروپا حمالت تركيه را محكوم كرد و خواستار توقف فروش اسلحه به آنكارا شد،
،2019/10/14
https://per.euronews.com/2019/10/14/european-union-unanimously-condemnedturkey-military-attack-northern-syria-stop-selling.
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متعاقب این فشارها در تاریخ  17اكتبر  ،2019مایك پنس ،معاون رئيس جمهور
آمریكا و رجب طيب اردوغان ،رئيس جمهور تركيه ،به توافق رسيدند تا آتشبسي به
مدت  120ساعت برقرار شود تا در این مدت ،نيروهای دموكراتيك سوریه از منطقه امن
تعيين شده از مرز تركيه -سوریه تا  20مایل ( 32كيلومتری) به سمت جنوب خارج شوند.
در پي این مذاكرات ،بيانيه مشترک  13مادهای ميان تركيه و آمریكا منتشر شد .در این
بيانيه ،پنجبار از واژه «منطقه امن» استفاده شده است .بنابراین با ایده اصلي تركيه موافقت
گردید .در این موافقتنامه ،كنترل منطقه امن به دولت تركيه واگذار شده است .البته در بند
 10این توافقنامه ،تاكيد شده است كه این مسئوليت در ابتدا به تركيه واگذار ميگردد و
بعدا كنترل منطقه با همكاری دو كشور خواهد بود.
چند روز بعد و در  22اكتبر ،اردوغان به روسيه رفت و در شهر سوچي به توافق
مشابهي با ریيس جمهور روسيه ،پوتين رسيد .برخالف توافق آتشبس ميان آمریكا و
تركيه ،در توافق ميان روسيه و تركيه از واژگان منطقه یا نواحي امن ،نامي به ميان نيامده
است .با وجود این ،در بندهای ( 3و  )5توافق ده مادهای ميان دو كشور روسيه و تركيه ،با
قبول عقبنشيني نيروهای كرد از عمق  30كيلومتری مرز مشترک سوریه با تركيه (بجر
مناطق ميان تل ابيض و راس العين) و قبول اشغال ناحيه ميان شهرهای تل ابيض و راس
العين به عمق  32كيلومتر (سری كاني و گری سپي) كه محدوده عملياتي دولت تركيه
2
بود ،به نحوی ادعای دولت تركيه برای ایجاد منطقه امن ،پذیرفته شده است.

 .4مشروعیت ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه
تاسيس یكجانبه منطقه امن توسط دولت تركيه ،بدون مجوز شورای امنيت ولو با توافق دو
ابرقدرت آمریكا و روسيه و بدون حضور و دخالت حكومت مركزی سوریه و یا نيروهای
كرد سوری ،اقدامي بيسابقه در نظام حقوق بينالملل است .در این بند ،مشروعيت
تشكيل منطقه امن را بررسي ميشود .در واقع ،جایگاه و مشروعيت قانوني منطقه امن
 .1ایران خواستار پایان عمليات نظامي تركيه در سوریه شد ،21.01.2018 ،لينك مطلبhttps:// p. dw. ،
.com/p/2rGUe
2. See ‘Russia: Syrian Safe Zones Plan Comes into Effect’, Al Jazeera News
(online), 6 May 2017 <http:// www. aljazeera. com/ news/ 2017/ 05/russia- syriansafe-zones-plan-takes-effect-midnight170505185444598 html#>.
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ایجاد شده در مرز سوریه با تركيه از سه منظر مختلف مقررات حقوق بينالملل ،محل
بحث و بررسي است.

