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  چکیده 
دهنـد، همچنـان بـر سـر  عیت آن را مسلمانان تشکیل میدرصد جم ٩٠کوزوو به عنوان تنها کشور اروپایی که 

میان  ١٣٩٩نامۀ واشنگتن در شهریور  ها مذاکره، سرانجام توافق استقالل خود با صربستان مناقشه دارد. بعد از سال
صربستان و کوزوو به امضا رسید تا گامی برای حل این مناقشه باشد. آمریکا پس از مسئلۀ کره شمالی، توافق با 

ها به  نظامی طالبان، ادعای پایان بحران سوریه، ارائه طرح معامله قرن، خروج از برجام، انتقال سفارت ه شبهگرو
سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، وارد مناقشۀ قدیمی بالکان شد تا  المقدس و عادی بیت

به کارنامۀ دستاوردهای سیاست خارجی خود جمهوری، توافق صلح دیگری را  ترامپ در آستانه انتخابات ریاست
نامه ابعاد دیگری نیز دارد؛ دولت کوزوو و رژیم صهیونیسـتی یکـدیگر را بـه رسـمیت  اضافه کند. اما این توافق

کند. واکاوی عوامل تأثیرگذار در اسـتقالل  المقدس منتقل می شناسند و صربستان نیز سفارت خود را به بیت می
آید.  نامه و آثار و نتایج آن از موضوعات مهم روز در جهان سیاست به شمار می این توافق کوزوو، همچنین انعقاد

نامۀ صربستان و کوزوو را مورد موشکافی و تجزیه و تحلیل  رو مقالۀ حاضر ابعاد و زوایای پیدا و پنهان توافق  از این
ترین منازعات منطقۀ بالکان،  ی از قدیمینامه واشنگتن بیش از حل و فصل یک رسد توافق دهد. به نظر می قرار می

  منافع ترامپ و رژیم صهیونیستی را تعقیب کرده است.  

  واژگان کلیدي
  نامۀ واشنگتن کوزوو، بالکان، صربستان، آمریکا، رژیم صهیونیستی، توافق 

  بهرة نخست: مقدمات و طرح موضوع
در کـاخ  ١٣٩٩فتۀ اول شهریور مقامات دو کشور صربستان و کوزوو در پی مذاکراتی که در طول ه
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سـازی روابـط اقتصـادی بـه توافـق رسـیدند. الکسـاندر  سفید انجام دادند، در نهایت درباره عادی
وزیر کوزوو، پس از مذاکره با مقامـات  نخست ٢جمهور صربستان، و عبدالله هوتی، رئیس ١ووچیچ،

گذاری و ایجـاد  سـرمایههای مختلـف اقتصـادی بـرای جـذب  دولت ترامپ، توافق کردند در زمینه
ــپتامبر  ــارم س ــه چه ــت روز جمع ــد. در نهای ــاری کنن ــتغال همک ــهریور  ١٤( ٢٠٢٠اش ) ١٣٩٩ش

وزیر کـوزوو در   جمهـور صربسـتان و نخسـت ای را بـا رئیس جانبه جمهور آمریکا نشست سـه رئیس
   ٣واشنگتن برگزار کرد.

ای را  نامه هر شدند و توافقدر این نشست روئسای جمهور صربستان و کوزوو در کنار ترامپ ظا
نامـۀ  توافق«امضا کردند که در نگاه نخست قرار بود روابط اقتصـادی دو کشـور را تسـهیل کنـد. در 

 
ِ
ای به شناسایی کشور کوزوو از سوی صربسـتان نشـده اسـت و  ای هیچ اشاره دو صفحه ٤»واشنگتن

تصـال خـط آهـن میـان کـوزوو و سـازی از جملـه ا اند به تعدادی پروژۀ راه فقط دو طرف تعهد داده
صربستان و ایجاد یك بزرگراه تجاری میان دو کشور رضایت بدهند و اجـازه دهنـد ترافیـك هـوایی 

  های صربستان و کوزوو شکل بگیرد. بیشتری میان فرودگاه
سـازی روابـط اقتصـادی بـین  نامه تنهـا دربـاره عادی رسید موضوع این توافق با اینکه به نظر می

رغم مسکوت ماندن موضوع مهمی مانند به رسمیت شـناختن اسـتقالل   یشتینا باشد و بهبلگراد و پر
های ضد فلسـطینی خـود، در  نامه، یکباره ترامپ در ادامۀ تالش کوزوو از سوی بلگراد در این توافق

سازی روابط میان کوزوو با رژیم صهیونیستی و تعهـد صربسـتان  نامه، از عادی مراسم امضای توافق
    ٥المقدس رونمایی کرد. آویو به بیت تقال سفارتش از تلبه ان

