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ت  س   ) آ(

  حقوقدان  -اميرفيض

مختصراشاره ای ھم به اصالت ودرستی  ،ورد ھای تجربیآضمن بيان دست ،درقسمت نخست اين تحقيق
تصميم به ھمه                                               ِ ازاوکرين شد. اکنون ادامه تحقيق الزم ميسازد اصل   کريمه ت به جدائیھمه پرسی نسب

يک  ،نآ گيرد چراکه ھمه پرسی واصالت ودرستیپرسی برای استقالل کريمه ھم مورد بحث ونقد قرار
   .ومشروعيت موضوع ھمه پرسی باب ديگراست تشريفاتی باب

  پايه مشروعيت درحقوق بين الملل 

درروابط بين کشورھا، ھرعملی که سابقه وتشابه اجرائی داشته باشد ويا اگربی سابقه باشد ولی به حالت 
  .وعيت استمده باشد، پايه مشرآاستمراروقبول عملی جامعه بين المللی در 

ن اياوکر يا اعالم استقالل کريمه وجدائی ازآاکنون بااستفاده ازقاعده باال به اين بحث وارد ميشويم که 
  ؟رييک عمل باسابقه وتطبيقی درحقوق بين الملل است ياخ

 نھاآ) کشورجديد برصف کشورھای مستقل وعضوسازمان ملل پيوسته اند که تمامی ٣٣( ١٩٩٠ازسال 
کشورھای  لالاستق مورد تنھا به مسيرتقريبا دريک مسيرحرکت سياسی داشته اند واين تحرير به اقتضای 

   .پرداخت دخواھبالکان 

  يوگسالوي ،ق قابل تطبي نمونه

 –زه گوين تعبارتند ازبوسنی ھر که کشورمستقل تبديل گرديد ۵به  ١٩٩٠يوگسالوی دردھه 
جريان استقالل بوسنی  ،اين تحرير .اسلوانيا –مونته نگرو و صربستان –مقدونيه  –کراوسی 

  .تقديم گردد اقدام کريمه انتخاب کرده تا نتيجه حاصله قابل ه بازه گوين را معيار تشابتھر

  مسيراستقالل کريمه  مسيراستقالل بوسنی
ِ  مشوق بوسنی برای جدائی ازصربستان   -١                               

مريکا آدولت  ووابسته به روسيه، متحد
  بود

مشوق کريمه  برای جدائی ازاوکراين  -٢
  روسيه  بود         

صربستان با استقالل طلبی بوسنی سخت  -٢
  .به مخالفت برخاست

اوکراين درمقابل جدائی طلبی کريمه سخت  -٢
 ردکبه مخالفت برخاست وانراغيرقانونی اعالم 
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امريکا وجامعه مشرک اروپا وامريکا -٣
 استقالل بوسی را مشروط برانجام ھمه پرسی

  .کردند

 اھالی کريمه به تبعيت ازسابقه بين المللی-٣
خواست جدائی ازاوکراين را به ھمه پرسی 

  .واگذارکردند
دربوسنی ھمه پرسی با نظارت سازمان -۴

  ين المللی انجام گرفتب ھای
درکريمه ھم بشرحی که درقسمت اول تحرير -۴

اشاره شد ھمه پرسی بانظارت کامل سازمان 
  .ھا ورسانه ھای عمومی انجام يافت

درصد ازجمعيت  ۶۴درھمه پرسی بوسنی -۵
درھمه پرسی شرکت  نفر ميليون۵/١به تعداد
                .کردند

درصد حائزين  ٩٧درھمه پرسی کريمه -۵
   .ميليون نفرشرکت کردند ٢شرايط به تعداد 

 ٢٢دادگاه بين المللی الھه دراعالميه مورخ -۶
 درباره استقالل بوسنی نوشت ٢٠١٠ژانويه 

 <تصويب استقالل بوسنی  ھيچيک ازموازين 
اه ودادگ >ومقررات بين المللی را نقص نميکند

به اين نتيجه رسيده که تصويب اين اعالميه 
نه قوانين بين المللی رابطور اعم ونه قطعنامه 

ونه  ١٩٩١امنيت درسال  یشورا ١٢۴۴
  .چارجوب قانون اساسی رانقض نکرده است

درھمه پرسی اوکراين رئيس ناظران  -۶
اتحاديه اروپا گفت <ھيچ نقصی دررفراندم 

  ديده نشد>

 ازاعالم استقالل بوسنی،يک روزپس -٧
صربستان به بوسنی حمله نظامی کرد 
وھمچنين بالفاصه بوسنی به عضويت ناتو 

  .ورده شدآدر

اوکراين به  اسقالل کريمه،پس ازاعالم -٧
 کريمه حمله نظامی نکرد ولی حا لت جنگی

مريکا واروپا راه تحريم عليه آبخود گرفت و
د وز بعروسيه را انتخاب کردند وھمچنين يک ر

ازاعالم استقالل کريمه، اتحاديه اروپا قرارداد 
مورد نظرخودرابه حکومت خيابانی اوکراين 