 .4-1مغایرت با مقررات حاکم بر توسل به زور و منع مداخله در امور داخلي
دیگر دولتها
با رشد اعتراضات داخلي در سال  2012نيروهای شورشي اع از سكوالر و مذهبي با
دولت مركزی سوریه وارد جنگ شدند .الزم به ذكر است كه منشور ملل متحد در
خصوص مشروعيت كاربرد زور در گستره داخلي دولتها (چه از سوی حكومت قانوني
یا گروه شورشي) ساكت است و حكمي در این مورد ندارد .در واقع بند  4مادۀ  2منشور؛
تهدید یا استفاده از زور را در روابط بين دولتها ممنوع اعالم كرده و در موردی كه
استفاده از زور تنها داخل در قلمرو داخلي دولت ر دهد ،فاقد حك است.
از ظاهر و منطوق بند  4ماده  2منشور ملل متحد چنين استنباط ميشود كه منشور
مانع اقدامِ شورشيان در انجام حمالت نظامي عليه حكومت مركزی نخواهد شد و در
عوض دولت مركزی نيز ميتواند به سركوب شورشيان اقدام نماید .بعبارت دیگر دولت
مركزی حق دارد كه از خود در برابر حمالت نظامي گروه شورشي حفاظت نماید و از
سوی دیگر در منشور ملل متحد مادهای دیده نميشود كه توسل شورشيان به اقدامات
نظامي عليه حكومت مركزی را ممنوع بداند.
دولت تركيه از بدو آغاز درگيری مسلحانه ميان دولت مركزی و شورشيان ،جانب
مخالفان را گرفت و به آنها كمك نظامي و مالي داد و از آنها حمایت سياسي كرد .در
عمليات چشمه صلح برای ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه نيز گروههای مخالف
دولت مركزی بعنوان پياده نظام ،نقش اساسي در این عمليات ایفا نمودند .حمایت دولت
تركيه از گروههای مخالف دولت سوریه و اسكان آنها در منطقه امن ،دخالت در امور
داخلي دولت خارجي محسوب ميشود .قطعنامه  2625درباره اصول حاك بر روابط
دوستانه بين دولتها در این باره مقرر ميدارد« :هيچ كشور یا گروهي از كشورها حق
مداخله مستقي یا غير مستقي به هر دليلي در امور داخلي یا خارجي كشور دیگر را ندارد
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در نتيجه مداخله نظامي و سایر اشكال مداخله یا تهدید عليه تماميت ارضي كشورها یا
عليه استقالل سياسي ،اقتصادی و ....نقض حقوق بينالملل است».

1

در نظریه علمای حقوق بينالملل و رویه قضایي بينالمللي ،در این خصوص كه آیا
دولت مركزی و یا شورشيان مي توانند از دول ثالث تقاضای كمك نمایند یا خير ،دو نظر
متفاوت وجود دارد:
برخي حقوقدانان معتقدند كه اگر سطح آشوب و درگيری به مخاصمه داخلي برسد،
هيچ كدام از طرفين مخاصمه و از جمله حكومت مركزی نيز نميتوانند از دولت خارجي
تقاضای كمك و مداخله نمایند 2.این دسته از حقوقدانان معتقدند كه كه هر نوع دخالت
خارجي و به هر مجوزی در مخاصمه داخلي ،با این تهدید روبروست كه دامنه جنگ را
توسعه و گسترش دهد.

3

تدوین كنندگان قطعنامه  1975انستيتو حقوق بينالملل نيز بر آن بودند كه مداخله
خارجي به صورت مطلق ،غيرقانوني محسوب گردد 4.در ماده  2قطعنامه انستيتو حقوق
بينالملل ،مداخله دول خارجي در مخاصمات داخلي ممنوع شده و مادۀ  3تنها اعطای
كمكهای بشردوستانه را از ممنوعيت گفته شده مستثني كرده است .بعبارت دیگر
دولتها حق ندارند به نفع هيچ كدام از طرفين مخاصمه اقدام نمایند و به آنان یاری
رسانند.
اما گروهي دیگر از حقوقدانان معتقدند كه مداخله دولت خارجي با دعوت از سوی
حكومت مشروع بوده و از سوی نيروهای مخالف قابل قبول نيست و عموماً این قاعده
پذیرفته شده است كه نيروهای شورشي از حقي معادل با دولت در دریافت كمكهای
خارجي برخوردار نخواهند شد 5.بعبارت دیگر دولت خارجي در صورت درخواست

1. A/RES/2625 (XXV)24 October 1970.
2. Lumsden Eleanor, “An Uneasy Peace: Multilateral Military Intervention in Civil
Wars”, N.Y.U. J. INT’L L. & POL. Vol. 35, (2003), p. 802.
 .3واالس ربكا ،حقوق بينالملل ،ترجمه سيد قاس زماني ،ویرایش دوم (تهران :موسسه مطالعات پژوهشهای
حقوقي شهر دانش )1387 ،ص .350
 .4عزیزی ،همان ،ص 170
5. Wippman David, “Change and Continuity in Legal Justifications for Military
Conflict”, Colum. Human Rights L. Rev, (1996), Vol. 27, p.440.
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حكومت مركزی ميتواند به ارسال كمكهای مختلف و از جمله انجام اقدامات نظامي
مبادرت نماید .اما اعطای كمك به شورشيان مخالف قواعد حقوق بينالملل است.

1

در واقع هر چند برخي نویسندگان قاعده ممنوعيت مداخله به سود گروههای مخالف
را به چالش كشيدهاند زیرا از زمان جنگ جهاني دوم موارد زیادی از مداخالت به نفع
گروههای مخالف دیده ميشود 2اما رویه دولتها نشان ميدهد كه دولتهای مداخلهگر
عموماً مدعي وجود حق قانوني جهت كمكرساني به گروه شورشي نبودهاند و این
مداخالت آزادانه انجام نشده و بدون ارسال مستقي سرباز صورت گرفته و یا حتي اصوال
انكار شده و یا در مواردی كه دولت مداخلهگر وجود مداخله را پذیرفته؛ گروه مربوط را
به عنوان دولت قانوني شناسایي كرده و دخالت خود را به دليل دعوت به كمك از سوی
دولت قانوني توجيه كرده است.

