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برگردان

شهباز نخعي

قاعده استثناهاي كمي دارد :حكومتي كه در قلمرو خود با استقﻼل طلبان رودررو است ،كمتر
حاضر مي شود در كشورهاي ديگر استقﻼل يك منطقه حاكميت يافته را به رسميت بشناسد.
به اين ترتيب ،هنگامي كه اسپانيا از گشايش سفارت در كوزوو سرباز مي زند ،به كاتاﻻن مي
انديشد ...اين درحالي است كه قواعد حقوق بين المللي مي بايد به گزينه هاي غيرموجه
حكومت ها ارجحيت داشته باشد.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اوت ٢٠٢٢

در سخنراني هاي كرملن مدام تكرار مي شود كه استقﻼل »جمهوري هاي مردمي« دونتسك و لوگانسك
»همان قدر مشروع« است كه اعﻼم استقﻼل كوزوو در  ١٧فوريه  ٢٠٠٨بود .وﻻديمير پوتين ،رييس
جمهوري روسيه هم اين مطلب را در ديدار با آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان ملل متحد در  ٢٦آوريل
تكرار كرد.

پيش از اين هم روسيه از اين »سابقه« براي توجيه به رسميت شناختن جمهوري هاي آبخازي و اوستياي
جنوبي در ماه اوت  ٢٠٠٨و الحاق كريمه در سال  ٢٠١٤استفاده كرده بود .در دنيايي كه تحت سلطه رابطه
قدرت هاست و بنظر مي رسد همه ابزارهاي چندجانبه گرايي ناكارآ شده ،هرگز ارجاع به حقوق بين المللي
اين چنين رايج نبوده است  .اما ،منشور سازمان ملل متحد براستي چه پيش بيني كرده است ؟ اين منشور
مبتني بر دو اصل است كه به طور بالقوه با يكديگر در تناقضند :اصل حاكميت و تماميت ارضي حكومت ها،
و اصل حق مردم در اداره امور خود .درواقع ،سازمان ملل متحد روند استعمار زدايي را همراهي كرده و
فصل  ١١منشور آن نوعي خاص از سرزمين ها يعني »سرزمين هاي تحت قيموميت و غيرخودمختار« را
پيش بيني مي كند  -كه امروز  ١٧مورد را دربر مي گيرد كه از جمله آنها صحراي غربي ،جبل الطارق و
چند مستعمره انگلستان يا كالدونياي نو و پولينزي فرانسه هستند .پولينزي فرانسه درپي يك كارزار حزب
استقﻼل طلب تاويني هوييرايترا در سال  ٢٠١٣به استقﻼل دست يافت.
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اين درحالي است كه از هم پاشيدن حكومت هاي فدرال سوسياليستي چكوسلواكي ،اتحاد جماهير شوروي و
يوگسﻼوي وضعيت را تغيير داد و موجب بروز پديده تكثير حكومت ها شد كه از پايان قرن بيستم روند آن
متوقف نشده و حتي به ديگر نقاط دنيا مانند اريتره ،تيمور شرقي يا سودان جنوبي هم سرايت كرده است ).(١
با آن كه بين اسلوواكي و جمهوري چك به سرعت جدايي دوستانه اي رخ داد ،در دو مورد ديگر وضعيت
پيچيده تر بود ،زيرا حق جدايي مورد درخواست برخي ،شناخته شده توسط قانون اساسي  ١٩٧٤يوگسﻼوي،
مورد اعتراض ديگران بود .در مواردي ديگر اين امر به علت تداخل مطالبات بود مانند دو جمهوري
ارمنستان و آذربايجان كه قصد استقﻼل داشتند و بايد درباره منطقه خودمختار قره باغ عليا تصميم مي
گرفتند كه وابسته به آذربايجان و واقع شده در قلمرو آن است ،اما ارمنستان بر آن ادعاي مالكيت دارد.

