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Abstract 

Since the submission of its Written Statement to ICJ in the case of Kosovo 

advisory opinion, Russian Federation has supported unilateral secession 

theory. In this vein, one of the Russia's implicit legal pretexts in recognition 

of Donetsk and Luhansk oblasts' independence in Ukraine is the realization 

of remedial secession (RS) theory as to these republics. Employing a 

descriptive-analytical method and relying on library resources as well as 

field reports, the authors of this article aim to investigate the applicability of 

RS theory on the Donetsk and Luhansk oblasts’ independence in 

Ukraine.due to the non-realization of the main conditions of RS, namely 

denial of internal self-determination, the systematic, gross and long-term 

violation of human rights of the separatist group, deadlock of negotiations 

and lack of an alternative for secession and consideting the situation of these 

oblasts in the framework of Ukraine and Minsk I and II agreements between 

the central government and the leaders of these two oblasts, it appears that 

resorting to RS theory to justify the unilateral secession, and as a 

consequence, recognition of Donetsk and Luhansk's independence by Russia 

has no legal basis. 
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 چکیده
 نظرية مشورتی قضیةالمللی دادگستری در کتبی به ديوان بیناليحة فدراسیون روسیه از زمان ارسال 

 در همین راستا، يکی از دستاويزهای حقوقی ضمنی است. کردهحمايت  ساز چارهجدايی نظرية کوزوو، از 
 يیجدا ةينظر یهاستهيتحقق با ن،ياستقالل مناطق دونتسک و لوهانسک اوکرا يیشناسا یبرا هیروس
 با و یلیتحل ـ یفیتوص ةویش رهگذر از فرارو، نوشتار نگارندگان. ستا هایجمهور نيا خصوص در سازچاره

 در سازچاره يیجدا ةينظراعمال  تیتا قابل ندابرآن ،یدانیم یهاگزارش زین و یاکتابخانه منابع بر هیتک
 یاصل طيشرا تحقق عدم به نظر. بکاوند را نياوکرا لوهانسک و دونتسک مناطق استقالل يیشناسا

 بشر حقوق درازمدت و فاحش ک،یستماتیس نقض ،یداخل سرنوشت نییتع حق انکار یعني سازچاره يیجدا
 نيا تیوضع به توجه با زین و يیجدا یبرا ینيگزيجا نبود و مذاکرات دنیرسبستبنبه طلب،يیجدا گروه

 و نياوکرا یمرکز دولت انیم 4 و 4 نسکیم یهانامهموافقت و نياوکرا کشور چارچوب در مناطق
 و جانبهکي يیجدا هیتوج یبرا سازچاره يیجدا ةينظرتمسک به  رسدیم نظر به منطقه، دو نيا رهبران

 . الزم را ندارد یحقوق وجاهت ،هیروس یدونتسک و لوهانسک از سو يیشناسا ،جهینت در
 

 یدیکل واژگان

 نياوکرا ه،یروس لوهانسک، دونتسک، ساز،چاره يیجدا ةينظر
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 مقدمه
 یکشورهاکه  یطوربه ،است نيامروز جوامع شتریب یهایژگياز و یکي ،یفرهنگ یچندگونگ

 ةبلندآواز لسوفیف 4،کایملیک ليوکه  گونههمان 4.برخوردارند یفرهنگ و یقوم تجانس از یاندک
 یهاپرسش از یامجموعه ،یفرهنگ تکثر و تنوع نيا دارد،یم انیب هاتیاقل حقوق یمبان ةعرص
در  3.دشویم تیو اقل تياکثر انیم یو موجب اختالفات کشدیم شیپ را اندازتفرقه بالقوه و مهم

 یدولت لیتشک و مادر دولت از يیجدا به تیاقل یهاگروه یبرخ شيبتوان گرا ديشا ان،یم نيا
 یهاگروه انیم اختالف ةدرج نيدتريشد وجود از یحاک را، گريد یکشور به وستنیپ اي مستقل

 یدارا یهادولت ازجملهو  یخارج یروهایبا دخالت ن ژهيوبه که دانست تیاقل و تياکثر
 و یطبيیجدا موضوع». شود جنگ سازنهیزم تواندیم ها،تیاقلبا  یو فرهنگ یخيمشترکات تار

 ةجامع یبرا حساس یامسئله همواره مادر، دولت از جداشدن یبرا تیاقل یهاگروه یبرخ تالش
 از که يیهادولت شتریب 1.«هستند یتیچندقوم اي یتیچندمل که است بوده یدول ژهيوبه و یالمللنیب

استقالل  ةیاعالمدر  کنند،یم استقالل اعالم جانبهکي یصورتبه و شوندیم جدا نیشیپ کشور
 یمبنا را آن و ندينمایم اشاره مردم سرنوشت نییتع حق به ح،يصر اي یضمن یاگونهخود، به

  0.دانندیم مستقل کشور لیتشک و يیجدا
به دستور  4111برابر با پنجم اسفند  ،4144 ةيفور 41 شنبه،پنج بامداد ساعات نینخست در

 هیعل یاهيسوهمه و گسترده ینظام اتیعمل ه،یروس ونیجمهور فدراس سیرئ ،نیپوت ریميوالد
 از پس آن، ساختنمشروع ،جهیدر نت واقدام خود  یحقوق هیتوج یبرا نیپوتآغاز شد.  نياوکرا

به نياوکرا شرق در دونباس ةمنطق در لوهانسک و دونتسک ةخودخواند یهایجمهور يیشناسا
 لیتشک زین و هیروس یدوما ةيفور 40 نامةقطع متعاقب هيفور 44 در ،مستقل يیهادولت عنوان

به دفاع مشروع  ازجمله ،يیدر همان روز شناسا هیروس ونیفدراس تیامن یشورا ةالعادفوق ةجلس
 انیم متقابل کمک و یهمکار ،یدوست ةمعاهد ةيپا بر شدهداي مناطقاز  هیروس تيحما در یجمع
 جنگ ةديپد با هاتیاقل ةمسئل که شودیم شاهدم گريبار د 6.کرد استناد منطقه دو نيا و هیروس
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New York, Oxford University Press, 2022, p. 1. 

2. Will Kymlicka  

دوم، شیرازه،  اپ: ابراهیم اسکافی، چه، ترجمهاای لیبرالی در باب حقوق اقلیتشهروندی چندفرهنگی؛ نظريه ؛کیملیکا، ويل. 3

 .43، ص 4331

های آبخازيا و اوستیای جنوبی و عدم شناسايی موضع و داليل حقوقی روسیه در شناسايی جمهوری» ؛عزيزی، ستار. 0

 .66، ص 4313 بهار و تابستان ،14وهفتم، شمارة ، سال بیستالمللیمجلة حقوقی بین، «کوزوو

، شمارة المللیمجلة حقوقی بین، «المللجانبه در حقوق بیناستقالل کوزوو: بررسی مشروعیت جدايی يک» ؛عزيزی، ستار .5

 .44، ص 4311 بهار و تابستان ،31

 :ن.ک ،برای برگردان انگلیسی بیانیة روسیه در اين زمینه .8



244    1041زمستان  /86 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که از  یامر ؛کندیم ديتهداز جهان  گريد یارا در گوشه شيو آسا تیو امن 1خوردیم وندیپ
 ان،یم ني. در اکندیم باز کارزار نيا در را یالمللنیب یحقوق نيمواز یپا گوناگون، یاندازهاچشم

 و دونتسک یهااستقالل استان يیبر شناسا ،سازچاره يیموسوم به جدا ةينظراِعمال  تیبحث قابل
 یسو از استقالل یادعا طرح یهانهیزم همچون یمسائل ه،یروس ونیفدراس یسو از لوهانسک
 و طيشرا مناطق، نيا استقالل يیشناسا در هیروس یحقوق یمبان لوهانسک، و دونتسک

 تیبر وضع هينظر نياعمال ا تیبحث قابل ،سرانجام و سازچاره يیجدا تحقق یاصل یها ستهيبا
 . کشدیم شیدونتسک و لوهانسک را پ

از  ،المللنیدر حقوق ب ميپارادا رییمتأثر از تغ یهاحوزه از یکي ستيبایم گمانیب
 دانست آن یمفهوم بسط و قبض و سرنوشت نییتع حق ةعرص را یمحورانسان به یمحور دولت

که در کارگاه  یحق 1کرده است؛ فايا یابزار ینقش ،معاصر المللنیب روابط یریگشکل در که
آن،  یو همچنان دامنه و محتوا 3شده مبدل یحقوق یاصل به یاسیس یاصل از رفتهرفته خ،يتار
 حق مخالف دانان،از حقوق یگروه 41.است اریبس ةمناقش محل ،یراستعماریغ بافت در ژهيوبه

 حقوق نظام در گروه، نيا باور به. هستند یراستعماریغ یهاتیوضع در جانبهکي يیجدا
 یگروه. فرماستحکم یراستعماریغ تیوضع در جانبهکي يیجدا مطلق تیممنوع الملل، نیب
فاقد حکم است و نه  ،جانبهکي يیجدا مورد در المللنیب حقوق نظام که است نيا بر باور را گريد

 الملل،نیب حقوق در که کنندیم استدالل زین یسوم گروه. شماردیم مجاز نه و کندیآن را منع م
 و ندارد وجود استقالل و يیجدا حق دوجانبه، توافق و یخارج اشغال ،يیاستعمارزدا موارد از خارج
 اعمال یارض تیاصل تمام تيخود را با رعا یاسیس سرنوشت نییتع حق ديبا االصولیعل مردم
 ةجنب در ديبا اصوالً یراستعماریغ ةنیزم در سرنوشت نییتع حق نظر، نيا هواداران باور به. کنند
 عمالاِ ،يیاستثنا و خاص اریبس موارد دراست  ممکنکه  شودیم ادعا یآن اعمال شود، ول یداخل

                                                                                                                                        

<https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine>, last seen 13th 

October 2022. 
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Uncertainty in the Scope and Content of the Right?", Human Rights Law Review, vol. 11, Issue 4, 2011, 
p. 610.  
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حق  ني. انجامدیب يیجدا یدر معنا یسرنوشت خارج نییبه حق تع ،یاسیس سرنوشت نییتع حق
 حقوق ژهيوبه و یکنون المللنیاست که در حقوق ب یا هينظر رشياز کاربست و پذ یناش

 44نامور شده است. 44«سازچاره يیجدا» نيدکتر به سرنوشت، نییتع حق بر ناظر الملل نیب
 جهات از آن تیاهم ،یامنطقه و یالمللنیب تیامن و صلح بر ریاخ بحران یمنف ریتأث به نظر
 یستگيبا زین و المللنیحقوق ب ازجملهو  یمختلف دانش یهاحوزه چارچوب در گوناگون

 انددهیکوش نوشتار نيا در نگارندگان ،ینیچننيا یدادهايرو مورد در یحقوق ةموشکافان یها شکاو
. بپردازند لوهانسک و دونتسک مناطق تیوضع بر سازچاره يیجدا ةينظراعمال  تیقابل یواکاو به
 و ،هیروس یسو از لوهانسک و دونتسک استقالل یادعا طرح یهانهیزم به نخست راستا، نيا در

 بحث و نامبرده ةخودخواند یهایجمهور يیدر اقدام به شناسا هیروس یحقوق یسپس به مبان
 پرداخته سازچاره يیجدا تحقق یهاستهيو با طيشرا به آن از پس و ،مناطق نيا یبودگدولت

