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 المللهای خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بیندولت

 1ستار عزیزی

 s.azizi@basu.ac.ir: رایانامه ا، همدان، ایران.انشگاه بوعلی سیناستاد، گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی، د .1

 چکیده اطالعات مقاله
المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند کهه واجهد عنا هر یشهکی      در نظام بین پژوهشی نوع مقاله:

، امها  کنندکمیت میدهنده دولت بوده و به  ورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حا
هها و  اند. این مقالهه بهه معر هی ایهن دولهت     المللی شناسایی نشدهاز سوی جامعۀ بین

پردازد. پرسش ا لی این مقاله آن است کهه ماهادیخ صها     جایگاه قانونی آنها می
ها هستند و نیه  ادلهه و دلیه     المللی کدامهای صودصوانده در جامعۀ حاضر بیندولت

المللی یهاکنون از  ها از منظر صود آنها چیست و چرا جامعۀ بیندولت قانونی بودن این
هها صهودداری کهرده    المللی دولتی از جامعۀ بینج ئ عنوانبهپذیرش و شناسایی آنها 

است؟  رضیۀ نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت صودصوانده در جامعهۀ  
ههای صودصوانهده آن   از این دولت المللی وجود دارند. دلی  عدم شناسایی بسیاریبین

است که یأسیس و یشکی  آنها مسبوق به نقض قاعدۀ منع یوسه  بهه زور بهه ضهرر     
ی یها  طلبه ییجهدا های مادر بوده اسهت. در مهواردی نیه  ههرا  از دومینهوی      دولت

مالحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عر ۀ جهانی، مانع شناسایی 
یو یفی و از طریخ یحقیقات  -ست. در این مقاله به روش یحلیلیها بوده ااین دولت
 ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع صواهیم پرداصت.کتابخانه
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 مقدمه
شهوند.  ین نظام قلمداد میها کماکان بازیگران ا لی اها و دولتالمل ، نظامی است بر پایۀ ارادۀ دولتحقوق بین

کننهد. آن  المله ، ایفها مهی   در هنجارسازی و یوسعۀ قواعد و مقررات حقوق بین  یبدیبها نقشی یردید دولتبی
المللی به رسمیت شناصته شهده اسهت، از م ایهای بسهیاری     هایی که موجودیت آنها در عر ۀ بیندسته از دولت

به موارد ذی  اشاره کرد: امکان عضویت در سازمان مل  متحد و دیگهر   نیوایمبرصوردارند که از جملۀ این م ایا 
ی در مجمع عمومی سازمان مل  متحد و دیگهر نهادههایی کهه در    رأالمللی، برصورداری از حخ ی بینهاسازمان

آنها عضویت دارند، امکان عضویت در شورای امنیت، ایجاد حهخ انتخهاق قضهات دیهوان، اعضهای کمیسهیون       
المللی دادگستری در قضایای یرا عهی، امکهان عضهویت در دیهوان     المل ، امکان مراجعه به دیوان بینحقوق بین

شده از سهوی آن دولهت، امکهان عضهویت در     ی ارجاع دادههاتیوضعالمللی کیفری و یقاضای رسیدگی به بین
ههای صهارجی   کیفری دولتی مقامات آن دولت از ماونیت در برابر محاکم مندبهرهالمللی، امکان معاهدات بین

 ی از ماونیت دولت و اموال آن در برابر دعوای مدنی مطروحه در محاکم دیگر کشورها.مندبهرهو 

از میان این  1المللی حضور دارند.دوژوره یا دو اکتو در عر ۀ بین  ورتبهدولت  202در حال حاضر، 
عضهو نها ر در سهازمان حضهور      عنهوان بهدولت عضو سازمان مل  متحد هستند؛ دو دولت  193ها، دولت

دولهت بهدون بحهس اسهت. امها در صاهو         195دولت صودصوانده نی  وجهود دارد؛ حاکمیهت    7دارند و 
ههای صودصوانهده از جملهه    های صودصوانده یردیهدهای جهدی وجهود دارد. دولهت    موجودیت قانونی دولت

ها و نی  دیگر یابعان بیشتر دولت دیییأبه المللی، حضور عملی دارند، اما نهادهایی هستند که در عر ۀ بین
اند. با آنکه از حیات برصی از این واحدهای سیاسی، چند دهه گذشته است، اما این المل  نرسیدهحقوق بین

نیسهتند. بهرای    هانیسرزمها قادر به انجام یکالیف و یعهدات صود در قبال شهروندان و ساکنان این دولت
ی هها پاسهوورت امکان مسا رت به صارج از کشور با اسهتفاده از   هانیسرزمز این مثال شهروندانِ بسیاری ا

سبب عدم عضویت در سهازمان مله    های صودصوانده نی  بهدولت متبوع صود را ندارند. حاکمان این دولت
ن المللی دادگستری، امکان استفاده از بسیاری از م ایای عضویت در آن سازمامتحد و اساسنامۀ دیوان بین
 اند. المللی محرومها و معاهدات بینمندی از م ایای عضویت در عهدنامهرا ندارند و نی  از شانس بهره

هها  المللی کدامهای صودصوانده در جامعۀ حاضر بینا لی این مقاله آن است که ماادیخ صا  دولت سؤال
المللهی یهاکنون از   ا چیست و چرا جامعۀ بینها از منظر صود آنههستند و نی  ادله و دلی  قانونی بودن این دولت

 ها صودداری کرده است؟المللی دولتی از جامعۀ بینج ئ عنوانبهپذیرش و شناسایی آنها 

                                                           
ی هانیمسرزها، عضو دارند، اما برصی از اعضای این سازمان 212ی ورزشی مانند  یفا هاسازمان. البته در برصی 1

ن ی هستند که پذیرش آنها در  یفا به معنای برصورداری آنها از ها مانند یاهیتی یا پلیغیرصودمختار یا وابسته به دولت
 ویژگی دولت بودن نیست.
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المللی وجهود دارنهد.    رضیۀ نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت صودصوانده در جامعۀ بین
نیسهتریا،  هوری یرک قبر  شمالی، جمههوری یهرانس  از: یایوان، جم اندعبارتهای صودصوانده این دولت

ههای  لند. دلی  عدم شناسایی بسیاری از ایهن دولهت  جمهوری آریساخ، اوستیای جنوبی، آبخازیا و سومالی
صودصوانده آن است که یأسیس و یشکی  آنها مسهبوق بهه نقهض قاعهدۀ منهع یوسه  بهه زور بهه ضهرر          

ی عضو سازمان مل  متحد صواسته اسهت از  هادولتمنیت، از رو شورای اهای مادر بوده است، ازایندولت
ی یها مالحظهات   طلبه ییجهدا شناسایی دولت صودصوانده، اجتناق ورزند. در مواردی نی  هرا  از دومینوی 

ها بوده اسهت کهه در   سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عر ۀ جهانی، مانع شناسایی این دولت
 های صودصوانده به بررسی آنها صواهیم پرداصت.لتبررسی هریک از ماادیخ دو

ههای انهدکی بها همهین عنهوان      در صاو  پیشینۀ پژوهش باید صاطرنشان کرد که مقالت و کتاق
 عنوان با نویسنده چندین قلم به را مقالیی مجموعه سربنیک، و باریمن اند. در زبان انگلیسی،منتشر شده

 از هریهک  کتهاق،  ایهن  در کهه  کردنهد  منتشر 2004در سال  «یتحاکم برای یالش :دو اکتو هایدولت»
 ایهن  در کهه  کردند معر ی را دو اکتو دولت ایشان، یعبیر به یا صودصوانده هایدولت از برصی نویسندگان،

یفاوت این مقاله با کتاق مذکور معطوف بهه ایهن    .است شده استفاده کتاق آن مقالت برصی از هم مقاله
های صودصوانده، پس از انتشار کتهاق مهذکور بهوده    زمان یأسیس برصی از این دولت اولًواقعیت است که 

ی مشوریی کوزوو و یحولت پان ده سال اصیر پهس از انتشهار کتهاق    رأاست. همچنین در این مقاله، آثار 
 مذکور بر این موضوع مهم بررسی نشده است. 

 در المله  بهین  حقوق در صودصوانده هایولتد حقوقی وضعیت عنوان با همچنین کتابی به زبان  ارسی 
یفاوت مقالۀ حاضهر   .است شده منتشر مجد انتشارات یوسط شاحیدر عبدالکریم دکتر آقای قلم به 1394 سال

آقای شاحیدر از دولت صودصوانده و ماهادیخ آن بها    موردنظربا این کتاق در آن است که یعریف و ماادیخِ 
یار متفاوت است. نویسندۀ آن کتاق، چهار ویژگی و شاصص زیر را بهرای  در این کتاق، بس شدهمطرحمباحس 
 قدان استقالل و وابستگی بهرای موجودیهت یهداوم؛ ابههام در قلمهرو      »های صودصوانده نام برده است: دولت

ی موجود در هاتیقومو  هاتیاقلسرزمینی؛ عدم ثبات داصلی و نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه دیگر 
های صودصوانهده ماننهد   ی است که برصی از این دولتدر حال(. این 58: 1394)شاحیدر، « شور ا لیک-دولت
لند( برصوردارند و برای حفظ اسهتقالل  کشور مادر )سومالی-لند، از ثبات بیشتری حتی نسبت به دولتسومالی

ه )بنابر یعریهف نگارنهده(   های صودصواندصود، به دولتی صارجی متکی نیستند. مضاف بر آنکه بسیاری از دولت
در کشهور مهادر، از کشهور ا هلی جهدا شهده و غالهِب ایهن          هاتیاقلمنظور در امان ماندن از نقض حقوق به

اند. نظر به این واقعیت که در حال حاضهر، هفهت   قومیتی یبدی  شدههای یککشورهای صودصوانده به دولت
ی هها گروهای در میان طلبی   ایندهن حقیقت که هویتدولت صودصوانده در جهان وجود دارد و با یوجه به ای

