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  چكيده
 نقطه عطفي براي تعيين تكليف ،جانبه مناطق كوزوو، آبخازيا و اوستياي جنوبي اعالم استقالل يك

 با 2008مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اكتبر . حقوقي اين مسأله در دهه اول هزاره سوم پديد آورد
جانبه استقالل با   تا مطابقت اعالميه يكخواستتري المللي دادگس اي از ديوان بين تصويب قطعنامه

ها،  در پرتو مقررات مذكور براي اولين بار برخي از دولت. الملل را مورد بررسي قرار دهد مقررات حقوق بين
دولت روسيه كه مناطق آبخازيا و . كردندبه صورتي رسمي نظريات حقوقي خود را در اين ارتباط منتشر 

 خود، استقالل كوزوو را  ناسايي و با استقالل كوزوو مخالفت كرده است، طي اليحهاي جنوبي را شياوست
هاي قومي  روسيه معتقد است كه خارج از وضعيت استعماري، گروه. الملل دانست مغاير مقررات حقوق بين

 كه حقوق بنيادين گروه مربوط به صورتي وسيع نقض شود و آنان مورد حمله  مگر آن،حق جدايي ندارند
در چارچوب اين تئوري، كوزوو، مصداق برخورداري از اين . مسلحانه آشكار حكومت مركزي قرار گيرند

جدايي «دهد كه دولت روسيه نتوانسته وجود تئوري  بررسي اليحه روسيه نشان مي. تئوري شناخته نشد
 در اين صورت،  وكنداثبات ) ها حداقل در رويه دولت(لل معاصر الم را در نظام حقوق بين» ساز چاره

رسد حمايت روسيه از تئوري  به نظر مي. تواند قابل قبول باشد حمايت اين دولت از تئوري مزبور نمي
  .كندهاي آبخازيا و اوستياي جنوبي را توجيه  مذكور بدان دليل صورت گرفته است كه شناسايي جمهوري

  ساز جدايي چارهجانبه، آبخازيا، اوستياي جنوبي،كوزوو،   جدايي يك:واژگان كليدي
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  مقدمه
طلبي و تالش برخي گروههاي اقليت براي جداشدن از دولت مادر، همواره  موضوع جدايي

. ويژه دولي بوده كه چندمليتي يا چندقوميتي هستند هالمللي ب اي حساس براي جامعه بين مسأله
ها در  مي از دولتاين مسأله با توجه به اين واقعيت از اهميتي مضاعف برخوردار است كه تعداد ك

جانبه  طلبي يك موضوع جدايي. باشند جهان امروزي از همگوني فرهنگي و قومي برخوردار مي
المللي   محافل بين اي شد و نگراني  تازه صورت خاص پس از خاتمه جنگ سرد وارد مرحله به

آن از  و شناسايي 2008 فوريه 17جانبه استقالل كوزوو در  صدور اعالميه يك. افزايش يافت
 از جمله چين و ،هاي ديگر ويژه كشورهاي غربي و مخالفت شديد برخي دولت  دولت به66سوي 

طلبي و ارتباط و تعامل ميان اصول  روسيه و گروهي از كشورهاي جهان سوم، موضوع جدايي
سو و حق تعيين سرنوشت مردم از سوي ديگر را در   ها از يك حاكميت و تماميت ارضي دولت

هاي   جمهوري2008 آگوست 26چند ماه بعد در . دالملل قرار دا  حقوق بينمركز مباحث
خودخوانده آبخازيا و اوستياي جنوبي توسط روسيه شناسايي شدند، مناطقي كه از سوي جامعه 

 و اقدام روسيه با اعتراض شديد بسياري ندشد المللي، بخشي از قلمرو گرجستان محسوب مي بين
اين مسأله، بار ديگر اهميت موضوع را دوچندان .  غربي مواجه گرديدياه ويژه دولت هاز كشورها ب

به  حاضر ي اكثريت اعضايأ با ر2008مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اكتبر . كرد
المللي دادگستري در اين خصوص  ي مشورتي از ديوان بين تقاضاي رأبرايدرخواست صربستان 

 از سوي نهادهاي موقت دولت خودگردان كوزوو جانبه استقالل آيا صدور اعالميه يك«كه  
پاسخ مثبت داد و اين فرصت را براي دادگاه »  يا نهاستالملل  منطبق با مقررات حقوق بين

. ال مهم پاسخ دهدؤجهاني فراهم آورد كه براي اولين بار در تاريخ اين نهاد قضايي، به اين س
هاي عضو ملل متحد  از كليه دولت خود، بر مقررات اساسنامهالمللي دادگستري بنا ديوان بين

 استفاده دادگاه به صورت كتبي اعالم براي حقوقي خود را خواست تا ظرف مهلت قانوني، نظر
ي خود را در اين  حقوقها، به صورتي رسمي نظر از دولتدر پرتو مقررات مذكور، برخي . كنند

ها براي اولين بار به   دولت نظراين فرصت قانوني آن است كهمزيت عمده . دندارتباط منتشر كر
ها قبالً به صورت موردي و در  كه موضع دولت صورت جامع و منسجم تنظيم گرديد، درحالي
شد و عموماً نيز تنها به اعالم  طلب اعالم مي واكنش به اعالم استقالل برخي مناطق جدايي

  . گرديد موضع در آن مورد خاص محدود مي
ررسي موضع حقوقي دولت روسيه در پرتو اليحه كتبي آن دولت نگارنده در مقاله حاضر به ب

باشد و آن را از لوايح  مطالعه موضع دولت روسيه از آن جهت جالب توجه مي. پرداخته است
شود و  كند كه روسيه از متحدان سنتي صربستان محسوب مي ها متمايز مي بسياري از ديگر دولت

 و از حاكميت و تماميت ارضي صربستان كردن مخالفت شدت با آ در پي اعالم استقالل كوزوو به
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 معدود ء اما از سوي ديگر، اولين دولت و جز؛دفاع كرد و هنوز هم بر موضع خود باقي است
اين اقدام . هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي را به رسميت شناخت هايي بود كه جمهوري دولت

يه تصميم گرفته است تا در دولت روسحال كه . رسد روسيه در نگاه اول متناقض به نظر مي
طلبي در  اش را به صورت جامع و منسجم در مورد مشروعيت جدايي  خود، نظر رسمي اليحه

م و مهم شوراي امنيت يكي از اعضاي دائالملل اعالم دارد، بررسي موضع حقوقي  حقوق بين
  .رسد ضروري به نظر مي

 راجع به تاريخ وضعيت و جايگاه  حاضر، پس از شرح حال و توضيح مختصري در مقاله
 اعالم استقالل فرايندواحدهاي سياسي آبخازيا، اوستياي جنوبي و كوزوو در كشورهاي پيشين و 

المللي در اين ارتباط، موضع دولت روسيه در پرتو  اين واحدها و همچنين واكنش جامعه بين
 آيا اقدام روسيه در  كهتحليل اليحه آن دولت بررسي و مطالعه خواهد شد تا مشخص گردد

آميز بوده يا بنا به داليلي كه آن  شناسايي آبخازيا و اوستياي جنوبي و عدم شناسايي كوزوو تناقض
دولت اعالم كرده است، اقدام مذكور در راستاي قواعد و مقررات مورد اعتقاد آن دولت انجام شده 

    .و روسيه عملي مغاير مقررات حقوق بين الملل انجام نداده است
   

 تاريخ سياسي مناطق آبخازيا، اوستياي جنوبي و كوزوو و واكنش )مبحث اول
  ها المللي به اعالم استقالل آن جامعه بين

المللي  در مبحث اول تاريخ سياسي مناطق كوزوو، آبخازيا و اوستياي جنوبي و واكنش جامعه بين
  .ها به اختصار بررسي خواهد شد به اعالم استقالل آن

  
   كوزوو )بند اول 

, هاي كوزوو و وودينا در چارچوب جمهوري صربستان  ميالدي به سرزمين1950در دهه 
ها در ساختار قدرت كشور  خودمختاري اعطا گرديد و بدين ترتيب نفوذ و اعتبار پيشين صرب

تبار  از سوي ديگر در دوران پس از جنگ به صورتي روزافزون بر جمعيت آلبانيايي. كاهش يافت
 به يك ميليون و 1948 هزار در سال 733 به اين ترتيب كه جمعيت آنان از ؛زوده گشتكوزوو اف

 گسترش نفوذ و تسلط ازها  اين موضوع نگراني صرب.  رسيد1981سيصد هزار نفر در سال 
 تبار نيز وضعيت ييرهبران آلبانيا, در عين حال. تبارها در اين ناحيه تاريخي را افزايش داد آلبانيايي
ي كوزوو به سطح يك جمهوري  وضعيت اداري و سياسا ايدئال ندانسته خواهان ارتقايموجود ر

  . در چارچوب كشور يوگسالوي بودندمستقل ـ همانند شش جمهوري ديگر كشور ـ
گرايان صرب، فرصتي طاليي پديد آورد تا   ميالدي براي ملي1980مرگ تيتو در دهه 

ها در كوزوو و تالش  چ به بهانه آزار و اذيت صربميلووسوي. خودمختاري كوزوو را محدود سازند
    موضع و داليل حقوقي روسيه در...  67



 كوزوو از صربستان، اختيارات حكومت محلي كوزوو را بسيار كردنتبار جهت جدا  رهبران آلبانيايي
 پارلمان اين ايالت منحل گرديد و النهايه به موجب 1990 ژوئيهجا كه در  محدود ساخت تا آن

  2.زوو از بين رفتخودمختاري كو, قانون اساسي جديد صربستان
در واكنش به اقدامات دولت مركزي و متعاقب صدور بيانيه استقالل از سوي اسلووني و 