ـ صربستان رنگ و بوی دیگری گرفت و بیش از آنکه در حـل مسـئلۀ  نامۀ کوزوو رو توافق  از این
بالکان توفیقی داشته باشد، به سود اسرائیل تمام شد. در این مراسم، کوزوو موافقت خود را بـا آغـاز 

ائیل اعالم کرد و دولت اسرائیل نیز به سـرعت اسـتقالل کـوزوو را بـه روابط دیپلماتیک با دولت اسر
دانـد، از انتقـال سـفارتش بـه  رسمیت شناخت. صربستان هم که کوزوو را استان جنـوبی خـود می

سـازی روابـط  نامۀ واشنگتن را ادامۀ سـناریوی عادی توان توافق  رو می  المقدس خبر داد. از این بیت
 به مسـائل  ها به بیت ستی و انتقال سفارتکشورها با رژیم صهیونی

ً
المقدس قلمداد کرد، گرچه ظاهرا

                                                                                                                                         
١. Aleksandar Vučić 
٢. Avdullah Hoti 
٣. Salama, V., Serbia and Kosovo Sign, Retrieved from CNN, ٤/٩/٢٠٢٠, https://edition. 

cnn.com/ ٢٠٢٠/٠٩/٠٤/politics/serbia-kosovo-agreement 
٤. VaŠingtonski Sporazum 
٥. Komarčević, D., Srbija i Kosovo potpisali, Retrieved from Slobodnaevropa, ٤/٩/٢٠٢٠, 

https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-srbija-hoti-vucic-sjedinjene-drzave-tramp-
potpisivanje-bela-kuca/٣٠٨٢٠٤١٦.html 
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  پردازد.  بالکان می
ها از منابع اصلی منطقۀ بالکان (بـه  ترین گزارش گیری از مطالعات میدانی و استفاده از تازه بهره

های  رسانههای کارشناسان و  های آلبانیایی و بوسنیایی) در این خصوص و رصد آخرین تحلیل زبان
های این پژوهش است. همه اسامی خاص در زیرنویس به  المللی (به زبان انگلیسی)، از ویژگی بین
  های اصلی درج و فهرستی از منابع مورد استفاده در این تحقیق در پایان مقاله ارائه شده است.  زبان

اریخچـۀ تحقیق حاضر در قالب سه بهره سازماندهی شده اسـت: بهـرۀ نخسـت، مقـدمات و ت
کنـد. بهـرۀ  الملـل را بررسـی می اجمالی اعالم استقالل کوزوو و موافقان و مخالفان آن در نظام بین

المللـی و  ای، بین پـردازد و ابعـاد منطقـه نامـۀ واشـنگتن می دوم به تحلیل ابعاد پیـدا و پنهـان توافق
بنـدی  سـوم ضـمن جمعکند. بهرۀ  های مختلف به این قرارداد را تجزیه و تحلیل می همچین واکنش

دارد و مالحظـات اساسـی دربـاره آن را بـازگو  نامـه پـرده برمـی مطالب، از ماهیت اصلی این توافق
کند. عالوه بر این راهکاری اجرایی برای سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران در قبـال  می

  کند.   مسئله استقالل کوزوو پیشنهاد می

  تقالل کوزوو نگاهی اجمالی به سوابق و تاریخچۀ اس
اسـت کـه در زبـان   »وو «به معنای پرندۀ سیاه) و  » (کوز«در زبان صربی برگرفته از دو کلمۀ  ١کوزوو

 ٣.نامیـده بودنـد  ٢»کـوزوو و متوژیـا «ها این منطقه را     آلبانیایی پسوند معنی کلمه کوز است. صرب
در آن زمـان ایـن منطقـه را  گـردد. هـزارۀ نخسـت قبـل از مـیالد بـاز می  قدمت تاریخی کوزوو بـه

تـا  ١٨٥٠های  ها یا تزارهای بلغاری از سال نامیدند. خان می ٥»ایلیر«و قوم ساکن آن را  ٤»داردانیا«
های آخـر سـدۀ دوازدهـم، کـوزوو را در  تا دهـه  بیزانس) اوایل سدۀ یازدهم و امپراتوری روم شرقی (

   ٦استیالی خود داشتند.
بـه بعـد کـوزوو  ١٢١٦به گسترش حکومت خود کردنـد و از سـال ها شروع  ها صرب در این سال

های عثمانی به منطقۀ بالکان جنگـی  با ورود ترك ١٣٨٩ها قرار گرفت. در سال  تحت حکمرانی صرب
در مقابـل سـلطان مـراد عثمـانی  ١ها بـه رهبـری شـاه الزار میان صرب ٧»نبرد بزرگ کوزوو«موسوم به 

                                                                                                                                         
١.  Kosovo:  In English simply as Kosovo and in Albanian as Kosovo (definite form, [kɔ'sova]) 

or Kosovo ("indefinite" form, [kɔ'so:v]) 
٢. Kosovo Metohija 

 .٢٦ص ،١٣٧٨، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،تاریخ اجمالی کوزوو ،مالکومنئوم  .٣
٤. Dardania 
٥. i lirë 