وجود آمده است، ممکن است به یعداد آنها نیه  ا ه وده شهود. بنهابراین بررسهی ماهادیخ       قومی در جهان به
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المل  را یک ضرورت یها تم و امیهدوارم دیگهر    های صودصوانده و جایگاه قانونی آنها در نظام حقوق بیندولت
 المل  نی  در آینده به این موضوع از زاویۀ دید صود بوردازند.پژوهشگران حقوق بین

 

 المللبین حقوق نظام در خودخوانده هایدولت موضوع پیشینۀ و خودخوانده دولت تعریف. 1

 ویهدئو  مونتهه  کنوانسهیون  هاسهت، دولت دهندۀیشکی  عنا ر بیان حاوی که المللیبین سند نییرمعروف
 دولهت : »داردمهی  اشهعار  چنهین  دولهت،  شهرایط  بیهان  در که هاستدولت فو ای و حقوق مورد در 1933
 ج( مشهخص،  ق( سهرزمین  دائمهی،  جمعیت الف(: است ذی  شرایط دارای المل بین حقوق یابععنوان به

 متحدۀ ایالت میان ینهااگرچه  مذکور کنوانسیون«. هادولت دیگر با رابطه ورود برای اهلیت د( و حکومت
 اسهتناد  مهورد  و مانهده  باقی الجرالزم نی  یاکنون است، شده منعقد قاره آن در دیگر دولت چند و آمریکا

 (.Crawford, 2010: 45) است گر ته قرار قضایی رویۀ و حقوقدانان
 دولت»المل  در موضوع معاهدات، در یعریف دولت نوشته است:  یت موریس گ ارشگر ویژه حقوق بین

 ا تهیسازمان سیستم یک در که باشدمی شده یعریف سرزمین در ساکن مردم از متشک  واحدی معنای به
یمه  متعههد  واحهد  یهک عنوان به را آنها که المللیبین روابط به ورود اهلیت از و کنندمی زندگی حکومتی
بنهابراین   (.ILC Ybk 1956/II, 107)« برصوردارند هادولت دیگر طریخ از یا مستقیم ورت به صواه ،سازد
 بشر(، عناری سرزمینی )سهکونت  ا راد از گروهی منظم و دائم )اجتماع اجتماعی ولت حاوی یک عنارد

حاکمیهت( و عناهری    و اسهتقالل  از حقهوقی )برصهورداری   عناهر  مشهخص(،  و معین سرزمینی در ثابت
 المللی( است.بین روابط برقراری اهلیت )داشتن المللیبین

 از را یعریف این دولت،عنوان به سیاسی واحدهای برصی شناسایی عدم عملیِ آثار مالحظۀ با نویسنده
 عنا هر  بودن دارا وجود با که شودمی اطالق دولتی به صودصوانده، دولت: »دهدمی ارائه صودصوانده دولت
 هها، دولت اکثریت سوی از شناسایی عدم جهتِ به حکومت، و جمعیت سرزمین، یعنی دولت دهندۀیشکی 
 «.نیست المللیبین جامعۀ در ایباعش و صویش حقوق استیفای اهلیت و روابط برقراری به قادر

 دیهوان  جملهه  از قضهایی  نهادههای  بهه  مراجعه امکان عدم به ،فایاست اهلیتِ  قدان از نویسنده منظور
 حمایهت  امکهان  عهدم  یها  و امنیهت  شورای مانند سیاسی نهادهای در شکایت طرح دادگستری، المللیبین

مشهروعیت   مهورد  در ارزشی قضاوت هاست. نگارنده هیچدولت دیگر صود در دیدۀزیان ایباع زا دیولماییک
 المله  بهین  حقهوق  و روابهط  عر هۀ  در واقعیت این بررسی به ینها و ندارد هادولت این سیاسی و اصالقی

 م ایهای  از یواننهد نمهی هها  دولت غالب سوی از شناسایی عدم دلی به سیاسی واحدهای این که پردازدمی
 حمایهت  المللهی بهین  عر هۀ  در صود ایباع از و شوند برصوردار شد، اشاره آنها به مقدمه در که بودن دولت
 وضهعیت  در عمالً ها،دولت یشکی  مورد در یأسیسی یا و اعالمی هاینظریه به اشاره یرییب این به .کنند
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 کهه  ههایی دولت معدود و صود منظر از هصودصواند هایدولت. کندنمی ایجاد صودصوانده، یفاویی هایدولت
 بهه  دولهت عنهوان  بهه  هها، دولهت  دیگهر  قضاوتِ به شوند، امامی محسوق دولت، اند،کرده شناسایی را آنها

 در اعالمهی  نظریهۀ  ازعمهالً   حاضهر،  سهدۀ  در هادولت رویۀ که رسدمی نظربه. شوندنمی شناصته رسمیت
 به دولت، ۀدهند ییشک وجود عنا ر به  رف ینها را سیاسی حدوا هر و نکرده استقبال ها،دولت شناسایی
 ما بهکامالً  یواندنمی نی  یأسیسی نظریۀ دیگر، سوی از. است ها نوذیر تهدولت المللیِبین جامعۀ عضویت
 مخالفتِ وجود با که است دهه سه از بیش( لندسومالی مانند) سیاسی واحدهای برصی چرا که دهد یوضیح
قهدرت   واقعهی  نقشهۀ  در و کننهد مهی  حکمرانی جهان، از ایگستره برعمالً  ها،دولت سایر یفاقِا به قریب

 اند.ها با آنها روابط غیررسمی اقتاادی برقرار کردهدارند و حتی برصی دولت عملی حضور سیاسی،
 احهدهای و ایهن  جایگهاه  کهه  نیسهت  آن بر وجههیچبه ،«دولت صودصوانده»استفاده از عنوان  نویسنده با

 هها دولهت  ایهن  یشهکی   سیاسهی  و یهاریخی  دلیه   مهورد  در ارزشهی  قضهاوتِ  به و دهد یخفیف را سیاسی
 واقعیهت  ایهن  بهه  نظهر  ینها رسد،می نظربه منفی اول، نگاه دراگرچه  صودصوانده، دولت ۀواژ. دستهپردازدنمی
 آن صهودِ  ینهها  و نگرندنمی دولت سانب سیاسی، واحد آن به( هادولت غالب اکثریت یا) هادولت دیگر که دارد
 م ایهای  از شناسهایی،   قدان ۀواسطبه عمالً اما نهاده، صود بر را «بودن دولت» عنوانِ که است سیاسی واحد
 1است. شده محروم المللیبین عر ۀ در بودن دولت

ای هه هدف از نگارش این مقاله، معر ی این واحهدهای سیاسهی و یوضهیحِ دلیه  حقهوقی و انگیه ه      
 دولت است. عنوانبهها در عدم شناسایی آنها سیاسی سایر دولت

شود که پس از اشغال اسهتان  های صودصوانده به یشکی  دولت مانچوکوئو مربوط میاولین نمونۀ یأسیس دولت
 اعهالم  کهه  بهود  کشهوری  اولین آمریکا متحدۀ با حمایت ژاپن یأسیس شد. ایالت 1931منچوری در چین در سال 

 یهها نامهه  طی استیمسون هنری آمریکا وقت وزیر صارجۀ .شناسدینم رسمیت به را منچوری در وضعیت غییری کرد
 و میثهاق  بها  مغهایر  وضعیت گونهچیه که ندارد قاد متحده ایالت که کرد اعالم ژاپن و چین هایدولت به جداگانه
 و چهین  دولهت  دو ههر  منعقهد شهد و   1928 اوت 27 معروف به پیمان بریان کلوک را که در پاریس میثاق یعهدات
 سیاسهت  کهه  بود باری اولین این واقع، (. در162: 1398بشناسد )ضیایی بیگدلی،  رسمیت به هستند، آن عضو ژاپن
 شد. رد المل نیب حقوق نظام در جدید دولت یشکی  و سرزمین کسب برای زور به یوس 

 کهرد  اعالم چین به ژاپن حملۀ بررسی برای خبمنت ویژۀ کمیسیون یشکی  از پس مل  جامعۀ عمومی مجمع

                                                           
 هایی است کهای سیاسی در یو یف حکومت و دولت(که واژهpuppet state« )نشاندهدولت دست». به همین دلی  نویسنده از واژۀ 1

اند، صودداری کرده است یا از قضاوت ارزشی در این صاو  پرهی  کند. برای مثال مقامات با کمک دول صارجی یأسیس شده
کنند، زیرا این دولت با کمک سربازان یرکیه، یأسیس شده قبر  از این واژه در یو یف جمهوری یرک قبر  شمالی استفاده می

و در راستای ایجاد یضمین در برابر مداصله یونان به نفع  1960کیه را براسا  معاهدۀ است، اما مقامات این جمهوری، مداصلۀ یر
 اند.یبار، دانسته و آن را عملیایی مشروع جهت حفظ حقوق اقلیتی مظلوم در برابر اکثریتی سرکش یلقی کردهجامعۀ اکثریت یونانی
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 دولهت  شناسهایی  کهه  کهرد  اعهالم  1933  وریهۀ  در و شناسهد یم رسمیت به را منچوری بر چین ینها حاکمیت که
شهد. گروههی از    صارج سازمان آن از مل  جامعۀ یامیم به واکنش در ژاپن است. غیرقانونی ژاپن یوسط مانچوکوئو

شهوند، بهه   المل ، یأسیس مییی که در طول دورۀ اشغال و با نقض قواعد حقوق بینهاتیموجودحقوقدانان معتقدند 
 (.262: 1394شوند )رنجبریان و  رح اد، دولت محسوق نمی ا ولًلحاظ نداشتن استقالل ماهوی، 

 اسلواکی جمهوری آلمان نازی و اشغال چکسلواکی، شروع لشکرکشی اریش متعاقب و 1939 سال در
شد  از یوگسالوی جدا 1941 سال نی  در کرواسی صودصواندۀ شد. دولت یأسیس چکسلواکی  عمنا ضرر بر
(Raic, 2002: 81 .)شناسهایی  آلمهان  اقمهاری  دولتعنوان به و محور هایدولت یوسط ابتدائاً هادولت این 