 يیجدا ةينظراعمال  تیقابل سنجش به گفته،شیپ مطالب به توجه با زین نیواپس گفتار. شود یم
 ةمسئل دينبا که است ذکر قابل. است افتهي اختصاصبر مورد دونتسک و لوهانسک  سازچاره

 ،کرد یبررس جانبهکي يیآن را در چارچوب جدا ديبا بلکه ،دانست الحاق را لوهانسک و دونتسک
 ايآ که بود نيا پرسش منطقه، دو نيا 4141 سال استقالل ةجداگان یهایپرسچون در همه

 مستقل یکشور عنوانبه لوهانسک و دونتسک یهااستان استقالل اعالم از دهندگان یرأ
بدون موافقت  جانبهکي يیجدا دهندگان،یرأ تياکثر مثبت یرأ با ر؟یخ اي کنندیم یبانیپشت

 دولت ،(4114)مرداد نوشتار  نيتا زمان نگارش ا نیصورت گرفت. همچن نياوکرا یدولت مرکز
 رو،نيا از. است نکرده اتخاذ هیروس ونیفدراس به مناطق آن الحاق بر ريدا یمیتصم چیه هیروس

 .شود یبررس سازچاره يیجدا ةينظردر چارچوب  ستيبایم زیاز هر چ شیپ ،داديرو نيا
 

  لوهانسک و دونتسک ةخودخواند یهایجمهور استقالل یادعا طرح یهانهیزم. 1
 ریتسخ تر،بزرگ یدولت قلمرو به نیسرزم کي وستنیپ ةجینت ازجملهرا  هاتیاقل یریگشکل
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ة المللی دادگستری در قضیها به ديوان بینطور خاص در لوايح تقديمی آنها که بهدولتة گفتنی است اين سه رويکرد در روي
 : ن.کهای کشورها در اين زمینه، داشت. برای آگاهی و تحلیل ديدگاهمشورتی کوزوو متجلی بود، نمود بارزی ة نظري

رأی ة ها در قضیها به حق تعیین سرنوشت خارجی؛ بررسی نظريات کتبی دولترويکرد متعارض دولت» ؛عزيزی، ستار
 .4311، نیمسال دوم 46 شمارة، های حقوقیپژوهش، «مشورتی کوزوو



241    1041زمستان  /86 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به یمکان از بحران و جنگ اثر در مردم کوچ گر،يد یکشورها و مردمان یسو از هانیسرزم
ناهمگون با سرحدات  یاستعمار یهایمرزبند و بزرگ یهایشاهجهان یفروپاش گر،يد یمکان

 یاز کشورها گريد یاریمانند بس ن،يکشور اوکرا 43.انددانسته یاجبار یو نژاد یفرهنگ
 بانيگر به دست ینیسرزم یکپارچگي با مرتبط یتیامن یهاینگران با ،یشورو از افتهي استقالل

 یمهم نقش هاتیاقل مسائل خصوص در یدولت یهایریگمیتصم در ها،دغدغه نيا .است بوده
 نسبت حکومت کرديرو و برداشت....،  و کشور هيتجز انفصال، ،یطلبيیجدا از میب و اندکرده فايا

 بخش در ساکن تبارروس تیاقل ةمسئل ان،یم نيدر ا 41.است داده شکل را هاتیاقل مسائل به
 ،هستند تیپرجمع یو فرهنگ یگروه قوم نیدوم ها،زبانینياوکرا از پس که کشور، نيا یشرق

 آن، 4141 از ژهيوبه و بوده سابق یشورو یفروپاش زمان از کشور نيا یاصل یهادغدغه از یکي
 .است کرده روروبه یجد اریبس یهاچالش با را

 در هیروس به (4141 تا 4141)از  نيجمهور اسبق اوکرا سیرئ 40،چيانوکووي کتوريواز فرار  پس
 یدرصد 13 حدود مشارکت با مهيکر ةريجزشبه ن،ياوکرا در یسراسر اعتراضات یپ در 4141

ملحق  هیبه روس 46،دهندگانیدرصد از رأ 11/36 یو کسب رأ ،یپرسهمه در طيشرا واجدان
اعالم  (4141 ليآور 41)و لوهانسک  (4141 ليآور 6)دونتسک  یدر همان زمان، دو جمهور 41شد.

از آن واقعه  41برگزار شد. 4141 هم 44 در یجمهور دو نيا استقالل یپرسهمه .استقالل کردند
 داده رخ طلباناستقالل و سو کي از نياوکرا دولت انیم یاپراکنده یهایریدرگ سو، نيبه ا

 انيپا زمان از اروپا در مخاصمه نيترنیبا عنوان خون هایریدرگ نياز ا ،منابع یو برخ 43است
 

، سنندج، هاحقوق ملت، در: اسعد اردالن، «المللیهای بینها در اسناد و رژيمحمايت از حقوق اقلیت» ؛اردالن، اسعد .13

 .41، ص 4331انتشارات علمی کالج، 

14. Protsyk, Oleh, "Majority-Minority Relations in Ukraine", Journal on Ethnopolitics and Minority 

Issues in Europe, vol. 7, No. 1, 2008, p. 2. 

15. Viktor Yanukovych  

16. Nikouei, Majid, Zamani, Masoud, "The Secession of Crimea: Where Does International Law 

Stand?", Nordic Journal of International Law, vol. 85, No. 1, 2016, p. 41. 

ة برانگیزترين رخداد دهکريمه به فدراسیون روسیه را چالشة جزيرشايان ذکر است که برخی نويسندگان، الحاق شبه .17

 :ن.کاند. الملل دانستهبرای مبانی حقوق بین 4141
Malksoo, Lauri, "The Annexation of Crimea and Balance of Power in International Law", European 

Journal of International Law, vol. 3, No. 1, 2019, p. 303. 

 :ن.ک ،الملل، ازجملهانداز حقوق بینکريمه از چشمة جزيرشبهة جانبيک نیز در مورد عدم مشروعیت جدايی
های حقوق پژوهش، «هاکريمه از اوکراين: تحلیل رويه و عملکرد دولتة بررسی مشروعیت جدايی يکجانب» ؛عزيزی، ستار

 .4331، بهار 4 شمارة، 43 دورة، تطبیقی
- Geiß, Robin, "Russia's Annexation of Crimea: The Mills of International Grind Slowly but They Do 
Grind", International Law Studies, vol. 91, 2015, pp. 425, 449. 

18. Giuliano, Elise, "Who Supported Separatism in Donbas? Ethnicity and Popular Opinion at the Start 

of the Ukraine Crisis", Post-Soviet Affairs, vol. 34, Nos. 2-3, 2018, p. 158.  

 ن.ک:. 19
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 4144 ةيفور 41 ورشي از شیپ تا ها،یریدرگ نيا 41.اندکرده ادي سابق یوگسالوي در جنگ
 منجر نفر هزار 31 از شیب نشدیزخم و نفر هزار 41 از شیب شدنکشته به ن،ياوکرا به هیروس
 نيمناطق اوکرا گريبه د 44دونباس ةمنطق از نفر ونیلیم میونکياز  شیب نیهمچن 44.است هشد

 43آواره شدند.
ینياوکرا و هستند زبانروس ،نياوکرا شرق در دونباس به موسوم ةمنطق ساکنان تياکثر

کي از کمتر عمالً لوهانسک، و دونتسک مناطق و دهند یم لیتشک را منطقه نيا تیاقل هازبان
 مناطق اختصاص خواهان هازبانروس. اندداده اختصاص خود به را دونباس نیسرزم سوم

باور  نيبر ا نیپوت ریميوالداست شخص  ی. گفتناندشده طلباستقالل یهایجمهور به یشتریب
 نيمتعلق به اوکرا ا،یبه نام نوروس نيمناطق شرق اوکرا همة دونباس، ةاست که افزون بر منطق

گوناگون همچون  یشهرها و نواح ،است که افزون بر دونتسک و لوهانسک یمدع ی. وستندین
 دارند تعلق هیروس به قتیحق در زبان،مناطق روس ،و اودِسا و در کل فيکوالیخارکف، خرسون، م

 ماتیتقس در و کرده جدا هیروس از را هاآن نیلن یخطا با هیروس یمرکز دولت، 4341 ةده در که
 را نياوکرا یبودگدولت یحت ریاخ یهادر سال نیپوتقرار داده است.  نياوکرا نیسرزم وجز یادار

 و زبان مسکو، به نسبت فيیک یخيتار قدمت بر هاینياوکرا ،مقابل در. است برده سؤال ريز زین
 دیتأک 4341 از یشورو ریجماه اتحاد هیعل کشور نيا استقالل جنگ و نياوکرا زيمتما سنن

 تا هیروس آنکه کمي: انداز دو منظر تخطئه شده نیپوت یاظهارات و ادعاها ن،ي. افزون بر اورزند یم
 بر که نداشت نياوکرا یجنوب و یشرق مناطق در یریچشمگ حضور چیه نوزدهم، ةسد از شیپ
 ریتعب اندبوده هیروس به متعلق یخيتار نظر از که يیهانیسرزم به مناطق نيا از بتوان آن ةيپا

بدون توجه به  ،نياوکرا یشرق جنوب یمرزها لیبر تشک ريدا نیپوت یادعا نکه،يکرد. دوم ا
 ةیکل ها،ینيبه باور اوکرا رايز ستیمقرون به صحت ن زیمناطق ن نيا تیجمع یقوم بیترک

 تیجمع یکه اکنون محل مناقشه هستند، دارا یمناطق ازجملهو  نيشرق اوکرا یهانیسرزم
 اقدمات ةجینت در 4331 ةده یقحط از یناش یتیجمع بافت رییتغ نيا و اندبوده ینيغالب اوکرا

                                                                                                                                        
Fischer, Sabine, "The Donbas Conflict: Opposing Interests and Narratives, Difficult Peace Process", 

Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security Affairs) Research 
Paper, April 2019, pp. 8-10. 

20. Havlik, Peter et al., "Economic Challenges and Costs of Reintegrating the Donbas Region in 

Ukraine", The Vienna Institute for International Economic Studies (Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche=wiiw) Research Report 447, June 2020, p. 6. Available at: 

<https://wiiw.ac.at/economic-challenges-and-costs-of-reintegrating-the-donbas-region-in-ukraine-dlp-

5351.pdf>, last seen 13th October 2022.  

21. International Crisis Group, "Conflict in Ukraine’s Donbas: A Visual Explainer", available at: 
<https://www.crisisgroup.org/content/conflict-ukraines-donbas-visual-explainer>, Last seen 16th May 2022. 

