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  و اوستياي جنوبيكوسوو، ابخاز
 آيا خلق ها از حق تعيين سرنوشت خويش برخوردارند؟

 
 * برونو كوپيترس:نوشته

: كشـورداري و امنيـت      وي با همكاري روبرت لوگوگ كتـاب       .بروكسل Vrije استاد علوم سياسي در دانشگاه    * 
، )ماساچوسـت (، كمبـريج    .تـي .آي.مگرجستان پس از انقالب صورتي را برشته تحرير درآورده است، انتشـارات ا            

٢٠٠۵. 
 

در فوريـه   كـه   را   يك چهارم اعضاي سازمان ملـل متحـد اسـتقالل كوسـوو             از كمترتاكنون فقط   
قـدرت هـاي بـزرگ غربـي        . بـه رسـميت شـناخته انـد        به طور يك جانبه اعالم گرديد      ٢٠٠٨

 جامع و مـانع از      ي تعريف قوق بين الملل  ق ها در تعيين سرنوشت خويش كه ح       نتوانستند از حق خل   
 به سـهم  نيزاصولي را سرهم بندي كردند كه روسيه   ناگزير  . ياري جويند   است آن به دست داده   

با ناديده انگاشتن موازين پذيرفته و مفهوم آزاد سـازي از قيمومـت،              سود جست تا     خويش از آن  
 .رسميت بشناسد به را  گرجستاننوبيتياي جار و اوسبخآحاكميت استان هاي 

 
در مـاه اوت   تياي جنـوبي بخاز و اوسآاستقالل  سپس غرب و معتبر هاي دولت به دست ٢٠٠٨در ماه فوريه استقالل كوسوو ئي  شناسا

همزيسـتي مسـالمت    اصـل   . سـت  در مناسبات دولتها   حياتي و حساسي    دگرگوني گواهبه رسميت شناخت،    آنرا  وسيه  رگذشته كه اينبار    
 احتـرام بـه   كه   استوار بوده    موازين متقابل به برخي     پايبندي فرض    بر ،لت ها به شمار رفته    وجه غالب روابط ميان دو     كه تاكنون    يآميز

بـه منزلـه    ،   حكومت مركـزي   ف اراده البر خ  ،شناسائي حاكميت قلمروي جدائي طلب    ناگزير  . ز آن جمله است    ا  كشورها تماميت ارضي 
خودمختاري خواستار جنبش هاي  با كه انجاميدهد قومي ي چن از كشورهابسياريبه آسيب پذيري  كه است ي رويكردچنين از گسستن

 .اند روي دررو و يا استقالل طلب 
 

اما حتي در طول دوران جنـگ سـرد، قـدرت           . بود  تقسيم آلمان  و آنگاه  مرزهاي بين المللي     ترسيم دوباره شاهد  پايان جنگ جهاني دوم     
. توانسـت بگشـايد     مـي  جديدايجاد كشورهاي    دوري گزيدند كه  جبهه تازه اي     به خويش    هاي  روياروئي ميدانگسترش  از  هاي بزرگ   

ار  جنـگ داخلـي      در اثر  كشوري   وقتيدرست است كه    النه از استعمارزدائي حمايت كردند و        اتحاد شوروي و اياالت متحده فعا      هرچند
 اما اين دو رويكرد     ناختند،شنمي  آن كشور    را نماينده مقبول     قدرت بود ي كه در مسند      قدرت هاي بزرگ لزوما حكومت     پاشيد مي   درون

 .گشود راه نمي  كشورهاي موجودتجزيه بههرگز مي گذرد صربستان و گرجستان آنچه امروز در برخالف 
 

 حمايت اتحـاد شـوروي و بـه         به ١٩٧١ در سال     خاوري پاكستان بود و    سرزمين بنگالدش است، كه پيشتر ها       مورد برعكساي  نمونه  
. ر فقط چند سال پس از اعالم استقالل الزم بود تا دولت پاكستان كشور نو بيناد را به رسميت بشناسـد                     اما گذ  .يافتاستقالل  ويژه هند   

