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ت ) ت  س )  

  حقوقدان  -اميرفيض

ِ        ھمه پرسی  کريمه  نآمد آرويداداخيراوکرين وپی  سياسی خاصی رابه خود اختصاص  – بحثھای حقوقی       
ِ  سوال            ِ به محدوده  يره کريمه جز                 ِ ا ھمه پرسی درشبه  مريکآکشورھای اروپائی وخاصه  .داده است  الحاق   
   .وازشناسائی نتيجه رفراندم ابا وامتناع دارند امری خالف حقوق بين الملل دانسته اند را به روسيه

نان براين پايه است که ھيچ کشوری نميتواند کشورديگرويا يک خودمختاری را با ھمه پرسی آاستدالل 
   .ملل گرفته اندارض با حقوق بين الضميمه خاک کشورخود بنمايد و الجرم اقدام روسيه را مع

روسيه مدعی است که اتباع روس درشبه جزيره خودمختارکريمه که ازنظرسياسی وابسته به 
ودولت خودمختارکريمه ازدولت روسيه تقاضای  ند درمخاطره وعدم امنيت قراردارندکشوراوکراين ھست

   .کمک وتامين امنيت نموده است

   درس ازرويداد كريمه 

،  نآوھمه پرسی  اروپائی نسبت به کريمهرنظرمقامات برخی ازکشورھای نکته انحرافی وگمشده دراظھا
باھمه اھميتی که دارد مورد اشاره واستناد  ،که درماجرای ھمه پرسی ،سابقه سياسی وھويتی کريمه است

مشده ھمان درسی است که گويان محمول آ. بررسی وشناخت ومشروعيت ھمه پرسی قرارنگرفته است
    .ب ما ايرانيان مينمايدکريمه نصي رويداد

نقدرقابل اھميت است که اذعان دارم اساسا تحرير آاھميت اين درس وتجربه اندوزی ازجريان کريمه 
  .دستيابی به ھمين تجربه  است بمنظورحاضر

     بعد  اوامـــــ

به نجا که راه روسيه آبخش سرفرازوشناخته شده روسيه بوده است واز ١٨ه جزيره کريمه ازقرن شب
ن جزيره بوده آدرن درغازميشود وبھترين گردشگاھھا وترقيات مآھان ازبندر معروف کريمه زاد جآبھای آ

  .کريمه بود ،سمبل معرفی روسيه

 فروپاشی بعد از ،خروشچف که خود ازنژاد اوکراين بود کريمه رابه دولت اوکراين ھديه داد ١٩۵۴درسال 
مد آبه اجاره شوروی درازطرف دولت اوکراين  ،است ستوپل که مھمترين بندر کريمهاب، بندرسشوروی

   .ميباشد ٢٠۴٢که مدت اجاره تاسال 
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نکته گمشده که نديدم دراظھار نظرھای حقوقی نسبت به اوکراين وکريمه مطرح شده باشد ھمين مسئله  
   .) به کشوراوکراين استھديه دادن قسمتی ازخاک شوروی (کريمه

انون درق ،رد که قسمتی ازخاک کشورش رابه کشور ديگرھديه کندھيچ رئيس کشوری نميتواند وحق ندا

ن کشور داده نشده است وھيچ سابقه آشوری چنين حقی به رئيس کشور وحتی به مجلس کاساسی ھيچ 

  .حقوقی درحقوق بين الملل وجود ندارد که مجوزی برای مشروعيت ھديه دادن کريمه به اوکراين باشد

ميليون سکنه داشته که تمامی  ٢ ،بان لم يزرع خالی ازسکنه نبوده استيک بيا ١٩۵۴کريمه درسال 
ن ليويتابعيت شوروی راداشته اند چگونه ميتوان وممکن است رئيس کشوری سرزمينی رابا دوم اننآ

 ميتوان ھديه داد نه احيوانات ر ،انسان با اھليت وتابعيت خاص وشناخته شده به کشورديگری ھديه بدھد
   .انسان ھارا

ن است وعملی است که آخروشچف که خود اھل اوکراين بوده يک خيانت به کشور شوروی وملت عمل 

ن نيست صدھاسال ھم که بگذرد برعمل باطل استواری حق ممکن آثارحقوقی سالم متوجه آبھيچوجه 