3

رویه قضایي دیوان بينالمللي دادگستری نيز حمایت دولت ثالث از شورشيان در یك
مخاصمه مسلحانه داخلي را ناقض قاعده منع مداخله در امور داخلي تلقي كرده است.
دیوان بينالمللي دادگستری در قضيه نيكاراگوئه اعالم داشت كه دولت ميتواند از
دولت خارجي درخواست كمك نماید اما دولت ثالث نميتواند از نيروهای مخالف برای
سرنگوني حكومت حمایت نماید .به اعتقاد دیوان «در حقوق بينالملل معاصر حق عمومي
مداخله در حمایت از نيروهای مخالف دولت دیگر وجود ندارد.
همچنين دیوان اعالم داشت كه مطمئناً اصل منع مداخله موثر بودن خود را به عنوان
ال به درخواست
یك اصل حقوقي از دست خواهد داد «اگر (مداخله خارجي) كه قب ً
4

حكومت مجاز بوده است به درخواست اپوزیسيون نيز مجاز باشد .این مساله بر هر دولتي
5
اجازه ميدهد كه در هر زمان در امور داخلي دولت دیگر مداخله كند».
1. Doswald- Beck, “The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the
Government”, (1985), 56 BYIL, p.189.
2. Mullerson Rein, “Sources of International Law: New Tendencies in Soviet
;Thinkings”, American Journal of International Law, (1989), Vol. 83, p. 494
Weisburd Mark, Use of Force: The Practice of States since Word War 11
(America: Penn State Press, 1997) p.179.
3. Gray Christine, International Law and Use of Force, Third Edition (Oxford
University Press, 2008) p.105.
4. ICJ Reports 1986.Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Paras. 207-209.
5. Ibid. para.246.
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دیوان در رای  2005در قضيه «اقدامات نظامي در سرزمين كنگو» در حقيقت از رویه
خود در پرونده نيكاراگوئه تبعيت نمود 1.دیوان در این قضيه نيز همچون پرونده
نيكاراگوئه بار دیگر اعالم كرد كه مقررات اعالميه روابط دوستانه  1970بيانگر حقوق
عرفي است .دیوان با پيروی از رویه خود ،مداخله دولت اوگاندا در مخاصمه داخلي
كنگو را ناقض مقررات منع مداخله و منع توسل به زور در حقوق بينالملل دانست:
«دیوان بدین ترتيب در رابطه با ادعای اول كنگو نتيجه ميگيرد كه اوگاندا حاكميت و
تماميت ارضي كنگو را نقض كرده است .اقدامات اوگاندا همچنين دخالت در امور
داخلي كنگو و جنگ داخلي است كه در آنجا شدت گرفته است .مداخله غيرقانوني
نظامي از سوی اوگاندا از چنان شدت و تداومي برخوردار بوده كه دیوان آنرا نقض
شدید ممنوعيت توسل به زور ميداند كه در بند  4ماده  2منشور ذكر شده است».