22. Donbas  

23. UNHCR, "Registration of Internal Displacement", available at: <https://www.unhcr.org/ua/en/ 

resources/idp-dashboard>, Last seen 15th May 2022. 

https://wiiw.ac.at/economic-challenges-and-costs-of-reintegrating-the-donbas-region-in-ukraine-dlp-5351.pdf
https://wiiw.ac.at/economic-challenges-and-costs-of-reintegrating-the-donbas-region-in-ukraine-dlp-5351.pdf
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 41.شداز مناطق مزبور  یدر برخ هازبانینياوکرا بر زبانروس تیجمع ةبود که موجب غلب نیاستال
 يیشناسا یبرا یحقوق يیمبنا توانندینم یرو چیه به هیروس یادعاها نياکه  داستیناگفته پ
 نياوکرا کشور یارض تیتمام به احترام همچون یاصول و باشند لوهانسک و دونتسک استقالل

 اختالفات وفصلحل لزوم و کشورها گريد یداخل امور در مداخله منع مستقل، یکشور عنوانبه
 يیشناسا ازجمله ،آن متعاقب اقدامات و ادعاها نيا برابر در زیآممسالمت یهاوهیش به یالمللنیب

 . کنندیم يیآراصف نياوکرا خاک به جانبههمه ینظام ورشياستقالل دونتسک و لوهانسک و 
با بخش  یو زبان یاز نظر مذهب نياوکرا یکه ساکنان بخش شرق دينمایم ادکردي ةستيشا

 یسایکل رویپ و زبانروس ،یشرق بخش ساکنان شتریب آنکه حیتوض هستند؛ متفاوت آن یغرب
 امر نیهم. هستند کیکاتول یسایکل رویپ و زبانینياوکرا ،یغرب بخش ساکنان شتریب و اورتدکس

و شرق  ،غرب به نياوکرا غرب و شده منطقه دو نيا در یاسیس متفاوت شيگرا دو موجب زین
 بود، گراکه روس چيانوکوويو کناررفتن  4141از انقالب  پس 40دارد. شيگرا هیبه روس نياوکرا

 کوشش رهگذر از غرب به شتریب چه هر یکينزد یبرا تالش بر یمبتن یمرکز حکومت استیس
از لحاظ  نیو همچن )ناتو( یشمال کیآتالنت مانیو سازمان پ اروپا ةياتحاد به وستنیپ جهت
زمان به بعد بود که  نيبود. از ا یدر برابر زبان روس ینيزبان اوکرا تيتقو ،یو زبان یفرهنگ
 از ديجد متمرکز حکومت ساختار در کردند احساس داشتند، قرار تیاقل موضع در که هازبانروس
 مناطق سیتأس یبرا هاآن تالش و دارند قرار ضیتبع معرض در یزبان و یفرهنگ ،یاسیس نظر

 شکاف واقع، در. بود هاآن یزبان و یفرهنگ ،یاسیس مطالبات نیتأم هدف با زبانروس خودمختار
 يیشناسا به سرانجام گر،يد یسو از یزبان و یفرهنگ تيهو و سو کي از یاسیس مواضع در

 . دیانجام نيکشور به اوکرا نيا ةگسترد ورشي آن، یپ در و هیروس دست به لوهانسک و دونتسک
 

 ةمسئل و لوهانسک و دونتسک استقالل ییشناسا در هیروس یحقوق یمبان. 2

 مناطق نیا یبودگدولت
و  تيبر موجود يیشناسا ریکه در مورد تأث است یضرورنکته  نيا ادکرديگفتار،  نيآغاز ا در

 بودنیسیتأس ةينظر( 4وجود دارد:  هينظردو  المللنیب حقوق در ها،دولت یالمللنیب تیمشروع
 جاديا به يیشناسا با هانخست، دولت ةينظر. طبق يیشناسا بودنیاعالم ةينظر( 4و  ؛يیشناسا

 ديجد دولت کي سیتأس به که است يیشناسا عمل نيا یعني زنند؛یم دست ديجد یدولت

 
24. Alexander Düben, Björnو" “There is no Ukraine”: Fact-Checking the Kremlin’s Version of 

Ukrainian History", available at: <https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-
checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/>, Last seen 15th May 2022. 

 ه نقل از:ب .25
Giuliano, op.cit., p. 159.  
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 بودن یاعالم ةينظر. در مقابل، در شودیم یتلق بودندولت یهامؤلفه از یکي عمل نيا و انجامد یم
 46.است تیواقع کي اعالم تنها و ندارد هاعدم دولت ايدر وجود  یریتأث ،يیشناسا عمل ،يیشناسا

 يیو شناسا ديجد یکشورها جاديکه ا ندباور نيا بر زینمقاله  نگارندگانبا پژوهشگران،  نواهم
 المللنیب استیس ابعاد نيترمهم ،حال نیع در و نيدردسرسازتر از یکي همچنان ها،متعاقب آن

 یها دولت یسو از کوزوو يیشناسا با و 4111 از ژهيوبه د،يجد یهادولت يیشناسا ةمسئل 41.است
 ةجانب کي ةیاعالمانگلستان و فرانسه پس از  کا،يامر ةمتحد االتيا ،خاص طوربه و یغرب

 یسو از هیروس دست به یجنوب یایاوست و ايآبخاز یرسم يیشناسا و سو کي از آن استقالل
 41.شدمبدل  تیامن یدائم شورا یو اعضا یجهان یهاقدرت ةمناقش محل به گر،يد

 وصف که، 4141 در نياوکرا از لوهانسک و دونتسک ةجانبکي يیجدا اعالم که آنجا از
 يیشناسا و رد،یگیم سرچشمه نياوکرا یعني مادر کشور تيرضا عدم از آن بودنجانبه کي

 4111کوزوو در  تیبا وضع یاز نظر حقوق ،هیروس یسو از 4144 ةيفور 44 در هاآن متعاقب
 موضع به بردنیپ یبرا سند نياستنادترقابل و نيمعتبرتر رسدیم نظر به دارد، يیها مشابهت

کشور در  نيا 43یکتب ةحيال ،يیشناسا ةمقول ،جهینت در و جانبهکي يیجدا قبال در هیروس
 یاست مجمع عموم یاست. گفتن 4111از صربستان در  کوزوو ةجانبکي يیجدا ةیاعالمخصوص 

 یتقاضا یحاضر به درخواست صربستان برا یاعضا تياکثر ی، با رأ4111ملل متحد در اکتبر 
 ةجانبکي ةیاعالمصدور  ايآ» نکهيدر خصوص ا یدادگستر یالمللنیب وانياز د یمشورت ةينظر

 اي است سازگار المللنیب حقوق با کوزوو اندخودگر دولت موقت ینهادها یسو از استقالل
 در بار نینخست یبرا تا آورد فراهم یجهان دادگاه یبرا را فرصت نيا و داد مثبت پاسخ «ر؟یخ

 وانيد. دهد پاسخ سازسرنوشت بسا چه و حساس پرسش نيا به ،يیقضا نهاد نيا خيتار
 خواست متحد ملل عضو یهادولت همةخود، از  نامةاساس مقررات بنابر زین یدادگستر یالملل نیب
 

 .13، ص 4331دوم، میزان،  اپ، چالملل: از نظريه تا عملحقوق بین ؛امیدی، علی .28
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 شمارة، های حقوقی پژوهش، «الملل: آثار حقوقی شناسايی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازياشناسايی در حقوق بین» ؛سیدياسر
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 در. کنند اعالم یکتب صورتبه دادگاه ةاستفاد یبرا را خود یحقوق نظر ،یقانون مهلت ظرف تا
 منتشر ارتباط نيا در را خود یحقوق نظر یرسم طوربه هادولت از یبرخ مذکور، مقررات پرتو

جامع  صورتبه بار نینخست یبرا هادولت نظر که است آن یقانون فرصت نيا ةعمد تيمز. کردند
 اعالم به واکنش در و یمورد صورتبه قبالً هادولت موضع که یحال در ،شد میو منسجم تنظ

 خاص مورد آن در موضع اعالم به تنها زین عموماً و اعالم طلبيیجدا مناطق یبرخ استقالل
 به مربوط مسائل به راجع ،یمشورت ةينظر نيدر ا وانياست که د ادکردي ةستيبا 31.شدیم محدود
 به پرداختن و نکرد یقطع اظهارنظر کوزوو خصوص در آن تحقق و سازچاره يیجدا تیمشروع

 صیتشخ المللنیبا حقوق ب رياستقالل کوزوو را مغا ةیاعالمندانست و تنها  یرا ضرور هاآن
 34.نداد

 ةیقضدر  یدادگستر یالمللنیب وانيد به یکتب ةحيال ارسال زمان از هیروس است یگفتن
است در  دهیو همواره کوش آورده عمل به تيحما سازچاره يیجدا ةينظرکوزوو، از  یمشورت ةينظر
 از گفتار، در کمدست ،یتناقض و بوده ثابت یموضع یدارا جانبه،کي يیجدا به مربوط موارد ةیکل
 ساکنان اصوالً که باورند نيا بر وانيد به خود یميتقد ةحيال در هاروس. باشد نداشته بابت نيا

 یآرزوها و مطالبات ستيبایم و ستندین برخوردار يیجدا حق از کشور کي در یامنطقه چیه
 اعمال کشور همان ینیسرزم یمرزها درون و یداخل سرنوشت نییتع حق چارچوب در را شيخو

 اصل کند، تيرعا را خود نیسرزم در ساکن مردم حقوق یدولت اگر است معتقد هیروس. کنند
و  تيحما ،يیهمان جدا اي یسرنوشت خارج نییحق تع یاو در برابر اجرا از ،ینیسرزم یکپارچگي

 ینیسرزم یکپارچگي انیم یتعارض لزوماً که باورند نيا بر هاروس رو،نياز ا 34.دکنیمحافظت م
 وجود گريد یسو از سرنوشت نییتع کامل لیتحص به مردم حق و سو کي از موجود یکشورها

حال،  نيبا ا 33.کنند اعمال یداخل سرنوشت نییتع حق رهگذر از را آن است قرار چون ندارد؛
 دست به مردم یداخل سرنوشت نییتع حق نقض صورت در که ديافزایم خود ةحيدر ال هیروس

 
 30المللی دادگستری، يادکرد است که در استجابت درخواست ديوان بینة بايست. 66، ص 4313تابستان ـ  بهار ؛عزيزی. 34

 :ن.ک ،کشور و ازجمله جمهوری اسالمی ايران نظر خود را در دفتر ديوان ثبت کردند. برای دسترسی به لوايح اين کشورها
<https://www.icj-cij.org/en/case/141/written-proceedings>, last seen 13th October 2020.  
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، 1 شمارة، الملل و تطبیقیايرانی حقوق بینة سالنام، «هاکتبی ايران در پرتو نظريات کتبی ديگر دولتة کوزوو، تأملی بر نظري

4311. 
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 در هیروس دولت. شد خواهد جاديا ستم تحت مردم یبرا یخارج سرنوشت نییتع حق دولت،
 یبرا سازچاره يیجدا شدنيیاجرا به تواندیم هاآن تحقق که را یطيشرا خود، یکتب ةحيال

 ؛یدولت مرکز یآشکار از سو مسلحانة حملة( الف: شماردیبرم نیچن ،نجامدیب ستم تحت یگروه
 تنش وفصلحل یبرا هاتالش همة دنیرسبستبنمردم مورد بحث؛ ج( به تيموجود ديب( تهد

 یاآستانه هاشرط نيا 31.موجود دولت یساختارها چارچوب در یمرکز دولت و یقوم گروه نیب
 . ردیگیم نظر در سازچاره يیجدا تحقق یبرا باال

 و لوهانسک و دونتسک يیشناسا به هیروس که ستا هاشرط نیهم ةيپا بر رسدیم نظر به
 یحقوق یمبان توانیم رونيا از. است جسته مبادرت يیشناسا نيا تيتقو جهت نياوکرا به ورشي

 محور سه در باال ةگانسه یهادونتسک و لوهانسک را در تناظر با شرط يیشناسا ةیقضدر  هیروس
به دونتسک و  نياوکرا مسلحانة حملةدر برابر  یجمع( دفاع از خود دسته4 :کرد یبنددسته

 نيا رهبران و هیروس انیم ساله 41 متقابل کمک و یهمکار ،یدوست نامةموافقت رویلوهانسک پ
 و دونتسک مردم هیعل يیزدانسل ارتکاب یبرا نياوکرا یمرکز حکومت تالش( 4 منطقه؛ دو