 دینمتحه  دول سهوی  از کهه  ههایی دولت پس از پایان جنگ دوم جهانی، ، اما(Fabry, 2010:137)شدند 
 احهوال  و ر تند. در همهین حهال، اوضهاع    بین از کرواسی و اسلواکی مانچوکوئو، مانند بودند، شده یشکی 
 جمهاهیر  ایحهاد  به بالتیک هایجمهوری الحاق یا نداد اجازه بریتانیا و متحده ایالت هایدولت به سیاسی

 ایهن  دوژورۀ شناسهایی  از اهه دولهت  ایهن  برگردانند. هرچنهد،  پیشین وضعیت به را 1941شوروی در سال 
 و لتهونی  لیتهوانی  ههای دولهت  حاکمیهت  اعهادۀ  حقیقت در کردند. صودداری کماکان شوروی به جمهوری
 (.Fabry, 2010: 137)یوجیه شد  استیمسون دکترین به یوجه با مستقیماً 1991 در استونی

دلیه   سابخ یأسیس شهدند، بهه   های صودصوانده در زمان  روپاشی یوگسالویدر دوران معا ر نی  برصی دولت
 کراجینها  جمههوری  یوان به جمهوری سربرسهکا و از میان ر تند که از جمله می سرعتبهالمللی مخالفت جامعۀ بین

 (.  Weller, 1992: 594)شدند  یشکی  کرواسی بوسنی و های رق یرییب یوسطبه اشاره کرد که
 

 های خودخوانده مصادیق فعلی دولت. 2
انهد. اسهامی ایهن    هها شناسهایی نشهده   ی وجود دارند که از سوی سایر دولتالمللنیبجامعۀ  هفت دولت در

نیسهتریا،  های صودصوانده عبارت است از: یایوان، جمهوری یرک قبهر  شهمالی، جمههوری یهرانس    دولت
نهده  ایهن دولتههای صودصوا  . لنهد باغ(، اوستیای جنوبی، آبخازیا و سهومالی قره –جمهوری آریساخ )ناگورنو 

های صودصوانده نیه   در واقع غیر از یایوان، دیگر دولت 1.یاکنون مو خ به کسب شناسایی دولتها نشده اند
 امکان حضور مستق  در مسابقات ملی ورزشی را ندارند. 

                                                           
 دلی صودصوانده قرار نگر ته است. درست است که کوزوو بههای کوزوو به دلی  ذی ، در عداد دولت دولت مقاله، این . در1

 سوی از اما مو خ شده است یا نیا ته، را متحد مل  سازمان در عضویت امکان یاکنون امنیت، شورای در روسیه مخالفت
 انی،جه بانک و پول المللیبین  ندوق جمله از المللیبین سازمان ده از بیش شود. همچنین در شناسایی دولت 113

المللی و رابطه با بیش از  د یواند از م ایای دولت بودن در جامعۀ بین(، بنابراین میConforti, 2016: 159دارد ) عضویت
المللی دادگستری نی  در پاسخ به پرسش مشوریی مجمع عمومی،  دور المللی برصوردار شود. دیوان بیندولت در جامعۀ بین

های المل  ندانسته است. همچنین این مقاله قب  از شناسایی استقالل جمهوریحقوق بین بیانیۀ استقالل کوزوو را مغایر
 ایم.دونتسک و لوهانسک نوشته شده بود، بنابراین به بررسی این دو جمهوری در این مقاله نورداصته
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ههای سهوریه و   ی متعلهخ بهه دولهت   هانیسرزمدر بخشی از  2019یا  2014ی هاسالدر  ا لۀ بین 
با عنهوان  « دولت اسالمی عراق و شامات»یندرو و جهادی، دولتی را با نام  انیگرااسالمعراق، گروهی از 

ای نی  برای ریاست آن دولت برگ یدنهد. ایهن واحهد سیاسهی بها      اصتااری داعش یأسیس کردند و صلیفه
ضرق سکه و اسکنا  صود و همچنین اجرای احکام مبتنی بر شریعت، صود را دولتی اسالمی نامید که از 

ۀ یهک گهروه   مثابه بهه ( و بها آن  115: 1394ها هرگ  به رسمیت شهناصته نشهد )زمهانی،    دولت سوی سایر
یهک واحهد سیاسهی     عنهوان بهه یروریستی ر تار شد. نظر به این واقعیت که در حال حاضر، گروه مهذکور  

 رو بررسی آن دیگر موضوعیتی ندارد. مضمح  شده و شکست صورده است، ازاین
 حاضهر  و اندکرده ج م مستق ، دولت یأسیس را بر ع مشان که اندشده معر ی هاییدولت ینها مقاله، این در

در این بخش، وضعیت یاریخی، سیاسی جغرا یهایی   .نیستند پیشین هایدولت چارچوق در صودمختاری قبول به
 شود.  مختار یوضیح داده می  ورتبههفت دولت صودصوانده 

 

 تایوان. 1. 2

ه ار کیلومتر مربع دارد و از سرزمین ا لی چین، جهدا ا تهاده    36که  استۀ چین ج یر نییرب رگیایوان، 
این ج یره که  1895میلیون نفر در آن سرزمین، سکونت دارند. در سال  23است و در حال حاضر بیش از 

 ژاپن واگذار شد.  طلبیوسعهبه دولت  2«شیمونوسکی»، طی معاهدۀ شدیمنامیده  1« رم »
سبب دشمنی میان ژاپن و چین، حکومت چیان کای شک، بهه جمهع   بهدوم جهانی و در دوران جنگ 

 1943نهوامبر   27کشورهای متفقین پیوست و بر همین اسا  بود که متفقین طی اعالمیۀ قهاهره مهورخ   
است ج یرۀ  رم ، منچوئوکو و دیگهر منهاطقی را کهه از چهین بها زور       مو فاعالم کردند که دولت ژاپن 

بنابراین این ج یره یها پایهان جنهگ دوم     (.Chan, 2009: 459)است، به آن کشور بازگرداند دریا ت کرده 
بها متفقهین    1951، در اصتیار ژاپن قرار داشت و آن کشور رسماً طی معاههدۀ  هلح   1945جهانی در سال 

 )غیر از شوروی و چین( متعهد شد یا ادعایی نسبت به یایوان نداشته باشد.
 حه ق ) یانهگ کهومین  ،هها سهت یکمونو  گراهها یمله میهان   1949 سال در ینچ داصلی جنگ متعاقب
 کمونیسهت  حه ق  بهه  را کشور این ا لی سرزمین ناچار شد یمامی کشور حاکم ح ق ،(چین ناسیونالیست

شهک، ناچهار شهد سهرزمین     کای چیانگ ریاست به چین جمهوری دولت دیگر، عبارت. بهکند واگذار چین
 در دولهت  موقهت  پایتختعنوان به را یایوه شهر و شود مستقر یایوان ج یرۀ ا لی چین را یرک کند و در

 حهالی  در ایهن . دانسهت مهی  چین ا لی سرزمین مشروع دولتهمچنان  را صود و برگ ید کشور این یبعید
 .کندمی حکومت ا لی سرزمین بر چین صلخ جمهوری دولت یاکنون هنگام آن از که است

                                                           
1. Formosa 

2. Shimonoseki 
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 مله   سهازمان  و غربهی  کشورهای از بسیاری سوی از سرد جنگ دوران در سه دهۀ اول یایوان دولت
 سهال  یها  و مله   سهازمان  مؤسس اعضای از دولت این. شدمی شناصته چین مشروع حکومت ینها متحد،
ی مدیهدی، ههر کهدام از    هها مهدت بهود. در واقهع، یها     متحد مل  سازمان امنیت شورای دائم عضو 1971

 دانستند.، صود را نمایندۀ قانونی حکومت چین میی حاکم بر چین و یایوانهاحکومت
کرسی نمایندگی دولت چهین   1970متعاقب ایجاد رابطۀ سیاسی میان ایالت متحدۀ آمریکا و چین در سال 

در  .شهد  واگهذار  چهین  صلهخ  جمههوری  دولت به کشور این کرسی در سازمان مل  متحد از یایوان گر ته شده و
 سماً پذیر ت که جمهوری صلخ چین ینها حکومت مشروع حاکم بر چین است.نی  ایالت متحده ر 1979سال 

به واقعیات موجود گردن نههاد و ادعهای حاکمیهت بهر که        جییدربهدولت حاکم بر ج یرۀ یایوان نی  
 دولت مستق ، معر ی کرد.  عنوانبهکنار گذاشت و صود را  1990سرزمین چین را از دهۀ 

 ریناپهذ ییجدابا این ادعای دولت یایوان مخالفت کرده و این ج یره را بخش  تشدبهاما دولت چین کمونیست 
دولت مستق ، به مفهوم قطهع   عنوانبهها را یهدید کرده است که شناسایی یایوان و سایر دولت داندیمکشور چین 

ناسهایی یهایوان   های جهان به شسبب شده است یا بسیاری از دولت مسئلهروابط سیاسی با دولت چین است. همین 
های عضو سازمان مل  متحهد بها دولهت    دولت از میان دولت 15(، ینها 2021مبادرت نورزند. در حال حاضر )ژانویۀ 
ژوئهن   19شایان ذکر است که دولت یهایوان یاهمیم گر تهه بهود کهه در       1یایوان روابط رسمی و دیولماییک دارند.