پرچم هاي كاتاﻻن در مونته نگرو

در دسامبر  ،١٩٩١يك كميسيون داوري بين المللي صلح ،به رياست روبرت بادنتر ،وكيل و وزير پيشين
دادگستري فرانسه ،دو اصل براي درخواست استقﻼل قايل شد :جمهوري هاي فدرال پيشين مي توانستند
خوا ستار استقﻼل شوند ،اما تقسيمات درجات پايين تر مانند مناطق ،استان ها يا سرزمين هاي خودمختار
چنين حقي نداشتند و اين امر دقيقا هم مصداق كوزوو و هم آبخازي و اوستياي جنوبي بود ) (٢و مرزهاي
پيشين دولتي واحدهاي فدرال مي توانستند بدون آن كه كمترين تغييري بيابند به مرزهاي بين المللي تبديل
شوند .استقﻼل اعﻼم شده كوزوو در سال  ،٢٠٠٨كه با حمايت بيشتر كشورهاي غربي و در درجه اول
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اياﻻت متحده و فرانسه بود ،به صورت تخطي از نخستين اصل تعيين شده توسط كميسيون داوري درآمد اما
آقاي بادنتر در آن زمان توضيح داد كه كوزوو يك مورد »خاص« است ).(٣

اين »استثنايي بودن« كوزوو كه اغلب به آن ارجاع مي شود بخاطر چيست ؟ آيا ناشي از سركوب خشن
صرب ها عليه آن در سال هاي دهه  ١٩٩٠است ؟ در اينصورت مي توان به موارد و نمونه هاي ديگري از
اين نوع در دنيا اشاره كرد ...مثل كارزار بمباران هاي هوايي »سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي« )ناتو( در بهار
 ١٩٩٩؟ چنين فرضي به معناي پذيرش كاربرد زورحاكم براي برقراري قانون اس .استدﻻل جمعيتي نيز
زير سوال مي رود زيرا برتري غيرقابل اعتراض شمار آلباني تبارها ،برگزاري همه پرسي را به دليل معلوم
بودن نتيجه آن از پيش ،عمﻼ غيرموجه مي كرد  .براي درك وضعيت خاص كوزوو ،بايد به اصول بنياني
فدراليسم يوگسﻼوي توجه كرد كه بين »خلق هاي تشكيل دهنده«ي فدراسيون و »اقليت هاي ملي« تميز
قائل شده بود :كروآت ها ،مقدونيه اي ها  ،مونته نگرويي ها ،صرب ها و اسلوواني ها از جمله اين »خلق هاي
تشكيل دهنده« بشمار مي آمدند و مسلمانان بوسني -هرزگووين هم در سال  ١٩٧١به اين موقعيت دست
يافته بودند .درعوض ،جدا از اهميت تعداد ،آلباني تبارها همچون بلغارها ،مجارها يا ايتاليايي هايي كه در
يوگسﻼوي زندگي مي كردند ،جزء اقليت هاي ملي محسوب مي شدند .تنها خلق هاي تشكيل دهنده مي
توانستند درعين برخورداري از وضعيت »خلق« بودن خود ،در ديگر جمهوري هاي فدراسيون مانند صرب
هايي كه در كروآسي زندگي مي كردند ،كروآت هايي كه در صربستان مي زيستند يا صرب هايي كه ساكن
بوسني -هرزگووين بودند ،جمهوري هم نام خود را داشته باشند .قانون اساسي سال  ،١٩٧٤حق خودگرداني
را براي جمهوري هاي فدرال و خلق هاي تشكيل دهنده به رسميت شناخته بود و آلباني تبارهاي كوزوو در
سال  ١٩٨١تظاهرات بزرگي براي دستيابي به اين حق و قرارگرفتن در رديف جمهوري هاي فدرال – به
جاي اقليت هاي ملي -برگزار كردند كه به شدت سركوب شد.
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در حق حاكميت شناخته شده در سال  ١٩٧٤فرض براين بود كه كروآسي حق خواستاري استقﻼل دارد ،اما
آن بخش از صرب هايي كه در آن زندگي مي كردند نيز حق داشتند با آن مخالفت كنند .صرب ها طبق
سرشماري سال  ١٢ ،١٩٩١درصد از جمعيت كروآسي را تشكيل مي دادند و اين تناقض موجب اعﻼم
مناطق خودگردان صرب و سپس جمهوري هاي صرب كراجينا و اسﻼوني شرقي شد .كراجينا طي عمليات
»توفان« در آغاز اوت  ١٩٩٥باز به تصرف كروآسي درآمد ،بدون آن كه بلگراد كوششي در مخالفت با آن
بكند ،درحالي كه جمهوري پيشين اسﻼوني شرقي ،سرم) (Sremو بارانيا در سال هاي  ١٩٩٥و  ١٩٩٨مجددا
تحت حاكميت كروآسي قرار گرفتند.