ها، پارلمان در تبعيد كوزوو اعالم   و هجوم ارتش صرب به اين جمهوري1991كرواسي در ژوئن 
تباط  كه كوزوو به يك جمهوري مستقل تبديل شده و آنان انجام يك همه پرسي را در اين اركرد

 درصد 91 حاضر شدند و 1991پرسي سپتامبر  درصد مردم كوزوو در همه87. ندندبه تصويب رسا
در آن سوي مقابل نيز اسلووبودان . كردنددهندگان از استقالل كوزوو حمايت يأاز مجموع ر
 به مقام رياست جمهوري رسيد و 1992گرايان افراطي صرب در دسامبر  رهبر ملي, ميلووسويچ

وقوع درگيري در بوسني و هرزگوين و دخالت ارتش . تبارها فزوني گرفت  عليه آلبانياييفشارها
 اما پس از ،تبارها كاهش يابد ها بر آلبانيايي جا باعث شد تا چندي اعمال فشار صرب صرب در آن

ها به كوزوو معطوف گرديد  بار ديگر توجه صربها در بوسني،  انعقاد صلح ديتون و خاتمه درگيري
  يوگسالوي  و ناكامي در جلوگيري از،گرايان صرب با توجه به شكست آنان در حفظ كشور مليو 

اين .  بيش از گذشته مصمم به حفظ كوزوو شدند، كشور دهنده هاي تشكيل استقالل جمهوري
 جنگي خونين 1996در سال ارتش صرب و ارتش آزاديبخش كوزوو موضوع باعث شد كه ميان 

همچنين جنگ .  هزار نفر شد300 منجر به آوارگي بيش از 1998 سال رخ دهد كه در زمستان
رو شوند و  هباعث شد كه مردم كوزوو عالوه بر تلفات جاني با كمبود مواد اوليه از جمله غذا روب

ويژه سازمان ناتو تحت فشار افكار عمومي و  هكشورهاي غربي و ب .بحراني انساني پديدار گردد
 جهت 1999 مارس 24مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روز پس از ناكامي در تحصيل 

 ژوئن همان 10 كه تا روز كردند و اين امرتبار كوزوو مداخله  پايان بخشيدن به رنج مردم آلبانيايي
 مورخ 1244پايان مداخله ناتو به صدور قطعنامه شماره .  روز به طول انجاميد77سال به مدت 

 اداره كوزوو از سوي شوراي امنيت به ،ت انجاميد كه بر اساس آن شوراي امني1999 ژوئن 10
در مقدمه اين قطعنامه .  واگذار گرديد3» اداره موقت كوزووبرايموريت سازمان ملل هيأت مأ«
تعهد تمام دول عضو سازمان به رعايت احترام حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال «

كه در بيانيه نهايي هلسينكي و ضميمه دوم  گونهيوگسالوي و ديگر كشورهاي منطقه آن
هاي پيشين  قطعنامه«عالوه بر آن . »گيرد ييد مجدد قرار ميقطعنامه اخير ذكر شده است مورد تأ

                                                           
2. Bugajski Janusz, Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies,Organizations,and 

Parties, Center for strategic  and International Studies, 1995. pp. 138-13  .  

3. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIC) 
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خصوص لزوم رعايت خودمختاري قابل توجه و حق تعيين سرنوشت معنادار براي كوزوو شورا در
  .»گردد را يادآور مي

داد كه همزيستي مشترك آنان  تبارها در گذشته نشان مي انياييها و آلب اما روابط خونين صرب
پذير نخواهد بود و الزم است در وضعيت حقوقي كوزوو تغيير ايجاد  در كشور واحد به آساني امكان

وو با زالمللي جهت تعيين وضعيت نهايي كو  مذاكرات بين2006بر اين اساس از سال . شود
، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد )ور سابق فنالنديس جمهرئ(سرپرستي مارتي آهتيساري 

اين مذاكرات عمدتاًً مبتني بر ايجاد حكومتي غيرمتمركز در كوزوو و .  آغاز گرديد2006از فوريه 
 2007 فوريه  2آهتيساري در . ها بود ويژه صرب ههاي ساكن كوزوو ب لزوم رعايت حقوق اقليت

همچنين . يت صرب بودي دربردارنده اعطاي امتيازاتي به اقلگزارش و. كردگزارش خود را منتشر 
ي از متن گزارش  اما آثار آن به صورتي ضمن،چه از عنوان استقالل استفاده نگرديددر گزارش اگر

المللي و ايجاد هاي بين كه به كوزوو حق درخواست عضويت در سازمان  چه آنقابل استنباط بود؛
تبارها  كه آلبانيايي با توجه به آن. كرد اي ملي را اعطا ميه نيروهاي امنيتي و تصويب نشان

كيد ظ و تدوام حاكميت خود بر كوزوو تأها بر حف  خواهان استقالل بوده و صربهمچنان
 كه گزارش خود داشتبست رسيد و آهتيساري اعالم  كردند لذا مذاكرات تعيين وضعيت به بنمي

 اعضاي 2007در اوايل ماه مه . كردسليم خواهد را به همراه پيشنهاداتش به شوراي امنيت ت
اي را به  نويس قطعنامه ، آلمان و اياالت متحده متن پيش)غير از روسيه(پايي شوراي امنيت ارو

تأييد  آهتيساري را  شد و پيشنهادهاي1244كردند كه جايگزين قطعنامه شوراي امنيت تسليم 
 پس از طي يك دوره انتقالي »ي اداره كوزووهيأت مأموريت ملل متحد برا« و به وظايف كرد مي

 جمهوريسئرو شد، ر هرش با مخالفت بلگراد روبجا كه اين گزا  اما از آن؛داد  روزه خاتمه مي120
نامه در شوراي امنيت كه مورد موافقت هر دو طرف عگونه قط كه از صدور هرداشتروسيه اعالم 

بر اين اساس . كند آن را وتو مي و كردواهد ـ يعني بلگراد و برشتينا نباشد جلوگيري خ،بحران
 چهار بار قطعنامه را جهت رفع نگراني روسيه و درج ،م عضو شوراهرچند ديـگر دول دائ

  . اما روسيه همچنان به تصويب آن رضايت ندادكردند،مالحظات اين كشور اصالح 
 استقالل  بيانيه بنبست مذكور باعث گرديد كه مجلس محلي حكومت خودگردان كوزوو4

. كند صادر 2008 فوريه 17خود را با حمايت از قبل اعالم شده برخي كشورهاي بزرگ در تاريخ 
ويژه  ه بهاي ديگر ؛ اما دولتصدور اين بيانيه با اعالم مخالفت بلگراد و مسكو مواجه شد

                                                           
 اقدام به تأسيس نهادهاي موقت 2001در سال » هيأت مأموريت ملل متحد براي اداره كوزوو« الزم به ذكر است كه . 4

 رياست جمهوري ب،متشكل از مجلس منتخ :Provisional Institutions of Self-Government (PISG)دولت خودگردان 
  . و نخست وزيري كرد و اولين انتخابات مجلس در همان سال برگزار گرديد
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 تعداد دول 2010 آوريل 20تا تاريخ ه كشورهاي غربي اقدام به شناسايي كوزوو كردند ك
  .شود  كشور بالغ مي66ه كننده ب ساييشنا

مريكا، فرانسه و انگليس دائم شوراي امنيت، اياالت متحده اكشورهاي غربي از جمله اعضاي 
  .كردند كه اين مورد از موارد خاص است شناسايي كوزوو را بر اين اساس توجيه مي

تواند   كه كوزوو ميكردند هاي آرژانتين، چين، كوبا، يونان، اسپانيا و هند اعالم در مقابل دولت
  .به يك رويه خطرناك براي موارد مشابه در سراسر جهان تبديل شود

  
   آبخازيا)بند دوم

اليه غربي گرجستان واقع است و نزديك به   كيلومتر مربع در منتهي3256 با مساحت آبخازيا5
 كه آبخازيا ستقل گرجستان ـ باعث شد دولت م1917 انقالب اكتبر 6. نفر جمعيت دارد216000

 اما از همان آغاز حكومت منشويك گرجستان با ؛ ايجاد شود1918 در نيز جزئي از آن بود ـ
در سال . رغم خودمختاري محدودي كه بدان داده بود مشكل داشت موجوديت اين منطقه علي

در . كوتاه مدت آن پايان داد  ارتش سرخ بلشويك به گرجستان حمله كرد و به استقالل1921
، استالين كه خود يك گرجي بود اين منطقه را در چارچوب جمهوري سوسياليستي 1931سال 

 در زمان استالين و بريا، با وجود اين، 7.كردشوروي گرجستان به يك جمهوري خودمختار تبديل 
  نقش بيشتري به آبخازها در اداره اما پس از مرگ استالين، ؛مردم آبخازيا با سركوب مواجه شدند

  . تري نشان داده شد ها توجه بيش  و به ادبيات و فرهنگ آنگذار گرديدوامنطقه 
. ها باال گرفت با آغاز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تنشهاي قومي ميان آبخازها و گرجي

 آبخازيا يك جمهوري مستقل شود و از اين امر هراس  ودند كه منطقهآبخازها خواهان آن ب
به همين دليل در . ن به اقليتي محروم از قدرت تبديل شوندداشتند كه در كشور جديد گرجستا

پرسي اتحاد مجدد  ها همه گرجي.  مشاهده گرديد8هايي در شهر سوخومي  درگيري1989 يهيژو
 6/98 اما كردندود تحريم  ترتيب داده شده ب1991 مارس 17 كه از سوي گورباچف در  راشوروي