 زبانروس تیجمع هیعل نياوکرا دولت یسو از يیزدانسل ارتکاب از یریشگیپ لزوم و لوهانسک
 مثابه به 4 و 4 نسکیم یهانامهموافقت یاجرا در نياوکرا یناکام( 3 30مناطق؛ نيا در ساکن
 . يیجدا بودنچاره نيآخر و هاتالش همة دنیرسبستبن به بر دال یشاخص
همانند آنچه در  زیدونتسک و لوهانسک ن يیشناسا ةیقضکه در  دينمایم نیچن واقع، در

 حق از موسع یریتفس با هیروس داد، رخ هیروس به آن الحاق و مهيکر ةجانبکي يیجدا ةیقض
 حق نيا شامل کمدست اي ،جانبهکي يیجدا یعني استقالل بر حق با برابر را آن سرنوشت، نییتع
 ،یدادگستر یالمللنیب وانيد به خود یکتب ةحيال ميتقد از پس یهاسال در هاروس 36.داندیم

 موارد خصوص در آن، ةيپا بر و کنند دنبال حهيآن ال در راتا همان موضع خود  اندکرده تالش
 ليدال توانیم رفتههمیروکه  روست نیهم از. کنند موضع اعالم جانبهکي يیجدا به مربوط

را،  هیروس دست به نياوکرا شرق در دونتسک و لوهانسک مناطق يیشناسا هیتوج در شدهارائه
موارد دوم و سوم  ادشده،ي یداد. از آنجا که از سه مبنا یجا سازچاره يیموسوم به جدا ةينظر ليذ

 ازمندین لوهانسک و دونتسک تیوضع بر سازچاره يیجدا ةينظراعمال  تیدر بخش مربوط به قابل
 از پس شود،یم مطالب یپوشانهم موجب بخش نيا در هاآن به پرداختن و هستند قیدق یبررس
فارغ  ،لوهانسک و دونتسک استقالل يیشناسا به هیروس اقدام تیمشروع مورد در يیهانکته ذکر
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 یجمع خود از دفاع فیوککم بحث به ها،آن بر سازچاره يیاعمال جدا تیعدم قابل اي تیاز قابل
 .شد دخواه یااشاره زیمناطق ن نيساله با ا 41 نامةموافقت یمبنا بر هیروس

به  يیهانکته لوهانسک، و دونتسک استقالل يیشناسا به هیروس اقدام تیمشروع خصوص در
 به توانیم ازجمله. دينمایم یضرور بلکه و سودمند هاآن به پرداختن که شوندیم متبادر ذهن
 واجد لوهانسک و دونتسک ايآ. کرد اشاره المللنیب حقوق منظر از منطقه دو نيا یحقوق تیوضع
 نموده مستقل دولت دو يیشناسا به اقدام هیروس و هستند المللنیب حقوق در یبودگدولت طيشرا

 ناچاربهوجود ندارد و  نهیزم نيدر ا یلیمجال بحث تفص ،یواژگان تيمحدود خاطر به البته است؟
 ونینوعاً به کنوانس ،يیشناسا یازهاینشیپ یدانان برا. حقوقشودیمبحث بسنده  اتیبه کل
 از را یبودگدولت یسنت یهاسنجه ،خود 4ماده کنند که در یم استناد و مراجعه دئويومونته 4333

 با رابطه یبرقرار تیظرف زین و یدائم یتیجمع مشخص، ینی: دولت مؤثر، سرزمداندیم قرار نيا
 و تیحاکم استقالل، مانند یگريد یارهایمع ها،سنجه نيدر کنار ا کرافورد مزیجها. دولت گريد

 از یمشخص زانیم الملل،نیب حقوق تيرعا در يیتوانا و ليتما بودن،یدائم همچون یعوامل
 شمرده الزم یبودگدولت تحقق یبرا زین را یحقوق نظم و کشورها گريد یسو از يیشناسا تمدن،
دولت اریمع نه و جهینت را هادولت گريرابطه با د یبرقرار تیظرف کرافورد ان،یم نيدر ا 31است.
به نظر  31.کندیم ادي یبودگدولت یمحور اریمع عنوان با استقالل از مقابل، در و داندیم یبودگ

 باال یارهایمع تحقق ه،یروس یسو از يیشناسا هنگام شده،مطرح یارهایمع چارچوب در رسدیم
 قلمرو در واقع یهانیسرزم بر حاکم مشروع دولت الملل،نیب حقوق طبق. است مناقشه محل
. ردیگیدربرم را لوهانسک و دونتسک یهااستان که است نياوکرا یمرکز دولت ن،ياوکرا

با  ازجملهالبته  ،ینياوکرا شهروندان منحصراً بسا چه و اصوالً مناطق نيا تیجمع نیهمچن
  33.دينمایم مبهم زین یدائم تیجمع تحقق جهینت در و هستند روس یقوم یها هشير

 نه،یزم نيهستند. در ا یجد ديمحل ترد زیو استقالل ن یدائم نیسرزم ةدو سنج ن،يبر ا افزون
در  (uti possedetis)نظر، بنابر قاعده و اصل تصرف  دو نهاد مورد ،وِلِر مارکبه نظر پروفسور 

شده  فيتعر نيدر چارچوب اوکرا یواحد استان عنوان به قبالً که هستند ینیسرزمة همان محدود
 تنها یبيطور تقرکرد، به يیشناساها را آن هیروس ونیکه فدراس یواحدها، زمان نياز ا کيبود. هر 

 
37. Crawford, James, The Creation of States in International Law, 2nd Edition, Oxford, Oxford 

University Press, 2006, pp. 46-95. 
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بود که  یدولت اریتحت اخت یمابق 11؛داشتند کنترل تحت را خود یفرض دولت نیسوم سرزمکي
 ادشدهي یواحدها ايکه آد کنیمطرح مها ديترد نيان امر یاز آن بودند و هم يیها در صدد جداآن
 یدولت نیمؤثرِ محرز بر سرزمکم داشتن کنترل دست ايشده فيتعر ینیسرزم یتوانند مدعیم

 یها تسرنیسرزم آن کامل حد به را خود يیشناسا صراحتاً هی. روسریخ ايباشند  شيخو يیِادعا
 زیانگمناقشه اریبس زین واحد دو نيا یاز سو« استقالل»ة ستيتحقق با ن،يداده است. افزون بر ا

کامالً به  ،یخارج مناسبات با مرتبط ماتیتصم و اقتصاد ت،یامنة نیها در زمآن راياست ز
 و بافت در زین را 4141 در مناطق نيا استقالل اعالم یحتاند. وابسته مانده هیروس ونیفدراس

 3است که اگرچه طبق ماده  یگفتن زین 14.دانندیم نيدر اوکرا هیروس مسلحانة ةمداخل ةجینت یحت
 دولت کي یاسیس تيموجود در گريد یهادولت یسو از يیشناسا دئو،يومونته ونیکنوانس
 از متأثر یالمللنیب ةجامع در آن ةنديآ و یاسیس تیوضع رسدیم نظر به ندارد، ینقش مستقل

 تيحکا هادولت معاصر ةيرو ن،يا بر افزون. ستا هادولت گريد یسو از يیشناسا تیکم و تیفیک
که استقالل  است معلوم کینشده است. ن یعرف ونیکنوانس نيا 3از آن دارد که اصوالً ماده 

 ،هیسال صورت گرفت و جز روس 1پس از  زین هیخود روس یاز سو یدونتسک و لوهانسک حت
 زیو ن یمرکز یقايو افر کاراگوئهیونزوئال، سودان، بالروس، ن ه،يسور یعنيچند کشور معدود 

 يیشناسا رااستقالل  نيا ،گرجستان در یجنوب یایاوست و ايآبخاز ةخودخواند یهایجمهور
 نظر به ه،يپا نيا بر. دارد تیوضع نيا به یالمللنیب ةجامع ناخوش یرو از نشان که اند دهکر
 بودندولت از توانینم دولت، بودنیلزوم مؤثربودن و قانون یِکل اریمع دو ةيپا بر رسد یم

 سخن گفت.  هیروس طرف از يیدونتسک و لوهانسک در زمان شناسا
 یسو ازاستقالل دونتسک و لوهانسک  يیدر خصوص شناسا توانیم که یگريد ةنکت

 ايدارد، بحث عجوالنه و زودرس  تیو اهم تیموضوع نهیزم نيشد و به نظر در ا ادآوري هیروس
 ها،دولت يیشناسا» دارد،یم انیب کاسسه ویآنتونکه پروفسور  گونههمان. است آن بودنزودهنگام

 یوقت ژهيوبه باشد، داشته یپ در یحقوق یامدهایپ است ممکن رد،یگ صورت عجوالنه که یزمان
 ممکنباشد.  یحاصل جنگ داخل ايکشور موجود  کي از جداشدنحاصل  ،ديجد تيموجود که

 حالت یبرا یواقع طيشرا نکهيا از قبل هادولت شناختنتیرسمبه یعني زودهنگام، يیشناسااست 
 یو 14.«شود یتلق نفعیذ دولت یداخل امور در یرقانونیغ ةمداخل مثابهبه د،شو ایمه شدندولت

 
ل اين مناطق در بخشی که تحت کنتررا توان فرض تحقق دولت بودگی، نمیاگرچه در صورت تحقق ساير شرايط دولت. 04

 از نظر دور داشت. است،
41. Weller, Marc, "Russia’s Recognition of the ‘Separatist Republics’ in Ukraine was Manifestly 

Unlawful", ejiltalk, 9 March 2022, available at: <ejiltalk.org/russias-recognition-of-the-separatist-

republics-in-ukraine-was-manifestly-unlawful/>, last seen 13th October 2022.  
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 یجمهور يیشناسا بودنزودرس سندگان،ينو یبرخ نظر به ارجاع با دگاه،يد نيا انیب از پس
را  4334 ةيژانو 40 در سیسوئ و شياتر یعني يیاروپا ةجامع یاعضا یبرخ یسو از یکرواس

از قلمرو مورد  سومکي توانستیم تنها یکرواس یجمهور زمان، آن در چون کشد؛یم شیپ
 یهایجمهور خصوص در امر نيا که است توجه جالب 13.کندرا کنترل  شيخو یادعا

 قلمرو رفت، اشاره ترشیپ که گونههمان رايز کندیم صدق زین لوهانسک و دونتسک ةخودخواند
است که  یمساحت برابر به سه کياست، نزد کرده يیشناسارا  آن هیکه روس شانيا یمورد ادعا

 .دارند کنترل آن بر هیروس يیشناسا زمان در هایجمهور نيا
 اند،شده جاديا زور به توسل با که يیهادولت يیشناسا تیمشروع عدم بحث ن،یهمچن

 معلوم کیاست. ن اشاره ةستيشا ،مطالعه مورد موضوع بافت در که است یگريد مهم موضوع
در  یدي، ترد4334در  مسونیاستموسوم به  ةينظر ةدنبال در و یکنون المللنیب حقوق در کهاست 

 یرقانونیاز اِعمال غ یکه ناش یگريد تیاصوالً هر وضع اي ديکشور جد يیضرورت عدم شناسا
و  4334ابراز داشته است، از  کرافورد مزیجپروفسور  کهچنان واقع، در 11زور باشد، وجود ندارد.