2

تشكيل منطقه امن در شمال شرق سوریه با مقررات «حاك بر توسل به زور )3مغایرت
دا رد .زیرا منطقه مزبور با حمایت تركيه از شورشيان سوریه و برخالف رضایت دولت
سوریه تاسيس شده است و دولت مركزی سوریه نيز با حضور نيروهای تركيه برای
گشتزني و حضور در این منطقه مخالف است.
در این ارتباط توجه به نامه نماینده دائ جمهوری عربي سوریه خطاب به شورای
امنيت سازمان ملل مور  10اكتبر  2019ضرورت دارد 4.از سوی دیگر ،شورای امنيت
سازمان ملل متحد نيز نه تنها مجوزی برای تشكيل منطقه امن در منطقه مزبور صادر نكرده
 .1جهت مطالعه بيشتر رویه دیوان در این خصوص ،ر.ک ستار عزیزی« ،بررسي مشروعيت دعوت از مداخله
خارجي در مخاصمات داخلي :با تاكيد بر رای دیوان بينالمللي دادگستری در قضيه «فعاليتهای نظامي در سرزمين
كنگو» ،مجله پژوهش حقوق و سياست دانشگاه عالمه طباطبائي ،شماره  ،)1390( ،33صص 169.-202
2. ICJ Reports 2005, The Armed Activities on the Territory of the Congo Case
(Democratic Republic of Congo v. Uganda). para.165.
3. Jus ad bellum.
 .4در بخشهایي از این نامه آمده است« :جمهوری عربي سوریه با شدیدترین عبارات اظهارات بيپروا و اهداف
خصمانه رژی تركيه و تقویت ارتش در مرز سوریه را محكوم ميكند .این به معنای نقض آشكار حقوق بينالملل و
قطعنامههای شورای امنيت مبني بر لزوم احترام بر وحدت ،یكپارچگي و حاكميت سوریه ميباشد .رفتار خصمانه
رژی اردوغان ،جاهطلبيهای توسعهطلبانه تركيه در قلمرو جمهوری عربي سوریه را آشكار ميكند كه به هيچ بهانه
قابل توجيه نيست .جمهوری عربي سوریه مجددا برغيرقابل تعرض بودن ،حاكميت و تماميت قلمرو خود تایيد كرده
و اراده خود را برای پاسخ به تجاوز تركيه با تمامي راههای قانوني ،تاكيد ميكند» ( .)S/ 2019/ 806
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بلكه بسياری از دولتهای جهان نيز با عمليات یكجانبه تركيه در شمال سوریه مخالفت
كردهاند و حتي بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد مبني بر توقف عمليات نظامي
تركيه تنها با مخالفت روسيه و آمریكا به تصویب نرسيد .تصرف و اشغال مناطقي از
سرزمين سوریه با رعایت اصل تماميت ارضي دولتها مغایرت دارد .رسالت حفظ نظ
حقوقي بينالمللي ایجاب ميكند كه تماميت ارضي بعنوان یك شاخص مه مورد توجه
جامعه بينالمللي قرار گيرد و از تعدیل و تضعيف آن كاسته شود .جامعه بينالمللي كه
مجموعهای سازمانیافته از دولتهای فوق است ،تكيه بر اصل همكاری و جستجوی منافع
مشترک در عرصههای فراملي را با حضور سایر بازیگران دنبال ميكند .یكي از
ضروریات حيات پایدار در چنين جامعهای تضمين حداقل مباني صلح و ثبات است كه در
پرتو آن ممنوعيت جنگ و توسل به زور و عدم تهدید تماميت ارضي به عنوان سياستي
ملي وجاهت ميیابد.
تماميت ارضي به همراه استقالل سياسي غالب ًا در تمامي اسناد بينالمللي به رسميت شناخته
1

شده است .تماميت ارضي و استقالل سياسي به عنوان یكي از نيازهای ضروری دولت به
شدت با یكدیگر همبستگي دارند ،زیرا قلمرو دولت به عنوان یك چارچوب فضایي و به
2
لحاظ جغرافيایي ،یكي از شرایط الزم برای تحقق استقالل سياسي محسوب ميشود.
هرگونه تحریك ،سازماندهي و حمایت از شورشيان داخلي مصداق مداخله در امور
داخلي دیگر دولتهاست 3كه یكي از آثار برجسته تساوی حاكميت دولتها و از قواعد
4
عرفي تثبيت شده نظام حقوق بينالملل است.

 .4-2مغایرت با مقررات حقوق بینالملل کیفری
نظر به اینكه مقامات دولت تركيه از جمله ریيس جمهور این كشور بارها تاكيد كردهاند
كه در این منطقه خواهان اسكان پناهندگان سوری آواره در تركيه در منطقه امن هستند

 .1نادر ساعد« ،مفهوم تماميت ارضي در نظ حقوق بينالملل» ،مجله پژوهش حقوقي ،شماره  ،)1383( ،7ص .32
2. Christian Marxsen, “Territorial Integrity in International Law- It’s concept and
Implication for Crimea”, 75 Heidelberg Journal of International Law, (2014), at.10.
 .3غالمعلي قاسمي« ،چالشهای اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بينالملل» ،فصلنامه آفاق امنيت ،شماره
 ،)1395( ،33ص .159
4. Antonio Cassese, International Law (Oxford University Press, 2001) p.62.
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كه آمار آنها بالغ بر سه ميليون و ششصد هزار نفر ميشود ،به نظر ميرسد كه این اقدام در
واقع جایگزیني جمعيت مذكور كه عمدتا عرب هستند با ساكنان كرد شمال شرق سوریه
ميباشد .به نظر ميرسد كه این اقدام در ادبيات حقوق بينالمللي كيفری ،پاكسازی قومي
نام دارد .پاكسازی قومي ترجمه تحت اللفظي اصطالح ” “etnico ciscenjeدر زبان