نکه درزمان خروشچف زبان مردم شوروی بسته وباب اعتراض ومقاومت مفقود بوده آخاصه نيست  

   .است

من نميدانم چراين < :وتين دررابطه با ھديه کريمه به اوکراين ازطرف خروشچف گفته استقای پآ
نان درسخ > واوکرانيھا کرد به اين ھديه مبادرت کرد رفته شايد ھم کشتاری که خروشچف ازکارصورت گ

 :واقای گورباچف به فاکس نيوز گفت  اھدای کريمه به اوکراين رايک اشتباه ناميد><ديگری عمل 
  .>اندم کريمه اشتباه دوران شوروی را تصحيح کردرفر<

  اكنون تجربه اندوزي 

مطرح نکرد  وھمچنين  يمهکر روسيه رابر کريمه به ھيچوجه سابقه مالکيتجرای مابا  روسيه دررابطه
مستند دخالت خود درماجرای  را کريمه به اوکراين مبنی برھديه قانونی خروشچف عمل سرخود وغير

درارتباط با وتنھا اکتفا کرد به عدم امنيت ودرمخاطره بودن روسھای مقيم کريمه که کريمه قرارنداد 
    .اوضاع اوکراين ميتوانست محملی برای اقدامات بعدی ازجمله ھمه پرسی باشد

  سئوال كليدي تجربه

سنگين ورسوب پذيردرافکارعمومی جھان ومردم روسيه  ھديه کريمه که دليلی چرا دولت روسيه به دليل
  ؟عدم امنيت وبيم خشونت عليه روسھای کريمهسراغ  استناد ننمود ورفت  است 
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  پاسخ پرسش باال تجربه ماست 

کامال درست است که رئيس ھيچ کشوری نميتواند بخشی ازسرزمين کشوررابه کشورديگری ھديه کند 
رت که وبھرصوبه ھيچوجه زائل شدنی نيست  بر کريمه وھمچين درست است که حق روسيه ومردمش

ولی روابط حقوقی بين کشورھا بمنظور  )الحق يعلوا وال يعلی عليه(باشد طبيعت حق باطل شدنی نيست 
گرديده  وبه ھمين دليل به يت ازوضعيت ھای استمراريافته ، مستقربرحمانکه کشمکش ھا ابدی نگرددآ

ينھا وحقوق برسرزم شده است وتصرفاتکه درحقوق خصوصی وجود دارد متمسک راه مرورزمان 
 ،پس ازگذشت  زمان ويا اقداماتی که بنظردادگاه بين المللی تائيد ضمنی محسوب ميشود کشورھای  ديگر

   .يدآدعوی مدعی حق را رد ميکند  وحق مدعی ازحالت اجرائی به حالت تاريخی درمي دادگاه 

را پس ازسقوط زي ،دولت روسيه ازاين جھت به تصرفات اوکراين واقدامات خروشچف استناد نکرد
امضا  ٢٠۴٢استوپل تا سال باين قرارداد اجاره ای برای بندرسشوروی دولت روسيه کنونی با دولت اوکر

کرد  ھمين سند اجاره تائيد عمل خودسرانه خروشچف محسوب ودادگاه بين المللی ادعای روسيه را 
  .يدوپوتين بمناسبت اين اشکال حقوقی بدان دليل متوسل نگرد  ،مردود ميساخت

ساکن کريمه وحتی اوکراين مرورزمان پذيرنيست ونمونه  یسھادرحاليکه ادعای درمخاطره بودن رو
  .ادعای روسيه را منطبق باسياق ورويه ھای بين المللی ميسازد ،ن جريانآھای بين المللی 

  نمونه ها  

    خسارات جنگ عراق وايران

ق حاسناد بين المللی مقيد به  ؛خسارات جنگی ايران ازعراق استمطالبه   نمونه ای که ميتوان ارائه داد
ايران ازبابت خسارات جنگی ازعراق است ولی بمناسبت روابط خاصی که جمھوری اسالمی بعد ازپايان 

ی ، دادگاه بين المللاسی ايران به عراق معمول گشتجنگ با عراق پيدا کرد وکمکھای مالی واقتصادی وسي
خاصه که مدتھا اززمان معمول برای طرح  رد نخواھد دانست وا ايران را ت جنگیدعوی مطالبه خسار