پرسي  ها همه گرجي در عوض، غير. رأي دادند راپرسي اتحاد مجدد شوروي ها به همه گرجيغير
ها به  ي اكثريت باالي گرجيأ را تحريم كردند كه با ر1991 مارس 31استقالل گرجستان در 

كرد، در  اعالم استقالل 1991 آوريل 9پرسي در  گرجستان پس از برگزاري همه. تصويب رسيد
 و قانون اساسي اعتبار دانست بيا  قانون اساسي زمان اتحاد جماهير شوروي ر1992 فوريه 21

                                                           
5. Abkhazia   

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia#Abkhazia_in_Post-Soviet_Georgia 

7  . http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Abkhazia_and_South_Ossetia 

8. Sukhumi 
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 كه حاوي مقرراتي راجع به كرد را احياء 1921جمهوري دموكراتيك گرجستان مصوب 
اين امر از . كرد  اما وضعيت حقوقي آن را به صورت دقيق معين نمي؛خودمختاري آبخازيا بود

كردند كه و اعالم شان تلقي گرديد   لغو خودمختاريفرايندسوي رهبران آبخازها به معناي آغاز 
آبخازيا با جمهوري  «: مقرر شده بود آن4اصل ه بر اساس  گردد ك بايد احيا1925قانون اساسي 

اي مساوي،  شود و بر پايه اي متحد مي اساس معاهده اتحاد ويژه گرجستان برسوسياليستي شوروي
  9.»دهند فدراسيوني را تشكيل مي

 شهر سوخومي را تصرف ازيا حمله كرده،بخ به منطقه آ1992ان گرجي در آگوست سرباز
، 1993 ژوييهدر . در اين حمله، موارد زيادي از غارت اموال و كشتار مردم گزارش گرديد. كردند

اه سپتامبر اين شهر دوبار ـدر م. طلب موفق شدند سوخومي را بازپس گيرند شورشيان تجزيه
 ،جاي ماند و هر دو طرف  برها هاي زيادي در نتيجه اين درگيري دست به دست شد و كشته

مقامات آبخازيا پس از جنگ با گرجستان در . متهم به نقض مقررات حقوق بشردوستانه شدند
 نوامبر 26 و قانون اساسي جمهوري آبخازيا در كردند اعالم استقالل 1992ـ1993هاي  سال

ن در اين گرجستا. رو نشد ه اما با پذيرش هيچ كشوري حتي روسيه روب؛ تصويب گرديد1994
 و براي هكردطلبان آبخازيا كمك   كه به جداييكرد بارها روسيه را متهم 2008ها تا سال  سال

 در اوستياي جنوبي، 2008پس از وقوع جنگ در آگوست . كند مردم آبخازيا گذرنامه صادر مي
  آگوست10 آگوست به سربازان گرجي حمله كردند و روسيه نيز در 9نيروهاي آبخازيا نيز در 

مانده گرجي از آبخازيا بيرون رانده   و نيروهاي باقيكرد هزار نيرو وارد منطقه آبخازيا 9نزديك به 
  .شدند
  

                                                          

   اوستياي جنوبي)بند سوم
 كيلومتر مربع در قسمت جنوبي منطقه قفقاز واقع است و 1506 با مساحت اوستياي جنوبي10

مسيحي ارتدوكس هستند و اقليتي  مردم اين منطقه، اكثر.  نفر جمعيت دارد70,000نزديك به 
كه (هايي از قسمت شمالي  با رشته كوهاوستياي جنوبي . كنند مسلمان نيز در اوستيا زندگي مي

طقه به زباني مردم اين من. جدا شده است) تر است دراسيون روسيه و پر جمعيتبخشي از ف
، اوستياي جنوبي 1907تبر پس از انقالب اك. كنند صحبت مي) زبان اوستيايي(ها  متفاوت از گرجي

 تبديل شد و بخش شمالي جزئي از »جمهوري دموكراتيك منشويك گرجستان«به بخشي از 

 
9. Potier, Tim (2000), «History of the Conflicts in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South 
Ossetia»,Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia: A Legal Appraisal. The Hague; 
Boston, Kluwer Law International, pp. 11–12. 

10.  South Ossetia 
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11 ، منطقه 1921پس از حمله ارتش سرخ بلشويك در سال .  شد»جمهوري شوروي تِرِك«
مردم .  ايجاد شد1922خودمختار اوستياي جنوبي در چارچوب جمهوري گرجستان در آوريل 

 زمان اتحاد شوروي از خودمختاري نسبي برخوردار بودند و در مدارس به زبان خود اوستيا در
  12.ديدند آموزش مي

هاي  گرايانه در تمام جمهوري  و با گسترش و افزايش احساسات ملي1980در اواخر دهه 
 1989 ايجاد شد و در نوامبر 1988اتحاد جماهير شوروي، جبهه مردمي اوستياي جنوبي در 

 كه وضعيت اين منطقه به جمهوري كردي اوستيا از شوراي رهبري گرجستان تقاضا شوراي محل
 خود را 1990 سپتامبر 20بي در با رد اين تقاضا، مقامات اوستياي جنو. خودمختار ارتقاء يابد

. كردندعنوان جمهوري دموكراتيك اوستياي جنوبي در چارچوب اتحاد جماهير شوروي اعالم  به
 و همين مسأله باعث ايجاد كردكنش به اين بيانيه، خودمختاري اوستيا را لغو گرجستان نيز در وا

پس از انحالل رسمي اتحاد جماهير شوروي، رهبران اوستياي . درگيري و نبرد ميان طرفين شد
 و عنوان كردند اعالم استقالل 1992 مي 29 تاريخپرسي در  جنوبي متعاقب برگزاري يك همه

اعالم استقالل با واكنش . سي، جمهوري اوستياي جنوبي نام گرفترسمي كشور در قانون اسا
 نيروهاي حافظ 1992كه در سال  مثبت هيچ كشوري مواجه نشد و بر وخامت اوضاع افزود تا آن

تي از سازمان امنيت و همكاري يا، گرجستان و روسيه با نظارت هيأ مركب از سربازان اوست،صلح
 2004ها همچون سال   هرچند در برخي زمان،اع نسبتاً آرام بوداز آن تاريخ اوض. اروپا ايجاد شد

 دومين 2006 نوامبر 12ي در مقامات اوستياي جنوب. گرفت اي درمي هاي پراكنده درگيري
 اما ،ي دادنددهندگان به گزينه استقالل رأ ي درصد رأ95 كه كردندل را برگزار پرسي استقال همه

 تا 13و شد و حتي روسيه نيز اعالم استقالل اوستيا را نپذيرفتر هالمللي روب با مخالفت جامعه بين
تعهد « كه بر كرديب  را تصو1808 قطعنامه  به اتفاق آرا2008 آوريل 15ت در كه شوراي امني آن

هاي  عضو به حاكميت، استقالل و تماميت ارضي گرجستان در چارچوب مرزيها تمام دولت
هاي سازمان ملل متحد و گروه   و از تمامي تالشكردكيد مجدد المللي آن، تأ شناخته شده بين

 آبخازيا  ـميز براي حل بحران گرجستانآ حلي مسالمت  به دنبال تحصيل راهدوستي دبيركل كه
  14.»كردهاي شوراي امنيت هستند، حمايت  در چارچوب قطعنامه

ملي  تصميم گرفت تا به وضعيت استقالل ع2008 آگوست 7 سرانجام دولت ساكاشويلي در 
هاي گرجستان با حمايت نيروي هوايي آن كشور وارد  اين منطقه پايان دهد و در اين روز تانك

                                                           
11. Terek Soviet Republic 

12.  http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia 

13.  Ibid. 
14.  Security Council Resolution 1808 ( SC/9299 ), 15 April 2008, paras.1-2. 
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در پي اين . كه جهان شاهد آغاز مراسم افتتاحيه المپيك بود حالي منطقه اوستياي جنوبي شدند، در
هاي شديدي در   نفر ديگر زخمي شدند و وقوع درگيري150 دو سرباز روسي كشته و ،حمله
 روسيه با ارسال سربازان خود، نيروهاي گرجي را از اوستيا ،روز بعد.  گزارش گرديد15خينواليتس

 و حتي وارد منطقه غربي گرجستان كردبيرون راند و اقدام به بمباران مناطقي از خاك گرجستان 
  به ترتيب در2008 آگوست 21به دنبال وقوع جنگ، مردم در اوستياي جنوبي و آبخازيا در . شدند

جمهور روسيه،  يسـرتيب دادند و از رئزرگي تـ بگردهماييشهرهاي تسخينوالي و سوخومي 
» ادوارد كوكويتي«. ا به عنوان دولت شناسايي كنندها ر  كه آنخواستندمدودف و پارلمان روسيه 

» سرجي باگاپش« به روسيه مسافرت نمود و 2008ت  آگوس23جمهور اوستياي جنوبي در  يسرئ
گويم كه   اطمينان ميمن با«ه  ككرد اعالم 2008 آگوست 25آبخازيا نيز در جمهور  يسرئ

  16.»آبخازيا و اوستياي جنوبي ديگر هرگز بخشي از گرجستان باقي نخواهند ماند
جمهور پاسخ مثبت  يس به تقاضاهاي دو رئ2008 آگوست 25 دوماي روسيه نيز بالفاصله در

ها   كه استقالل دو منطقه را شناسايي و با آنكردداد و با تصويب قانوني از مدودف درخواست 
 شماره سيه نيز روز بعد با صدور فرمانجمهور رو يس مدودف، رئ17.رابطه ديپلماتيك برقرار كند