 .ايد منتقي دانستبرا تياي جنوبي بخاز و اوسآكوسوو، به نطر مي رسد كه اين گونه عادي ساختن روابط در مورد 
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 در نظم بـين المللـي بـه      بنياديني  اصل تا كنون كشورها كه   اخلي   اصل پرهيز از دخالت در امور د       با روي برتافتن از   قدرت هاي خارجي    
بدون فرمانروائي انحصاري يك دولـت بـر سرتاسـر سـرزمين            در واقع   . ناختندبه رسميت ش   را استقالل اين سه قلمرو    شمار رفته است  

، شوراي ١٩٩٩سوو، در سال  لشكركشي سازمان پيمان اتالنتيك شمالي به كودر پي.  نيست صورت پذير  خويش مفهوم مدرن حاكميت   
چنـين  امـا   . بـود سـپرده    صربسـتان    اقتدار يبه جايگزين  آن قلمرو را بدست نهادي بين المللي      اداره  ملل همان وقت هم     امنيت سازمان   

نـه   گرچـه ، رسما ناديده نمي انگاشـت تماميت ارضي صربستان را بهر رو  كه  بود شدهه  گرفتبا رعايت مفاد منشور ملل متحد       تصميمي  
 لحظه شوراي امنيت را در  آندر  .  خويش را زير پا نهادند     يبر يكپارچگي سرزمين  مزبور  كشور  حق  اسائي استقالل كوسوو    ال بعد با شن   س

 .شد نيز چنينبخاز و اوستياي آدر مورد چنانكه چند ماه بعد ، °ته قرار دادندبرابر عملي انجام ياف
 

رسـم و حـد آنـرا    كـه   اين اصـل .  اين سه كشور تازه پيش كشيد      وضعيت توجيه درنمي توان   نيز  تعيين سرنوشت خلق ها را      حق  اصل  
روا مي براي مستعمرات يا سرزمين هائي فقط  حق بهره يابي از استقالل را ، بودكرده تعريف ١٩۶٠در سال هاي دهه    حقوق بين الملل    

براي جمهوري هاي پيوسته بـه      گسستن را     اختيار وانين اساسي يوگسالوي و شوروي    قهرچند  .  قرار دارند  كه تحت سلطه بيگانگان    دارد
بخاز  مانند كوسوو، آ   متعلق به اين جمهوري ها    ي   قلمروها بهرا  اما چنين حقي    ،  كرواسي و گرجستان تضمين كرده بودند     مانند   فدراسيون

 . نمي دادنديا اوستياي جنوبي

 
 جنگ تفسيرها

 
 آن الگـو   كـه نميتـوان از  عرضـه داشـته انـد    ● منحصر به فردو يگانه داديرويوانگهي، دولت هاي موافق استقالل كوسوو آنرا همچون     

ايـن   .پديـد آورنـد   قوق بين الملـل     آموزه سياسي جديدي بدعت بگذارند يا پيشنه اي در ح          كه   در سر ندارند  خيالي  آنها ابدا    .برداشت
 اسپانيا و يا قبرس چون و به همپيماناني باشد دستشان بازروياروي ستيزه هاي جدائي طلب ديگر   كه  رويكرد به آنها رخصت داده است       
بـه  ] در قبال استقالل كوسوو   [ بيم آن نيست كه سياست آنها        بخشند كه خاطر   آسودگي گريبان اند    كه با ستيزه هاي مشابهي دست به      

 .زيان ايشان تمام شود
 

از استقالل   [بداري برخي از كشورهاي غربي     جان  كه خاطرنشان كرد اين موضع گيري را محكوم و       همانوقت   از ديگر سو حكومت روسيه    
و وقتـي   . اثر بگذارد نيز  است و شايد بر قلمروهاي جدائي طلب گرجستان         در تضاد    با سياست خود آنها در مناطق ديگر جهان          ،]كوسوو
ديگر حاكم  ي   شناسائي كشورها  مستقل در  حق هر كشور  يادآور   را به رسميت شناخت،      ي جدائي طلب گرجستان    استقالل قلمروها  ،خود
از اين گـام    روسيه  . ارائه داد  بخاز و اوستياي جنوبي   آ با موقعيت خاص     در پيوند استدالل هائي     اي از  زنجيرهشد و   خويش  سرنوشت  بر  