صربي -كرواتي ميباشد 1.كميسيون كارشناسان كه طبق قطعنامه  870شورای امنيت
سازمان ملل برای تحقيق در مورد نقض فاحش كنوانسيونهای ژنو و سایر نقضهای
حقوق بشردوستانه بينالمللي و بویژه اقدام به پاكسازی قومي تشكيل شده بود در اولين
گزارش خود در  10فوریه  1993پاكسازی قومي را اینگونه تعریف كرده است :ایجاد
یك منطقه همگون قومي با استفاده از زور و ارعاب برای بيرون راندن اشخاص گروههای
معيني از منطقه 2.همين كميسيون در گزارش نهایي خود پاكسازی قومي را ایجاد یك
منطقه همگون قومي با استفاده از زور یا ارعاب با هدف حذف اشخاص گروههای قومي
یا مذهبي دیگر از منطقه تصرف شده تعریف كرده است 3.بنابراین پاكسازی قومي،
جابجایي اجباری و سيستماتيك اعضای یك گروه قومي از جامعه به منظور تغيير تركيب
قومي یك منطقه معين است 4.اساسنامة دیوان كيفری بينالمللي نيز در ماده  7قسمت «د»
از «اخراج یا انتقال اجباری جمعيّت» بعنوان یكي از مصادیق «جنایت عليه بشریت» نام برده
است و در قسمت دوم همان ماده ،اخراج یا انتقال اجباری جمعيت را به معنای جابجا
كردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بيرون راندن یا دیگر اعمال قهرآميز از منطقهای
كه قانوناً در آنجا حضور دارند ،بدون این كه بر اساس حقوق بينالملل مجاز باشد،
تعریف كرده است .تردیدی نيست كه آواره شدن بيش از سيصد هزار نفر از كردهای
سوریه كه متعاقب عمليات نظامي تركيه آواره شدهاند اگر با جایگزیني اعراب آواره
سوری در مناطق محل سكونت آنها توسط دولت تركيه تعقيب شود ،جنایت پاكسازی
قومي و یا حداقل جنایت اخراج یا انتقال اجباری جمعيت روی داده است .شورای امنيت
1. Drazan Petrovic, “Ethnic Cleansing an Attempt at Methodology”, European
Journal of International Law, Volume 5, Issue 3, (1994), p.342.
2. Ibid. p.190.
3. Final Report of the United Nations Commission of Experts Established Pursuant
to Coucil Resolutions 780 – S/1994/674/Annex IV, p. 5.
 .4رسول اسالم پناه ،پاكسازی قومي با تا كيد بر پاكسازی قومي كردها در كركوک عراق ،پایاننامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه پيام نور تهران ،زمستان ،)1391( ،ص .14
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سازمان ملل متحد نيز در چندین قطعنامه كه در خصوص جنگ داخلي یوگسالوی و در
تقبيح اقدامات صربها عليه مسلمانان و كرواتها صادر كرده است به جنایت پاكسازی
قومي اشاره كرده و آن را محكوم كرده است 1.همچنين شورا در قطعنامه  1674مور 28
آوریل  2006مفاد پاراگرافهای  138و  139سند نهایي اجالس جهاني سال  2005را در
رابطه با مسئوليت حمایت مردم در برابر ژنوسيد ،جرای جنگي ،پاكسازی قومي و جنایات