 و طي كرد آبخازيا و اوستياي جنوبي را شناسايي   به ترتيب استقالل جمهوري1261 و 1260
 را بايد با توجه به وضعيت حاضر مالحظه اين تصميم«: كردفرانسي مطبوعاتي چنين اعالم كن

نظر به اعالم آزادانه اراده مردمان اوستياي جنوبي و آبخازيا و با توجه به مقررات منشور ملل . كرد
بيانيه نهايي  ،1970 ها الملل حاكم بر روابط دوستانه بين دولت متحد، بيانيه اصول حقوق بين

 از سوي فدراسيون روسيه صدور فرمان شناسايي ي،الملل يگر اسناد مهم بين و د1975هلسينكي 
كند كه  ها نيز دعوت مي روسيه از ديگر دولت. كنم استقالل آبخازيا و اوستياي جنوبي را اعالم مي

 اما تنها راه ممكن براي نجات جان ،اتخاذ اين تصميم راحت نبود. از اين اقدام پيروي كنند
ال كه چرا ؤ و در پاسخ به اين سفايننشال تايمزنامه روزف در مصاحبه با  مدود18.»ها بود انسان

  :اين مناطق را شناسايي كرده است، پاسخ داد
ما . كردندكشورهاي غربي در شناسايي بيانيه غيرقانوني استقالل كوزوو از صربستان شتاب «

نوبي ممكن است كه به مردم آبخازيا و اوستياي جايم كه پس از اين اقدام، غير ودهپيوسته معتقد ب

                                                           
15  .  Tskhinvali 
16. http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia 

17.  «Russia parliament asks president to recognise S.Ossetia, Abkhazia» Moscow: RIA Novosti. 25 

August 2008. http://en.rian.ru/russia/20080825/116264611.html. Retrieved 2008-09-09. 

18. "Statement by President of Russia Dmitry Medvedev, 26 August 2008". Moscow:President of 

Russia.http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2008/08/26/1543_type82912_205752.shtml. Retrieved 2008-

09-04.  
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هاي كوزوو خوب است  بگوييم آنچه براي آلبانيايي) ر سراسر جهانهاي مختلف د و ديگر گروه(
  19.»كنيدالمللي، يك بام و دو هوا عمل  توانيد در روابط بين شما نمي. براي شما نامناسب است

جمهوري فدرال روسيه، (الزم به ذكر است كه تاكنون چهار دولت عضو سازمان ملل متحد، 
  20.اند ها را به رسميت شناخته  اين جمهوري)ئال، نيكاراگوئه و نائوروونزو

ايي  كه شناسكرد اعالم )ديمتري روگوزين(جالب توجه است كه نماينده روسيه در ناتو، 
 كه شناسايي خواست اما از كشورهاي عضو ناتو ،قابل بازگشت استآبخازيا و اوستياي جنوبي غير

وي هشدار داد كه هر نوع . ميم خود در اين رابطه تجديدنظر كنندگيرند و در تص كوزوو را بازپس
 روسيه جهت 21استحمله ناتو به مناطق تحت حمايت روسيه به معناي اعالن جنگ به روسيه 

هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي با آنان معاهدات  نشان دادن عزم خود در حمايت از جمهوري
ن متعهد شدند  كه بر اساس اين معاهدات، طرفيردكدوستي، همكاري و معاضدت دوجانبه منعقد 

  22.كندگاه يكي از اطراف معاهده مورد حمله خارجي قرار گيرد طرف مقابل از او حمايت هر
جمهور گرجستان با محكوم كردن شناسايي مناطقي از سرزمين كشورش  يسساكاشويلي، رئ

پارلمان . طريق زور استروپا از  كه اقدام روسيه، تالشي براي تغيير مرزهاي اگفتتوسط روسيه، 
اي، آبخازيا و اوستياي جنوبي را مناطق تحت   با تصويب بيانيه2008 آگوست 28 در گرجستان

 تا معاهدات سابق راجع به حضور نيروهاي حافظ صلح خواست و از دولت كرداشغال روسيه اعالم 
روابط ديپلماتيك و سياسي  كه كليه داشت اعالم دولت نيز روز بعد. كندروسي را باطل اعالم 

 حفظ روابط روابط كنسولي را حفظ خواهد كرد كه احتماالًكند و تنها  خود را با روسيه قطع مي
رجي ساكن در  تا يك ميليون نفر گ 600,000كنسولي به دليل لزوم انجام امور مربوط به حضور 

شد و گرجستان اقدام به همچنين روابط ديپلماتيك با نيكاراگوئه قطع . روسيه انجام شده است
  . به راه انداختطلب   و تحريمي گسترده عليه مناطق جداييكردمحاصره دريايي آبخازيا 

شناسايي مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي توسط روسيه با اعتراض اتحاديه اروپايي، ناتو، 
 23. همراه بودمريكا و بسياري از كشورهاي ديگرري و امنيت اروپا، اياالت متحده اسازمان همكا

                                                           
19.  Why I had to recognise Georgia's breakaway regions, «Financial Times», 2008-08-26. 

اي اعالم كرد كه اوستياي جنوبي پس از فروپاشي اتحاد جماهير  جمهور كوبا نيز با صدور بيانيه  رائول كاسترو، رئيس.20
ها است و اين ادعا كه  سرزميني كه مليت و فرهنگ مردمان آن متفاوت از گرجي. شوروي به زور به گرجستان ملحق گرديد
با وجود اين، كوبا تاكنون به صورت رسمي، آبخازيا و .  استداللي نادرست استكند، گرجستان از حاكميت ملي خود دفاع مي
 . اوستياي جنوبي را شناسايي نكرده است

21. 27 August 2008. http://en.rian.ru/russia/20080827/116325556.html 

22.http://en.rian.ru/exsoviet/20091215/157248567.html 

اي شناسايي آبخازيا و اوستياي جنوبي توسط روسيه را اقدامي ناقض رعايت تماميت ارضي و  هاي زير طي بيانيه  دولت.23
بلژيك، بلغارستان، كانادا، كاستاريكا، قبرس، جمهوري چك، : حاكميت دولت گرجستان دانستند و آن را محكوم كردند

دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، اندونزي، ايرلند، رژيم صهيونيستي، ايتاليا، ژاپن، قزاقستان، قرقيزستان، 
 پرتقال، روماني، صربستان، اسلواكي، اسلووني، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مكزيك، مولداوي، هلند، نروژ، پاناما، پرو، لهستان،
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حتي سازمان همكاري شانگهاي كه روسيه در آن عضويت دارد نيز حاضر نشد از اقدام روسيه 
هايي بود كه با تصميم روسيه براي شناسايي استقالل دو  حمايت كند و در رديف اولين سازمان

 )جمهور روسيه سفيد و متحد نزديك روسيه يسرئ(لوكاشنكو . كرددخوانده مخالفت جمهوري خو
اعالم كرده كه موضوع را در موقع مناسب براي و ها خودداري   از شناسايي جمهوريتاكنون نيز

قستان، قزقيزستان و الزم به ذكر است كه چين، قزا. بررسي به پارلمان ارجاع خواهد داد
  24. حفظ تماميت ارضي خود دارنددرباره يهاي نگرانيهايي بوده،  كدام داراي اقليتتاجيكستان هر

 كه آغازگر جنگ بوده و از كردسو گرجستان را متهم   وري اسالمي ايران از يكجمه
هاي خارجي خواست در امور منطقه دخالت نكنند و از سوي ديگر سفير ايران در مسكو  قدرت
 زيرا اين ؛ كه ايران در آينده نزديك، آبخازيا و اوستياي جنوبي را شناسايي نخواهد كردكرداعالم 

دولت سودان رسماً . ي از مناطق جهان باعث ايجاد جنگ و درگيري خواهد شدموضوع در بسيار
المللي دادگستري در قضيه كوزوو  ي مشورتي ديوان بين كه اين دولت تا زمان صدور رأكرداعالم 

ها اقدامي نخواهد  خصوص پذيرش يا عدم شناسايي اين دولتنتظر خواهد ماند و تا آن زمان درم
  25.كرد

وجه است كه مقامات كوزوو كه خود وضعيتي تقريباً مشابه با آبخازيا و همچنين جالب ت
مورد كوزوو «ا اعالم داشتند ه اوستياي جنوبي دارند، پس از اعالم استقالل اين جمهوري

 ايم كردهكيد ما همواره تأ. اوستياي جنوبي باشدتواند الگويي براي شناسايي استقالل آبخازيا و  نمي
توان براي ديگر   است و نمي26»مورد ويژه« خاص خود را دارد و اين يك هاي يكه كوزوو ويژگ

طلب همچون   اما ديگر واحدهاي تجزيه27.»كردآميز از اين تجربه استفاده  مناطق مخاصمه
باغ و جمهوري ترك قبرس شمالي از اقدام روسيه در شناسايي آبخازيا و اوستياي  ناگورنو قره

  28.كردندجنوبي استقبال 

                                                                                                                                        
فريقاي هاي چين، مجارستان، آ همچنين دولتسومالي، اسپانيا، سوئد، تركيه، اوكراين، انگلستان و اياالت متحده امريكا و 

ره و توافق حلي مبتني بر مذاكسف كردند و خواهان رسيدن به راهأجنوبي، كره جنوبي و ويتنام از وضعيت ايجاد شده ابراز ت
سوئيس نيز اعالم كرد كه . ها به صورت ضمني اقدام روسيه در شناسايي اين مناطق را رد كردند در حقيقت، اين دولت. شدند

  .الزم است حق حاكميت گرجستان و تأمين اراده دموكراتيك مردم گرجستان، هر دو در نظر گرفته شود
 http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Abkhazia_and_South_Ossetia 

24.http://www.rferl.org/content/Moscows_Possible_Motives_In_Recognizing_Abkhazia_South_Ossetia/