 مشخصا در وضعيت شمال قفقـاز مـي          و  ديگر تعميم پذير بر زمينه اي    آموزه اي   ترويج  كه   بودآگاه  زيرا از دردسرهائي    فراتر نگذاشت   
 . پي آوردتواند در

 
ايـن سـه قلمـرو پديـد        ] اعالم استقالل [ كه   بيانديشند  دشواري هائي  از نو به   ، كه قدرت هاي بزرگ در آينده      انگاشتمنتفي  نمي توان   

تـا  . دهنـد فيصـله   اكميـت را    ح بدون آنكه آنقدر جلو بروند كـه موضـوع           روي آورند وجه المصالحه اي    به  حتي  شايد  يا   و   استآورده  
و   پـذيرفتن زه، اما همچنين درخويشتأمين امنيت مرزهاي تا: ، دشواري هاي عمده اي را مي بايد از پيش راه برداشت به ثبات  دستيابي
از . است از خان و مان خويش رانده     ] خصومت هاي ميان قومي   [ كه   مردمي بازگرداندنو  در بافت جامعه      قومي محل   اقليت هاي  ادغام

گذشـته از  سازشـي   هرزيرا . نمايددشوار مي ملل مناسبات ميان در   هاوضعيت اين سرزمين  سازشي در باره     پذيرفتنلحاظ حقوقي نيز    
روسيه و صربسـتان    كه ميان   است  ي  ئ ها  پيماني نافيخواهد انجاميد،    قومي   جدائي هاي  بي ترديد به تقسيم اين سرزمين ها بر پايه           كهآن

 . است منعقد گرديدهاز يكسو و كشورهاي غربي و گرجستان از سوي ديگر
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در نظر  ]در موازين و نهادها[ نكه هيچگونه اصالحي راآ بدون كرده اندتضعيف را  ل و اقتدار شوراي امينت    برد حقوق بين المل   بدينگونه  
اما هر طـرف  . بهره جويند در كالم و در عمل  ] ابداعي[از شماري از اصول     ،  هم غرب و هم روسيه    اين امر مانع از آن نيست كه        . گيرند
به خدمت را   مبتني بر هنجارهاي خويشهائيو چنين است كه استدالل .  مي كند اين اصول قلمدادكاربستندر به  يگانه   يداوررا  خود  

امكان مي دهد ] به اصول خود بافته[از اينرو نگاهي گذرا . كه به آن دست يازيده اندبر آيند گزينه هاي استثنائي توجيه مي گيرند تا به 
 ).١( بر شمرد  مي توان رااصلشش ه در اين زمين .سنجيدست هاي گوناگوني را كه در كار است با يكديگر كه به طور مؤثري سيا

 
 ي كشـور حيطـه اقتـدار  باز مي يابيم آن است كه گسسـتن قلمـروي از        مشتركا   غربي ها و روس ها       كه در سخنراني هاي    اصل نخست 

از شـهر و ديـار   به زور  آلبانيائي كووسوودن نزديك به هفتصد هزار   گونه، ران بدين. داشته باشد »  اي عادالنهمدعاي  « ناگزير بايد    مستقل
 از حـق اعمـال    بـراي ابـد  ساختن بلگراددستĤويز محروم ،  آندر جريان و  ١٩٩٩ستيز ميان ناتو و صربستان در سال        از  ، پيش   خويش
» اوسـتيا «خلـق   » نسل كشـي   « تفليس را به   وپيش كشيد   نيز  دولت روسيه    راهمين اصل   درست  .  خود گرديد  ي بر استان شورش   كنترل

تصـريح دارنـد كـه      هـردو    تفلـيس    وگراد  لب. مي نگرند » داو عادالنه «ين مسئله از دريچه     به ا هم،   اين خط مشي     مخالفان. متهم ساخت 
 .عمليات پاكسازي قومي را عليه مردم صرب و گرجي پيش برده بودندلب، مقامات جدائي ط