  .٧٨. همان، ص ٦
٧. Battle of Kosovo  



د پ
بعا
ا

 دای
فق
توا

ن 
نها
و پ

 
 ۀنام

آمر
ام 
ه ک
و! ب
وزو
و ک

ن 
ستا
صرب

ام 
ه ن
ن ب
نگت
اش
و

 کای
 رژ
و

 می
یونیصه

  !یست
 

 

 125  

وزی شاه الزار در ایـن جنـگ تلقـی و بـه اسـطوره یـا طلسـمی بـرای درگرفت که نتیجۀ آن به منزلۀ پیر
ها تـا ایـن حـد مهـم جلـوه  ای میان صرب  به حدی که منزلت تاریخی هیچ واقعه  ها تبدیل شد، صرب

  ١٤٥٥در نهایت تا سال  ٢نکرده است.
ً
ها بـه تصـرف امپراتـوری  همـه حـوزۀ حکومـت صـرب  تقریبا

بر منطقۀ بالکان این سرزمین به نام والیت کـوزوو   توری عثمانیعثمانی درآمد. در طول حکومت امپرا
ها بر این سـرزمین چنـان  نشین امپراتوری قرار داشت و دورۀ طوالنی حاکمیت عثمانی در بخش آلبانی

    ٣دهند. تبارهای مسلمان تشکیل می درصد ساکنان کوزوو را آلبانی ٩٠از  گذشت که امروز بیش
هـا بـر کـوزوو پایـان یافـت؛ امـا بـا  آغاز شد و سـلطۀ عثمانی انجنگ اول بالک ١٩١٢در سال 

ها (آلبانی) متحد شـود. در  ها از این منطقه، کوزوو نتوانست با کشور مادر آلبان نشینی عثمانی عقب
واقع این سرزمین به عنوان غرامت جنگی از امپراتوری عثمـانی شـناخته و بخشـی بـه شاهنشـاهی 

تأسـیس پادشـاهی  نگرو منضم شد و در حقیقت در دل کشـور تازه تهصربستان و بخشی دیگر به مون
یوگسالوی قرار گرفت. با آغاز جنگ جهانی دوم، کوزوو به اشغال نیروهـای نظـامی ایتالیـا درآمـد، 

   ٦شد. ٥»فدرالیته یوگسالوی«و پایان جنگ جهانی دوم، جزئی از  ٤ولی با مقاومت مارشال تیتو
در  ٧گرایی، بـه دو منطقـۀ کـوزوو در جنـوب صربسـتان و وی ودینـا مارشال تیتو برای کنترل قوم

کـوزوو را بـه  ١٩٧٤شمال یوگسالوی خودمختاری اعطا کرد. قانون اساسی یوگسالوی نیز در سال 
شناخت. به این ترتیب کوزوو برای اولین بار به عنوان سـرزمینی  ٨»ایالت خودمختار کوزوو«عنوان 

پذیرفتـه شـد و نماینـدگانش را بـه مجلـس و دولـت یوگسـالوی خودمختار در اتحادیۀ یوگسالوی 
فرستاد. با مرگ تیتو، حق خودمختاری رسمی کوزوو سلب شد و بلگراد تدابیر بسیار شـدیدی را در 

ای با هدف کسب حقوق مسـاوی و  در کوزوو تظاهرات گسترده ١٩٨٩کوزوو اعمال کرد. در مارس 
های یوگسالوی، برپا شد. در پاسخ، حکومت مرکـزی  وضعیت قانونی برابر، همانند سایر جمهوری

یوگسالوی با یورش به ایالت کوزوو حق خودمختاری این ایالت را سلب و دولت و پارلمان کـوزوو 

                                                                                                                                        
١. Prince Lazar Hrebeljanović 

اینکـه  روي داد. در این جنگ هم سلطان مراد و هم شاه الزار کشته شـدند.  در شمال غربي پرشتینا   . این نبرد در کوزوو پولیه ٢
 نتیجۀ این جنگ پیروزي یا تساوي بوده یا چگونگي کشته شدن فرماندهان در ابهام قرار دارد. براي اطالعات بیشـتر در ایـن

  .١٣١ـ  ٩٩صص  پیشین، خصوص رک: مالکوم، 
 .١٣١ـ ١٢٩پیشین، صص ،مالکومنئوم  .٣

٤. Josip Broz Tito 
و  )  بوسني و هرزگووین مقدونیه،  کرواسي،  اسلووني،  مونته نگرو،  جمهوري (صربستان،  ٦این فدرالیته متشکل از  .   ٥ 