در اتحاد شوروي ،تمايل به ديوان ساﻻري منجر به ايجاد يك نظام  ٣سطحي شد .جمهوري هاي فدرال مي
توانستند در داخل خود جمهوري هاي خودمختار يا مناطق ) (oblastخودگردان با اختيارات كمتر داشته
باشند .اين تفاوت نظري در موقعيت عوارض چنداني نداشت .در جمهوري فدرال گرجستان ،منطقه
خود گردان اوستياي جنوبي ،مانند جمهوري خودمختار ابخازي اعﻼم استقﻼل كرد ،درحالي كه جمهوري
خودمختار آجارستان با آن كه همچنان از اين موقعيت برخوردار است ،اما نمي تواند تعلق خود به گرجستان
را زير سئوال ببرد .درمورد ترانس نيستريا ،كه نام رسمي آن »جمهوري پريدنسترووياي مولداوي « است،
در زمان اتحاد شوروي هيچ موجوديت دولتي اي نداشت اما اين امر مانع از آن نشد كه در سال ١٩٩١
جدايي خود از مولداوي را اعﻼم كند.
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اسلووني در  ٢٣دسامبر سال  ١٩٩٠يك همه پرسي خودگرداني سازماندهي و مجلس را ملزم به اعﻼم
استقﻼل در يك مهلت  ٦ماهه كرد كه اين كار در  ٢٥ژوئن  ١٩٩١انجام شد .كروآسي  ،كه همه پرسي
خود را در  ١٩مه  ١٩٩١برگزار كرد هم پا جاي پاي آن گذاشت .اين اعﻼم استقﻼل  ٢٥ژوئن درپي فشار
شديد بين المللي »تعليق« شد :جامعه اقتصادي اروپا ) (CEEآن زمان و اياﻻت متحده نسبت به اين استقﻼل
ها نظر خوبي نداشتند و تأكيد مي كردند كه قصدشان حمايت از تﻼش هاي نخست وزير فدرال ،آنته
ماركوويچ براي انجام اصﻼحات است .درزمان سي امين سالگرد سال  ،١٩٩١ميﻼن كوچان ،رييس جمهوري
پيشين به ما اطمينان داد كه استقﻼل »آخرين گزينه باقي مانده براي اسلووني خواهد بود« ،درحالي كه
رهبران كروآت و صرب ،فرنيو توجمان و اسلوبودان ميلوشويچ به طور مخفيانه درمورد تقسيم يوگسﻼوي
گفتگو مي كردند ،آقاي جيمز بيكر تأكيد كرد كه كشورش »هرگز« آنها را به رسميت نخواهد شناخت.

اين استقﻼل ها در  ١٥دسامبر زماني عملي شد كه جنگ درسراسر كروآسي گسترده شده بود .در تابستان
سال  ١٩٩١مذاكراتي متعدد اما بي حاصل درمورد روش هاي »فدراسيون نامتقارن« انجام شد ،مقدونيه در ٨
سپتامبر  ١٩٩١اعﻼم استقﻼل كرد و بوسني -هرزگووين هم در  ٣مارس  – ١٩٩٢در فرداي برگزاري يك
همه پرسي كه ملي گراهاي حزب دموكراتيك صرب ) (SDSآن را تحريم كرده بودند -همين كار را كرد.
تنها مونته نگرو و صربستان و نيز استان هاي خودمختار كوزوو و وويوودينا وابسته به صربستان اين كار را
نكردند.

آقاي ميلو جوكانوويچ  ،مرد نيرومند مونته نگرو از بيش از  ٣دهه پيش ،توانست به هدف برگزاري دو همه
پرسي خودگرداني دست يابد .درحالي كه شهروندان صربستان مورد مشورت قرار نگرفته بودند ،مردم
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مونته نگرو مي بايد به اين سئوال پاسخ مي گفتند كه» :آيا مي خواهيد كه مونته نگرو ،به عنوان يك جمهوري
داراي حق حاكميت به بخشي از حكومت يوگسﻼوي بودن ،با بقيه جمهوري هايي كه اين را بخواهند ادامه
دهد ؟ « .در آن زمان ،آقاي جوكانوويچ كه سرسپرده ميلوشويچ بود ،نتيجه همه پرسي را با  ٩٥درصد
»آري« برد ولي اقليت هاي ملي و هواداران استقﻼل همه پرسي را تحريم كردند .اين همه پرسي راه را براي
ايجاد يك جمهوري فدرال جديد يوگسﻼوي گشود كه تشكيل آن در  ٢٧آوريل  ١٩٩٢اعﻼم شد.