   .ن گذشته استآ

  نمونه ديگر

 ،درجريان مذاکرات دولت قوام با فرقه دمکرات واعزام ھيئت فرقه به تھران  يکی ازخواستھای فرقه -  
 شاھنشاه ازپيشه وری دريافت کرده بودند و شناسائی درجات افسران فراری ارتش شاھنشاھی بود که

 >ران راامضا نميکنمسند تجزيه اي ھرگز اگردستم قطع شودايران سخت مخالفت کردند وجمله تاريخی <

  .واقعه استمربوط به ھمان 
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اگرشاھنشاه با درخواست فرقه دمکرات موافقت ميکردند ھمين موافقت که بنظرچندان مھم نميامد وحتی 
 قای حسينآگردد سبب توقف جريان شکايت ايران بنمايندگی منظور   شاه بزرگواریممکن بود نوعی 

  .ودادگاه حقوقی بين المللی ميگرديد   درسازمان ملل متحدعليه شوروی   ءعال

  نمونه ديگر

با مريکائی دفنس نيوز جمھوری اسالمی آھمانطور که درتحريرسابق اشاره شد حسب اعالم روزنامه 
ن جزاير متعلق به آمصالحه ای کرده که مالکيت  ايران در خليج فارس  ه گانهامارات برسرجزاير س
   .داشته باشد را ن جزايرآبھای ساحلی آ ايران حق بھره برداری از ،امارات باشد ودرعوض

بھای ساحلی سبب اصالت يافتن سلب حق مالکيت ايران آھمان توافق برسر ،اگراين خبردرست باشد
   .بوسيله دادگاه ھای بين المللی خواھد شد ليج فارسازجزاير سه گانه ايران درخ

اصالت ادعائی ناشی از رسيدگی دادگاھھای بين المللی است نه اصالت برخاسته  ،مقصود ازاصالت يافتن
. يعنی دادگاه سکوت مجلس شورای اسالمی ونبود واکنش سريع وقاطع نسبت به تصميم احتمالی ازحق

جزايرسه گانه وبی تفاوتی عمومی مردم وخاصه مخالفان جمھوری  از مبنی برسلب مالکيت ايران را
   .اسالمی را حمل براصيل بودن اقدامات جمھوری اسالمی نسبت به جزاير سه گانه ايران خواھد گرفت

  درس بسيارمهم 

ازبدنه  کشورجديد ١۵تحقق يافت  وانگليس مريکاآبافروپاشی اتحاد جماھيرشوروی که بابرنامه ريزی 
ياری بس رجستان وگ ،استونی ،ذريايجانآ ،ازجمله ارمنستانکه  قالل کردندتاعالم اس اتحاد جماھيرشوروی

 وری امضاآزمين ھای مزبور با جمع  سر اسناد سياسی نشان ميدھد که .ديگر وھمچنين اوکراين ميباشد
 لل وعضويت درسازمان ملمريکا چنان بسرعت به استقالآورجوع به سازمان ملل متحد وبا پشتيبانی 

   .متحد رسيدند که باورکردنی نيست

، همانطور كه سقوط شوروي كمونيست تجزيه اتحاد جماهيرشوروي ربه تاريخي بما مياموزداين تج
استقالل عضوسازمان ملل گرديدند تا هرگونه تعرض وتجاوز اعالم  با ن كشورآرا دربرداشت وقطعات 

، بافروپاشي جمهوري اسالمي تهديدات شوراي امنيت مواجه شودن كشورها با مخاطرات وآروسيه به 
به همان راحتي كه اتحاد  .ن خواهد بودآتجزيه ايران هم پيوست  ؛مريكاستآكه دربرنامه سياسي 

هيرشوروي تكه تكه شد براي ايران هم همان سرنوشت را ديكته كرده اند وهمانطور كه اقليتهاي جما
اسباب جدائي رافراهم  مريكاآبا كمك  وري امضاآهيه قطعنامه وجمع با ت اتحاد جماهير شوروي

 ده ش مريكائيها تهيهآ، چنين اسنادي ازطرف گروهاي ايراني خارج ازكشورباحمايت وكمك ساختند
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ه ب ن همان قطعنامه شورايآ شكارآنمونه  تا بموقع درسازمان ملل متحد مورد استناد قرارگيرد
    !!ناپيداست اصطالح ملي

تراض به جريان مقدماتی وتھيه اسناد خودمختاری واستقالل مناطق ايران  حالتی گذشت زمان وعدم اع
ايران که تھيه وتدارک شده بيگانگان است ايجاد حقانيت ظاھری  ورد که به طرح تجزيهآبه وجود مي را