هوری چین، یقاضای عضویت در سازمان مل  متحد کند کهه بها   ی از مردم، با عنوان جمپرسهمهبا برگ اری  2007
 (.Conforty & Forcarelli, 2016: 66)رو شد مخالفت جمهوری صلخ چین و نی  ایالت متحدۀ آمریکا روبه

 

 . جمهوری ترک قبرس شمالی2. 2

 و ر مربهع کیلهومت  9251 این ج یهره  مساحتقرار دارد. در شرق دریای مدیترانه  که است یارهیج  قبر 
کیلهومتر مربهع    3355است. مساحت قسمت شمالی ج یره  نفر ه ار  د و میلیون یک ج یره ک  جمعیت

 کنند. ه ار نفر در این منطقه زندگی می 330است و حدود 
 بهه  را قبهر   1914 سهال  در انگلسهتان  آلمهان،  از عثمهانی  یامورایهور  طر داری و اول جهانی جنگ وقوع با
 بنهابراین  کنهد،  کنترل را سوئ  کانال دادیم اجازه که بود مهم انگلستان نظر برای این از بر ق. درآورد صود یارف

 .کند محا ظت بهتر میسر بود، کانال این طریخ ازآنها  به دسترسی که استرالیا، و هند در صود یهامستعمره از

                                                           
ائیب )شام  پاراگوئه، نیکاراگوئه، گوایمال، هندورا ، کشور در آمریکای لیین، آمریکای مرک ی و منطقۀ دریای کار 9. 1

ای )یووالو، نائورو، ج ایر کشور ج یره 4گرنادین، سنت کیتس و نوویس، سنت لوئیس(،  و وینسنت هائیتی، بلی ، سنت
روابط همراه واییکان که دارای مقام نا ر در مل  متحد است، مارشال و پالئو( و نی  دولت آ ریقایی سوازیلند به

 دیولماییک با یایوان دارند.
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ههای انگلسهتان، یونهان و    با حضور دولت لندن و یی در زوریخهانشست سلسله 1959و  1958ی هاسالدر 
 ,Tozun) یرکیه برای یدوین  رمولی جهت یأمین حقوق جوامع یونانی و یهرک سهاکن در قبهر  برگه ار شهد     

 ، قانون اساسی برای قبر  یدوین و معاهده ضمانتی نی  منعقد شد.هانشستدر نتیجۀ این  (.166 :2004
 یرویج که کردیم متعهد را یرکیه( و نانیو )انگلستان،گر ضمانت هایدولت و قبر  ضمانت، معاهدۀ

: معاههده  این 4 مادۀ طبخ. کنند ممنوع را «ج یره یقسیم یا گرید کشوری با قبر  جمهوری ایحاد»ایدۀ 
 لزم اقهدامات  مهورد  در کهه  کننهد می یعهد یرکیه و یونان انگلستان، معاهده، این مواد نقض  ورت در»

 ممکهن  مشهترک  اقهدامات  کهه ی وریدر. کنند مشورتها طرف دیگر با معاهده این اجرای یضمین برای
 بهه  امهور  بازگردانهدن  بهرای  اقهدامایی  که داشت صواهد را حخ اینگر ضمانت قدرت سه از هریک نباشد،
 . «نماید ایخاذ معاهده این در شدهشرح وضعیت

. شهد  میقسهی یبارهها  یهرک  و یبارهها یونهان ی میهان  دولتهی  یهها سهمت قبهر ،   اساسی مطابخ قانون
یم جمهورسیرئ معاون. شود انتخاق یبارهایونانی یوسط و باشد یباریونانی ستیبایم قبر  جمهورسیرئ
ماهوبات   ویهو  حهخ  نیه  از  جمههور سیرئه  معاون. شود انتخاقیبارها یرک یوسط و باشدیبار یرک ستیبا

وزرا،  هیهأت  نی. همچنه بهود  مسائ  مهم امنیتی، د اعی و در امور سیاسهت صهارجی دارا   مورد در مجلس
یقسیم شود؛ یعنی از ههر   3به  7به نسبت  ستیبایمی مدیریتی اداری هاپستمجلس نمایندگان و دیگر 

ی هها یهرک جمعیهت   کهه یدرحهال انتخاق شوند،  هایرکده نماینده یا وزیر در کابینه، سه نفر باید از میان 
 (.Tozun, 2004: 166)داد در د ک  ساکنان آن را یشکی  می 20ج یره ینها 

ی اصتال ات میان دو جامعهه بهروز کهرد. اولهین     زودبه 1960پس از یأسیس جمهوری قبر  در سال 
ی در امر استخدام در امور دولتی و مقامهات اجرایهی بهال    بندهیسهماصتالف بر سر چگونگی اجرای نظام 

 30م بهرای پهر کهردن سههمیۀ     ی لزهها یژگیوگر ت. رهبران جامعۀ یونانی مدعی بودند که ا راد دارای 
 ,Tozun)از سوی طرف مقابه  رد شهد    شدتبهوجود ندارد، ادعایی که  یباریرکدر دی در میان جامعۀ 

ی جدیهدی میهان دو گهروه قهومی آغهاز شهد.       هایریدرگو  هاینش 1963همچنین از سال  (.166 :2004
اصتاها  پذیر تند که سهمیۀ  هاآنی قبر  قبول کردند که سطح مطالبات صود را کاهش دهند. هایرک
، ایدۀ حکومت صودمختار را رد کردنهد  یبارهایوناندر د کاهش یابد، اما ی 20در د به  30از  آنهابه  ا تهی
 نامیدند و از قبول آن سر باز زدند.« دولتی در دولت»ایجاد  آن راو 

 اسهقف  دولهت  علیه یونان مینظا دولت 1974 سال در آنکهوجود داشت یا  همچنانمیان دو جامعه  هاینش
یها   1«انوسهیس »در واقع، موضوع . شود متحد یونان با قبر  که هدف این با کرد، کودیا سوم ماکاریو  اعظم

 رویهداد،  این به واکنش در (.Tozun, 2004: 167)بوده است  یباریونانایحاد با یونان، یکی از اهداف مهم جامعۀ ی

                                                           
1. enosis 
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 30000 عملیهات نظهامی   ایهن  در. گر هت  ضهمانت  معاهدۀ یحت صود نیضمی حخ از استفاده به یامیم یرکیه
 .  درآوردند صود اشغال یحت را ج یره شمالی سومکی و شدند قبر  صاک وارد یرکیه نظامی

ها صواسهت یها بهه حاکمیهت، اسهتقالل و یمامیهت       از یمامی دولت 353شورای امنیت با  دور قطعنامۀ 
 1975 وریهۀ   13ن صایمۀ  وری مداصۀ نظامی صارجی یرکیه شد. در سرزمینی قبر  احترام بگذارند و صواها

در مناطخ اشغالی از سوی نیروهای نظامی یرکیه، اعهالم موجودیهت کهرد، امها     « ایالت  دراییو یرک قبر »
در واکنش بهه سرسهختی حکومهت     (.Tozun, 2004: 168)با این ایده نی  مخالفت کردند  یباریونانرهبران ی
 منهاطخ  در را «شمالی قبر  یرک جمهوری» استقالل 1983نوامبر  15در  هایرکمحلی حکومت  مرک ی،
 .کردند اعالم یرکیه نیروهای اشغال یحت

از  1983نهوامبر   18مهورخ   541اعالم استقالل جمهوری یرک قبر  شمالی طهی قطعنامهۀ شهمارۀ    
ز شناسهایی ایهن دولهت    هها درصواسهت کهرد یها ا    سوی شورای امنیت محکوم شد و شورا از یمامی دولت

 قبهر   ج یرۀ استقالل، اعالمیۀ این از سال سی از بیش گذشت از پس صودصوانده صودداری ورزند. امروز
 .است شده یقسیم( قبر  جمهوری) جنوبی و( شمالی قبر  یرک جمهوری) شمالی قسمت دو به عمالً
 

 نیستریاجمهوری ترانس .3. 2

نواری باریک، سراسر شرق جمهوری مولهداوی در    ورتبه 1«تریانیسیرانس»سرزمین جمهوری صودصواندۀ 
کننهد،  . بیشتر ساکنان این سرزمین به زبان روسهی  هحبت مهی   ردیگیبرمهمسایگی با کشور اوکراین را در 

 1607کنند. مسهاحت ایهن نهوار    زبانان و چند گروه قومی دیگر نی  در این منطقه زندگی میهرچند اوکراینی
 ه ار نفر در این نوار سکونت دارند. 470است و کیلومتر مربع 

 جنهگ  از زبان کشور مولداوی بسهیار پیچیهده اسهت. پهس    با مردم اساساً رومانی هارو یاریخ روابط 
 و رودصانۀ 2«پروت» بین مولداوی  علی سرزمین از مناطقی 1812 یا 1806 هایسال بین یرکیه و روسیه
 واگهذار  روسهیه  به بخارست عهدنامۀ طی 1812 سال در ،شدیم صوانده 3«بسارابی» نام با بعداً که دنیستر
 سیاسهت  جییهدر به اما شد، اعطا صودمختاری ی اری روسیۀ چارچوق در منطقه این به ابتدا درهرچند شد. 
پس از جنهگ جههانی اول، منطقهۀ     (.Roper, 2004: 103) یا ت گسترش نی  منطقه این در یسازیروس

 اگذار شد.  بسارابی به رومانی و

)میهان وزرای  « یروپرابین– مولویف» شوروی، یوا خ معرو ی موسوم به جماهیر ایحاد و آلمان 1939 سال در
کردنهد   اعطا بسارابی در ایویژه امتیاز شوروی به هاآلمان بود. سری پرویک  یک حاوی که صارجه دو طرف( بستند

                                                           
1. Transnistria 

2. Prut 

3. Bessarabia 
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 شهوروی  دولهت  1941 ژوئن 26 در آلمان با حمایت ن دادند.ی بسارابی چراغ سب  نشاریگبازپسبرای  هارو و به 
 که   ژوئیهه  سهوم  یها  شد و شوروی به اکوینا و بسارابی مناطخ  وری واگذاری صواهان و داد اولتیمایومی رومانی به

 بگیهرد،  پهس  1941 در را منهاطخ  این که شد مو خ رومانی اریشهرچند گر ت.  قرار شوروی اصتیار در این مناطخ
 (.Roper, 2004: 104درآورد ) صود یارف به را مناطخ م بور دوباره اریش سرخ 1944 سال در اما

جمهوری مولداوی که زبان رسمی مردم آن، رومانیایی است، در زمان ایحاد جمهاهیر شهوروی، یکهی از    
. نهام رسهمی ایهن جمههوری در دوران ایحهاد جمهاهیر       شهد یمۀ آن کشور محسوق گانپان دهی هایجمهور
 شهش  است. در دوران ایحاد شوروی،« مولداوی»بود، اما در حال حاضر، نام رسمی آن، « مولداویا»ی، شورو
 جمعیت شد. ایجاد منطقه این در زیادی زبانرو  جمعیت نتیجه در شد، اضا ه بسارابی به نی  مجاور منطقۀ
 13 بهه  1989 سهال  در ،دادیمه در د ک  جمعیت آن منطقه را یشکی   6ینها  1941 سال در کهزبان رو 
 (.Roper, 2004: 105)رسید  در د