  ودینا) بود.  دو ایالت خودمختار (کوزوو و وي
٦. Elsie, R., Texts and Documents of Albanian History, ١٦/١٠/٢٠١٩, Retrieved ٩/١٥/٢٠٢٠, 

from albanianhistory: http://www.albanianhistory.net/١٩٤٤_Resolution-of-
Bujan/index.html 

٧. Vojvodina 
٨. Autonomous Province of Kosovo 

http://www.albanianhistory.net/
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بـا  ١٩٩٠گرای صـرب، در دهـۀ                  رهبر ملی ١را با نیروی نظامی منحل کرد. به دنبال آن، میلوشوویچ،
هرگونه درخواست استقالل کوزوو را مردود اعالم کـرد. در ابتـدای دهـه شعار ناسیونالیسم صربی، 

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، یوگسالوی نیز به سوی فروپاشـی گـام  ١٩٩٠
برداشت. ابتدا اسلوونی و به سرعت کرواسی، بوسنی و مقدونیه اعالم استقالل کردنـد و صربسـتان 

   ٢در بوسنی و هرزگوین راه انداخت.در مقابل، جنگی خونین را 
در صحنۀ سیاسی کوزوو تحوالتی رخ داد و نظـام چنـدحزبی بـه وجـود  ١٩٩٠در ابتدای دهۀ 

پرسی عمومی خود را برای استقالل برگزار کردند و از مجموع  مردم کوزوو اولین همه ١٩٩١آمد. در 
دند و نمایندگان پارلمان کوزوو درصد به استقالل کوزوو رأی مثبت دا ٩١کنندگان  درصد شرکت ٨٧

 اعـالم کردنـد. بـا ایـن 
ً
در همان روز، جدایی کوزوو از اتحادیۀ یوگسالوی و استقالل خود را رسـما

حال صربستان اعالم کرد که این اقدام کوزوو غیرقانونی است. در آن زمان صربسـتان درگیـر جنـگ 
ها  ی کوچـک نداشـت. در واقـع صـرببا بوسنی و کرواسی بود؛ از این رو وقت زیادی برای کوزوو

یـک از کشـورهای اروپـایی در آن زمـان ایـن  دیدند، چون آمریکا یـا هیچ نیازی هم به برخورد نمی
   ٣شناختند. تشکیالت خودخوانده را به رسمیت نمی

و با گذشت یك دورۀ کوتاه از  ٤»نامۀ صلح دیتون توافق«و انعقاد  ١٩٩٥با پایان جنگ بوسنی در 
ها بـا رهبـری ناسیونالیسـتی میلوشـوویچ بـه منطقـۀ  بار دیگر صرب ١٩٩٨مارس  ٥در   این جنگ،

دانست حملـه کردنـد. جنـگ میـان ارتـش صـرب و  کوزوویی که خود را خودخوانده و مستقل می
هـای  تالش ٦تبار انجامید. درگرفت و  به آوارگی صدها هزار نفر آلبانی ٥»بخش کوزوو ارتش آزادی«

ای نداد و سرانجام   نتیجه ٨و برگزاری دو نوبت کنفرانس در رامبویه ٧ل گروه تماسالمللی با تشکی بین
الم مردم آلبانی١٩٩٩مارس  ٢٤در  تبـار کـوزوو پـس از اعـالم  ، ناتو با هدف پایان دادن به رنج و آ

                                                                                                                                         
١. Slobodan Milošević 
٢. Sabrina P. and Ramet, A. G., Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the 

Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge: Cambridge University 
Press, ٢٠٠٥, pp.١٥٥-١٥٣. 

فصـلنامه حقـوق  ،»الملـل یندر حقـوق بـ یکجانبـه ییجدا یتمشروع یاستقالل کوزوو و بررس« یزی،عزسعید  .٣
 .١٣٨٧، ٣٨، ش الملل ینب

٤. Dayton Agreeme 
٥. Kosovo LiberationArmy 

. برابر گزارش دلپونته، دادستان دادگاه جنایت جنگي یوگسالوي، طي دوران جنگ چند صد هزار نفر آواره شدند و   ٦
  نفر هیچ اطالعي وجود ندارد.  ٣٠٠٠هزار نفر به قتل رسیدند و هنوز از سرنوشت بیش از  ١١
عیین تکلیف مسئله کوزوو تشکیل شد شامل آمریکا، انگلسـتان، روسـیه، آلمـان، فرانسـه و . گروه تماس که برای ت  ٧

یک از اعضا حق وتو نداشتند؛ بنـابراین  است که بر خالف شورای امنیت، هیچ ایتالیا بود. نکته مهم در این گروه آن
  .کشورهای خواهان استقالل کوزوو به این گروه بیشتر از شورای امنیت امید داشتند