  .تحميل کرد
 ھنگام اعالم استقالل بوسنی يک گردان-٨

سربازان روسی دربوسنی حضورداشتند که بی 
                .سروصدا بوسنی را تخليه کردند

 تعدادی سرباز ھنگام اعالم استقالل کريمه-٨
 افسر اوکراينی درپايگاه ھای نظامی و و

نان آفرمانده  جودداشتند که و دريائی کريمه
زاد شد واعالم آبه توصيه روسيه  و دستگير

 .غازکرده استآ شد که اوکراين تخليه کريمه را
استقالل بوسنی وقطعه قطعه شدن  -٩

يوگسالوی درزمان رياست جمھوری کلينتون 
ل وعلنا ازاستقال وکلينتون رسماصورت گرفت 

و به اوکرايين قول  ميکردبوسی دفاع وحمايت 
آزادی ميداد ودرحاليکه يوگسالئی زير بمباران 
ناتو و وھواپيما ھای آمريکايی قرار داشت، در 
يک سخنرانی به مالسوويچ حمله کرد ودر 
پايان سخنرانی خود با چند نفر از اھالی بوسنی 

ی بر سر آنھا می کشيد ديدار ودرحاليکه دست
شما بزودی آزاد خواھيد شد و «گفت: 

 بمناسبت» حکومتی دموکراتيک خواھيد داشت
حمايت علنی کلينتون از استقالل بوسنی يکی 

به  مريکا درجريان بوسنیآھمانطور که  -٩
زادی ودمکراسی  داد آوعده  مردم بوسنی
 مريکا وومرکلآکری وزيرخارجه  ھمانطورھم
وزيرخارجه  والندا وفرانسوا لمانآصدراعظم 

رسما به حمايت ازشورشيان اوکراين  ،فرانسه
 و حتی مرکل دربرلن باسران مخالفان مدندآبر

وزندگی  زادیآحکومت اوکراين مالقات و قول 
 دراوکراين مرتبا بامريکا آوسفير ، بھتر دادند

قای بال کريک) آمخالفان دولت درتماس بود(
مريکا گفت آمعاون سابق خزانه داری 

مريکا آميليارد دالر ۵ دراغتشاشات اوکراين
تظاھرات درغرب کرده.  سرمايه گذاری
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از خيابان ھای مھم بوسنی بنام بيل کلينتون 
                        نامگذاری شد.

مريکا ترتيب آووزارت خارجه  اوکراين را سيا
)                         ١٣٩٢اسفند  ۵. (دادند

زادی واستقالل به مردم بوسنی آوعده  -١٠
ا مريکآتبديل شد به يک حکومت دست نشانده 

وپيوستن بوسنی به ناتو وايجاد پايگاه نظامی 
  .مريکا دربوسنیآ

استقالل کريمه نيزبا استقالل بوسنی  - ١٠
درعمل بی تفاوت است. کريمه ھم زيرنفوذ 

اھد گرفت وتبديل به يکی روسيه قرارخو
   ازاقمارروسيه خواھد شد.

درجدائی بوسنی  مردم، اشتراک فريب -١١
زادی به مردم آازيوگسالوی وعده استقالل و

بوسنی که مسلمان بودند ازتعرضات صربی ھا 
بود که البته مردم مسلمان ازشرصربيھا 

  مدندآمريکا درآخالص شدند ولی به اسارت 
  
  

فريب مردم  ۵٧درشورش ھمانطور که  -١١
درمحورآب وبرق مجانی ميچرخيد درشورش 
اوکراين ھم دقيقا شورش، ازوعده واھی 

  برابر تغذيه شد.  ١٠دستمزد 
  

سنت  ٧۵حداقل دستمزد کارگران اوکراين 
درساعت است واين پائين ترين دستمزد 
درجھان است حتی از چين وھندھم کمتراست 

دالر ١۵ حداقل دستمزددرآلمان (بطورتقريب)
 دالراست ١٢وبلژيک  ١٠در روسيه  

(تقريبی) به اھالی اوکراين گفته شد با عضويت 
اوکراين دراتحاديه اروپا کارگران اوکراينی 

زادانه به ھرکشور اروپائی بروند آميتوانند 
 ٢٠تا ١۵ومشغول کاربشوند وبين 

 برابردستمزد دراوکراين حقوق دريافت کنند.
کارگران ھم به خيابانھا ريختند وخواھان 
براندازی حکومت اوکراين شدند که با 
عضويت دراتحاديه اروپا به دليلی که کمتربه 

ن اشاره شده  دولت اوکراين با ورود به آ
درحاليکه اين  .اتحاديه اروپا مخالفت ميکرد
ن سبو آزيرا < وعده، دروغ وفريب بود وھست

   .ن پيمانه ريخت>آبشکست و
  

کشورھای عضو اتحاديه اروپا سخت 
گرفتاربحران بيکاری ھستند ھمين امروز که 
اين تحريرتنظيم ميشود ازتظاھرات وزدوخورد 