ی زیادی برای یغییر  رهنگ مردم مولداوی انجام گر هت از  هایالشدر دوران ایحاد جماهیر شوروی 
زبهان مولهداوی بها     نیهمچن. شدیماز زبان روسی استفاده  هادانشگاهدر نهادهای اداری و نی   آنکهجمله 

شود(، در مهدار  ابتهدایی آمهوزش    ای لیین که در گذشته از آن استفاده میی الفبجابهالفبای سریلیک )
ی جمهوری مولهداوی اعهالم   عال یشورا 1989داده شد. با وزش نسیم یغییرات در ایحاد شوروی، در اوت 

 (.Roper, 2004: 106)شود کرد که از این به بعد، در آموزش زبان مولداوی از الفبای لیین استفاده می
زبان روسی سبب نگرانهی   کنار گذاشتنمولداوی بر استفادۀ انحااری از زبان ملی و  انیگرایمل یأکید
ا ه ود، زیهرا در اولهین     هها رو نی  بر نگرانی  1990ساکن در آن کشور شد. انتخابات مار   زبانانرو 

می وزرا ینهها  و یمها  ریوزنخستانتخابات آزاد پس از حاکمیت شوروی، دولتی در مولداوی یشکی  شد که 
رئیس مجلس نی  آشکارا از ضرورت الحاق مولهداوی   آنکهانتخاق شدند. مضاف بر  زبانانیمولداواز میان 

نیستریا از باقی کشور دامن زد که اکثریت به واگرایی منطقۀ یرانس مسئله. این کردیمبه رومانی  حبت 
 . دادندیمیشکی   اهیاوکراینو  هارو نیستریا را مردم ساکن در منطقۀ یرانس

، منطقهۀ  1991با اعالم اسهتقالل و جهدایی جمههوری مولهداوی از ایحهاد جمهاهیر شهوروی در اوت        
دولت مرکه ی بها    1992صواهان جدایی از مولداوی شد. در سال  1991نیستریا نی  در دوم سوتامبر یرانس
دولهت مرکه ی منجهر نشهد و     وارد جنگ شد. این جنگ با مداصلۀ روسیه به نتیجۀ مطلوق  طلبانییجدا

قانون اساسهی جدیهدی بهه     1994یۀ ژوئدر (. Roper, 2004: 109)شدند  بسآیشطر ین ناچار به اعالم 
نیستریا، صودمختاری ویژه اعطا شد. دولت مرکه ی  به منطقۀ یرانس 111ا    موجب بهیاویب رسید و 

یغییهر داد و بهر حفهظ    « ت، دو کشهور یک مل»نی  سیاست رسمی کشور را از الحاق به رومانی به سیاست 
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ی با دولت روسیه منعقد کرد که به موجب آن، انامهموا قتسال،  نیدر هم 1استقالل مولداوی یأکید کرد.
 2روسیه متعهد شد  رف سه سال، نیروهای نظامی صود را از یرانس نیستریا صارج کند.

ههای روسهیه،   مذاکرات چهارجانبهه میهان دولهت    از جمله 1998از سال  هگر تانجامی هایالشبا وجود یمامی 
شورای همکهاری و امنیهت اروپها نیه  بهه جمهع آنهها         بعداًمولداوی، اوکراین و دولت صودصوانده یرانس نیستریا که 

 علی باقی مانده است و دولهت مولهداوی عمهالً     به شک نیستریا، کماکان پیوست، وضعیت دولت صودصوانده یرانس
 و اعمال حاکمیت بر این منطقه است.   اقد هر نوع کنترل 

نیستریا صواهان آن هستند کهه روابهط میهان دولهت     مشک  ا لی طر ین آن است که مقامات یرانس
 بهمرک ی و حکومت آن منطقه نه مبتنی بر قانون اساسی دولت مرک ی، بلکه مبتنی بر یوا خ دوجانبه و 

مولداوی حتی  کهیدرحالنوعی کنفدراسیون هستند،  یأسیس دنبالبهی باشد و المللنیبیک معاهدۀ  موجب
ح  معضه  ایهن دولهت صودصوانهده نیهاز بهه        رسدیم نظربهبا یأسیس نظام  درالیستی نی  مخالف است. 

 (.Roper, 2004: 115)باشد  نیالطر یمرضی حلراهانعطاف بیشتر طر ین برای رسیدن به 
 

 . جمهوری آرتساخ4. 2

برنهد، در دوران ایحهاد جمهاهیر    ها از آن با عنهوان جمههوری آریسهاخ نهام مهی     که ارمنیباغ قره–ناگورنومنطقۀ 
که بیشهتر سهاکنان    هرچندیک منطقۀ صودمختار در چارچوق جمهوری آذربایجان قرار داشت،  عنوانبهشوروی 
 دارد. ه ار نفر جمعیت 150کیلومتر مربع است و  3170. مساحت این منطقه دادندیمارامنه یشکی   آن را

ۀ آن ایحادیهه،  دهنهد  ییشهک ی هها یجمههور متعاقب  روپاشی ایحاد جماهیر شوروی و اعالم اسهتقالل  
از  1991دسهامبر   10اعالم صودمختاری و سهوس در   1991جمهوری صودمختار آریساخ ابتدا در دوم سوتامبر 

شهد و جنهگ و درگیهری     ورروبهجمهوری آذربایجان اعالم جدایی و استقالل کرد که با مخالفت آذربایجان 
کهرد. متعاقهب سهه سهال درگیهری کهه بها        ها حمایت میمیان آن کشور با ارمنستان بال گر ت که از ارمنی

دست یا تند،  بسآیشی روسیه در بیشکک به یوا خ گریانجیمرسید، طر ین با  انیبه پاشکست آذربایجان 
ی نظهام علخ به جمههوری آذربایجهان در اشهغال    منطقۀ صودمختار آریساخ و هفت ناحیۀ دیگر مت همچناناما 

 نیروهای ارمنستان باقی ماند.
مخهالفتی   شهده اشهغال رسد که دولت ارمنستان با اعادۀ حاکمیت آذربایجان بر هفت ناحیهۀ  می نظربه

سهابخ   جمههور سیرئه صواههد اسهتفاده کنهد.    کاریی بر سر می  مذاکره مهی  عنوانبه آنهاندارد و از اشغال 
سرکیسیان نی  چند سال قب  پیشهنهاد داد یها در ازای بهاز پهس دادن ایهن نهواحی بهه دولهت         ارمنستان 

                                                           
1. ILAŞCU AND OTHERS v. Moldova and Russia Judgment, 2004: para.326 

2. Ibid, para.343 
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بهاغ( را بهه رسهمیت بشناسهد کهه بها مخالفهت        قهره  –آذربایجان، آن کشور نی  استقالل آریساخ )ناگورنو 
 شد. روروبهجمهوری آذربایجان 

کهه بها    درگر هت و آذربایجهان  ی میان دو کشهور ارمنسهتان   اچندهفتهبار دیگر جنگی  2020در سال 
 شهده اشغالرسید. نیروهای نظامی آذربایجان مو خ شدند یا بسیاری از مناطخ  انیبه پاپیروزی آذربایجان 

میهان   2020نهوامبر   9ی روسیه، یوا قی در گریانجیمرا از ارمنستان بازپس گیرند. با 1990در اوای  دهۀ 
، به موضوع یعیین وضعیت نهایی جمهوری صودصواندۀ بسآیشدو کشور به امضا رسید، اما در این یوا خ 

که کماکان آن جمههوری صودصوانهده بهه حیهات      رسدیم نظربهی نشده است و ااشاره گونهچیهآریساخ، 
 .دهدیمدو اکتوی صود ادامه 

 

 . جمهوری آبخازیا5. 2

 216000بهه   کیه ن دع است و ی گرجستان واقغرب هیالیمنتهمربع در  لومتریک 3256با مساحت  1ایآبخاز
مجلس محلی آبخاز با استفاده از  ر ت ناشی از انقالق اکتبهر روسهیه،    1917دارد. در نوامبر  تیجمعنفر 

جمهوری گرجسهتان از   1918می  16ی مردم این منطقه از حخ یعیین سرنوشت شد. در مندبهرهصواهان 
منطقهۀ   1921به آبخازیا حمله کهرد و یها سهال     1917روسیه ی اری اعالم استقالل کرد و در اواصر ژوئن 

 (.Mihalkanin, 2004: 144)آبخازیا را زیر سلطه و کنترل صود داشت 
بهال گر هت.    هها یگرجه آبخازها و  انیمی قومی هاینشی، شورو ریجماهی ایحاد  روپاشبا آغاز روند 

 کهمسئله هرا  داشتند  نیای مستق  شود و از جمهور کی ایآبخازۀ منطق کهآبخازها صواهان آن بودند 
 17آبخهاز در   روشهنفکران شهوند. گروههی از     ییبهد ی محروم از قدرت تیاقلگرجستان به  دیجد کشوردر 

 (.70: 1398ی  دراییو روسیه شدند )ع ی ی، ستیالیسوسصواهان الحاق آبخازیا به جمهوری  1988ژوئیۀ 
اعالم اسهتقالل   1991  یآور 9ی در پرسهمهی برگ ارپس از  روپاشی ایحاد شوروی، گرجستان پس از 

ی جمههور ی اساسو قانون  کردی ملغی را شورو ریجماهی زمان ایحاد اساس، قانون 1992یۀ  ور 21کرد و در 
بود، امها   ایآبخازی صودمختاری در صاو  مقررایی حاو کهکرد  ایاحرا  1921گرجستان ماوق  کیدموکرای
ی آغهاز رونهد   معنها ی رهبران آبخازها به سوامر از  نیا. کردینم نیمع خیدق  ورتبه آن رای حقوق تیوضع
مقرر  4براسا  مادۀ  کهشود  ایاح دیبا 1925ی اساسقانون  کهو اعالم کردند  دی شیلق شانیصودمختارلغو 

 شهود یمه ی متحد اژهیوی گرجستان براسا  معاهده ایحاد شوروی ستیالیسوسی جمهوربا  ایآبخاز»شده بود 
 (.Potier, 2000: 11)« دهندیم  ییشکی را ونی دراسی، مساوی اهیپاو بر 