کیلومتري پاریس است که مذاکرات طرفین جنگ کوزوو و یوگسالوي در  ٥٠) شهري در Rambouillet. رامبویه ( ٨
   آنجا برگزار شد.
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روز حملــۀ هــوایی بــه  ٧٨بــا   العجل خــروج از کــوزوو، اولتیمــاتوم بــه صربســتان و تعیــین ضــرب
بـه دنبـال آن  ١ژوئن همان سال خاك کوزوو را ترك کنـد. ١٠ولت بلگراد را وادار کرد در د صربستان، 

را  ١٢٤٤قطعنامـۀ  ١٩٩٩ژانویـه  ١٠خـود در  ٤٠١١شورای امنیت سازمان ملـل متحـد در جلسـۀ 
واگـذار   ٣»نماینـدگی سـازمان ملـل در کـوزوو«و بر این اساس ادارۀ امور کوزوو بـه  ٢تصویب کرد

  ٤شد.
خودخواندۀ کوزوو را خارج از کوزوو اداره  سال دولت ٩به مدت  ٥مان دکتر ابراهیم روگواز  تا آن

ـ که وظیفۀ ایجاد امنیـت عمـومی و   ٦»کی فور«با عنوان نیروهای با ورود ناتو به کوزوو  کرد، اما  می
  ٧ـ دولت روگوا نیز به کشور بازگشت. همچنین حفاظت از مرزهای کوزوو را بر عهده داشتند

در کـوزوو اختیـار تـام داشـت و پارلمـان،  ٢٠٠٣تا  ١٩٩٩نمایندگی سازمان ملل در کوزوو از ژوئیه 
دار  جمهور این منطقه تنها نقش واسطه بین مردم کوزوو و نمایندگی سـازمان ملـل را عهـده دولت و رئیس

دگی سازمان ملـل تغییراتی در ساختار نماین ٢٠٠٥های مردمی در سال  بودند؛ با این حال در پی اعتراض
در  ٢٠٠٦در سـال  ٨در کوزوو به وجود آمد و برخی اختیارات به ساختارهای محلی کوزوو واگـذار شـد.

هـای  تبار المللی، مذاکرات رسمی بین آلبانیایی ادامۀ این تغییرات، برای نخستین بار زیر نظر کمیسیون بین
مسـئولیت نماینـدۀ ویـژه دبیرکـل سـازمان کوزوو و دولت صربستان برای تعیین وضعیت قانونی کوزوو با 

اسـتقالل تحـت «های آهتیساری ارائۀ طرحی با عنـوان  نتیجۀ تالش آغاز شد. ٩،»مارتی آهتیساری«ملل، 

                                                                                                                                         
الملل جـاي بحـث و  . حملۀ ناتو به کوزوو بدون مجوز شوراي امنیت صورت گرفت؛ از این رو از لحاظ حقوق بین ١

  است.  بررسي دارد و نیازمند تحقیقی جداگانه
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه اصول منشور سـازمان ملـل متحـد بـرای حفـظ صـلح و  ١٢٤٤. قطعنامۀ ٢

، قطعنامـۀ ١٩٩٨در مـارس  ١١٦٠های خود دربارۀ کوزوو از جمله قطعنامـۀ  المللی، با یادآوری قطعنامه امنیت بین
  تصویب شد.  ١٢٣٩نامۀ و قطع ١٩٩٨اکتبر  ٢٤در  ١٢٠٣، قطعنامۀ ١٩٩٨سپتامبر  ٢٣در  ١١٩٩

٣. UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) 
٤. Reka, B., UNMIK as an International Governance in Post-war Kosova: NATO's Intervention, 

UN Administration and Kosovar Aspirations, Skopje: Logos-A, ٢٠٠٣, pp.١٦٩-١٦٧. 
٥. Ibrahim Rugova 
٦  . KFOR: Kosovo Force 

  .١٨ـ ١٦، صص ١٣٨٨ه، تهران: وزارت امور خارج ،ناتو یبحران کوزوو و دخالت نظام یها یشهر ،ملکشاهالله  حبیب .٧
بسیار ناراضـي بودنـد، نارضـایتي خـود را بـا تظـاهراتی  UNMIKمردم که از اداره امور از سوي  ٢٠٠٥. در سال  ٨

به وجود آمد و واگذاري اختیارات به ساختارهاي  UNMIKاین علت تغییراتی در ساختار گسترده آشکار کردند؛ به 
محلي کوزوو آغاز شد. در همین سال به دولت کوزوو اجازه داده شد تا قـوه قضـاییه و وزارت کشـور و تشـکیالت 

  نیروي انتظامي را در اختیار خود بگیرد.
جمهـور فنالنـد  رئیس ٢٠٠٠تا  ١٩٩٤دبیرکل سازمان ملل، از سال )، نمایندۀ ویژۀ Marti Ahtisaariآهتیساری ( .٩

بـه علـت  ٢٠٠٨او در سـال   بوده و در روند الحاق این کشور به اتحادیۀ اروپا نقش بسیار مهمی ایفا کـرده اسـت.
ایالـت آچـه انـدونزي و کـوزوو و  استقالل نامبیا،   المللي مثل اش برای حل و فصل موضوعات بین خدمات ارزنده