 
 »نسل كشي «از واژه   شناسائي اوستياي جنوبي    در توجيه    روسيمقامات  . به خود مي گيرند    فراوانين اهميت   در اين گونه جنگ ها، واژگا     

مقامات .  ارائه دهند اندتهمتي كه بستهكننده اي در اثبات دالئل قانع  اند نتوانسته با اينهمه آشكار است كهاما .  جستندبهرهبه اصراف 
ميخائيـل  . برحـق جلـوه دهنـد     خـويش را    اغراق كرده انـد تـا مـدعاي         بيش از حد    بخاز  آگرجي هم به سهم خود در شمار پناهندگان         

 دتعدابرابر  بيش   كم و اين رقم   ، كه   آواره گرديده اند  بخازي  آكه نيم ميليون پناهنده     رئيس جمهور گرجستان وانمود ساخته      شويلي  اكاس
 ).٢( نشان مي دهد ١٩٩٢ -١٩٩٣پيش از جنگ  آن قلمروشماري سر آماري است كه ساكنان

 
 بدانحكومت هائي كه . باشد عادالنهي ئ مدعاگيري پي مبتني برمي بايد تصميمي گونه ، هر اندبه موجب دومين اصلي كه به كار گرفته 

مدعائي جهت مخالف    ه مي دهند كه نيات دشمنان آنها در       لوجچنين  همزمان  . ثابت كنند  جهانيان   آنرا به متوسل مي شوند مي كوشند      
سـيطره جويانـه   در راه يگانه هدف تحقـق مقاصـد    ساخته اند كهمتهم را  مسكوچنين است كه  .است كه آنها داعيه دفاع از آنرا دارند   

 را   مي كند كه گرجستان    سرزنشا   متحده ر  اياالت نيزروسيه  . دفاع مي كند  بخاز و اوستياي جنوبي     آاز  خويش بر قفقاز جنوبي است كه       
 .نطامي خويش در منطقه مسلح كرده استور تقويت حض هدف با
 

 چنـين يعني پيش از توسل بـه  . باشد» ناچارچاره «الل فقط مي تواند  اعالم يك جانبه استق  كهاصلي كه بر مي شمارند آن است        ين  سوم
 و تـوفيقي از آن  به كار رفتـه حكومت مركزي بايد مرو جدائي طلب و  رسيدن به توافقي ميان قل     قصدبه   كوشش ها    همه،  يناگزير چاره

 اعطاي از سازمان ملل متحد، در دفاع آقاي مارتي اتيساري فرستاده ويژه دبيركل ٢٠٠٧بدينسان در ماه مارس . نيامده باشدبه دست 
 دعوي در موقعيتي نيستند كه بر سـر         نطرفيآشكار گرديده است كه     « وي   براستقاللي تحت نظارت به كوسوو، خاطر نشان ساخت كه          
ذاكرات طـوالني و بـي      ديمتري مدودوف، رئيس كشور روسيه نيز بـه مـ          .»)٣(وضعيت حقوقي آتي كوسوو با يكديگر به توافقي برسند          

 . اشاره كرده بود به شناسائي ديپلوماتيك قلمروهاي جدائي طلب گرجستانخودصميم حاصل پيش از ت
 

 حكومت فقالمروي با توتجزيه قچنانچه . ي را به رسميت بشناسداعالم استقاللهر » مرجعي مقبول«زم است البه موجب چهارمين اصل، 
اقتـداري   «خود را بـه جايگـاه      مي تواند     چه پيش خواهد آمد؟ كدام مرجع      اما اگر چنين نشد   .  نيست ن حرفي در آ   ركزي بدست آيد  م

گـراد  لبه عنوان كشوري مستقل كه بـا رد و امتنـاع ب           واداران شناسائي كوسوو     تا حاكميت كشوري تازه را تأكيد كند؟ ه        بركشد» مقبول
اما مخالفت شوروي و    . را بقبوالند زمين  آن سر   » استقالل تحت نظارت  « كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد        روبرو شدند، اميد داشتند   