عليه بشریت مورد تایيد قرار داد.

2

 .4-3مغایرت با حق تعیین سرنوشت مردم سوریه
عمليات چشمه صلح و تالش تركيه برای ایجاد منطقه امن و اسكان پناهندگان غير كرد
در مناطق كردنشين با یكي از دیگر مقررات مه نظام حقوق بينالملل یعني حق تعيين
سرنوشت مغایرت دارد .الزم به ذكر است كه ریيس جمهور تركيه صراحتا اعالم كرده
است كه گروههای ی.پ.گ و پ.ی.د یعني گروههایي كه ه اكنون نمایندگي كردها
به عنوان بخشي از جامعه قومي سوریه را بر عهده دارند ،نباید در آینده سياسي سوریه
جایگاهي داشته باشند 3.بدیهي است كه هيچ دولتي حق ندارد با مداخله در امور داخلي
دیگر دولتها ،متوقع باشد كه بخشي از جامعه آن كشور در اداره امور سياسي و اجتماعي
آن جامعه مشاركت نداشته باشد .چنين توقعي ،نقض حق تعيين سرنوشت مردم و مداخله
در امور داخلي دیگر دولتهاست.
باید توجه داشت كه بارزترین تجلي حق تعيين سرنوشت در حوزههای داخلي ،حق
مشاركت سياسي است 4و تمامي گروههای قومي یك كشور ،از حق تعيين سرنوشت
داخلي و مشاركت در امور سياسي كشور ميبایست بهرهمند شوند .در واقع برقراری
حكومت خودگردان برای كردهای سوری ،موضوعي است كه در چارچوب اعمال حق
 .1در این ارتباط ميتوان به این قطعنامههای شورای امنيت اشاره كرد،836 ،827 ،824 ،820 ،819 ،788 ،780 ،771 :
 876و .941
2. SC/RES/1674/2006.
3. Turkey says Kurdish YPG should not be involved in Syria talks, Available at:
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-kurdsidUSKBN14J1CJ.
 .4سيد محمد قاری سيد فاطمي ،حقوق بشر در جهان معاصر ،دفتر دوم ،چاپ دوم (تهران :انتشارات شهر دانش،
 )1389ص .99
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تعيين سرنوشت داخلي به رابطه ميان مردم كرد با حكومت و دولت خودشان مربوط
ميشود 1و هيچ دولت خارجي از جمله تركيه حق ندارد در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد
خودگرداني برای كردهای سوریه بعنوان یكي از شيوههای اعمال حق تعيين سرنوشت
مداخله و تصمي گيری نماید.
دیوان بينالمللي دادگستری در قضيه نيكاراگوئه به روشني بر ممنوعيت دیگر
دولتها از مداخله در امور داخلي دیگر دولتها و نقض حق تعيين سرنوشت آنها تاكيد
كرده است:
«این اصل تمام دولتها یا گروههایي از دولتها را از مداخله مستقي یا غيرمستقي در
امور داخلي یا خارجي دیگر كشورها منع ميكند .مداخله منع شده بایستي راجع به
موضوعاتي باشد كه هر دولتي به دليل اصل حاكميت اجازه دارد آزادانه در آن مورد
تصمي بگيرد .یكي از این موارد انتخاب سيست سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و
2
تدوین سياست خارجي ميباشد».