 یبود که تعهد یدر بحران منچور ملل ةجامع یهاو متعاقب قطعنامه مسونیاست ةينظرپس از 
 و میتحک از که یتعهد شد؛ داريپد المللنیدر ساحت حقوق ب 10یجمع يیشناسا عدم بر ريدا

 مطرح تعهد نيا که يیهاتیموقع از یکي. کندیم یریشگیپ یرقانونیغ یهاتیوضع تيتقو
 یاساس ربط،یذ تیوضع يیشناسا عدم یبرا استناد مورد بودنِیرقانونیغ که است یزمان د،شو یم
 هادولت ،یتیموقع نیچن در. است المللنیب حقوق از ريناپذتخلف یهنجار متضمن خاص طوربه و

عمل  عنوانبه نظر مورد تیوضع ايعمل  يیملزم به عدم شناسا ،یعرف المللنیب حقوق موجببه
 توسل منع ةقاعد نيادیبر سرشت بن دیبا تأک یوروست که  نیهم از 16.هستند یقانون یتیوضع اي

 از یناش تيموجود ،یمنچور در ژاپن یرقانونیغ ةمداخل یادآوري با و المللنیب حقوق در زور به
 از یکي فاقد جهینت در و استقالل فاقد و نشاندهدست را مداخله منع و زور به توسل ةقاعد نقض

 و یارض تیتمام هیعل هیتوسل به زور روس ه،يپا نيبر ا 11.داندیم یبودگدولت یهایژگيو
 تیممنوع و زور به یرقانونیغ توسل منع نيادیبن اصول ناقض ن،ياوکرا کشور یاسیس تیحاکم
استقالل دونتسک و لوهانسک که با  يیشناسا ،یسو گرياز د 11.رسدیم نظر به ینیسرزم تجاوز

 از ،یبودگدولت تحقق یبرا الزم یهایژگيو دارابودن بدون و هیروس ةتوسل به زور و مداخل
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45. Collective Non-Recognition  

46. Crawford, op.cit., pp. 159-160. 

47. Ibid., pp. 131-134. 

48. Green, James A. et al., "Russia's Attack on Ukraine and the Jus ad Bellum", Journal on the Use of 

Force and International Law, vol. 9, No. 1, 2022, p. 27. 
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 يیشناسا عدم بر ريدا هادولت تعهد نقض بارز مصداق ند،کرداستقالل  اعالم نياوکرا
 و مداخله منع اصل ،یعرف المللنیب حقوق طبق زور به یرقانونیغ توسل از یناش یها تیوضع
 .رسدینظر م به 4و  4 نسکیم یهانامهموافقت زین و یارض تمامت اصل

 تعهد ن،ياوکرا به ینظام ورشي یبرا هیروس یزهايدستاو از یکي رفت، اشاره ترشیپ کهچنان
 ةمنطق دو رهبران با کشور نيا ةسال 41 نامةموافقت طبق یجمع خود از دفاع به کشور نيا

مسائل مربوط به توسل به زور  یمقاله، مجال بررس نيدونتسک و لوهانسک است. ا طلبيیجدا
 مفهوم که است نيا دينمایم دايهو آنچه. ندارد را آن یهایژگيو و مشروع دفاع چارچوبدر 

 هیقض نيا در یعني. است آن اعمال یبرا دولت کي از شیب وجود متضمن یجمع خود از دفاع
 بر بتواند هیروس تا شوند محسوب دولت هاآن از یکي کمدست ايدونتسک و لوهانسک  ديبا

 ملل منشور 04 ماده طبق خود از دفاع یبرا الزم طيشرا تحقق صورت در البته و آن، اساس
اقدام  تیمشروع یاصول ضرورت و تناسب، مدع تيمسلحانه و رعا حملةهمچون وقوع  ،متحد

مردم  هیعل يیادعا دیتوقف ژنوس اي یریشگیپ یبرا یخود در مقام اعمال حق دفاع از خود جمع
برسد،  یداخل مسلحانة ةمخاصم سطح به جنگ اگر شود گفته ديشا. باشد منطقه دو نيا تبارروس

 ،(مؤثر تی)حاکمداشته باشند  اریرا در اخت نیاز سرزم یکنترل بخش طلبانيیکه جدا یبه نوع
 در دفاع که است مشروع قدر همان هاآن از تيحما در دفاع لذا و است شده جاديا دولت طيشرا
 از یبخش بر کنترل نظران،صاحب دگاهيد از مستنبط حال، نيا با. یمرکز دولت از تيحما

 یسو از متخاصم طرف عنوانبه یشورش طرف يیشناسا شرط اوالً یمورد نیچن در نیسرزم
از  یکنترل بخش ،یو در ثان ؛مستقل یکشور عنوانبه هاآن يیشناسا نه و ستا هادولت گريد

صرف کنترل بر  نکهينه ا 13وجود دارد، ديدولت جد کي جاديا تیمعناست که قابل نيبه ا نیسرزم
 کهچنان ن،یهمچن. شود دانسته یکاف یبودگدولت و تحقق دولت یبرا ،نیاز سرزم یبخش

 به منتسب انیشورش اقدامات اند،گفته یطلبيیجدا بر ناظر المللنیب حقوق به مربوط شمندانياند
 و دارد میکنترل مؤثر و مستق ،انیشورش اقدامات بر که است یدولت به منتسب ،یخارج دولت کي

 یهایریدرگ ةريدا از یمرکز حکومت و انیشورش انیم مسلحانه یهایریدرگ ،یحالت نیچن در
با توجه به  ن،يافزون بر ا 01.ردیگیم شکل یالمللنیب مسلحانة یهایریدرگ و خارج یالمللنیربیغ
 در یشورش طرف يیشناسا ،یالمللنیب مسلحانة یهایریدرگ شدنیالمللنیاز اشکال ب یکي نکهيا

 
چهارم، میزان،  اپ، چداخلیة الملل بشردوستانه؛ مخاصمات مسلحانحقوق بین ؛رنجبريان امیرحسین جمشید وممتاز،  .09

 .11، ص 4333

، سال یالمللنیب یمجلة حقوق، «تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور» ؛ضیايی، سیدياسر .54

 .411، ص 4313 بهار و تابستان ،14 شمارةوهفتم،  بیست
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 و دونتسک يیشناسا رسدیبه نظر م 04است، مستقل کشور عنوانبه یالمللنیربیغ یهایریدرگ
 ن،ياوکرا هیکشور عل نيا اریعتمام ورشيو  هیروس طرف ازمستقل  يیکشورها عنوانبه لوهانسک

 را رقم زده است.  یالمللنیب مسلحانة یریدرگ کي
 دانست، دولت یهایژگيو واجد را مزبور مناطق از کيچیه توانینم کهشد  مالحظه ترشیپ 

 که یبخش در رافرض تحقق دولت  توانینم ،یبودگدولت طيشرا ريسا تحقق صورت در اگرچه
 هم باز مناطق، نيا بودندولت فرض در یحت. داشت دور نظر از است طلبانيیجدا کنترل تحت

دونتسک و لوهانسک،  تبارانروس هیعل يیادعا دیژنوس توقف اي یریشگیپ یبرا زور یریکارگبه
 در یدادگستر یالمللنیب وانيد. رسدینم نظر به یضرور جهینت در و ستین موجود ةنيگز تنها
 و ینفت یسکوها ،یاهسته حاتیتسل کاراگوئه،ین یايدر قضا ازجملهخود و  يیقضاهيرو

 مقرررا  اریمع نیهم یدفاع از خود جمع تیمشروع یبرا ،کنگو یجمهور در مسلحانه یها تیفعال
 و دونتسک تبارانروس هیعل دیژنوس ارتکاب ةیفرضاگر  یحت رسدیم نظر به. است داشته

به  مبادرت توانینم همچنان ،باشد شريپذ قابل نياوکرا یمرکز حکومت یسو از لوهانسک
 دیاز ژنوس یریشگیپ ايتوقف  یرا تنها راهکار موجود برا یمسلحانه با تمسک به دفاع جمع حملة

 ،نياوکرا همچون هیروس نکهيا به نظر. کردقلمداد  یضرور نهیزم نيآن را در ا جهیدانست و در نت
 ون،یکنوانس نيا یهاتیاست، با توجه به ظرف دیمنع و مجازات ژنوس 4311 ونیطرف کنوانس

 و یریشگیپ یبرا متحد ملل سازمان دارتیصالح ارکان اقدام خواستار توانستیم ازجمله
 4144 مارس 46 موقت دستور در یدادگستر یالمللنیب وانيد عالوهبه 04.شود دیژنوس سرکوب

 پرتو در که کرد اعالم دیژنوس اتهام به راجع هیروس ونیفدراس هیعل نياوکرا یادعو با ارتباط در
 نیسرزم در زور ةجانبکي کاربرد مجوز سند، نيا نکهيا، 4311 ونیکنوانس موضوع و هدف
 محل بدهد، متعاهد اطراف از یکي به را يیادعا دیژنوس توقف اي یریشگیپ یبرا گريد یکشور

 03.است ديترد
 

 المللنیب حقوق در سازچاره ییجدا تحقق طیشرا و هاستهیبا. 3
 در. است یراستعماریغ ةنیزم در یخارج سرنوشت نییتع حق یهاجلوه از یکي ساز،چاره يیجدا

 ،یمرکز حکومت مخالفت رغمیعل که نداآن بر طلبيیجدا نیسرزم ساکنان فرض، نيا
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52. Quoted in: Dananjaya, Satyayundha Dhananjaya, op.cit., pp. 55-56. 

53. ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Order, 16 March 2022, para. 59. 
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همان  قاًیدق ریفرض اخ 01.ندينما نییتع ديجد یدولت نهادنانیبن قيطر از را خود یخارج سرنوشت
 .است افتهي نمو و نشو و شده داريپد آن در سازچاره يیجدا ةينظراست که  یمحمل و بستر

حق  زیآماطیاحت یانیب با آن در که بککِ يیجدا ةیقضکانادا در  یعال وانيد یاساس رأ بر
 و يیاستثنا اریبس واحوالو اوضاع طيرا در شرا یراستعماریدر بافت غ یسرنوشت خارج نییتع

نامدار حقوق  یاز علما یاریو نظرات بس 00بشر حقوق يیقايافر ونیسیکم ةيرو کرد، زيتجو خاص
 ،وسفي احمد یعبدالقو و تُوموشات نیستيکر ،کرافورد مزیج ،کاسسه ویآنتونهمانند  المللنیب

مطرح  طلبانهيیجدا مطالبات وفصلدر حل 06اعمال قابل ةقاعد عنوانبه سازچاره يیجدا ةينظر
 در را شيخو سرنوشت نییتع حق ديبا طلبيیجدا یهاگروه ،هينظر نيا ةيپا بر. است هشد

 از دارند حق تیاقل یهاگروه یعني ؛کننداعمال  شيدولت متبوع خو یارض تیتمام چارچوب
 یاسیس نظام در را هاکه مشارکت معنادار آن سمیفدرال و یخودگران همچون يیهاوهیش رهگذر
 حکومت اگر یول بندند؛ کار به را خود سرنوشت نییتع حق کنند، نیتضم شانمتبوع دولت
 یسخن به و دشو هاگروه نيا یسرنوشت داخل نییمانع اعمال حق تع ،تياکثر گروه اي یمرکز

 ةمنزلبه گاهآن کند، جاديا مانع کشور ةادار در هاآن برابر و مؤثر و معنادار مشارکت در تر،قیدق
 جاديا سرنوشت نییتع حق یرونیب ةجلو عنوانبه سازچاره يیجدا حق ،یجبران حلراه کي
و  تيرعا ،سرنوشت نییتع حق یدرون وجه یهاستهيبا که یمادام گر،يد یاگفته به. شود یم

 جاديا مهم شرط یول. ديآینم شیپ آن یرونیب وجه اعمال یبرا یمحمل و مجال ند،شومحقق 
 سرنوشت نییتع حق نیتأم به مربوط مذاکرات که است آن سرنوشت نییتع حق یرونیب وجه
 یباق جداشدن جز یراه چیه و برسد بستبن به توافق مورد یهاوهیش از یکي اساس بر یداخل

 01.نماند

 
، همدان، انتشارات الملل )دفتر اول: حق تعیین سرنوشت خارجی(حقوق بینة ینيحق تعیین سرنوشت در آ ؛عزيزی، ستار. 50

 .436، ص 4111دانشگاه بوعلی سینا، 

 :ن.ک ،حق تعیین سرنوشت، ازجملهة کمسیون افريقايی حقوق بشر در زمینة در خصوص روي .55
Solomon, Stefan, "Self-Determination in the Case Law of the African Commission: Lessons for Europe", 
Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, vol. 50, No. 3, 

2017 (Special Issue: Self-Determination and Indigenousness), pp. 217-241. 