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره 

پ، 1
اپی

 ی
81

، بهار 
1399

  
   

 

 

 128  

حل نهایی وضعیت آیندۀ سیاسی کوزوو بود که چیزی بیش از خودمختاری و کمتـر  یا راه ١»نظارت کوزوو
هـا و مـذاکرات متعـددی نیـز  ای خـتم نشـد. کنفرانس ه نتیجهگاه ب اما هیچ  رفت، از استقالل به شمار می

هـای آهتیسـاری هـم  توسط گروه تماس برگزار شد، ولی نتیجۀ مطلوب بـه دسـت نیامـد و آخـرین تالش
ای نرسـید و سـرانجام  روزۀ اروپا برای حل و فصل نهایی موضوع نیز به نتیجـه ١٢٠توفیقی نیافت. فرصت 

 ٢٠٠٨فوریـه  ۱۷پارلمـان ایـن منطقـه روز   وزیر کوزوو، ه عنوان نخستب ٢با روی کار آمدن هاشم ثاچی
نمایندۀ حاضـر در پارلمـان کـوزوو  ۱۰۹را با رأی تمام  ٣»استقالل کوزوو  اعالمیۀ« ١٣٨٦بهمن  ٢٨برابر 

الملـل،  به عنوان کشوری مستقل و دموکراتیک به تصویب رساند تا کشوری جدیـد در عرصـۀ روابـط بین
  ٤ذشت، پدید آید.گونه که گ آن 

  موافقان و مخالفان استقالل کوزوو
الملل به یک چالش حقـوقی و سیاسـی بـدل شـد و  از آن تاریخ مسئلۀ شناسایی کوزوو در نظام بین

ها مواضع مختلفی در خصوص حل و فصل نهایی بحران کوزوو اتخاذ کردند که در سه دسته  دولت
  گیرند:  جای می

زوو هستند که به دنبال اعالم استقالل یکجانبۀ آن، با بـه رسـمیت گروه اول موافقان استقالل کو
الملـل معرفـی  شناختن استقالل کوزوو، این جمهوری را به عنوان بازیگر جدید عرصـۀ روابـط بین

کردند. در این گروه از کشورها آمریکا، آلبانی و ترکیه پیشتاز هسـتند. گـروه دوم مخالفـان اسـتقالل 
تقالل یکجانبۀ کوزوو را نپذیرفتـه و آن را خـالف اصـول حقـوقی قلمـداد کوزوو هستند که اصل اس

ترین مخالف استقالل کوزوو، کشور مادر یـا صربسـتان اسـت کـه حمایـت قـاطع  اند. اصلی کرده
روسیه را نیز در این موضوع در سبد دارد. در گروه سوم کشورهایی قرار دارند که سکوت اختیار کرده 
                                                                                                                                        

 چند مورد دیگر به جایزۀ صلح نوبل دست یافت.             
١. Plan for Kosovo's supervised independence 
٢. Hashim Thaçi 

ایم، کوزوو را بـه عنـوان  کراتیک انتخاب شدهوما نمایندگان ملت خود، که به طریق دم«. در این اعالمیه آمده است: ٣
ملت ماست که با پیشنهاد مارتی  ۀخواست و اراد  ... این بیانیه بازتاب. نیمک کراتیک اعالم میوکشوری مستقل و دم

کـوزوو  ۀاعضـای جامعـ ۀما از حقوق هم  .... مطابقت دارد ،سازمان ملل در امور کوزوو ۀویژ ۀتیساری، نمایندهآ
سـوگند ... مـا . دهیم که همه از حقوق یکسان برخوردار باشند کنیم و خواهان آن هستیم و اطمینان می حمایت می

مان و  خاطر فرهنگ  ما به ....حقوق اقلیت صرب عمل کنیم ۀتیساری دربارهپیشنهادهای مارتی آ ۀبه هم خوریم مي
 بر وضعیت تاریخی و موقعیت جغرافیایی

َ
... . اروپاسـت ۀبـا اتحادیـ همراهیما در  ۀاین باوریم که آیند مان، عمیقا

م کـه مرزهـای همسـایگانمان را نیـز بـه نیک مللی است و ما سوگند یاد مـیال بین ۀشد کوزوو دارای مرزهای شناخته
عـزم خـود بـه  .. مـا بـر. .پایان روند انحـالل یوگسـالوی اسـت ۀ... اعالم استقالل کوزوو نشان.رسمیت بشناسیم

ن نزدیک بـا صربسـتا ۀکنیم. این مناسبات خوب در آیند کید میأبرقراری مناسبات حسن همجواری با کل منطقه ت
  »ایم. تاریخی همواره همکاری اقتصادی داشته لحاظ  پذیر است، زیرا ما با این کشور به نیز امکان