نتیجهگیری
در این مقاله ،مطابقت مفهوم «منطقه امن» كه در شمال شرق سوریه ،متعاقب توافقات
جداگانه ميان آمریكا و تركيه و نيز روسيه و تركيه ایجاد گردید ،با مقررات حقوق
بينالملل بررسي شد.
«منطقه امن» دارای معنای عامي است كه نهادهایي با عناوین مختلف را شامل ميشود.
همچنين ميتوان از منطقه امن در معنای خاص نيز نام برد كه به نظر ميرسد كه اقدام
دولت تركيه در تاسيس منطقه امن در شمال شرق تركيه در چارچوب این معنای خاص
قرار دارد.
تشكيل این منطقه به جهات مختلف با مقررات حقوق بينالملل مغایرت دارد .اوالً
دولت مركزی سوریه مخالفت شدید خود را با تشكيل این منطقه اعالم كرده است و
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز برخالف مورد بوسني ،مجوزی برای تشكيل این
1. Gaetano Pentassuglia, “State Sovereignty, Minorities and Self-Determination: A
Comprehensive Legal View”, International Journal on Minority and Group Rights,
No. 9, (2002), p. 306.
2. Nicaraguay Case, para: 205.
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منطقه به تركيه نداده است بلكه غالب دولتها مخالفت خود را با این عمليات و تاسيس
این منطقه اعالم كردهاند .بدیهي است كه حضور سربازان تركيه در خاک دولت سوریه
بدون اجازه حكومت مركزی اصوال مغایر بند  4ماده  2منشور ميباشد .ثانياً تالش تركيه
برای اسكان پناهندگان سوری ساكن در تركيه كه غير كرد هستند ،در مناطق محل
سكونت كردها در شمال شرق سوریه ،پاكسازی قومي و اقدامي مغایر مقررات حقوق
بينالملل كيفری است و ثالثا تالش تركيه برای محروم كردن كردهای سوری از
تشكيالت خودگردان ،دخالت در امور داخلي دولت سوریه است .تاسيس نظام فدرال و
یا اعطای خودگرداني به كردهای سوریه ،موضوعي داخلي است كه ميبایست در
چارچوب تدوین قانون اساسي جدید سوریه و توافق دولت مركزی با كردهای آن كشور
مشخص گردد و هيچ دولتي حق ندارد در امور داخلي دیگر دولتها مداخله كرده و حق
تعيين سرنوشت داخلي مردم دیگر دولتها را نادیده گيرد.
ممكن است ادعا شود كه در دهه  1990نيز بدون مجوز صریح شورای امنيت ،در
شمال عراق یعني محل سكونت كردهای عراق نيز منطقه امن تشكيل شده بود و در حال
حاضر نيز تشكيل منطقه مه در شمال سوریه با توافق ميان تركيه از یك سو با آمریكا و
روسيه (البته طي موافقتنامههای جداگانه) شكل گرفته است و در نتيجه آن را ميبایست
قانوني تلقي نمود اما مشابهسازی ميان دو مورد صحيح نيست.
ميان تاسيس منطقه امن در كردستان عراق با تاسيس منطقه امن در كردستان سوریه،
تفاوتهای قابل توجهي دیده ميشود:
 اوالً در مورد كردستان عراق ،جامعه جهاني پس از مشاهده درد و رنج كردها از جملهآواره شدن بيش از ني ميليون در مرزهای تركيه و ممانعت ان كشور از ورود كردها به
آن كشور ،خواهان تاسيس منطقه امن برای آنها در سرزمينشان شد حتي دولت تركيه نيز
جهت جلوگيری از ورود آوارگان جنگ به كشورش خواهان تاسيس این منطقه بود اما
در مورد سوریه ،كردها و دولت محلي حاك بر آنجا ،خواهان ایجاد این منطقه نيستند و
اصوال تا قبل از عمليات نظامي تركيه ،هيچ مشكل و درگيری در این ناحيه وجود نداشت.
 ثانياً در زمان تأسيس منطقه امن در كردستان عراق ،بسياری از دولتها از جمله دولهمسایه با تشكيل این منطقه موافق بودند و با نگارش نامههای رسمي خطاب به شورای
امنيت ،خواهان مداخله آن شورا جهت جلوگيری از آواره شدن كردها بودند اما در مورد
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منطقه امن ادعا شده توسط دولت تركيه ،بسياری از دولتها از جمله اتحادیه عرب،
اتحادیه اروپا و همسایگان سوریه مانند ایران با تشكيل منطقه امن مخالف هستند.
 ثالثاً گروهي ادعا ميكردند كه مداخله جامعه بينالمللي در عراق جهت ممانعت از ادامهرنج و محنت كردها در برابر رژی صدام حسين صورت گرفته است و ميتوان آن را در
چارچوب مداخله بشردوستانه توجيه كرد 1.بند اول قطعنامه  688شورای امنيت نيز به
شدت ،سركوب مردم عراق از جمله كردها توسط رژی عراق را محكوم كرده و آن را
تهدیدی عليه صلح و امنيت بينالمللي تلقي كرده بود .این در حالي است كه در زمان
حمله تركيه به شمال شرق سوریه ،آرامش در منطقه محل سكونت كردها كامال حاك
بود و این حمله باعث آوارگي بيش از سيصد هزار نفر از كردها شد؛ به نحوی كه بسياری
از دولتها ،حمله تركيه را باعث تهدید عليه صلح و امنيت منطقه ميدانستند.
 رابعاً هرچند دولت عراق نسبت به تاســيس منطقــه امــن در شــمال عــراق ،رضــایت اوليــهنداشت اما در برابر تشكيل آن مقاومت نظامي نكــرد و نهایتـاً نيــز تحــت توافــق مــور 18
آوریل  1991با نماینده دبيركل سازمان ملل متحد به نحو ضمني مشروعيت ایجاد منطقه را
پذیرفت اما دولت سوریه متعاقب توافق با حكومت محلي كردها با اعزام واحدهای نظامي
در برابر نيروهای نظامي تركيه به زور متوسل شد هرچند كه نهایتا نتوانست مانع از تصــرف
آن منطقه توسط تركيه شود.