56. Applicable Rule  

زيرا هواداران اين نظريه  داده شدترجیح  remedialة در ترجم« جبرانی» عبارتبر « سازچاره» عبارترو از اين .57

بايست  میبلکه  ،شودداستانند که بالفاصله پس از عدم رعايت حق تعیین سرنوشت داخلی، حق بر جداشدن ايجاد نمی هم
آمیز و برابر بست رسیده باشد و راهکار ديگری برای همزيستی مسالمتدرونی حق نیز به بنمذاکرات مربوط به تأمین وجه 

کند که با جدانمودن جوامع عنوان راهکاری عمل میهای اقلیت و اکثريت باقی نماند. در اين صورت، جدايی بهمیان گروه
ة ای جهت فیصلحل و چارهآورد و به اين ترتیب، راهزند و صلح را به ارمغان میرقیب و متخاصم، مهر پايانی بر مخاصمه می

نیز در  حییمفارسی معتبری همچون ـ  واژگان انگلیسی شود که در فرهنگآورد. اين نظر از آنجايی تقويت میمنازعه پديد می
، نگارندگانباور ساز استفاده شده است و به اين اعتبار، به از واژگان چاره و چاره remedialو  remedyهای برابر واژه



211    1041زمستان  /86 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هوادار یالمللنیب دانانحقوق نظرات یبررس اند،داشته انیب پژوهشگران که گونههمان
 واحوالاوضاع و طيشرا ن،يدکتر نيا به استناد یبرا که دهدیم نشان ساز،چاره يیجدا نيدکتر
 ادشده،ي نيدکتر به استناد زمان در واحوالو اوضاع طيشرا نيا همةالزم است و تحقق  یخاص

 و طيشرا اهم ساز،چاره يیجدا ةينظرهواداران  یهادگاهيبا کندوکاو در د شانيا 01.دارد ضرورت
 نیچن ،است یضرور ربطیذ ةينظراستناد به  یبرا هاآن زمانهم تحقق که را يیهاستهيبا

 یهانقض( ب ؛یداخل سرنوشت نییتع حق میرمستقیغ اي میمستق انکار( الف: شمارند یبرم
 کي نیسرزم از یبخش با طلبيیجدا گروه وندیپ( ج بشر؛ نيادیبن حقوق منظم و مستمر گسترده،

مراحل و  همة یهـ( ط 03؛«مردم» مفهوم قلمرو در طلبيیجدا گروه قرارگرفتن( د دولت؛
دارد  دیبه تأک ازین آنچه 61.یداخل سرنوشت نییتع حق احقاق یبرا یداخل ةنانیبواقع و مؤثر یها لح هرا
 64.ستین یکاف سازچاره يیتحقق جدا یبرا یسرنوشت داخل نییاست که صرف انکار حق تع نيا

 ةآستان مورد در ها،دولت ةيرو و يیقضاهيرو ن،يدکتر ةمطالع و شدهانجام یهاپژوهش ةيپا بر
 و متوسط یاآستانه از یبرخ. دارد وجود یکل دگاهيد دو زین سازچاره يیجدا به توسل تیمشروع
 تنها یبرخ. کنندیم تيحما ه،ينظر نيامکان تمسک به ا یباال برا یاآستانه از زین گريد بعض
 جانبهکي يیجدا هیتوج یبرا را افراد حقوق نيتریاساس ةگسترد نقض اي دیژنوس ظالمانه، الحاق

 و یخودمختار از هاتیاقل یمندبهره به یمرکز حکومت يیاعتنایب زین یگروه. دانندیم یکاف
. شمارندیم یکاف يیجدا حق جاديا جهت را موجود یخودگردان اراتیاخت نقض اي یخودگردان

 گروه یبرا را جانبهکي يیجدا بر حق تواندیم ینژاد ضیتبع و ديآپارتا استیس عمالاِ نیهمچن
 حکومت که شودیم جاديا یفرض در تنها يیجدا باال، ةآستان در واقع، در. کند جاديا ستم تحت
 داده انجام راستا نيا در را یاقدامات و شده گروه آن ینابود خواهان د،یژنوس ارتکاب با یمرکز
سرنوشت متعلق به  نییحق تع درخور نیاز تأم یاگر حکومت مرکز متوسط، ةآستان در یول باشد؛

 با برابر نحو به را هاآن یو اقتصاد یاسیس ،یورزد و حقوق فرهنگ یخوددار يیگروهِ خواستار جدا

                                                                                                                                        

تنها از لحاظ مفهومی، بلکه از نظر لفظی نیز درست بوده و بر استفاده از در ادبیات حقوقی فارسی، نه« سازچاره»کارگیری  هب
 برتری دارد.« جبرانی»

، «لل عرفیالمحقوق بینة عنوان قاعدساز يا جبرانی بهارزيابی وجود حق بر جدايی چاره» ؛نواری علی حبیبی، همايون و. 56

 .414، ص 4333زمستان  و  ، پايیز04 شمارة، المللیحقوقی بین مجلة

 : ن.کساز، برای آگاهی از مفهوم مردم يا خلق در بافت جدايی چاره. 59
Glen, Anderson, "Unilateral Non-Colonial Secession in International Law and Declaratory General 
Assembly Resolutions: Textual Content and Legal Effects", Denver Journal of International Law and 

Policy, vol. 41, Issue 3, January 2013, pp. 350-353.  

 .414-411، صص همان ،نواریحبیبی و . 84

مطالعات ، «المللکاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بینة طلبی منطقاستقالل» ؛زاده، امین و ديگرانکرم .81
 .300، ص 4114، تابستان 4 شمارة، 04 دورة، حقوق عمومی
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 هاآن سکونت محل نیسرزم در یخودگردان بر ناظر یهاخواسته نیتأم از و نکند نیتأم تياکثر
 . شودیم جاديا يیجدا بر حق ،کنداجتناب 

 طيشرا در و هيثانو یحق عنوانبه تنها جانبهکي يیجدا حق که است ادکردي ةستيشا نیهمچن
 و ظلم که کرد استفاده آن از توانیم یصورت در تنها و شودیم داريپد يیاستثنا و خاص اریبس

 که باشد دهیرس یاآستانه به بشردوستانه حقوق و بشر حقوق ةگسترد و یجد نقض و یعدالتیب
 یبرا یواقع و مؤثر حلراه چیه و برده انیم از را تیاقل و تياکثر انیم یستيهمز امکان

 تیقابل یباال ةآستان در دیژنوس ارتکاب یِبسندگ ذکر 64.باشد نمانده یباق زیآممسالمت وفصل حل
 ة. در واقع، در آستانستین هينظر نيا طيشرا گريد گرفتندهيناد یمعنا به ساز،چاره يیجدا اِعمال

حقوق بشر،  مندنظامنقض  یعني سازچاره يیجدا یهاستهيبا و هاشرط از یکي چارچوب در باال،
 .است شده گرفته نظر در نقض نيا سطح نيباالتر و نيبارزتر عنوانبه دیژنوس

 

 دونتسک و لوهانسک مورد در سازچاره ییجدا ةینظرتحقق  ی. بررس0
 ةينظراعمال  تیقابل ديیتأ یبرا یتحقق دو شرط اساس رسدیم نظر به ن،یشیپ گفتار سه ةيپا بر

 یضرور هاآن یبرا جانبهکي يیجدا زيتجو و لوهانسک و دونتسک تیوضع بر سازچاره يیجدا
 ک،یستماتیس نقض شرط چارچوب در مناطق نيا تبارانروس هیعل دیژنوس ارتکاب( 4: است
 یناتوان ةجینت در هاتالش همةمذاکرات و  دنیرسبستبنبه( 4 بشر؛ حقوق درازمدت و ديشد

 . نسکیم یهانامهموافقت یاجرا در نياوکرا
 را ینظام ةژيو اتیخود در قالب عمل مسلحانة ورشيخود، هدف از  یونيزيدر نطق تلو نیپوت

 فيیک ميرژ یسو از دیژنوس و و ریتحق با سال، هشت یبرا که کرد عنوان یمردم از تيحما
 زبانانروس کشتار و قراردادنهدف حال در نياوکرا که کرد عنوان نطق نيا در او. اندبوده مواجه
 یهااستان تبارانروس هیعل نياوکرا دولت دست به دیژنوس ارتکاب یادعا. است نياوکرا شرق

مطرح شده است که  یدر حال نیپوتخاص  طوربه و یروس مقامات یسو از لوهانسک و دونتسک
 هیعل دیامر اثبات ارتکاب ژنوس نیمناطق ندارد و هم نيبر ا یکنترل کامل 4141از  نياوکرا
 قرائن و شواهد خود یادعا یبرا هیروس که است آن تیواقع. دکنیم دشوار را آنجا تبارانروس
 یسازکنشهير یمدع متحد، ملل سازمان صحن در یسند پخش با تنها و نداده ارائه را یامثبته
 زین نیشیپ یها بخش در کهچنان البته. است لوهانسک و دونتسک در واقع یرنظامیغ تیجمع
 لوهانسک و دونتسک طلبانيیجدا و نياوکرا یمرکز دولت یروهاین انیم یهایریدرگ آمد،

 میونکي از شیب یداخل یآوارگ موجب و داشته یاریبس یانسان تلفات ه،یروس یبانیپشت تحت

 
 .411-401، صص پیشین ؛: ويسی چمه و عزيزین.کبیشتر در اين زمینه: ة برای مطالع. 82
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 طرف دو هر یسو از بشر حقوق نقض از یدانیم یهاگزارش نیهمچن. است شده نفر ونیلیم
 یسو مبادرت به بازداشت خودسرانه و شکنجه را از هر دو ازجملهدارند و  تيحکا هایریدرگ

 سهيمقا دیژنوس تيجنارا با  هانقض نيا از کيچیه توانینم گمانیب یول 63.کنندیم ديیتأ دانیم
 برخالف و مخالفت در که شودیم تيتقو شتریب یزمان دگاهيد نيا. داد آن ارتکاب به یرأ و کرد

 ةتیکم لوهانسک، و دونتسک یهامنطقه در انیرنظامیغ یسازکنشهير بر ريدا هیروس یمدعا
 روز 40 یعني 4144 ةيفور 3 در خود یادوار گزارش نیهشتم یانيپا مالحظات در بشر حقوق

 از تباران،روس هیعل يیزدانسل ارتکاب ةيپا بر نياوکرا به هیروس ینظام ورشي آغاز از شیپ
 یدر راستا نياز اقدامات اوکرا ن،يدر اوکرا یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم یاجرا تیوضع
مناطق دونتسک و لوهانسک که  یتیامن تیوضع ریو بهبود چشمگ انیرنظامیاز غ تيحما تيتقو

و شهر سواستوپول که موقتاً تحت  مهيخودمختار کر یجمهور زیو ن ستندیتحت کنترل دولت ن
  61.کرد دیتمجقرار دارد،  هیروس ونیاشغال فدراس