 ١٤سال بعد ،در  ٢١مه  ،٢٠٠٦رأي دهندگان مونته نگرو ناگزير شدند به اين پرسش پاسخ گويند كه» :آيا
مي خواهيد كه جمهوري مونته نگرو يك حكومت مستقل شود؟« .آقاي جوكانوويچ كه در اين حين از حامي
با تجربه بلگرادي خود جدا شده بود ،خود را به غربي ها نزديك كرد و مجددا كارزاري براي همه پرسي
سازماندهي كرد كه در آن نيز »آري« با  ٥٥,٤درصد پيروز شد و ميزان مشاركت مردم در آن نيز ٨٦,٥
درصد ثبت نام كنندگان بود .اتحاديه اروپا ،كه مدتي طوﻻني با خواست استقﻼل مونته نگرو مخالفت مي
كرد ،شرطي خاص براي اعتبار نتيجه همه پرسي تعيين كرد .اين شرط اين بود كه ميزان رأي »آري« از ٥٥
درصد بيشتر باشد .استقﻼل مونته نگرو موجب از هم پاشيدن »سومين« يوگسﻼوي شد و صربستان نيز بي
آن كه آن را خواسته باشد مستقل شد.

نتايج همه پرسي در شامگاه  ٢١مه در چتينيه ،پايتخت تاريخي مونته نگرو دربرابر انبوهي از پرچم هاي
كاتاﻻن اعﻼم شد .درواقع ،استقﻼل طلبان كاتاﻻن كه براي حمايت از استقﻼل مونته نگرو به آنجا آمده
بودند ،شاهد يك جدايي دموكراتيك و مسالمت آميز شدند .خود آنها هم در اول اكتبر سال  ٢٠١٧يك
همه پرسي برگزار كردند كه با رأي »آري«  ٩٠درصد از مردم روبرو شد ولي ميزان مشاركت مردم در آن
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تنها  ٤٢درصد بود .اين همه پرسي توسط دادگستري اسپانيا غيرقانوني اعﻼم شد و سازمان دهندگان آن به
رغم اين كه نماينده مجلس بودند ،به زندان افتادند .همه پرسي كاتاﻻن بحث هاي شديدي در بالكان ،به
ويژه اسلووني برانگيخت .فشار شديد اروپايي ها به ليوبليانا موجب شد كه تنها كشوري باشد كه نتواند به
اتحاديه اروپا راه يابد و اسلووني در سال  ٢٠٠٦استقﻼل كاتاﻻن را به رسميت شناخت ).(٥

خطرات جدايي طلبان

از سوي ديگر ،استقﻼل طلبي كاتاﻻن يا باسك توضيح گر موضع كنوني مادريد درباره مسئله كوزوو است٥ .
كشور عضو اتحاديه اروپا استقﻼل آن را به رسميت نشناخته اند .اين كشورها عبارتند از قبرس و يونان ،كه
بخاطر همبستگي مذهبي ارتدكسي با صرب ها اين كار را نكرده اند ،روماني و اسلوواكي كه در واقع از
سرايت آن به اقليت هاي مهم مجارستاني خود بيم دارند ،و اسپانيا كه ستون اصلي اين جبهه خودداري است.
در تظاهرات مخالفت با استقﻼل اعﻼم شده توسط كوزوو در  ١٧فوريه  ،٢٠٠٨ملي گرايان صرب با تمايل
زياد پرچم هاي اسپانيا و روسيه را برافراشته بودند» ...اتحاديه« كوزوو را به رسميت نشناخت زيرا اين يك
تصميم حاكميتي مربوط به حكومت ها بود .برخي از »خرده حكومت ها« حتي متخصص سوداگري و به
دست آوردن امتياز در مقابل رسميت شناختن شده اند .ازجمله اينها جزيره نورو بود كه تنها حكومت در
دنيا است كه آبخازي ،اوستياي جنوبي و كوزوو را به رسميت شناخته است.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اوت ٢٠٢٢