الملـل،  ینارشد رشته روابط ب ینامه کارشناس یانالملل، پا ثیر آن بر نظام بینأاستقالل کوزوو و ت ،تاش پرستوحید  .٤
 .١٨٣، ص١٣٨٦ ی،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
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ر خصوص شناسایی یا عدم شناسایی کوزوو را موکول به آینده و مشـروط و اعالم نظر رسمی خود د
  ١اند. نمونۀ مشهود این کشورها قبرس، ایران، رومانی و اسپانیا هستند. به توافق کشور مادر کرده

اند. اگرچـه  عضو این استقالل را به رسـمیت شـناخته ٣عضو دائم،  ٥در شورای امنیت از میان 
یاالت متحده برخوردار است، ولی با مخالفـت جـدی روسـیه و در مرتبـه کوزوو از حمایت قاطع ا

روست. عضویت در اتحادیـۀ اروپـا و نـاتو نیـز بـه اجمـاع رأی همـه اعضـای ایـن  بعد چین، روبه
کم در  ها، دسـت رغم موافقت اکثریـت اعضـای ایـن سـازمان ها نیاز دارد و بر این اساس به سازمان

یونـان، اسـپانیا، اسـلواکی و رومـانی) بـا ایـن اسـتقالل مخالفـت  اتحادیۀ اروپا پنج عضو (قبرس،
اند. در ناتو نیز با مخالفت چهار عضو (یونان، اسپانیا، اسلواکی و رومانی) کوزوو امکـان نائـل  کرده

  ٢شدن به عضویت در ناتو را پیش از عضویت در سازمان ملل نخواهد داشت.
اند و  کشور استقالل کوزوو را به رسمیت شناخته ٩٨بر این اساس تا پایان شهریور سال جاری، 

از سوی دیگر با مخالفت روسیه امکـان طـرح موضـوع عضـویت کـوزوو در سـازمان ملـل بـدون 
 مستقل تلقی می

ً
شود، ولی هنوز به صورت رسمی  رضایت بلگراد منتفی است و کوزوو گرچه رسما

  ٣شود. لل قلمداد نمیالم  عضوی از سازمان ملل نیست و یک بازیگر رسمی نظام بین

  نامۀ واشنگتن بهرة دوم: ابعاد پیدا و پنهان توافق
) میزبان رهبران جمهوری صربستان و کوزوو بـود ١٣٩٩شهریور  ١٤( ٢٠٢٠سپتامبر  ٤کاخ سفید 

فرستادۀ ویژۀ دونالد ترامپ در امور ایـن دو کشـور،  ٤ای را که ریچارد گرنل، تا متن توافق دو صفحه
دهندۀ نوعی چارچوب اقتصـادی و کلـی و  کرده بود، امضا کنند. پیشتر، قرارداد نشانبرای آنها تهیه 

رفتار مشروط بین کوزوو و صربستان بود که آمریکا به دو کشور بالکانی قـول داده بـود. در کنـار آن، 
صحبت از ایجاد یک شینگن کوچـک در منطقـۀ بالکـان نیـز شـده اسـت تـا تـردد مسـافران میـان 

کـه روزنامـه بلیـتس  نامـه، چنان با سـهولت بیشـتری انجـام گیـرد. در مـتن توافق کشورهای منطقه
خواهـد بـود کـه الکسـاندر  ٥»مینی شـینگن«از ابتکار  ، کوزوو بخشیصربستان منتشر کرده است

وزیر  نخسـت ٧وزیر آلبـانی، و زوران زائـف، نخست ٦جمهور صربستان، و ِادی راما، ووچیچ، رئیس

                                                                                                                                         
 .٩٦ـ٩٥صص  ،١٣٩٠ی، تهران: مرکز مطالعات بالکان معاصر و نشر برادر ،سرنوشت کوزوو ،تاش پرست . وحید١
  .٢١٦ـ ٢١٣همان، صص  .٢

٣. Međunarodno priznanje Kosova, Retrieved from Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, 
١/٩/٢٠٢٠, https://www.mfa-ks.net/politika/٤٨٤/lista-e-njohjeve/٤٨٤ 

٤. Richard Grenell 
٥. Zona Mali Shengen 
٦. Edi Rama 
٧. Zoran Zaev 

https://www.mfa-ks.net/politika/
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  ١شته آن را مطرح کرده بودند.مقدونیۀ شمالی، سال گذ
را  ٥های اینترنت پیشرفتۀ جـی از طرف دیگر صربستان و کوزوو برتری آمریکا در توسعۀ فناوری

فعالیت شرکت هوآوی چین برای توسعۀ نسل جدیـد اینترنـت در ایـن کشـورها پذیرند؛ بنابراین  می
ه در این جلسه غائب بـود. براسـاس نام برندۀ واقعی و پشت پردۀ این توافق شود. اما کنار گذاشته می

نامۀ مذکور، کوزوو رژیم صهیونیستی را به رسمیت خواهـد شـناخت و ایـن رژیـم در عـوض  توافق
شناسـد و صربسـتان یکـی از معـدود کشـورهای جهـان خواهـد بـود کـه  کوزوو را به رسـمیت می

سفارت خود را به المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت خواهد شناخت و  بیت
اللـه را در  نامه متعهد شدند تا حزب آن منتقل خواهد کرد. همچنین هر دو کشور بر اساس این توافق

   ٢فهرست تشکیالت تروریستی قرار دهند.