در مخاصمات  انیرنظامیاز غ تيحما یمل راهبرد بيدر ادامه، از عدم تصو تهیکم البته
 شرق در ینیزم یهانیم از یناش شدگانو کشته انیو آمار زخم 4131 یزمان دورةمسلحانه تا 

بر مناطق دونتسک  نيعدم کنترل دولت اوکرا توجه به با در واقع، 60.کرد ینگران ابراز زین نياوکرا
بر  رياست، فقدان شواهد و قرائن مثبته دا دهیرس زیبشر ن حقوق ةتیکم ديیو لوهانسک که به تأ

 حقوق ةتیکم دگاهيد زین و نياوکرا دست به آن ارتکاب بودنپشتوانهیب و دیژنوس تيجناوقوع 
 ن،ياوکرا یمرکز دولت یسو از مزبور مناطق در انیرنظامیغ از تيحما تیوضع خصوص در بشر
مستند و  متقن، ،یحقوق نظر از نه،یزم نيا در هیروس یکه ادعا رسدیم نظر به ،رفتههمیرو

 .نباشد مستدل
 درخواست و 4141 در لوهانسک و دونتسک استقالل اعالم از پس کهشد  اشاره نیهمچن

 یروهاین و یمرکز حکومت انیم یاپراکنده مسلحانة یهایریدرگ 66ه،یروس به الحاق یبرا ها نآ
 با. گرفت شکل هیروس ینظام یهاگاني میمستق مشارکت یحت و یبانیپشت با مناطق نيا
 نيا بر یمرکز حکومت مجدد کنترل از هیروس میب و ادشدهي مناطق در نياوکرا یروهاین یشرویپ

 و کیلوواسيا لوهانسک، یسو به را یاریعتمام ورشي یروس یروهاین 4141 اوت در مناطق،
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 رو هاکشته و تلفات آمار ها،یریدر درگ هیروس میو ورود مستق یبانیبا پشت 61.کردند آغاز وپوليمار
 گرفتند اریاخت در را شهرها یبرخ کنترل گريد بار لوهانسک و دونتسک یروهاین و رفت یفزون به
آلمان و  یگریانجیم با که بود آن از پس. شدند متحمل را يیهاشکست ینياوکرا یروهاین و

متشکل از  61نياوکرا خصوص در جانبهسه تماس گروهگروه موسوم به  انیم یفرانسه، مذاکرات
 یهانامهموافقت یدرگرفت که به امضا 63اروپا یو همکار تیو سازمان امن هیروس ن،ياوکرا

 ندگانينما دست به 4140 ةيدر فور 414 نسکیمو  4141در سپتامبر  411 نسکیمموسوم به 
 ةندينما اروپا، یهمکار و تیامن سازمان ةندينما لوهانسک، و دونتسک خودخوانده یهایجمهور

 .دیانجام نياوکرا ةندينما و هیروس
آتش ن،يا وجود با. بود دونباس ةمنطق در یفور بسآتش یبرقرار نسک،یپروتکل م هدف

 لوهانسک ةدو منطق یروهاین حملةو  دینجامیمخاصمات ن ینداشت و به توقف دائم یدوام بس
کامل پروتکل  یموجب فروپاش ن،ياوکرا یدونتسک به مناطق تحت کنترل حکومت مرکز و
 و بود وخامت به رو همچنان 4141 دوم ةمین در دونباس ةمنطق یتیامن تیوضع 14.شد نسکیم

 گروهخاطر، رهبران  نیمنطقه آغاز شد. به هم نيدر ا هایریدرگ ديبا تشد زین 4140 در
 نسک،یدر م هيفور 44 در گريبار د ن،يو اوکرا هیمتشکل از فرانسه، آلمان، روس 13ینرماند

 بود، دهیرس خود اوج به که یااز شدت مخاصمه دندیکشور بالروس، گرد آمدند و کوش تختيپا
 سر بر ،یساعت 46 یمذاکرات ماراتن از پس. شنديندیب آن یبرا یاسیس یحلراه و بکاهند

 به مربوط اقدامات ةبست» در نکته 43 قالب در توافق نيا و آمد عمل به توافق ديجد یبس آتش
 در. شد یزيریپ شود،یم شناخته 4 نسکیم عنوان با که ،«نسکیم یهانامه موافقت یاجرا

 به ینرماند گروهرهبران  ،شدصادر  4 نسکیم نامةموافقت یامضا متعاقب که یمشترک ةیانیب
 گونهچیه نبود بر دند،کر حيتصر نياوکرا ینیسرزم یکپارچگيو  تیبه حاکم شيتام خو احترام

 نفوذ یریکارگ هب بر ريدا راو قصد خود  دیتأک زیآممسالمت انحصاراً راهکار یبرا ینيگزيجا
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 نیهمچن 11.کردند اعالم نامهموافقت یاجرا لیتسه یبرا متبوعه یها طرف بر شيخو
 مخاصمه وفصلحل ی، مبنا4 نسکیم نامةتوافق نمودند که موافقت ینرماند گروه یها طرف

 .باشد ندهيآ در
 صیتلخ نیچن توانیرا م 4 نسکیم نامةموافقت ةگانزدهیس یبندها یهانکته نيترمهم 
 لوهانسک و دونتسک یهااستان از یمشخص یهابخش در کامل و یفور بسآتش( 4: کرد

 در هاآن استقرار و یریدرگ طرف دو هر یسو از نیسنگ حاتیتسل کردنخارج( 4 ن؛ياوکرا
 شروع بسآتش آغاز از پس روز 4 حداکثر ديبا که یتیامن ةمنطق جاديا هدف با و برابر یافاصله

 نیسنگ حاتیتسل خروج و بسآتش نظام یوارس و شيپا( 3 ابد؛ي انيپا روز 41 طول در و شود
 مطابق یمحل انتخابات یبرگزار سر بر گفتگو انجام( 1 اروپا؛ یهمکار و تیامن سازمان دستبه

 یهابخش در یمحل یريخودمد موقت دستور به راجع» کشور نيا قانون و نياوکرا نیقوان
 قانون ةيپا بر هابخش نيا ةنديدر خصوص آ زیو ن 10«لوهانسک و دونتسک یهااستان از یخاص

 و یعموم عفو( 0 رد؛یگیم قرار ژهيو نظام تحت قانون نيا طبق که یقلمرو نییتع نیهمچن و ادشدهي
 از ینیمع یهابخش در دادهرخ عيوقا با مرتبط اشخاص مجازات و آزار و تياذ یسازممنوع

 و یآزادساز( 6 نه؛یزم نيا در خاص یقانون بيتصو رهگذر از نياوکرا لوهانسک و دونتسک
 ،یدسترس یسازفراهم( 1 اند؛شده بازداشت یرقانونیغ صورتبه که یافراد و هاگروگان ةمبادل
 سازِکار کي اساس بر ازمندین افراد به بشردوستانه یهاکمک منيا عيتوز و ینگاهدار ل،يتحو

 یدادوستدها ازجمله یو اقتصاد یاجتماع یوندهایپ کامل ةاعاد چندوچون فيتعر( 1 ؛یالمللنیب
 مناطق یبانک نظام بر نياوکرا مجدد تيريمد و هاپرداخت گريد و قوقحمانند پرداخت  یاجتماع
 که مخاصمه ةمنطق کل در نياوکرا دولت به یدولت یمرزها کنترل ةاعاد( 3 مخاصمه؛ از متأثر
 لحاظ با و 4140 انيپا در یاسیس کامل وفصلحل با و آغاز یمحل انتخابات از پس نخست روز
 مزدوران زین و ینظام زاتیتجه مسلح، التیتشک خروج( 41 ابد؛يیخاتمه م 44 شمارة ةنکت

 نياوکرا یاساس قانون اصالح( 44 ؛یرقانونیغ یهاگروه سالح خلع و نياوکرا نیسرزم از یخارج
 از ینیمع یهابخش خاص یهایژگيو لحاظ با يیتمرکززدا آن، یدیکل عنصر که 4140 انيپا تا

 در موافقت و بحث( 44 ؛مهیضم پانوشت در مقرر اقدامات طبق لوهانسک و دونتسک یهااستان
 با مرتبط موقت دستور به راجع نياوکرا قانون ةيپا بر یمحل انتخابات با مرتبط مسائل خصوص

 تماس گروه چارچوب در لوهانسک و دونتسک هااستان از یخاص یهابخش یريخودمد
 در یکار یهاگروه جادياز رهگذر ا ازجمله جانبهسه تماس گروه تیفعال شيافزا( 43 جانبه؛ سه
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 16.نسکیم یهانامهموافقت ربطیذ ابعاد یاجرا مورد
در قانون  ديکه با یاقدامات ی، به برشمار44 شمارة ةنکت ةمیضم پانوشت است یگفتن

 یهااستان از ینیمع یهابخش یمحل یريراجع به دستور موقت مرتبط با خودمد نياوکرا
 یآزاد: سازدیم مشخص نیچننيا را هاآن و پردازدیم شوند، گنجانده لوهانسک و دونتسک
 لوهانسک و دونتسک یهااستان از ینیمع یهابخش در دادهرخ یدادهايرو با مرتبط اشخاص

 خودگردان دولت مشارکت ؛یزبان سرنوشت نییتع بر حق ض؛یتبع و تياذ و آزار مجازات، از
 و دونتسک یهااستان از یخاص یهابخش در هادادگاه و هایدادستان یرؤسا انتصاب در یمحل

 در ربطیذ یمحل مقامات با یمرکز يیاجرا ارکان یسو از نامهموافقت انعقاد امکان لوهانسک؛
 و دونتسک یهااستان از ینیمع یهابخش یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع خصوص

 از ینیمع یهابخش یاقتصاد ـ یاجتماع ةتوسع از نياوکرا حکومت یبانیپشت لوهانسک؛
 یمرزنیب یهمکار به یمرکز يیاجرا ارکان کمک لوهانسک؛ و دونتسک یها استان
 یآزاد ه؛یروس ونیفدراس مناطق با لوهانسک و دونتسک یهااستان از یخاص یها بخش

حفظ نظم  یبرا یمردم یکيچر یهاگاني جاديا به راجع میتصم اتخاذ در یلمح یشوراها
 زودهنگام ةخاتم عدم و لوهانسک؛ و دونتسک یهااستان از ینیمع یهادر بخش یعموم

 یعال یشورا یکه از سو هیدر انتخابات اول یانتخاب یمحل یمعاونان و مقامات شورا اراتیاخت
 11.اندمنصوب شده اشدهيطبق قانون  11نياوکرا

 از نياوکرا ینظام یروهاین انیم پراکنده یهایریدرگ بس،آتش شدنيیاجرا رغمبه
 از هیروس یبانیپشت به لوهانسک و دونتسک ةخودخواند یهایجمهور یروهاین و سو کي

 حاتیهر دو طرف اعالم کردند که تسل 13.داشت ادامه همچنان مناطق یبرخ در گريد یسو
 یهایریدرگ 14ویدبالتسدر شهر  ژهيوبه 11.کنندینمخارج  یریدرگ ةخود را از منطق نیسنگ
پس از  14.شدمنجر  خواهانيیجدا دست به شهر نيا اشغال به سرانجام که نمود رخ یديشد

 یروهاین. کرد فروکش یاندک نبرد ه،یروس هوادار خواهانيیجدا دست به ویتصرف دبالتس
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خود را از خطوط  حاتی، تسل4140 ةيفور 46 در نياوکرا و هيفور 41 در لوهانسک و دونتسک
 13.ندکردمقدم جبهه خارج 