ی را یارف کردنهد.  سوصومو شهر  کردهحمله  ایابخازبه منطقۀ  1992آگوست  14ی در گرجسربازان 

                                                           
1. Abkhazia  
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دولهت   2008. سهال  رنهد یگی را بهازپس  سهوصوم مو خ شدند  طلبهییج  انیشورش، 1993ی جولاما در 
بخازیا یدارک دید که با مداصلۀ نظامی روسیه عقیم ماند. گرجسهتان در  ی گسترده علیه آاحملهگرجستان 

ی مهردم  براکرده و  کمک ایآبخاز طلبانییجدابه  کهرا متهم کرد  هیروسبارها  2008یا سال  هاسال نیا
وارد  رویه نهه ار   9به  کین دآگوست  10در   ین هیروس. شایان ذکر است که کندیمگذرنامه  ادر  ایآبخاز
 (.72: 1389رانده شدند )ع ی ی،  رونیب ایآبخازی از گرجۀ ماندیباقی روهاینکرد و  ایآبخازۀ منطق
 

 . جمهوری اوستیای جنوبی6. 2

بهه   کیه ن دی منطقۀ قفقاز واقع اسهت و  جنوبمربع در قسمت  لومتریک 1506با مساحت  1یجنوبی ایاوست
در   یه نی مسهلمان  ته یاقلهسهتند و   دوکساریه ی حیمسمنطقه،  نیادارد. بیشتر مردم  تیجمعنفر  70000
 هیروسه  ونی دراسی از بخش کهی )شمالیی از قسمت هاکوهرشتهی با جنوبی ایاوست. کنندیمی زندگ ایاوست
یی( ایاوسهت )زبهان   هها یگرجه ی متفهاوت از  زبهان منطقه بهه   نیااست( جدا شده است. مردم  یرتیپرجمعو 

 کیه دموکرایی جمههور »ی از بخشه ی بهه  جنهوب ی ایاوسهت ، 1907 اکتبهر . پس از انقالق کنندیم حبت 
شهد. پهس از حملهۀ     2«یِرِکی شوروی جمهور»ی از ج ئی شمالشد و بخش   ییبد« گرجستان کیمنشو

ی گرجسهتان  جمههور ی در چارچوق جنوبی ایاوست، منطقۀ صودمختار 1921در سال  کیبلشواریش سرخ 
ی برصوردار بودنهد و در  نسبی صودمختاری از شورود در زمان ایحا ایاوستشد. مردم  جادیا 1922  یآوردر 

 (.Potier, 2000: 13) دندیدیممدار  به زبان صود آموزش 
ی ایحهاد  هها یجمههور در یمهام   انهه یگرایمله احساسهات   شیا  او با گسترش و  1980در اواصر دهۀ 

ی محله ی وراشه  1989شهد و در نهوامبر    جهاد یا 1988ی در جنهوب ی ایاوستی مردمی، جبهۀ شورو ریجماه
. بها  ابدی صودمختار اریقا یجمهورمنطقه به  نیا تیوضع کهی گرجستان یقاضا کرد رهبری شورااز  ایاوست
 کیه دموکرایی جمههور  عنهوان بهه صهود را   1990سهوتامبر   20ی در جنهوب ی ایاوستیقاضا، مقامات  نیارد 
، هیه انیب نیه ابه  واکنشدر   ینی اعالم کردند. گرجستان شورو ریجماهی در چارچوق ایحاد جنوبی ایاوست

شهد. پهس از    نیطهر   انیه می و نبهرد  ریه درگ جهاد یاسبب  مسئله نیهمرا لغو کرد و  ایاوستی صودمختار
 29ی در مهورخ  پرسه همهی برگ اری متعاقب جنوبی ایاوستی، رهبران شورو ریجماهی ایحاد رسمانحالل 

 اعالم استقالل کردند. 1992ی م
منطقهه   نیه ای عملاستقالل  تیوضعگر ت یا به  مییام 2008آگوست  7ی در لیساکاشوسرانجام دولت 

ی جنهوب ی ایاوسهت وارد منطقۀ  کشوریی آن هوای روین تیحمای گرجستان با هایانکروز  نیادهد و در  انیپا
رانهد و اقهدام بهه بمبهاران      رونیه ب ایاوسهت ی را از گرجی روهاینبا ارسال سربازان صود،  هیروسشدند. روز بعد 

                                                           
1. South Ossetia 

2. Terek Soviet Republic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Terek_Soviet_Republic
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وقهوع جنهگ، مهردم در     دنبهال بهی گرجستان شدند. غربی وارد منطقۀ حتگرجستان کرد و  صاکاز  یمناطق
ایی گردهمه ی سهوصوم ی و نوالییسهخ ی شههرها در  بییریبه 2008آگوست  21در  ایآبخازی و جنوبی ایاوست
دولت  عنوانبه را آنها کهیقاضا کردند  هیروس، مدودف و پارلمان هیروس جمهورسیرئدادند و از  بییریی ب رگ
 (.73: 1389)ع ی ی،  کنندیی شناسا

پاسخ مثبهت داد و بها    جمهورسیرئی دو یقاضاهابه  2008آگوست  25بال ا له در   ین هیروسی دوما
 کیه ولماییدرابطهۀ   آنهها یی و با شناسااستقالل دو منطقه را  کهی از مدودف درصواست کرد قانون بییاو

، بیه یریبه 1261و  1260ی شمارۀ ها رمانروز بعد با  دور   ین هیوسر جمهورسیرئ. مدودف، کندبرقرار 
 (.73: 1389یی کرد )ع ی ی، شناسای را جنوبی ایاوستو  ایآبخازی هایجمهوراستقالل 

 

 لند. دولت خودخواندۀ سومالی7. 2

د. گفتنهی  ونیم میلیون نفر جمعیت دارکیلومتر مربع است و سه 176120لند، مساحت کنونی دولت سومالی
 بخهش  بود. اروپایی استعمارگر کشورهای یهاجم آماج نوزدهم، سدۀ در 1سومالی کنونی است که سرزمین

 سوی از نی  سومالی جنوبی بخش داشت، قرار بریتانیا استعمار یحت 2«لندسومالی» کشور با عنوان شمالی
 داشت. متحد قرار مل  سازمان قیمومت شورای« ق» دستۀ یهانیسرزم  هرست در و شدمی اداره ایتالیا

لند به استقالل رسهید.  سومالی عنوانبه 1960ژوئن  26لند بریتانیا در منطقۀ شمالی یحت عنوان سومالی
استقالل پیدا کهرد و در همهین    1960منطقۀ جنوبی نی  که یحت قیمومت ایتالیا قرار داشت، در اول جولی 

متحهد   1960 سهال  ایتالیها( در  و بریتانیها  اسهتعمار  یحت ناطخ)م جنوبی و روز اول جولی، دو منطقۀ شمالی
، اما مردم سومالی معتقدند کهه دو  (Arieff, 2008: 65) یا تند دست دولتی واحد به استقالل عنوانبه و شدند

 از نیه   دیگهری  معتقدنهد کهه بخهش    آنهها بخش مذکور، دربردارندۀ یمام سرزمین یاریخی سهومالی نیسهت.   
 عنهوان  یحهت  و بهود   رانسهه  استعمارگر دولت یارف در کشور، آن شرقی شمال در یمقد سومالی سرزمین
 جیبهویی، منهاطخ   بهر عهالوه  که معتقدند سومالی انیگرایمل یا ت. دست استقالل به 1977 سال در جیبویی
 است.   گر ته قرار سومالی همسایۀ دول اصتیار در استعمارگران سوی از نی  کشور آن از دیگری
 سهکونت  محه   اییهوپی،  شهرق  در «اوگهادن » منطقۀ که دارند اعتقاد انیگرایمل مشخص، ورت به
 دولهت  به مناطخ این و داشته سکونت یباریسومال مردم نی  کنیا شمال از مناطقی در بوده و یبارهایسومال

 وارد بهاره،  ژنرال محمد سهعید  حکومت 1978 سال در که بود ادعاها همین راستای دارد. در یعلخ سومالی

                                                           
. واژۀ سومال به معنای دوشیدن شیر از گاو و ب  است که بنیاد اقتااد و معیشت مردم سومالی بر دامداری متکی است. به 1

 .92: 1397نق  از حاشی عبدالرحمن، 
2. Somaliland 
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از  (.Kreijen, 2004: 67) رسهید  انیبه پا سومالی شکست با که شد اوگادن منطقۀ سر بر اییوپی با جنگی
 سال در آنکه، حکومتی غیرنظامی در سومالی حاکم بود، یا 1969یا  1960زمان استقالل سومالی در سال 

 حمایهت  بها  و کرده ساقط را غیرنظامیان حکومت باره سعید محمد ژنرال یبه رهبر نظامی کودیای 1969
 (.Carroll, 1993: 65)کرد  حکمرانی کشور آن بعد، بر دو دهه یا شوروی جماهیر ایحاد
 مخالفهان  امها  شد، ساقط مرک ی حکومت باره، محمد سعید رژیم مخالفان یمامی ایحاد با 1991 سال در

 در یقریبهاً  سهومالی،  شهمالی  خهش ب یابنهد.  دست یوا خ به کوارچهی و واحد حکومتی یشکی  بر سر نتوانستند
 لنهد سهومالی  کشورعنوان به 1995 می 16 در داشت، قرار بریتانیا استعمار یحت که سرزمینی محدودۀ همان
 (.Kreuter, 2010: 364)کرد، اما یاکنون از سوی هیچ دولتی در جهان، شناسایی نشده است  استقالل اعالم
 

 های خودخوانده جایگاه قانونی دولت. 3

های جدید استفاده سنتی از معیار کنترل مؤثر در شناسایی و پذیرش دولت  ورتبهالمل  ظام حقوق بینن
در چند دهۀ اصیر هسهتیم   ژهیوبهاما شاهد یغییرایی در این روند ، (Grzybowski, 2017: 410)کرده است 