 نانآکارگران اسپانيائی وسختی معييشت 
ايتاليا سخت گرفتار کارگران  -خبررسيده

نھاست  قبرس آخارجی است ودرصدد اخراج 
ويونان ھم ھمين مشکل را دارند عربستان 

اخراج ميکند  ھزارکارگرخارجی را ۴٠٠
سخت بدنبال  سنديکای کشورھای صنعتی
  .اخراج کارگران بيگانه است

  
نکه کارگران ترک سابقه طوالنی آلمان با آدر

   .دارند بامزاحمت ھائی روبرو ھستند
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مريکا کارگران مکزيکی معضل بزرگی شده آدر

  . است
  

 کشور ھر لمان ياآوقتی در کارگراوکرانی
بکارمشغول شود حداقل حقوقشان  پائیارو

ن کشور است آھمان حداقل حقوق کارگرتبعه 
واين چيزی نيست که سياست اقتصادی 

شوراروپائی قبول کلمان وياھيچ آوسنديکائی 
شدنی  نيست درست عملی  واساسا اجرا، کند

ب وبرق مجانی است ولی آن مانند آنبودن 
  .برای فريب مردم بھترين سالح بود وھست

 نتيجه گيري: 

 مسير ود ھر ی با مسيراستقالل کريمه وجه تشابه کامال ھمسانی درنناليز تطبيقی مسيراستقالل بوسآ در
 ن باآحاليکه دادگاه بين المللی به اصالت ھمه پرسی بوسنی واستقالل  در و ؛مالحظات عينی است از

 اظھارنظربه اعتباروجوه تشابه و اين تحرير) اظھارنظرکرده ھمان ۶(رديف  توجه به حقوق  بين الملل
  .اشتراک درمسيراستقالل کريمه ھم تسری خواھد داشت

  مريكا آبهانه گيري 

شور که درادبيات ک ،ن کشوراستآمريکا نسبت به استقالل کريمه يک عادت سياسی واخالقی آبھانه گيری 
   .ما به داستان علی بھانه گيرختم ميشود

مستقل ساخت درست  نراآيوگسالوی عضو سازمان ملل برداشت و  مريکا دربوسنی وکشورآراھی راکه 
نظرحقوق بين الملل منطبق با راھی است که مردم کريمه درھمه پرسی انتخاب کردند بااين تفاوت که  از

غيرقابل تجزيه يوگسالوی شناخته ميشد ولی کريمه  يوگسالوی عضوسازمان ملل متحد بود وبوسنی جزء
ای حقوقی درحقوق بين الملل ندارد بصورت خودمختاربه اوکراين تعلق يافته بصورت ھديه که ھيچ مبن

   .مريکا به اعالم استقالل کريمه اعتراض کردآبود ولی معھذا 

ھنگاميکه المپياد زمستانی درروسيه درھمين سال جاری جريان داشت دولت روسيه اعالم کرد که تبليغات 
قای اوباما اعالم کرد که اين اقدام روسيه خالف حقوق آصه بالفا ِ             گ ی ممنوع است. (ھمجنس گرايی) برای

مريکا نوشتند که <درچند آالمپياد حضورنخواھد يافت  ولی روزنامه ھای  بشراست وبه ھمين دليل در
  ی ممنوع است>  ِ ــ  مريکا ھم تبليغات گآاستيت 

د که نميشود گفت کشوری که ميليارد ھا شنودھای خصوصی وعمومی راکنترل ميکند نميدان
مريکا سبب اين رسوائی آاستيت ممنوع است ولی عادت به بھانه گيری  ۵ درکشورخودش تبليغات گی در

ھاست ودرست مصداق اين ضرب المثل ماست که ميگويد <نيش عقرب نه ازره کين است اقتضای 
  .طبيعتش اين است>

  .کشورديگری ببرد>قای اوباما گفت <نميتوان قبول کرد که کشوری توپ به آھمين امروز 
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  ر ن کشوآفرستادن انواع سالح جنگی ازتوپ وموشک وتانگ برای شورشيان سوريه وکشتن سربازان 

ل قبول مريکا قابآکوبيدن شھرھای بی سالح پاکستان وافغانستان بوسيله ھواپيماھای بدون خلبان برای  و
   .زطرف دولت روسيه غيرقابل قبولواوکراين ا  عوسي وبی ايراد است  ولی اعزام نيروی نظامی به مرزر

ن کشور آکروبی) درحاليکه خود  -(ايران  زادی شھروندان کشورھای ديگرميشودآمريکا خواھان آ
سالھای سال است شھروندان کشورھای ديگر رابدون ورود اتھام ويا محاکمه زندانی ساخته است 

  .وانتاموبی)ک(

تراض مريکا اعآزاد کرد آ را ھيچ پرونده اتھامی نداشتند ن کشورزندانيانی کهآدرافغانستان وقتی که دولت 
  کرد. 

مريکا درصحنه بين المللی ھمان علی بھانه آی که دور از احتياط نيست که گفته شود (دولت تبراس
  .گيرخودمان است)

 