1291181.html 

25. http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia 

26 . Sui Generis 

27. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=08&dd=27&nav_id=3155 

28.  http://www.todayszaman.com/tzweb/detaylar.do?load=detay&link=151456&bolum=102. Retrieved 

2008-08-28. 
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م روسيه در سازمان ملل متحد ران از ويتالي چركين، نماينده دائنگا  روزنامه2009مبر در سپتا
المللي شناسايي  پرسيدند كه چرا روسيه انتظار دارد كه آبخازيا و اوستياي جنوبي در جامعه بين

  : چنين پاسخ دادعيتي نداشته باشد؟ او اما كوزوو چنين وض،شوند
است كه زمان صدور بيانيه استقالل از سوي مقامات كوزوو، ترين دليل ما اين واقعيت  قوي« 

 ،ها را در موقعيتي قرار نداده بود كه مجبور به جدايي شوند كرد و آن ها را تهديد نمي هيچ كس آن
گونه اعمال فشار نظامي يا اقتصادي بر پرشتينا جا پيش رفت كه از هر بلگراد تا آنبلكه حتي 
  29.»كندخودداري 

  
   حقوقي روسيه ررسي ادله ب)مبحث دوم

در اين مبحث موضع حقوقي دولت روسيه در شناسايي مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي و عدم 
  .گيرد شناسايي استقالل كوزوو مورد بررسي و مطالعه قرار مي

اي كتبي به پيشگاه ركن اصلي  مستندترين داليل ارائه شده از سوي دولت روسيه، طي اليحه
 در پي 30»اليحه« اين .للي دادگستري تقديم گرديدالم ل متحد، ديوان بينقضايي سازمان مل

المللي دادگستري نسبت  ي مشورتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بيندرخواست رأ
  31.الملل تنظيم شده بود به مطابقت اعالميه استقالل كوزوو با مقررات حقوق بين

 با تصويب 2008 اكتبر 8ملل متحد به تاريخ الزم به ذكر است كه مجمع عمومي سازمان 
آيا  «:كردصدور رأي مشورتي المللي دادگستري تقاضاي  از ديوان بينترتيب  بدين 3/63قطعنامه 

طبق با جانبه استقالل از سوي نهادهاي موقت دولت خودگردان كوزوو من صدور اعالميه يك
  32.» يا نهالملل است مقررات حقوق بين

دادگستري فراهم آورد كه به المللي  قيمت براي ديوان بين ذيفرصتي ال مجمع عمومي ؤس
الملل،   مسائل حقوق و روابط بين المللي در حوزه ساز بين  سرنوشت بسيار حساس ويك موضوع

  ـهاي بزرگ و غربي ويژه دولت هبها ـ  از سوي ديگر براي اولين بار، دولت. پاسخ حقوقي دهد
المللي در لفافه  دهند در مسائل حساس بين ا كه عموماً ترجيح ميوادار شدند نظر حقوقي خود ر

اولين بار، جالب توجه است كه براي . كنندباقي بماند به صورت مكتوب به پيشگاه ديوان تقديم 
المللي  م شوراي امنيت تصميم گرفتند با ارائه نظر حقوقي خود، ديوان بينهاي عضو دائ تمام دولت

كه در آراي مشورتي قبلي، تمامي   چه آن؛نظر مشورتي ياري دهنددادگستري را در ارائه 
                                                           

29. http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia 

30. Written Statement (WS) 

پنج دولت از جمله جمهوري اسالمي ايران  و المللي دادگستري، سي در پاسخ به درخواست ديوان بين الزم به ذكر است كه .31
  .خود را نزد دفتر ديوان به ثبت رسانيدند»  لوايح« ظرف مهلت قانوني 

32. United Nations General Assembly Resolution 63/3 ( A/63/L.2 ), 8 October 2008.   
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رسد اهميت موضوع  به نظر مي). مثالً چين(منيت مشاركت نداشتند م شوراي ا عضو دائيها دولت
 كه ديوان را كردهاي بزرگ در ارائه نظر مشورتي شد و هر يك تالش  مطرح شده، محرك دولت

  . عمومي، نظر حقوقي آن دولت را مبنا قرار دهدال مجمعؤ تا در پاسخ به سكندترغيب 
 متناقض آن دولت در باب سيه كه در پي رفع ابهام از نظر دولت رو در اين مقاله، اليحه

سو و مخالفت با شناسايي كوزوو از سوي ديگر بود،   شناسايي آبخازيا و اوستياي جنوبي از يك
دولت بزرگ و عضو دائم شوراي امنيت در اين  اين ا نظرگيرد تا ب مورد بررسي و مطالعه قرار مي

  .الملل بهتر آشنا شويم  مهم حقوق بين حوزه
 شوراي امنيت به 1244روسيه بر اين اعتقاد بود كه استقالل كوزوو مغاير منطوق قطعنامه 

  .استالملل به صورت عام  صورت خاص و حقوق بين
  : مغايرت دارد1244 با مفاد قطعنامه زيربه اعتقاد روسيه، اعالميه استقالل كوزوو به داليل 

 و عدم 1244 اشاره مكرر به تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسالوي در قطعنامه )الف
 از اصل تماميت ارضي با كه در قطعنامه اشاره به امكان ايجاد استقالل براي كوزوو به دليل آن

گسترده براي مردم كوزوو مختاري ت حمايت شده است و قطعنامه تنها بر برقراري نوعي خودقو
  33.كيد داردتأ

قالل كوزوو را به عنوان نوعي  امكان است1244گر كسي ادعا كند كه قطعنامه  حتي ا)ب
ها به صورتي مداوم  ، خود قطعنامه و همچنين موضع صريحي كه دولتحل نهايي رد نكرده راه
د كه طرفين با مذاكره بدان حل بايد در نتيجه توافقي باش دهد كه راه ، نشان مياند كردهز ابرا

به هر حال قطعنامه، . ساً چنين تصميمي گرفته باشدكه شوراي امنيت رأ يا آن ه باشند ورسيد
  34.شناسد جانبه را مردود مي حل نهايي با تصميم يك امكان حصول راه

اند و  سيس شده تأ1244 كوزوو در چارچوب قطعنامه  نهادهاي موقت دولت خودگردان)ج
 خارج از محدوده صالحيت آنان بوده ،روشن است كه اعالم استقالل. رعايت آن هستندمتعهد به 

  35.است
 روسيه پذيرش استقالل كوزوو را از جمله به دليل عدم رعايت اصول حاكميت و تماميت

 علماي حقوق و اسناد روسيه با استناد به نظر. دانستالملل عام  ارضي، مغاير با مقررات حقوق بين
 36.»ست اها قابل انحالل حاكميت دولت غير تماميت ارضي، خصيصه«قد بود كه ي معتالملل بين
در .  منشور تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي هر دولتي را ممنوع كرده است2 ماده 4بند 

                                                           
33.WS Russia paras.54-58. 
34. Ibid, paras.59-64. 
35. Ibid, paras.70-72. 
36. Marcelo Kohen," Introduction" in Secession: International Law Perspective Edited by Marcelo 

Kohen, Cambridge and New York, 2006, p.6 Cited in WS Russia, para.77. 
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:  نيز چنين آمده است1970 سال مقدمه بيانيه اصول روابط دوستانه مصوب مجمع عمومي در
... هر نوع تالش به منظور خلل وارد كردن در وحدت ملي و تماميت ارضي يك دولت يا كشور«

بيانيه نهايي هلسينكي نيز از تماميت ارضي به عنوان يكي . با اهداف و اصول منشور مغاير است
هاي عضو سازمان امنيت و همكاري  كند و تمام دولت المللي ياد مي از اصول روابط نوين بين

داند كه از هر نوع اقدام عليه تماميت ارضي يا وحدت هر كشور خودداري  ا متعهد مياروپا ر
  37.»ورزند

 خود حتي به نقل از حقوقدان شهير فرانسوي،  ولت روسيه در اليحهالزم به ذكر است كه د
 اين اصل مهم صلح كه براي ايجاد ثبات ها، اصل تماميت ارضي دولت«پله نوشت كه  آلن
 برخوردار شده 38ناپذير  امروزه از ويژگي يك قاعده عام و تخلف،...رت داردالمللي ضرو بين
 كه يكي از عناصر اساسي اصل تماميت ارضي، ايجاد ضمانت براي كرد و اضافه 39»است
  40.ستها در برابر تجزيه سرزمينشان ا دولت

                                                          

ر اساس توان اعالم استقالل كوزوو را ب سپس روسيه به بررسي اين ادعا پرداخت كه آيا مي
  اعمال حق تعيين سرنوشت مردم آن منطقه قابل توجيه دانست يا خير؟

 در منشور ملل متحد، روسيه بر اين واقعيت اذعان داشت كه حق تعيين سرنوشت مردم41
  و1975ي ، بيانيه نهايي هلسينك1970 حقوق بشر، بيانيه اصول 1966 مشترك ميثاقين 1ماده 

ي از حق تعيين سرنوشت المللي دادگستر ر شده و ديوان بين ذك1990منشور اروپاي نوين پاريس 
 در ابتدا اين حق براي 42. ياد كرده است»الملل معاصر يكي از اصول اساسي حقوق بين«عنوان  به

 اما در حال ،هاي تحت استعمار و يا تحت اشغال خارجي وضع گرديد مندي مردمِ سرزمين بهره
  43.خصوص تمامي مردمان را دارديت اعمال در كه قابلحاضر عموماً پذيرفته شده است