مین و جمعیهت مربهوط،   ادعای استقالل و اعمال کنترل مؤثر بر سرز رغمیعلو برصی واحدهای سیاسی، 
انهد و لزم اسهت بهه یوضهیح نظریهۀ جدیهدی در صاهو         المللی قرار نگر تهمورد شناسایی جامعۀ بین

 های صودصوانده را یوضیح دهد. ها بوردازیم که بتواند عدم شناسایی دولتشناسایی دولت
بات مشهروعیت قهانونیِ   منظور اثهای صودصوانده و نی  دلیلی که بهجایگاه و موقعیت هریک از دولت

 کنند، از یکدیگر بسیار متفاوت است.صود اقامه می
هها،  بیشهتر دولهت   آنکهه مواجهیم. بها   المل نیبدر صاو  یایوان، با وضعیت صا ی در نظام حقوق 

یهک دولهت مسهتق ، صهودداری      عنوانبهو از شناسایی آن  دانندیمج یرۀ یایوان را بخشی از صاک چین 
اند. ایهالت  با اقدام نظامی چین جهت اعادۀ حاکمیت بر این ج یره نی  مخالف رسدیم نظرهب، اما اندکرده

یک دولت مستق ، صودداری کرده، امها مهانع    عنوانبهمتحدۀ آمریکا در عین حالی که از شناسایی یایوان 
دو اکتوی دولهت  اقدام عملیِ چین در یارف ج یرۀ یایوان نی  شده و صود را متعهد دانسته است که بقای 

کنگرۀ ایالت متحدۀ آمریکا نیه  بها یاهویب قهانون      آنکهیایوان را در برابر چین، یضمین کند. مضاف بر 
کهرده اسهت یها روابهط یجهاری،  رهنگهی و        مو هف ، دولت آمریکها را  1979، در سال «روابط با یایوان»

 (.Chan, 2009: 486)حفظ کند  همچنانغیرسیاسی را با یایوان 
علیه یمامیت ارضی و اسهتقالل سیاسهی    زور بهها را ینها از یوس  منشور، دولت 2مادۀ  4بند  آنکهبا 

 زور بهه چینی، دولت آن کشور را محخ به یوس   حقوقدانانو با همین رویکرد،  کندیمها، منع دیگر دولت
برجسهتۀ   انحقوقهدان امها برصهی    (.Chan, 2009:484) داننهد یمه جهت بازگشت یایوان به حاکمیت چهین  
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جیم  کرا ورد بر این اعتقادند که دولت چین حخ اسهتفاده از زور علیهه یهایوان بهرای      همچونی المللنیب
اعادۀ حاکمیت بر آن سرزمین را ندارد، زیرا بیش از نیم قهرن اسهت کهه حکهومتی صودمختهار در یهایوان       

« مردمهی مجه ا  »را باید  آنهان کنند. بنابراییشکی  شده است که بر بیش از چند میلیون نفر حکومت می
 ,Crawford)ی را یهدیهد کنهد   الملله نیبه ممکن است  لح و امنیت  آنهادانست که حملۀ نظامی چین به 

که وضعیت  علی دولت دو اکتوی یایوان بنابر مالحظهات مختلهف    رسدیم نظربهدر نتیجه،  (.220 :2010
المللی برصوردار اسهت، امها   شروعیت دو اکتو در نظام بینو یایوان از نوعی م ماندیمی،  عالً باقی المللنیب

ها بنابر مالحظات روابط قدرت و یر  از قطع رابطه با چهین مهادر، از شناسهایی دوژورۀ    بسیاری از دولت
 کنند.دولت مستق  استنکاف می عنوانبهیایوان 

کمک آن کشهور بهه    رسد که یهاجم نظامی یرکیه ونظر میدر مورد جمهوری یرک قبر  شمالی، به
مبنای حقوقیِ عدم مشروعیت یشکی  دولت یرک قبر   عنوانبهی قبر  جهت جدایی، همواره هایرک

 شمالی عنوان شده است.
ی ینها صواهان برپایی نظامی  درال در قبر  است کهه منها ع جامعهۀ    المللنیبدر حال حاضر، جامعۀ 

و یا الحاق آن به هر کشور دیگری )یرکیه یا یونان(  اقلیت قبرسی را یأمین کند و از پذیرش جدایی قبر 
 939(، قطعنامهۀ  1984) 550ی مختلفی از جملهه قطعنامهۀ   هاقطعنامه. شورای امنیت در کندیممخالفت 

 1251(، قطعنامههۀ 1998) 1217(، قطعنامههۀ 1997) 1167(، قطعنامههۀ 1997) 1146(، قطعنامههۀ 1994)
( بر این موضع یأکیهد کهرده اسهت. شهاید اگهر      2008) 1847امۀ ( و قطعن2008) 1818(، قطعنامۀ 1999)

 یوانستندیم کدامقبر  هر  زبانیرکو  زبانیوناننبود، مردم ی ونانو ی هییرک انیمعام  حفظ موازنۀ قوا 
به دولت صویشهاوند   ادهند ی  ییشکی مستقل کشورصود را اعمال کنند و « یصارجسرنوشت  نیییعا   »

 . وندندیبوهمسایه 
بهاغ وجهود دارد. اعمهال    نیستریا و نی  منطقۀ ناگورنو قهره همین مالحظه در مورد واحد سیاسی یرانس

یرییب روسیه های صویشاوند همسایه )بهقدرت مؤثر بر این سرزمین یوسط مقامات محلی با حمایت دولت
بهر  شهمالی،   و ارمنستان( حا   شده است. جالب یوجه است که در دو مهورد اصیهر، بهرصالف مهوارد ق    

بهاغ  های یرانس نیسهتریا و نهاگورنو قهره   های صویشاوند نی  از شناسایی دولتاوستیا و آبخازیا، حتی دولت
 اند.دولت مستق ، صودداری کرده عنوانبه

مواضع شورای امنیت بوده است، برای مثال شورای امنیت سهازمان مله     رییأثی یحت ریگموضعاین 
ضمن یأکید بر له وم   884و  874، 853، 822ی شمارۀ هاقطعنامهه از جمله متحد با  دور چندین قطعنام

اجتناق طر ین از درگیری و جنگ، بر حفظ یمامیت ارضی دولت جمهوری آذربایجان یأکید کرده و اعالم 
سهبب له وم   بهه حتی دولت ارمنستان نیه    رونیازااستقالل جمهوری آریساخ را به رسمیت نشناصته است. 

کشوری مستق  صودداری کرده  عنوانبهامه شورای امنیت، از شناسایی این دولت صودصوانده رعایت قطعن
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است. شورای امنیت همین موضع را در مورد حفظ یمامیت ارضی جمهوری مولهداوی نیه  داشهته اسهت.     
المللهی مواجهه شهده    ی آبخازیا و اوستیای جنوبی نی  با مخالفت جامعهۀ بهین  هایجمهورپذیرش استقالل 

و  کاراگوئهه ین، ونه وئال،  هیروسه ی  درال جمهورست. در واقع، ینها چهار دولت عضو سازمان مل  متحد )ا
 2008  یه آور 15در  تیامنی شورااند. این در حالی است که شناصته تیرسمرا به  هایجمهور نیانائورو( 

دول عضهو سهازمان یقاضها    را یاویب کرده و از  1808ی مثبت روسیه قطعنامۀ رأبه ایفاق آرا از جمله با 
 1ی جداشده از گرجستان، صودداری کنند.هایجمهورکرده بود که از شناسایی 

ی صودصوانهدۀ یرانسنیسهتریا، آریسهاخ، آبخازیها و اوسهتیای جنهوبی،       هایجمهوراست که  ذکر شایان
ریباط زبانی و یا کنند و با یوجه به روابط ن دیکی که با  دراسیون روسیه از لحاظ اهمدیگر را شناسایی می

روابط سیاسی دارند، به پشتیبانی رسمی و یا ضمنی این ابرقدرت مستظهرند. اما رویکرد غالب حقوقهدانان  
 المله  بهین  حقهوق  آمهرۀ  قواعد از یکی نقض به مسبوق نباید دولت یک المللی آن است که استقاللبین
 باشهد  صهارجی  دولتهی  سهوی  از زور بهه  س یو یا و آپاریاید یا ینژادپرست سرنوشت، یعیین حخ نقض مانند
(Crawford, 2006: 132; Milena, 2011: 210.)  یی که حا  ِ نقهض قواعهد و   هاتیوضععدم شناسایی

المللهی دولهت بهرای    المل  هستند، از جمله یعهدایی است که در طهرح مسهئولیت بهین   مقررات حقوق بین
 International Law Commission Articles on Responsibility of)هها مقهرر شهده اسهت    یمامی دولت

States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Articles. 41:paras.8-9) 
ههای صودصوانهدۀ جمههوری یهرک قبهر  شهمالی، یرانسنیسهتریا،        که استقالل دولت رسدیمنظر به

آنها در جنگ با حکومت مرک ی، های صویشاوند دلی  مشارکت دولتآریساخ، آبخازیا و اوستیای جنوبی به
 المللی به رسمیت شناصته نشده است.از سوی جامعۀ بین
مؤثر وجود دارند و بر سرزمین و ساکنان صود، اعمهال حاکمیهت     ورتبههای صودگردان، هرچند این دولت

بنهابراین ایهن    شهوند. المل  محسوق نمی، دولت در مفهوم حقوق بینشانیرقانونیغدلی  موجودیت دارند، اما به
ۀ دولت، بلکه به این دلی  که وجود آنها، ناشهی از نقهض   دهند ییشکدلی   قدان عنا ر واحدهای سیاسی نه به

البته این نقد بر ایده عدم  (.Dugard & Raic, 2006:131)شوند المل  بوده است، شناسایی نمیقواعد حقوق بین
ؤثر، وجود دارنهد، نیه  وارد اسهت کهه عهدم شناسهایی، ایهن        م  ورتبههای صودصوانده که شناسایی این دولت

(. این مسئله ممکن اسهت  هلح و   264: 1394قرار صواهد داد )رنجبریان و  رح اد،  صألواحدهای سیاسی را در 
 (.Okeowo, 2008: 153)رو کند ای را با مخاطرات جدی روبهالمللی و حداق  امنیت منطقهامنیت بین

ی به رگ  هها قهدرت من لهۀ یکهی از   بهدلی  جایگاه مهم دولت چین یوان نی  بهعدم شناسایی دولت یا
هها بهه عواقهب جهدی     شدنی است. یهدید سهایر دولهت  جهانی و عضویت دائم آن در شورای امنیت یوجیه

                                                           
1. Security Council Resolution 1808 (SC/9299), 15 April 2008, paras.1-2 
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شناساییِ استقالل یایوان که به قطع روابط دوجانبه با چین صواهد انجامید، سبب شده است که ج  برصهی  
دلیه  بعهد   ای واقهع در دریهای کارائیهب کهه بهه     های ج یرهچک آمریکای لیین و یا دولتهای کودولت

ها مای  نباشند که ریسک قطع روابط با چین را به بههای  مسا ت، روابط صا ی با چین ندارند، سایر دولت
 شناسایی دولت کوچک یایوان بوذیرند. 