  به عنـوان دولـت هـاي مسـتقل    عمال حق خويشتن  مدعي ا ناگهان دولت هاي هوادار شناسائي      . را به شكست كشانيد   آنها  چين كوشش   
 . ديگري بيجاسترضايت و تائيد هر مقام و مرجعدر تمتع از اين حق  شدند كهچنين تصميمي دراتخاذ 
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 كـه  اسـت  تازه را به رسميت بشناسند، اصل پنجمـي  دولت با حتي همه كشورها  اكثر   ،دوريكم و بيش    كه در آينده    »  معقول انتظاري«

هـواداران  كـه   ن آنـيم پـذيرفت  ازكوسوو در نظـر گيـريم، ناچـار    در مورد   را  چنين اصلي   هنگامي كه امكانات موفقيت     . اند كشيدهپيش  
ه وزنـه ايـاالت متحـده و        از مي پنداشـتند كـ     در آغ آنها  . به گژراهه رفته اند   خويش   با زياده روي در خوش بيني     سرزمين  آن  استقالل  

در حال حاضر شور و شوق نخستين فرو        اما  .  پذيرفته شود   به سرعت در خانواده ملل     زمينسر اين   تا  است كافيدرت هاي اصلي اروپا     ق
كشور، از مجمـوع صـد و   وهفت فقط چهل ، انبهج يك هفت ماه پس از اعالم استقالل، يعني ٢٠٠٨در ميانه ماه سپتامبر   . نشسته است 

 . را به رسميت شناخته اندآن ، كشور عضو سازمان ملل متحد يعني تقريبا يك چهارم اعضاءنود و دو
 

 و  كامال به تنهائي دست بـه كـار شـد         اما هنگامي كه روسيه تصميم گرفت دو درون بوم جدائي طلب گرجستان را به رسميت بشناسد                 
بخـاز و  آروسيه  از نظر.  بشوند◊قوق بين المللتا اين قلمروها به عنوان يك كشور موضوع ح       كافي است   تصميم يك دولت     كه   پنداشت

اختيار و  از  ] به عنوان دولت هاي مستقل    [ رو؛ اين دو قلمرو از اين       برخوردارند گرجستان   يكسان با  ي حقوق نوبي از اين پس از    تياي ج اوس
 را تنهـا   آنـدو حقـوقي تغيير وضعيت هرچند . جاز بشمارندرا مدر خاك خويش  سپاهيان روسي استقرارتا ارند  حقوقي برخورد  صالحيت

 . هم كافي است كه چهارچوب رسمي مذاكرات با تفليس را تغيير دهد، اما همينسكو پذيرفتهم
 
 

 ؟ دست آوردبراي كدامچه هزينه هائي و 

 
مرسوم بود كه   . استمشكل آفرين   هر سه قلمرو    د  مور كه   آشكار گرديد  هم   زمينهدر اين   .  است »تناسب«رعايت  ششمين اصل اقدام،    
كه بايـد   باشد  از هزينه اي    بسيار كمتر   به ويژه در دراز مدت       يك طرفه    ي استقالل شناسائي شايد صرفه  كه   بيانگارندقدرت هاي بزرگ    

، دسـت آيـد  به   كه انتظار داشتند  تأكيد ورزيدند   منافع و فوايدي    بر  برعكس  كوسوو قدرت هاي غربي     ] شناسائي استقالل [در  . پرداخت
 يم آن مي رود كـه     بچه اين قلمرو به استقالل دست نيابد        چنان تشريح مي كردند كه      قدرت ها  همين   .ثبات كشور بود  كه مهمترين آنها    

پيامـدهاي  در آنصـورت     كـه    خشونت بار به نمايش درآورند     ياهراتخويش را با تظ    خروشو  بانيائي كوسوو خشم    ناسيوناليست هاي آل  
ايـن گزينـه     مي رود كه     انتظار] مي گفتند كه  [گذشته از آن    . در بر خواهد داشت   و كشورهاي همسايه    وخيمي براي اقليت قومي صرب      