خصوص رسد كه حداقل در الذكر، به نظر مي  عالوه بر نكته كلي فوقكرد كهروسيه اضافه 
  :و حقوقدانان اجماع نظر وجود داردها  نكات ذيل ميان دولت

 و بدون دخالت خارجي اعمال مردم مربوطحق تعيين سرنوشت بايد از طريق انتخاب آزادانه ـ 
 .ددگر

 
37. WS Russia, para.77. 

38. Peremptory Norm. 

39. Ibid, para.78. 

40. Ibid. 

41. The right of people to self-determination 

42. East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.CJ. Reports 1995, p.102, para.29. 

43.WS Russia, para.79. 
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يا از طريق ايجاد وضعيت خاص سياسي در  سيس دولت مستقل وتواند با تأ ـ اين حق مي
 .چارچوب دولت حاضر اعمال گردد

.استعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين حق شامل امكان تعيين آزادانه توسـ  44
تمام يا   يا غيرخودمختار ومعيت يك سرزمين مستعمرهپذيرند كه بدون ترديد، ج همگان مي
 و از حق تعيين سرنوشت كردمحسوب » مردم« را بايد شور مستقل كنونييك ك مردم ساكن در

 حاضر را هاي قوميِ موجود در كشورهاي  اما در اين خصوص كه آيا گروه؛برخوردار دانست
  45.هاي زيادي وجود دارد توصيف كرد يا نه، اختالف نظر و بحث» مردم«عنوان توان به مي

الملل را بايد در پرتو   كه اصول حقوق بينداشتكيد  خود بر اين نكته تأ يه در اليحهروس
به اعتقاد روسيه، اساس ارتباط و پيوند ميان اصول حق تعيين . كرديكديگر تفسير و اعمال 

 مصوب 1970 مندرج در بيانيه اصول 46»شرط محافظ«نوشت و تماميت ارضي را بايد در سر
ي در بيانيه ملل متحد در كنفرانس جهاني حقوق بشر وين ئجزجمع عمومي ديد كه با تغييراتي م

  : دارد  تكرار گرديد و چنين اشعار مي1993
 كردندار  وق تجزيه و يا خدشه كه مشكرداي تفسير  حق تعيين سرنوشت را نبايد به گونه«
 دولي كه اصول ؛يا وحدت سياسي دول حاكم و مستقل تلقي گردد ي يا كلي تماميت ارضي وجزئ
كنند و حكومتي دارند كه نمايندگي كل مردم  قوق برابر و تعيين سرنوشت مردم را رعايت ميح

  47.»گونه تمايز از هر حيث به عهده دارند متعلق به سرزمين خود را بدون هيچ
ست كه اگر دولتي، حقوق مردمي را  ابه اعتقاد روسيه، منطوق حكم مذكور، بيانگر اين مدعا

 آن كشور را در برابر اجراي حق ، اصل تماميت ارضيكندند رعايت ركه در سرزمينش سكونت دا
 و در اثبات 48كرد محافظت خواهد )حق تعيين سرنوشت خارجي( جدايي تعيين سرنوشت در شكل

  49.كرداين ادعا به دكترين حقوقي استناد 
 كه حق شودنشان ضروري است خاطر«به دكترين حقوقي اظهار داشت كه روسيه با اشاره 

حق تعيين «در حقيقت اعمال . تواند در چارچوب دولت حاضر اعمال شود ن سرنوشت ميتعيي
ي ديوان عالي  و به نقل از رأ50»شود  در جهان پسااستعماري ترجيح داده مي»سرنوشت داخلي

                                                           
44. Ibid, para.80. 
45. Ibid, para.81. 
46 . Safeguard Clause 

47. Ibid, paras.82-83. 
48. Ibid, para.84. 
49. James Crawford, Creation of states in International Law, Oxford, 2 edition,2006, p.119; Antonio 

Cassese, Self-Determination  of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University  Press, 1995, p.112. 

50. Christian Tomuschat," Self-Determination in a Post-Colonial World", in Modern Law of Self-

Determination, Edited by Tomuschat, Dordrecht and Boston,1993, p.11.   
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دارند كه حق تعيين  الملل مقرر مي اخته شده حقوق بينمنابع شن « :گفتكانادا در قضيه كبك 
و » گردد ت داخلي اعمال ميوشـق تعيين سرنـامل از طريق حـه صورتي كـوشت معموالً بـسرن
هاي موجود و حق مردم به تحصيل كامل  رو لزوماً تعارضي ميان حفظ تماميت ارضي دولت  اين از

  51.تعيين سرنوشت خود وجود ندارد
در الملل   كه حقوق بينممكن استاين  كه آيا شود حال بايد بررسي كردروسيه سپس اضافه 

هاي مستقل كنوني را مجاز بشمارد يا نه؟ به عبارت ديگر  مواردي تجزيه بخشي از سرزمينِ دولت
آيا لزوم حفظ تماميت ارضي در مورد دولتي نيز بايد رعايت شود كه اصول حقوق برابر و تعيين 

يت كند و در نتيجه فاقد آن نوع حكومتي است كه نماينده تمام جمع سرنوشت مردم را رعايت نمي
  .كشور باشد

جدايي «ت كه تئوري  خود به بررسي اين موضوع پرداخ  روسيه در اليحه،در حقيقت
  الملل معاصر داراي چه جايگاهي است؟  در نظام حقوق بين52»ساز چاره

پذيرند  اند نيز مي  تمامي نويسندگاني كه از اين تئوري حمايت كردهكردكيد أدر ابتدا روسيه ت
 يعني در مواردي كه اقدامات يط بسيار استثنايي قابل قبول است؛ا در شراساز تنهكه جدايي چاره

ها  حل يابد و تمامي راه بار به صورت مداوم عليه مردم مورد بحث ارتكاب ميآميز خشونت تبعيض
عنوان  جدايي به«. بست رسيده باشد مشكل در چارچوب دولت موجود به بنبراي حل و فصل 

هاي اساسي  يا ويژگي  يعني در جايي كه موجوديت خود مردم و،رددگ آخرين تير تركش تلقي مي
  53.»ها در معرض خطر باشد آن

چنين كند كه  ي ديوان عالي كانادا در قضيه جدايي كبك اشاره ميدر اين ارتباط روسيه به رأ
كه ممكن است بالقوه به شكل ادعاي حق تعيين سرنوشت خارجي ـ «: كرده استخاطرنشان 

 تنها در اوضاع و احوال استثنايي و در مواردي كه با احتياط جانبه مطرح شود ـ حق جدايي يك
  54.»آيد  تعريف شده باشد، پديد مي

 علماي برجسته داند به نظر حل مي ساز را آخرين راه ييد نظر خود كه جدايي چارهروسيه در تأ
اين » ريستين توموشاتك«. شود ها اشاره مي ترين آن جا به معروف كه در اين كردحقوق استناد 

ها  آن اوضاع و احوالي كه تبعيض ساختاري است و جان انسان«: دكن شرايط را چنين تعريف مي
نيز وجود اين معيارها را » آنتونيو كاسسه « 55.»گيرد به صورت جدي در معرض خطر قرار مي
                                                           

51 .  WS Russia, para.85 . 
52. Remedial Secession. 
53. WS Russia, para.87. 
54  .  Reference re Secession of Quebec, Supreme Court of Canada,1998, para.126. 
55. Christian Tomuschat,"Secession and Self-Determination", in Secession: International Law 

Perspective,Edited by Marcelo Kohen, Cambridge and New York,2006, p.41. 
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از اعطاي وقتي كه مقامات مركزي به صورتي مداوم «: داند حقق حق جدا شدن الزم ميبراي ت
كنند و به صورتي سيستماتيك و گسترده به  حق مشاركت به گروه مذهبي يا نژادي خودداري 

آميز در چارچوب ساختارهاي  حلي مسالمت  و امكان تحصيل راهكنندها تجاوز  حقوق بنيادين آن
 )الف«: كند يز طرح مشابهي را پيشنهاد مين» شاختر « 56.»بست رسيده باشد دولت موجود به بن

 ساكن باشداي   هويتي مجزا از ديگر اتباع آن كشور داشته و در منطقه مدعيِ جدايي بايد جامعه
 اعضاي آن جامعه در معرض تبعيض ) ب؛دكن سترده از جدايي حمايت ميكه به صورتي گ

 معقول براي مت مركزي پيشنهادهاي حكو) ج يا اقتصادي قرار گرفته باشند؛سيستماتيك سياسي
يس مور «57.» مذكور را رد كرده باشد ها براي جامعه اري و حفظ حقوق اقليتمين خودمختتأ

حل  حق جدايي حداقل در فرضي وجود خواهد داشت كه راه«: گويد نيز به صورت كلي مي» ويك
ديگري براي نجات موجوديت مردمي كه داراي حق تعيين سرنوشت هستند، جز با جدايي از 

حق جدايي با فرض وجود هر نوع تبعيض «كند  ي تأكيد مي و.»لت حاضر، وجود نداشته باشددو
 براي مقامات دولتي وجود داشته باشد كه به تبعيض بختيويژه اگر هنوز  ه ب،ايجاد نخواهد شد

  58.»پايان دهند
ساز را بتوان در  داند تا گزينه جدايي چاره دولت روسيه شرايطي را كه اين دولت الزم مي

  :كند ين ذكر ميموردي قابل تحقق دانست، چن
  ، حمله مسلحانه آشكار از سوي دولت مركزي)الف
  ،تهديد موجوديت مردم مورد بحث) ب
فصل تنش بين گروه قومي و دولت  ها براي حل و بست رسيدن تمامي تالش  به بن)ج

  59.مركزي در چارچوب ساختارهاي دولت موجود
 و كردحمايت » ساز يي چارهجدا« كه دولت روسيه رسماً از تئوري گردد بنابراين مشخص مي

المللي دادگستري به   موضع حقوقي اين دولت در ميان لوايح ارائه شده به ديوان بين،بدين ترتيب
 غربي نزديك شد كه از اين رهيافت حمايت و از جمله به اين تئوري در توجيه يها گروه دولت

  . كردند مشروعيت استقالل كوزوو و جدايي  آن از كشور صربستان استناد مي

                                                           
56. Cassese,op.cit, p.119. 

57. Oscar Schachter," Micro nationalism and Secession" in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, 

Berlin,1995, p.185. 