، نسبت به دیگران متفهاوت اسهت. یأسهیس    لندهای صودصوانده، وضعیت سومالیدر میان یمامی دولت
  هورت بهه اند این دولت، مسبوق به یوس  به زور از سوی دولتی صارجی نبوده و مردم آن سامان یوانسته

 لنهد، سومالی کنونی صودجوش از سومالی جدا شوند. همچنین یوجه به این واقعیت لزم است که سرزمین
 روز پهنج  سوس و یا ت دست استقالل به 1960 سال در لندمالیسو است. بوده بریتانیا استعمار یحت قبالً
بهود و در نتیجهۀ ایحهاد     شده آزاد ایتالیا قیمومت از که سومالی پیوست جنوبی به قسمت استقالل، از پس

معتقدند که ایحاد  لندیسومالشد. موا قان قانونی بودن یشکی  دولت  یشکی  سومالی متحد مذکور، دولت
هریهک از   نکهه یاپرسی انجام گر ته است و نظر بهه  بدون برگ اری همه 1960ر سال دو بخش سومالی د

، حخ مج ای هر کدام بهه اعهالم اسهتقالل، کماکهان     اندبودهی مذکور، یک واحد مستعمرۀ مج ا هابخش
 (.Kreuter, 2010: 382)پابرجاست 

کنند و معتقدند که حکومهت مسهتقر   موجودیت دولت استناد می« مؤثر بودن»این دسته از حقوقدانان به نظریۀ 
دولهت  »اسهت و در   برصهوردار  بهالیی  ثبهات  از مختلف قبای  حمایت  یدلبه( لندیسومالسومالی ) شمالی در بخش
 ,Eggersکشوری مشروع دانسهت )  ستیبایملند را سومالی باثباتسومالی، دولت مؤثر و  1«صوردهشکستنایوان یا 

لند برای کسب اسهتقالل، مسهاعدت   ست با یوجه به اینکه هیچ دولت ثالثی به سومالینگارنده معتقد ا (.220 :2007
صودجوش روی داده است، عدم شناسایی این واحد سیاسهی از سهوی سهایر      ورتبهنرسانده و جدایی این منطقه 

 گیرد و مبنای حقوقی ندارد.ها ینها براسا  مالحظات سیاسی انجام میدولت
کهرد   تیه حمای ا تیه رهی از دادگستری المللنیب وانید، کوزوونظریۀ مشوریی  شایان ذکر است که در

. دیوان صاطرنشان دشوینماعمال  کشورهای داصلها در روابط ی دولتارض تییمامبه موجب آن، حفظ  که
 ICJ Advisory)« 2شهود یمه هها محهدود   دولهت  نیبی به قلمرو روابط ارض تییمامحدود ا   »ساصت: 

Opinion, Kosovi Case, 2010: para.80.) 
عبارت دیگر، جوامع  روملی، یعهدی به رعایت ا   یمامیت ارضی در برابر حکومت مرک ی ندارند، به

مگر آنکه دولتی صارجی به آنها در این زمینه کمک کرده باشهد. در  هرا اصیهر، اقهدام دولهت ثالهس در       
 منشور صواهد بود. 2مادۀ  4ج در بند ی به یمامیت ارضی آن دولت، مشمول ممنوعیت مندراندازدست

                                                           
1. Failed state 

2. ICJ Advisory Opinion, Accordance with international law of the unilateral declaration of 

independence in respect of Kosovo, 22 July 2010, para.80 
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 حکومهت   روپاشهی   یه دلبهه  لند، آن است کهه سومالی استقالل بودن قانونی استدلل دیگر مدا عان
 سرنوشهت  یعیهین  حهخ  اعمال امکان لندسومالی در ساکن مردم ،«نایوان دولت» وضعیت ایجاد و مرک ی
 از شهدن  جهدا  حهخ  جبرانهی، ح  راه یکعنوان به روازاین اند،نداشته را سومالی کشور چارچوق در داصلی
 قبیلهۀ  بهه  لنهد سهومالی  در سهاکن  مهردم  کهه  اسهت ذکر شایان  دارند. را مستق  کشور یشکی  و سومالی

 حکومهت  زمهان  در اسهحاق  قبیلهۀ  است. مهردم  کشور آن ب رگ قبای  از یکی که دارند یعلخ 1«اسحاق»
 داشتند. قرار آزار و اذیت یحت سعیدباره
یسهومال در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت  حقوقدانان نظراصتالفاز  نظر رفهر حال، در 

دولتی دو اکتو در شاخ آ ریقا قرار دارد و برصهی   عنوانبه، این واحد سیاسی بیش از سی سال است که لند
بها ایهن واحهد     ههیچ دولتهی   هرچنهد ها با این واحد سیاسی، روابط اقتاادی و بازرگانی نیه  دارنهد،   دولت

لنهد یهاکنون   رسهد کهه دولهت سهومالی    نظر میسرزمینی، رابطۀ سیاسی و دیولماییک ندارد. در مجموع، به
هها در شناسهایی   یوانسته است واحد سیاسی مؤثر و مو قی را به نمایش بگذارد و ینها عام  احتیاط دولت

 (.Lalos, 2011: 810)دارند ی در جهان را طلبهییج این دولت، آن است که نگرانی از دومینوی 
 

 یریگجهینت
میلیون نفر یحت حاکمیهت   28ه ار کیلومتر مربع است و  225ِ صودصوانده بیش از مجموعِ مساحت هفت دولت

های صودصوانده از سهوی یعهداد محهدودی    کنند. برصی از این دولتهای صودصوانده زندگی میعملی این دولت
 15انهد. بهرای مثهال دولهت یهایوان یوسهط       سوی هیچ دولتی شناسایی نشده ها شناسایی و برصی دیگر ازدولت

های اوستیای جنوبی و آبخازیا نی  ینها از سوی چهار دولت و جمهوری یهرک قبهر  شهمالی نیه      دولت، دولت
نیسهتریا،  اند. از سوی دیگر، واحدهای سیاسی دیگر یعنی جمهوری یرانسینها یوسط دولت یرکیه شناسایی شده

 اند.لند از سوی هیچ دولتی به رسمیت شناصته نشدهوری آریساخ و سومالیجمه
کهه  « اِعمال کنترل مؤثر»های صودصوانده نشان از این واقعیت دارد که معیارِ سنتی عدم شناسایی دولت

در نظام حقهوق   هامدتدر دوران استقالل کشورهای آمریکای لیین و مرک ی از دول استعمارگر اروپایی یا 
قاعدۀ قاب  اعمال در شناسایی دول جدیدالتأسیس، پذیر ته شده بود، جای صود را به معیار  عنوانبهالمل  ینب
مسبوق به نقض یکهی از قواعهد   هایی که یشکی  آنها داده است. بنابراین دولت« مشروعیت و قانونی بودن»

المللهی بهه   اشد، از سهوی جامعهۀ بهین   بوده بالمل  مانند یوس  به زور از سوی دولتی صارجی آمرۀ حقوق بین
های صودصوانده همچون جمهوری یهرک قبهر  شهمالی،    رسمیت شناصته نخواهد شد. عدم شناسایی دولت

 یرانس نیستریا، آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین جمهوری آریساخ، بر همین اسا  قاب  یحلی  است.

                                                           
1. Isaaq 
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اند و عدم شناسایی آنهها را  ی صارجی یأسیس نشدهلند و یایوان در نتیجۀ یجاوز دولتهای سومالیدولت
لند را بایهد از دریچهۀ ههرا ِ    وجو کرد. عدم شناسایی دولت صودصواندۀ سومالیباید در دلی  دیگر جست

ی در  هورت شناسهایی ایهن دولهت،     طلبه ییجهدا ی دومینهوی  ریه گاوجهای ناهمسان قارۀ آ ریقا از دولت
های آ ریقایی )جه  سهه دولهت بویسهوانا، لسهویو و      بسیاری از دولت نگریست. با یوجه به این واقعیت که

یوانهد  لنهد، مهی  اند، شناسایی استقالل سهومالی سوازیلند(، کشورهایی ناهمسان از نظرگاه قومی و  رهنگی
 دیگر جوامع  روملی را به جدایی از دولت مرک ی یشویخ کند.

های جههان  وجو کرد. دولتمعادلت قدرت جست در نهایت، عدم شناسایی دولت یایوان را نی  باید در
مای  نیستند روابط اقتاادی و سیاسی با دولت ب رگ و قدریمند چین را  دای شناسهایی دولهت کوچهک    

 یایوان کنند.
انهد، امها   المللهی شناسهایی نشهده   های صودصوانده از سوی جامعۀ بیناز سوی دیگر، هرچند این دولت

للی، از میان بردن ایهن واحهدهای سیاسهی را از طریهخ حملهۀ نظهامی بهه        المشورای امنیت و جامعۀ بین
ههای  اصهتالف میهان حکومهت مرکه ی و دولهت       یه آممسهالمت  و اه  ح داند و صواهان مالحت نمی

یها ضهمن حفهظ     اسهت و اعطای صودگردانی پیشر ته به این منهاطخ    یآممسالمتای صودصوانده به شیوه
 های مادر نی  حفظ شود.، یمامیت ارضی دولتهانیسرزمهویت متمای  مردم ساکن در این 
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