   .به پيش گفته دراين تحرير رجوع شود)(خواھد کرد 

  مرورزمان  درحقوق بين الملل

که حقوق بين الملل  مانند حقوق خصوصی مدت معينی برای تعلق مرورزمان به  اين نکته شنيدنی است
 زامعترض وديگرمسائل مربوطه                                                          ِ دعاوی بين کشورھا قائل نشده است وتشخيص موضوع واقدامات کشور  

 -دادگاه بين المللی، زمينه ھای مساعد ويا مخالفت با تجاوز متجاوز ،اسباب تشخيص مرورزمان است
روابط سياسی واقتصادی قبل وبعد ازتجاوزواقدامات حقوقی واحتماال مجازات  -ه واجبارر            ُ وجود جريان ک  

مان گذشت تجاوز ومسائلی ازاين دست را مالک وز ه کسانی که زمينه تجاوزکشور متجاوز را فراھم کرد
عليه مدعی عليه  ،ن دعوای مدعیآمرورزمان مدتی است که با گذشت (تشخيص مرورزمان ميگيرد 

  .)وغيرقابل رسيدگی استساقط 

مريکا اشاره کرد که دادگاه بين المللی به اين آلمان وآازباب نمونه ميتوان به قضيه الگراند اختالف بين 
   .سال بعد ازبروز اختالف  به دادگاه رجوع کرده وارد رسيدگی نشد ۶لمان آدليل که 

 که اين موضوع  به تشخيص دادگاه است ،ن نيست بلکه مدت             ّ سال ازمتن مدو   ۶دراينجا می بينيم که مدت 
   .دروضعيت مطالبه خسارت جنگی ايران عليه عراق کامال قابل تطبيق است

اين اشاره بجاست که دولت کويت اول مسئله پرداخت خسارت جنگی راباعراق حل کرد وبعد به برقراری 
   .سيارکوتاه بودروابط با عراق پرداخت وفاصله پايان جنگ وقرارپرداخت خسارات جنگی ھم ب

  .)کويت صاحب داشت وايران نداشت(

  مريكا وغربي ها به جريان كريمهآاعتراض 

  تغيير بهانه

مريکا وغرب يکصدا روسيه رابه تجاوزبه کريمه متھم ساختند ولی بعداز رفراندم آ قبل ازرفراندم کريمه 
 جام شده پس فاقد اعتبارنھا تغيير کرد وشد به اينکه ھمه پرسی زيرقدرت ارتش روسيه انآادعای 

   .ومشروعيت است

ن آمريکا وغرب اين است که اگررفراندم صحيح وبدورازمداخله روسيه وارتش آمفھوم مخالف ادعای 
   .کشور انجام گرفته باشد واجد اعتبارومشروعيت است
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  ن ميخوانيم آسی گزارش مفصلی ازجريان ھمه پرسی کريمه پخش کرده که در –بی  –خبرگزاری بی 

 کريمهرسانه خارجی برای تھيه گزارش ازھمه پرسی درمنطقه  ١۶٩از روزنامه نگار ۶٠٠يش ازب<
 ١٣۵تعداد  –سازمان امنيت وھمکاری اروپا درھمه پرسی کريمه نظارت خواھد کرد  –مستقرھستند 

ايتاليا  –مجارستان  –فرانسه  –بلغارستان  –بلژيک  –لمان آ –اتريش  کشور ٢٣ناظر بين المللی از
   .لھستان ھمه پرسی کريمه را نظارت خواھند کردو

  .>ھيچ نقصی دررفراندم ديده نميشود< :رئيس ناظران اتحاديه اروپا درکريمه گفت

خبرنگاران وناظرين خارجی رفراندم نوشتند باھرکس صحبت کرديم عالقه به جدائی ازاوکراين وپيوستن 
  سی) –بی  –بی به روسيه راداشت (

شرکت  ۵/٩۵وبرعکس نوشتند <جائی منتشرنشده بروسيه دررفراندم ويا تقلب وجا ھيچ گزارشی ازدخالت
  .ندکنندگان درھمه پرسی به جدائی اين منطقه ازاوکراين وپيوستن به روسيه رای مثبت داد

  پايان قسمت اول                                                                                     

   

  

   

 