58. D. Murswiek," The Issue of a Right of Secession- Reconsidered" in Modern Law of Self-

Determination, op.cit, pp.26-27. 

59. WS Russia, para.88. 
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الذكر   خود به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا شرايط فوق سپس روسيه در اليحه
ها را از حق تعيين سرنوشت خارجي برخوردار  خصوص مردم كوزوو ايجاد شده است تا بتوان آندر

  دانست يا خير؟
 ، كه موضوع حق تعيين سرنوشتكردالبته قبل از بررسي اين مطلب، روسيه يادآوري 

در «. شي قرار داشت، مطرح نبودمي كه جمهوري فدرال سابق يوگسالوي در وضعيت فروپاهنگا
 كميته بادينتر و هم ديدگاه بسياري از حقوقدانان نشانگر اين واقعيت است حقيقت هم نظرهاي

بلكه قصور مقامات فدرال باعث شد تا تجلي حق تعيين سرنوشت مردم نبوده،  مذكور، جريانكه 
 حتي اگر كسي مدعي باشد كه كرد اما اضافه 60؛»ور فدرال به پايان رسدموجوديت آن كش

جمهوري يوگسالوي سابق، متعاقب اعمال حق تعيين سرنوشت مردم منحل شده و 
مندي از حق تعيين سرنوشت به استقالل  با بهره.... هاي بوسني، كرواسي، اسلووني و جمهوري

: روسيه اظهار داشت.  صحيح باشدتواند وو نميگيري در مورد مردم كوز  نتيجهايناند،  رسيده
دهد كه جمعيت كوزوو  بررسي نظام قانون اساسي جمهوري فدرال سابق يوگسالوي نشان مي«

از نوعي كه به حق جدايي (ق داشتن حق تعيين سرنوشت باشند هرگز به عنوان مردمي كه مستح
 يوگسالوي چنين 1974ي سال  قانون اساس» اصول كلي«جمله اول. اند محسوب نشده) بينجامد

مردم يوگسالوي با برخورداري از حق تمامي مردمان آن به حق تعيين سرنوشت «: دارد عار مياش
62»مردمان«از جمله حق جدايي، در جمهوري فدرال مركب از   آزاد و برابر »هاي قوميت« و 61

گسالوي يك كشور جمهوري يو«: دارد  قانون اساسي نيز چنين مقرر مي1ماده . »اند متحد شده
هاي سوسياليست آن و همچنين مناطق  فدرال و متحد است كه از اتحاد آزادانه مردم و جمهوري

ي از قلمرو جمهوري سوسياليست صربستان  سوسياليست وودينا و كوزوو كه جزئخودمختار
  .»هستند، تشكيل شده است

دمان تشكيل دهنده جمهوري كه در قانون اساسي تنها از حق جداييِ مر  نظر به اين،بنابراين
 لذا نبوده،فدرال يوگسالوي نام برده شده و جمعيت كوزوو يك قوميت بوده و جمهوري مستقلي 

  63.نيستطبق قانون اساسي از حق جدايي برخوردار 
، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور كوزوو  خود از گزارش آهتيساري روسيه در اليحه

 روسيه اظهار 64.دانست حلي پايدار نمي كميت صربستان بر كوزوو را راه كه بازگشت حاكردانتقاد 
قبل از اين .  مطرح شد1999عجيب است كه اين نوع استدالل تنها چند سال پس از «: داشت

                                                           
60. WS Russia, para.90. 

61. Naroda 

62. Narodnosti 

63.Ibid, para.91. 

64. The Ahtisaari Plan, S/2007/168. 
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 و نه به گفت سخن مينوشت تبارهاي كوزوو به تعيين سر كس نه از حق آلبانيايي تاريخ، هيچ
  65.»كرد حل ممكن اشاره مي ك راه استقالل كوزوو به عنوان ي گزينه

 شوراي 1244 رسمي اشاره دارد كه تا زمان تصويب قطعنامه يهمچنين روسيه به اسناد
 مارس 9امنيت منتشر گرديد و مدعي است كه در اين اسناد از جمله بيانيه گروه تماس در تاريخ 

ي  برا»به توسعه رووضعيت «يا   و»خودگرداني معنادار« يا »خودمختاري قابل توجه« به 1998
هاي  كيد شده است كه وضعيت كه همزمان در تمامي اين اسناد تأكوزوو اشاره دارند، در عين حال

 »مين حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسالويتأ« و يا با »در چارچوب« مذكور بايد
  66.صورت پذيرد

، عمليات 1999در سال كس، حتي طرفداران مداخله نظامي ناتو  روسيه مدعي بود كه هيچ
 بلكه در عوض به مفهوم كلي ،مزبور را با لحاظ حق تعيين سرنوشت مردم كوزوو توجيه نكردند

در اين ارتباط .  وجود بحران بشردوستانه استناد گرديد ها و يا ايده  بشر يا حقوق اقليتحقوق
كه دولت جمهوري  از آنما پس «: كند دبيركل وقت ناتو اشاره ميروسيه به سخنان خاوير سوالنا، 

ها عبارت  اين درخواست. ايم كرده، اقدام كردالمللي را رد  فدرال يوگسالوي، مطالبات جامعه بين
 رعايت كامل ه در رامبويه مورد بحث قرار گرفت،حل سياسي موقت ك پذيرش راه: بودند از

  آن توافق كردند،د اكتبر در مور25هايي كه ارتش صربستان و نيروهاي ويژه پليس در  محدوديت
اين حمله نظامي جهت مقابله با . پايان بخشيدن به استفاده از زور افراطي و نامتناسب در كوزوو

تر انساني انجام شده  بار و تضعيف توانايي يوگسالوي براي ايجاد بحران بيش حمالت خشونت
  67.»است

يين سرنوشت و جدايي در گاه به حق تع  روسيه معتقد بود كه ناتو و اعضاي آن هيچ،بنابراين
 كه كرداند و در تقويت نظر خود به مقاالت متعددي استناد  توجيه عمليات خود استناد نكرده

خصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت اين الملل پس از عمليات ناتو درمتخصصان حقوق بين
در . نشدندكدام به حق تعيين سرنوشت در توجيه عمليات ناتو متوسل  حمله نگاشته بودند و هيچ

 ميان نفر در اليحه دولت روسيه با آدرس مقاالت مربوط ذكر شده است كه از 22اين ارتباط نام 
توان به گرينوود، برونو سيما، توماس فرانك، هنكين، رايزمن،  ترين اين حقوقدانان مي معروف

يوان عنوان قاضي در دها هم اكنون به  كه تعدادي از آن68كردكريستين گري و كرش اشاره 

                                                           
65. WS Russia, para.92. 

66. Ibid,para.93. 

67. Ibid, paras.94-95. 

68. Ibid, para.96. 
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وعيت اعالميه استقالل در ي مربوط به مشرور دارند و در نگارش رأالمللي دادگستري حض بين
  .كنند  حاضر نقش ايفا مي پرونده

كيد بر حفظ كوزوو در  و مفاد آن را نيز مؤيد تأ1244مه روسيه تدوين و تصويب قطعنا
ب اين قطعنامه در پي د، با تصويسازمان ملل متح«كه   چه آن،وب كشور صربستان دانستچارچ

 كرداي موقت در كوزوو ايجاد   بلكه حكومت و اداره،مين حق تعيين سرنوشت مردم كوزوو نبودتأ
المللي   و به وضعيتي پايان بخشد كه تهديد عليه صلح و امنيت بينكندتا از حقوق بشر پاسداري 

  69.»شد تلقي مي
كه وضعيت  حالي در«: ن ادامه داداستقالل كوزوو را چنيروسيه استدالل خود در رد پذيرش 

 به آن واحد سياسي حق تعيين سرنوشت خارجي يا حق جدايي نداد 1999وخيم كوزوو در سال 
 كه وجود حق جدايي را توجيه كرد را چنان توصيف 2008توان وضعيت تغيير يافته در سال  آيا مي
 قابل قياس 2008ر سال كه بديهي است وضعيت موجود د  چه آن؛مطمئناً پاسخ منفي است. كند

  70.» به مراتب بهتر بوده است2008 نبوده و شرايط در سال 1999با سال 
همين هدف تصويب گرديد تا از  به خاطر 1244در حقيقت قطعنامه «به اعتقاد روسيه 

 جمعيت كوزوو را كرده،المللي را اعاده   و صلح و امنيت بينكندتر شدن اوضاع جلوگيري  وخيم
سياسي در بلگراد كه رژيم   آناً مضاف؛مند گردد  از حقوق بنيادين بشري خود بهرهقادر سازد تا

هاي جهاني دموكراسي و حقوق بشر   دولت جديد خود را متعهد به رعايت ارزش.تغيير كرده است
يا حتي نامحدود اعالم  داند و همواره آمادگي خود را جهت اعطاي خودمختاري قابل توجه و مي

د شده است كه از زور عليه كوزوو استفاده نكند و حتي پس از صدور بيانيه و متعه... كرده
  71.»استقالل نيز اين تعهد را تكرار كرده است