در تابستان سال  ٢٠٠٨باد وحشتي بر بلگراد وزيدن گرفت .اين زماني بود كه مسكو استقﻼل آبخازي و
اوستياي جنوبي را با توجيه اين كه اين تصميم مبتني بر »سابقه« كوزوو است ،به رسميت شناخت .درحالي
كه صربستان روي حمايت روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حساب مي كرد تكيه بر چنين
استدﻻلي آيا مي توانست جلوي به رسميت شناختن استقﻼل كوزوو را بگيرد؟ همين نگراني در سال ٢٠١٤
در زمان الحاق كريمه و در فوريه  ٢٠٢٢با به رسميت شناختن جمهوري هاي خلقي خود مستقل خوانده
دونتسك و لوگانسك پيش آمد .نگراني از انجام يك »معامله« بزرگ ژئوپوليتيك درمورد كوزوو ،كه پس از
ديدار دونالد ترامپ و وﻻديمير پوتين در هلسينكي در ژوييه  ٢٠١٨ايجاد شد .از آغاز جنگ اوكراين،
صربستان در وضعيتي حساس قراردارد .اين كشور از اعمال تحريم هاي اروپايي عليه روسيه خودداري كرد
ولي به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه »با تندترين عبارات« از تجاوز روسيه انتقاد مي كرد و
»بر تعهد نسبت به حاكميت ،استقﻼل ،تماميت و يكپارچگي سرزمين اوكراين« تأكيد مي كرد رأي مثبت
داد.

درواقع ،بلگراد كه اطمينان زيادي به مسكو داشت ،فكر مي كرد مي تواند روي حمايت اصولي پكن ،كه از
خطرات جدايي طلبان تبت و شين جيانگ هراس داشت حساب كند .همچنين ،صربستان در يك عمليات
سياسي غيرمنتظره توفيق يافت و به انجام كارزاري فعال در كشورهاي آفريقا ،آسيا و آمريكاي ﻻتين دست
زد .اين كشور ها مي خواهند دربرابر كشورهاي قدرتمندي كه جز به منافع آني خود نمي انديشند ،خود را
مدافع حقوق بين المللي معرفي كنند .اين »سابقه« كوزووشايد بخشي از احتياط كشورهاي »جنوب« نسبت به
جنگ اوكراين را توضيح دهد ).(٦

٢٠٢٢  اوت: فـرهنگي، اجتماعـي،ماهنامه سياسـي

-١
Lire Pascal Boniface, « Danger ! Prolifération étatique », Le Monde diplomatique,
janvier 1999.

-٢
Cf. « Les guerres du “droit” et le précédent du Kosovo », La Revue internationale
et stratégique, vol. 99, n° 3, Paris, 2015.

-٣
M. Badinter exprima notamment cette position lors d’une rencontre organisée
par le Centre franco-autrichien et l’IFRI en octobre 2017. En 2006, alors sénateur,
il estimait encore qu’il valait mieux « remettre à plus tard » la question de
l’indépendance du Kosovo : Cf. « Albanie et Macédoine : deux pays des Balkans à
ne pas oublier », rapport d’information n° 287 (2005-2006) de M. Didier Boulaud,
fait au nom de la délégation pour l’Union européenne, déposé au Sénat le
4 avril 2006.

-٤
« 1991, dernier été de la Yougoslavie (1/10). Milan Kučan : “Nous voulions la
démocratie” », entretien avec Jean-Arnault Dérens et Simon Rico, Le Courrier des
Balkans, 25 juin 2021.

٢٠٢٢  اوت: فـرهنگي، اجتماعـي،ماهنامه سياسـي

-٥
Charles Nonne, « Slovénie : un modèle à suivre pour l’indépendance de la
Catalogne ? », Le Courrier des Balkans, 23 octobre 2017.

٢٠٢٢  مه، لوموند ديپلماتيك،« مقاله »وقتي جنوب از پيروي از غرب در اوكراين خودداري مي كند-٦
https://ir.mondediplo.com/2022/05/article4035.html