منابع
کتابها
 عزیزی ،ستار و همكاران ،تابعيت در حقوق ایران و بينالملل (همدان :انتشارات دانشگاهبوعلي سينا.)1390 ،
 قاری سيد فاطمي ،سيد محمد ،حقوق بشر در جهان معاصر ،دفتر دوم ،چاپ دوم(تهران :انتشارات شهر دانش.)1389 ،
 واالس ،ربكا و همكاران ،حقوق بينالملل ،ترجمه سيد قاس زماني ،چاپ شش ،ویرایش سوم (تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي شهر دانش.)1396 ،

1. Peter, op.cit. p.126.

عزیزی و اکبری | 39

پایاننامه
 اسالم پناه ،رسول ،پاكسازی قومي با تأكيد بر پاكسازی قومي كردها در كركوک عراق،پایاننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه پيام نور تهران ،زمستان (.)1391

مقالهها
 اميدی ،علي و همكاران« ،بحران سوریه براساس نظریه مكعب بحران» ،فصلنامه روابط خارجي،شماره .)1396( ،36
 باقری دولت آبادی ،علي و همكاران« ،آینده سياسي كردستان سوریه :بي ها و اميدها» ،فصلنامهمطالعات سياسي جهان اسالم ،شماره .)1396( ،23
 حافظنيا ،محمدرضا« ،تاثير خودگرداني كردهای شمال عراق بر كشورهای همسایه» ،فصلنامهتحقيقات جغرافيایي ،شماره .)1385( ، 83
 ساعد ،نادر« ،مفهوم تماميت ارضي در نظ حقوق بينالملل» ،فصلنامه اطالعرساني حقوقي،شماره .)1383( ،7
 سردارنيا ،خليل اهلل و همكاران« ،اپوزوسيون سكوالر و بحران سوریه» ،فصلنامه روابط خارجي،شماره .)1396( 2
 سليمي ،آرمان و همكاران« ،كردهای سوریه :الگوی سنجش وزن اقليت» ،فصلنامه روابطخارجي ،شماره .)1393( ،2
 شریفيان ،جمشيد و همكاران« ،تعامل و تقابل ایران و تركيه در بحران سوریه» ،فصلنامهامنيتپژوهي ،شماره .)1391( ،38
 عزیزی ،ستار« ،بررسي مشروعيت دعوت از مداخله خارجي در مخاصمات داخلي :با تاكيد بررای دیوان بينالمللي دادگستری در قضيه «فعاليتهای نظامي در سرزمين كنگو» ،مجله
پژوهش حقوق و سياست دانشگاه عالمه طباطبائي ،شماره .)1390( ،33
كرمي ،جهانگير« ،گزارشي از تحوالت شمال عراق در دهه  ،»1990مجله سياست دفاعي،شمارههای .)1376( ،21-20
 قاسمي ،غالمعلي« ،چالشهای اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بينالملل» ،فصلنامهآفاق امنيت ،شماره .)1395( ،33

References
Books

- Cassese, Antonio, International Law (Oxford University Press, 2001).

1400  | بهار70 | شماره22  | پژوهش حقوق عمومي| دوره40

-

Gray, Christine, International Law and Use of Force (Oxford University
Press, 2008).

-

Weisburd, Mark, Use of Force: The Practice of States since Word War 11
(American: Penn State Press, 1997).

Articles

-

Akashi, Yasushi, “The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping
Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate”, Fordham
International Law Journal, Volume 19, Issue 2, (1995).

-

Doswald-Beck, Louise, “The Legal Validity of Military Intervention by
Invitation of the Government”, BYIL, No. 56, (1986).

-

Gilbert, Geoff et al, “Creating Safe Zones and Safe Corridors in Conflict
Situations: Providing Protection at Home or Preventing the Search for
Asylum?” Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law,
No. 5, (2017).

- Gillard Emanuela-Chiara, “Safe areas: The International Legal Framework”,
International Review of the Red Cross, No. 3, (2017).

-

Landgren, Karin, “Safety Zones and International Protection: A Dark Grey
Area”, International Journal of Refugee Law, Volume 7, Issue 3, (1995).

- Lumsden, Eleanor, “An Uneasy Peace: Multilateral Military Intervention in
Civil Wars”, JILP, Vol: 35, No.795, (2003).
- Eian Katz, “Between Here and There: Buffer Zones in International Law”,
The University of Chicago Law Review, Vol. 84, (2017).
- Malanczuk, Peter, “The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the
Aftermath of the Second Gulf War”, EJIL, Vol. 2, No. 2, (1991).
- Marxsen, Christian, “Territorial Integrity in International Law- It’s Concept
and Implication for Crimea”, Heidelberg Journal of International Law,
No.75, (2015).
- Mullerson, Rein, “Sources of International Law: New Tendencies in Soviet
Thinkings”, The American Journal of International Law, Vol. 83, No. 3,
(1989).

41 | عزیزی و اکبری

-

Pentassuglia, Gaetano, “State Sovereignty, Minorities and SelfDetermination: A Comprehensive Legal View”, International Journal on
Minority and Group Rights, No. 4, (2002).

- Petrovic, Drazan, “Ethnic Cleansing an Attempt at Methodology”, EJIL, No.
5, (1994).
- Wippman, David, “Change and Continuity in Legal Justifications for
Military Conflict”, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 27, (1996).

Cases
- ICJ Reports 1986.Case Concerning Military and Paramilitary Activities in
and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
- ICJ Reports 2005.The Armed Activities on the Territory of the Congo Case
(Democratic Republic of Congo v. Uganda).

Document

- A/RES/2625 (XXV)24 October 1970.
- A/RES/2131 (XX) OF 21 DECEMBER 1965.
- Final Report of the United Nations Commission of Experts Established
Pursunt to Council Resolution 780 – S/1994/674/Annex IV.
- SC/RES/2254 (2015).
- S/RES/819(1993).
- S/RES/824(1993).
- S/RES/827(1993).
- S/RES/870(1993).
- S/RES/1674(2006).

Websites
- Turkish Forces in Syria Protect 5 Million People - The New York Times
(nytimes.com).
- "Peace Fountain Operation" Joint Press Release - Ordu Commodity
Exchange (ordutb.org.tr).
- https://www.isna.ir/news/98072015208.
- https://per.euronews.com/2019/10/14/european-union-unanimouslycondemned-turkey-military-attack-northern-syria-stop-selling.
- https://p.dw.com/p/2rGUe.