 1999المللي در سال  جامعه بين «كردگيري   خود چنين نتيجه در پايان دولت روسيه در اليحه
الوي دانست و حتي پس  خود را متعهد به حفظ تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسبه اتفاق آرا

شود از لزوم رعايت تماميت  يا پاكسازي قومي خوانده مي از وقوع حوادثي كه جنايت ژنوسيد و
 فدراسيون روسيه بر اين اعتقاد است كه در سال ،بنابراين. نشيني نكرد ارضي صربستان عقب

رضي صربستان را توان تماميت ا  است به طريق اولي نمي1999تر از مراتب به  كه اوضاع به2008
دانست » اوضاع و احوال بحراني«را نبايد در نتيجه، وضعيت حاضر . در زمان كنوني ناديده گرفت

                                                           
69. Ibid, para.97. 

70. Ibid, paras.98-99. 

71. Ibid, para.100. 
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استقالل كوزوو را مغاير حقوق جانبه   حق جدايي قابل استناد است و بايد بيانيه يك،كه طبق آن
  72.»الملل دانست بين

وضوع مطابقت بيانيه استقالل كه ديده شد دولت روسيه در نظر كتبي خود در م همچنان
» ساز جدايي چاره«گستري، به صورت اصولي از تئوري المللي داد كوزوو در محضر ديوان بين

المللي  گيري جامعه بين اين دولت تالش كرد كه با تحليل رويدادهاي كوزوو و موضع. كردحمايت 
يه براي تحقق جدايي اما اگر شرايطي كه روس.  كه كوزوو، مصداق اين تئوري نيستكندثابت 
توان مدعي شد كه  رسد نمي به نظر مي ؛ براي مورد كوزوو تحقق نيافته باشد،كردساز مطرح  چاره

كه وضعيت نقض حقوق بنيادين   چه آن و اوستياي جنوبي تحقق يافته است؛براي مناطق آبخازيا
يش از اقدامات  ب،بشر و توسل به زور براي سركوب مردم از سوي صربستان عليه مردم كوزوو

  .نظامي گرجستان عليه مردم آبخازيا و اوستياي جنوبي بود
  
  گيري نتيجه

اي استقالل خود از صربستان را اعالم   با صدور بيانيه2008 فوريه 18دولت خودگردان كوزوو در 
جانبه كوزوو از  رو شد و دولتمردان روسي، جدايي يك ه كه اين امر با مخالفت روسيه روبكرد

 از جمله حفظ تماميت ارضي و حاكميت دولت ،الملل ن را مغاير اصول حقوق بينصربستا
 و متعاقب جنگي چند روزه ميان 2008 آگوست 26 اما چند ماه بعد در كردند؛صربستان تلقي 

روسيه و گرجستان كه با تهاجم دولت گرجستان آغاز گرديد، روسيه اقدام به شناسايي 
هاي غربي كه حامي  اين بار دولت. كردو اوستياي جنوبي هاي خودخوانده آبخازيا  جمهوري

 بر حفظ كرده،ها از گرجستان مخالفت  استقالل كوزوو بودند با اعالم استقالل آن جمهوري
المللي دادگستري از  خواست ديوان بينمتعاقب در. كردندكيد تماميت ارضي گرجستان تأ

ه رسيدگي كتبي، دولت روسيه نيز به هاي عضو جهت ارسال لوايح خود و شركت در مرحل دولت
جانبه كوزوو طبق  خصوص مشروعيتِ جدايي يك دولت ديگر، نظر رسمي خود را در34 ههمرا

  .داشتالملل اعالم  مقررات حقوق بين
انبه كوزوو با مقررات ـج ايرت استقالل يكـخصوص مغت روسيه درـ دول  بررسي اليحه

خصوص علت پذيرش ارات مقامات رسمي آن كشور در اظهسو و مالحظه  الملل از يك حقوق بين
با .  بحث مقاله حاضر استجانبه آبخازيا و اوستياي جنوبي از سوي ديگر، موضوع جدايي يك

 كه دولت روسيه به صورت كلي كردگيري  توان چنين نتيجه  موضع حقوقي روسيه مي مطالعه

                                                           
72. Ibid, paras.102-103. 
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 تنها در مواردي استثنايي ي،استعمارتعيين سرنوشت خارجي در وضعيت غيرمعتقد است كه حق 
  . شود پديدار خواهد شد كه از آن با عنوان جدايي چاره ساز نام برده مي

خصوص بررسي مطابقت المللي دادگستري در ن بين خود خطاب به ديوا روسيه در اليحه
جانبه كوزوو را مغاير  الملل، استقالل يك اعالميه استقالل كوزوو با قواعد و مقررات حقوق بين

اميت ارضي صربستان  زيرا در اين قطعنامه از اصل تم؛دانست شوراي امنيت 1244مفاد قطعنامه 
همچنين .  منتج از توافق طرفين باشدحل نهايي كوزوو بايد بود كه راهكيد شده حمايت و تأ

روسيه، استقالل كوزوو را مغاير حفظ تماميت ارضي دولت صربستان دانست كه در منشور ملل 
ها كه  روسيه ادعاي برخي دولت. كيد شده استاي بر آن تأ المللي و منطقه د بينگر اسنامتحد و دي

 به اعتقاد روسيه، حق. كرد رد است رااستقالل كوزوو ناشي از حق تعيين سرنوشت مردم كوزوو 
هاي تحت استعمار و  الملل معاصر تنها براي مردم سرزمين تعيين سرنوشت خارجي در حقوق بين

 حق تعيين بايدغال خارجي وجود دارد و خارج از وضعيت استعماري، مردم تنها يا تحت اش
، روسيه اين با وجود. كنندها موجود اعمال  سرنوشت را در چارچوب ساختارهاي سياسي دولت

اظهار داشت بر اين اعتقاد است كه اگر حكومتي عليه گروهي از ساكنان كشورش مبادرت به 
حل براي رفع  كه هر نوع راه نحوي  به،ت آن مردم را به خطر اندازددي و موجوكندحمله مسلحانه 

ه  در اين صورت براي گروبست برسد، ن گروه قومي و حكومت مركزي به بندرگيري و تنش ميا
 روسيه تئوري ،به عبارت ديگر. شود ايجاد مي) حق جدايي(مذكور حق تعيين سرنوشت خارجي 

ييد و أل از آن حمايت شده بود مورد تالمل ز علماي حقوق بين برخي اظركه در نرا ساز  جدايي چاره
هاي غربي از تئوري جدايي   دولت روسيه نيز همچون برخي دولت،بدين ترتيب. حمايت قرار داد

 اما 73كرد؛استعماري حمايت هاي غير هاي قومي در زمينه ي گروهساز در توجيه استقالل برخ چاره
، وضعيت )2008 فوريه 17(مان صدور بيانيه استقالل كوزوو زبا بررسي شرايط و اوضاع و احوال 

  .  مذكور را مصداقِ برخورداري از تز مذكور ندانست
شود كه  اما ابهام و تناقضي كه در رهيافت اين كشور وجود دارد، به اين واقعيت مربوط مي

 صورت ضمني  در كوزوو به1999اساساً روسيه وقوع جنايت ژنوسيد و پاكسازي قومي را در سال 
 مردم  و بر اساس تئوري مورد حمايتِ اين كشور منطقي بود كه حق جدايي را برايكردييد تأ

اما نه تنها اين كشور از شناسايي استقالل . شناخت  به رسميت ميكوزوو حداقل در زمان مربوط
يي را هاي ديگر نيز حق جدا كند كه دولت  بلكه استدالل ميورزيدكوزوو در آن زمان خودداري 

، روسيه جدايي اين با وجود. براي كوزوو به دليل نقض حقوق بنيادين بشر به رسميت نشناختند
                                                           

73. WS Albania, para.81; WS Estonia, p.4; WS Finland, paras.7-8; WS Germany, pp.34-35; WS Ireland, 

paras.29-30; WS Netherlands, paras.3.6-3.7; WS Poland, para.6.5; WS Slovenia, p.2; WS Swiss, 

paras.62-63; WS Authors, para.8.40 

    86  1389بهار ـ تابستان / شماره چهل و دو/ المللي  مجله حقوقي بين



    موضع و داليل حقوقي روسيه در...  87

 چه ؛ساز مشروع دانست اساس تئوري جدايي چارهاي جنوبي و آبخازيا را دقيقاً برجانبه اوستي يك
را از ها  كه معتقد است گرجستان با حمله به مردم مناطق مذكور، حق حاكميت بر آن سرزمين آن

اساس همين بررسد  به نظر مي. اند دست داده است و مردم آن مناطق از حق جدايي برخوردار شده
ولت مركزي عليه بايست حق جدايي را براي مردم كوزوو در زمان حمالت د  مياستدالل، روسيه 
 شدت از حق حاكميت و حفظ تماميت كه در آن زمان نيز به حالي  در،شناخت ميآنان به رسميت 

ي مشورتي كوزوو نيز بر اين اعتقاد  رأ  خود در قضيه كرد و در اليحه صربستان دفاع ميارضي 
ساز  چاره  اساس تئوري جدايييرش استقالل كوزوو در آن زمان براست كه هيچ دولتي قائل به پذ

  دررا» ساز جدايي چاره«تئوري بنابراين روشن است كه دولت روسيه نتوانسته وجود . نبوده است
 و در اين صورت، حمايت اين كند اثبات  ـها حداقل در رويه دولتالملل معاصر ـ  نظام حقوق بين

رسد حمايت روسيه از  در حقيقت به نظر مي. تواند قابل قبول باشد دولت از تئوري مزبور نمي
هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي  تئوري مذكور بدان دليل صورت گرفته است كه شناسايي جمهوري
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