را در خصوص  یقانون 4140مارس  41، در 4 نسکیم نامةموافقت رویپ ن،ياوکرا پارلمان
، به نفع 4143 ریدسام 44سپس در  11.کرد بيتصو دونباس ةبه منطق ژهيو تیموقع یاعطا
 با کار نيا 10.داد یرأ طلبانيیتحت کنترل جدا یمحدود به مناطق شرق یخودگران یاعطا

 ةخودخواند یهایجمهور رهبران طرف از هم و نياوکرا انيگرایمل یسو از هم ،یاديز انتقادات
 ةمنطق در هیروس یاشغالگر يیشناسا را آن نياوکرا انيگرایمل. شد روروبه لوهانسک و دونتسک
از  4 نسکیم نامةموافقت ةيسوکي رییتغ را آن لوهانسک، و دونتسک رهبران و خواندند دونباس

 ةريجزاعالم کردند که همچون آنچه در مورد شبه 4140قلمداد و در ژوئن  یحکومت مرکز یسو
 یزيربرنامه طبق که یحال در. هستند هیروس ونیفدراس خاک به الحاق خواهان داد، رخ مهيکر

 دونتسک خلق یجمهور رهبر د،شوبرگزار  4140اکتبر  40در  نياوکرا یقرار بود انتخابات محل
 ،یبه هر رو 16.شودیم برگزار اکتبر 41 در یجمهور نيا یمحل انتخابات کرد اعالم یفرمان یط

 یمحل انتخابات ن،ياوکرا یمرکز حکومت یهامخالفت و فراوان یهاوقوسپس از کش
 و ویدبالتس تصرف از پس رفته،همیرو 11.شدبرگزار  4141نوامبر  44و لوهانسک در  نتسکود

 کهچنان و داشت وجود همچنان پراکنده یهایریدرگ ن،ياوکرا در دونباس ةمنطق سومکي اشغال
 نياوکرا به هیروس ةگسترد ورشي. شد زیاز هر دو طرف ن یآمد، منجر به تلفات زین کميدر بخش 

 ديجد یاکشور را وارد مرحله نيرا فروپاشاند و ا 4 نسکیم نامةموافقت عمالً زین 4144 ةيفور در
 .کرد یریدرگ و تنش از

 و طيشرا نداشت، دور نظر از نسکیم یهانامهموافقت خصوص در ستيبایم که یانکته
 از و ینظام ةمداخل با هیروس که یزمان یعني ست؛ا هاآن امضا و نيتدو هنگام حاکم واحوالاوضاع

ملحق  شيبه قلمرو خو تيجدا و در نها نيرا از خاک اوکرا مهيکر ةريجزشبه زور، به توسل قيطر
 هاروس نفوذ اعمالحاصل  ديرا هم با نسکیم نامةمندرج در موافقت طيشرا رسدیم نظر بهکرد. 

 در یشرق يیاروپا مطالعات مرکز 4144 هم 41 گزارش سندگانينو که گونههمان واقع، در. دانست
 یبرا یحلراه یاریبس ديد از که هانامهموافقت نيا شد مشخص سرانجام دارند،یم انیب استکهلم
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 مبدل مشکل از یبخش به خود سرانجام شدند،یم محسوب دونباس منطقة در بحران صلةیف
 فرض به ها،آن مفاد یاجرا در نياوکرا یناتوان ن،يا از گذشته. افزود اوضاع وخامت بر و 11شدند

 یهابخش در که گونههمان چون ؛شود سازچاره يیجدا تحقق موجب ندتواینم هم صحت
 از پس هم آن ها،تالش همة نشدیمنتف و بستمذاکرات به بن دنیشد، رس یادآوري نیشیپ

 یضرور یشرط ساز،چاره يیجدا اعمال یبرا یضرور یهاستهيبا و طيشرا گريد تحقق احراز
 .رودیم شمار به

 نیهمچن و رفت مناقشه محل مناطق تیوضع و یجار طيشرا از که یوصف به توجه با
 در هیروس یحقوق یمبان و سازچاره يیجدا ةينظرتحقق  یهاستهيبا خصوص در که یمطالب
 ارتکاب به نياوکرا دولت اقدام بر یمبن هیروس یادعا رسدیم نظر به آمد، آن به یازيدست

 سازگار قرائن و شواهد با و بوده پشتوانه فاقد دونباس، ةمنطق تبارانروس هیعل دیژنوس تيناج
در دستور موقت  ،یدادگستر یالمللنیب وانيد میبدانکه  شودیم تيتقو یزمان نظر نيا .ستین

مارس  46 درکه  دیدر خصوص اتهام ارتکاب ژنوس هیروس هیعل نياوکرا یخود در رابطه با دعوا
 نیدر سرزم دیدال بر وقوع ژنوس یصادر کرد، رسماً اعالم نمود که مدرک و مستند 4144
 گمانیاست که ب یاسیآنچه صورت گرفته، در حد قتل مخالفان س 13ندارد. اریدر اخت نياوکرا

مناطق دونتسک و  یبرا سازچاره يیجدا تحقق یهاستهيبا چارچوب در را آن توانینم
 کسرهي دونباس ةمنطق تبارانروس یداخل سرنوشت نییتع حق نکهيا. دکر یلوهانسک بررس

 یخارج سرنوشت نییتع حق اعمال جز یراهکار و چاره چیه و گرفته قرار یتخط و انکار مورد
 نیالطرفیمرض یحلراه افتني امکان نیهمچن. است یجد ديترد محل یراستبه نمانده، یباق
 نيا يیجدا از یریجلوگ و لوهانسکبه مناطق دونتسک و  عیوس یخودمختار یاعطا یبرا

 دهیانجام بستبن به مشترک یحلراه افتني که گقت توانینم و دارد وجود کماکان مناطق،
 يیجدا ةينظراعمال  طياز شرا یکياشاره رفت،  زین نیشیپ یهابخش در کهچنان رايز است
 دونتسک یهااستان ،نگارندگانبه باور  ه،يپا نيا بر. است مذاکرات دنیرسبستبنبه ساز،چاره

 آن از یبرخوردار ستةيشا جهیو در نت سازچاره يیجدا یهاستهيبا و طيشرا واجد لوهانسک، و
 .ستندین
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 جهینت
 وانيد به یميتقد ،کوزوو استقالل ةیاعالم یمشورت ةينظرخود در  یکتب حةيالدر  هیروس دولت

 یبرا سازچاره يیجدا شدنيیاجرا به تواندیم هاآن تحقق که را یطيشرا ،یدادگستر یالمللنیب
 ؛یمرکز دولت یسو از آشکار مسلحانة حملة: الف( شماردیبرم نیچن ،نجامدیب ستم تحت یگروه

 تنش وفصلحل یبرا هاتالش همة دنیرسبستبنبه( ج بحث؛ مورد مردم تيموجود ديتهد( ب
 یاآستانه که يیهاشرط موجود؛ دولت یساختارها چارچوب در یمرکز دولت و یقوم گروه نیب

 که ستا هاشرط نیهم ةيپابر  رسدیم نظر به. ردیگیم نظر در سازچاره يیجدا تحقق یبرا باال
 مبادرت يیشناسا نيا تيتقو جهت نياوکرا به ورشي و لوهانسک و دونتسک يیشناسا به هیروس

دونتسک و لوهانسک را،  يیشناسا ةیقضدر  هیروس یحقوق یمبان توانیم رونيا از. است جسته
در  یجمع( دفاع از خود دسته4 :کرد یبنددسته محور سه در باال، گانةسه یهادر تناظر با شرط

و کمک  یهمکار ،یدوست ةنامموافقت رویبه دونتسک و لوهانسک پ نياوکرا مسلحانة حملةبرابر 
 یبرا نياوکرا ی( تالش حکومت مرکز4دو منطقه؛  نيو رهبران ا هیروس انیساله م 41متقابل 

 از يیزدانسل ارتکاب از یریشگیپ لزوم و لوهانسک و دونتسک مردم هیعل يیزداارتکاب نسل
 یاجرا در نياوکرا یناکام( 3 مناطق؛ نيا در ساکن زبانروس تیجمع هیعل نياوکرا دولت یسو

 نيآخر و هاتالش همة دنیرسبستبنبه بر دال یشاخص مثابه به 4 و 4 نسکیم یهانامهموافقت
 .يیجدا بودنچاره

 و دونتسک ةخودخواند یهایجمهور یبودگدولت یبرا الزم یارهایمع فقدان بر افزون
 و شدهفيتعر نیسرزم مؤثر، دولت یهاسنجه تحقق خصوص در یجد ديترد ژهيوبه و لوهانسک
 وندیپ ت،يموجود دو نيا استقالل يیشناسا در یالمللنیب ةجامع زیناچ اریبس اقبال زین و استقالل

حاصل  تیوضع تیعدم مشروع ،جهینت در و مسلحانه ةمداخل با هاآن استقالل اعالم یانکارناشدن
 نقض و هیروس دست به منطقه دو نيا استقالل يیشناسا تیمشروع عدم رفته،همیاز آن و رو

 رسدیعدم مداخله، به نظر م و یارض تیتمام به احترام مانند یمهم اریبس یالمللنیب تعهدات
حاکم  واحوالاوضاع به توجه با زین سازچاره يیجدا ةينظراعمال  یالزم برا یهاستهيبا و هاشرط
بر  نياوکرا یبا توجه به عدم کنترل مؤثر حکومت مرکز رايمناطق محقق نشده است ز نيبر ا

 يیادعا ارتکاب ،یکاف مدارک و شواهد نبود و سو نيا به 4141 از لوهانسک و دونتسکمناطق 
 . دينماینم اثبات قابل نياوکرا دولت یسو از مناطق نيا در ساکن تبارانروس هیعل دیژنوس

 به را نسکیم یهانامهموافقت مفاد یاجرا در نياوکرا دولت یناتوان توانینم گر،يد یسو از
و  گانهيرا  يیبتوان توسل به جدا رسدینم نظر به چون کرد، ریتعب هاتالش همة دنیرسبستبن
به  عیوس یخودمختار یچارة کار در داستان دونتسک و لوهانسک دانست و امکان اعطا نيآخر
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 که یتیامن مشروع منافع وجود رغمیعلوجود دارد.  نياوکرا یارض تیمناطق با حفظ تمام نيا
 نظام در تبارهاروس سرنوشت نیهمچن و خود یمرزها با ناتو یگيهمسا خصوص در هیروس

 و نامبرده خودخواندة یهایجمهور جانبةکي يیجدا نگارندگان، باور به ،دارد نياوکرا یاسیس
 و هيرو. ستین الملل نیب حقوق نيمواز با منطبقمستقل،  يیهادولت عنوانبه هاآن يیشناسا

 ازجمله جانبهکي يیجدا موارد يیشناسا عدم در رانيا یاسالم یجمهور جمله از هادولت عملکرد
 هاتیسوءاستفاده از مسئله اقل .است تیواقع نيا از یحاک ،یجنوب یایاوست و ايآبخاز یايقضا در
 رخ اول یجهان جنگ از پس آنچه همچون ،یاسیس نامشروع الیام یریگیپ و اهداف شبردیپ یبرا
 حقوق یجهان ةیاعالم و متحد ملل منشور چارچوب در هاتیاقل حقوق حذف به سرانجام و داد

 هادولت و کند شیپ از دشوارتر را هاتیاقل از یالمللنیب تيحما سنگالخ تواندیم شد، منجر بشر
 .بزنند دست یاندازسنگ به نهیزم نيا در شیپ از شیب
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