 .فراهم آوردنيز را  سازمان هاي بين المللي در كوسوو امكان عضويتو را آسان سازد  خارجي  هايسرمايه گذاري
 

و  سرتاسـر جهـان  جنبش هاي اسـتقالل طلـب در   مهم تر از همه تشويق       ند كه ه ا  انگشت نهاد  ئير عوض روي هزينه ها    مخالفان آنها د  
ـ مـي   آن    احتمـالي  اي بر منافع   مخاطره   سهمگيني چنين  به نظر مخالفان شناسائي استقالل،    . استدلگرم ساختن آنان     سـربرتافتن  . دچرب

 .ه استبسياري كشورها از پشتيباني از خودمختاري بر چنين توجيهي استوار بود
 

ـ ه منزوي شـدن در صـحن  هراس ازگذشته از . جاي داشتموضوع تناسب در قلب بحث و گفتگوهاي روسيه نيز        حكومـت  ين الملـل،   ب
درنگ تجزيه طلبـي    مخاطره بي  هرچند،   برانگيزاند در روسيه را   استقالل   برخورداري از حق   بحث و گفتگوئي در باره       روسيه نمي خواست  

وزنه را به سـود دفـاع از    هميشه تعادل موجود را برهم زد و براي] در گرجستان[ ٢٠٠٨جنگ ماه اوت اما . وجود ندارد در آن كشور    
نوبي ج تيايبخاز و اوسآ گرجستان به تمام بحث و گفتگو ها در باره وضعيت حقوقي تجزيهبه چشم مسكو، . لبان سنگين تر كردتجزيه ط

 .ه است پايان بخشيد لزوم بين المللي كردن نيروهاي حافظ صلح در اين دو سرزمينو
 

، يـادآور   البته نيمه كاره مانـده     كه   ،شناسائي آنها . انده  ون كشورهاي مستقل نماياند   ا چ رخويشتن  بخاز و اوستياي جنوبي خود      آكوسووو،  
اما همين تفرقـه مـانع از       . دچار تفرقه است  در اين زمينه    د  رويكرد و موضع گيري خو    در  » جامعه بين المللي  « چه اندازه    آن است كه تا   
در توسل بـه ايـن      مي توان    دست كم    .همان اصول دست يازند     به  آن يا مخالفت با  تازه  تولد يك كشور    در توجيه   همگي  آن نيست كه    



 
 

 
 

 ٢٠٠٨ اکتبر
 

 فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك
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همـه  ايـن   كه كنشي تازه برانگيخته است   روياروي مخاطرات بي ثباتي   ،  بي ترديد در مناسبات دولت ها     اما  .  ديد رازبان مشتركي    اصول
  .نيست ،حقوق بين المللاقتدار  بيرون از حوزه ،مايه تسلي بي رمقيچيزي جز 

 
 
و رهبران محلي صرب    صربستان   دولت   ،٢٠٠٨ فوريه   ١٧سوو در تاريخ     به محض اعالم يك جانبه استقالل كو       °

بـه    كه اين عمـل غيـر قـانوني را         نددبيركل سازمان ملل متحد در اداره موقت بين المللي خواست          ويژه از نماينده 
 تا در ايـن فاصـله برخـي اعضـاي      را جويا شد دبير كل نظر   به استمهال اما وي   . لغو كند موجب اختيارات خويش    

خـالف تصـميم     عملـي انجـام ه ظـ  لح آناز.  به رسميت بشناسـند اعالم شده را  استقالل   سازمان ملل متحد     ؤثرم
 )م (. نبودميسر مستقل اعضاي سازمان ملل متحد

 
● sui generis 
 
از اينرو كشـور    . و حاكم بر خويش است    مناسبات ميان كشورهاي مستقل      حقوق بين الملل عمومي تنظيم كننده      ◊

 ).م( الملل شناخته اندواحد يا موضوع حقوق بين را مستقل 
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