  نامۀ واشنگتن  اي توافق ابعاد منطقه
د و میلــو شــ برگــزار نگرو انتخابــات پارلمــانی نامــۀ واشــنگتن، در مونتــه یــک هفتــه پــیش از عقــد توافق

 
ِ
گرا بعد از نزدیک به سی سال حکومت، برای نخستین بار موفق به اخذ اکثریـت نسـبی  غرب ٣جوکانوویچ

 احـزاب صـرب مـورد پشـتیبانی بلگـراد بودنـد. از نظـر برخـی کارشناسـان 
ً
آرا نشد. مخالفان وی عمدتا

نامـۀ  صربسـتان در قبـال توافقالمللی، این تغییر قدرت به نوعی یکی از امتیازات پشت پردۀ آمریکا بـه  بین
ها فروخـت؛  نگرو را به صـرب واشنگتن بوده است. بر این اساس آمریکا با هدف حمایت از کوزوو، مونته

تـر  اندیشـند. ایـن نظریـه زمـانی مهم ها بار دیگر به تداوم صربستان بـزرگ می از این رو صربستان و روس
  ٤گیرد. رتباط و خدمت به روسیه نیز قرار میکند که در کنار آن، اتهامات ترامپ در ا جلوه می

ها شریک و همکار کلیدی غـرب  در مقابل، کارشناسان دیگری معتقدند گرچه جوکانوویچ سال
 کنـار رفـتن  در بالکان بوده و با کنار رفتن او مونته

ً
نگرو به پایگاه روسیه بدل خواهد شـد، امـا عمـال

ل عضویت این کشور در نـاتو محقـق شـده اسـت و نگرو بعد از اتمام مراح گرای مونته دولت غرب
گیری اسـت. بـه عبـارت  های امنیتی و نظامی فاقد اختیارات فائقه در تصـمیم دولت جدید در حوزه

نگرو برای آمریکا به پایان رسـیده بـود و حـاال ووچـیچ بـا  دیگر تاریخ مصرف جوکانوویچ در مونته

                                                                                                                                         
١. Uzajamno Priznavanje, Retrieved from blic, ٥/٩/٢٠٢٠, https://www.blic.rs/ vesti/politika/ 

uzajamno-priznavanje-gazivode-republika-kosovo-ove-tri-tacke-uklonjene-su-iz/٨٣ef٨١w 
٢. Vesić, M., Hoće li Srbija stradati ili profitirati u 'tuči slonova'?, Retrieved from Aljazeera 

Balkans, ٩/١٠/٢٠٢٠, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hoce-li-srbija-stradati-ili-profitirati-
u-tuci-slonova 

٣. Milo Đukanović 
٤. Andrej, N.,  Novi Balkan, Retrieved from AlJazeere Balkan, ٦/٩/٢٠٢٠, http://balkans. 

aljazeera. net/vijesti/ novi-balkan-milo-odlazi-neka-se-spremi-dodik 

https://www.blic.rs/
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hoce-li-srbija-stradati-ili-profitirati
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یچ را در بالکان گرفته است. اگرچه بـرای دولـت نامۀ واشنگتن در چشم آمریکا جای جوکانوو توافق
رسد برای دولت ووچیچ مرگ زودرسی  بینی شده بود، اما به نظر می جوکانوویچ عمری طوالنی پیش

  ١شده است.در نظر گرفته 
ها قبل کشوری جدا و مستقل بوده و ووچیچ از این موضوع  واقعیت این است که کوزوو از مدت

گاه است، اما   به گرایان صرب باید بارها و بارها اعتراف کند کـه چیـزی را در  او در برابر ملیخوبی آ
تر از ووچـیچ هسـتند و  تر و قوی های صرب بسیار بزرگ آمریکا قبول نکرده است؛ زیرا ناسیونالیست

از سوی دیگر قدرت انتخاباتی در صربستان معطوف آنهاست و کلیسای ارتـدوکس صربسـتان نیـز 
 از نظـر ایـدئولوژیکی  . ووچـیچ بـه خـوبی میشان است حامی اصلی

ِ
دانـد کـه در ایـن صربسـتان

تواننـد برکنـارش کننـد. دیگـران  ـ  می ـ که پایگاه قبلی او بودند ها شده، تنها چتنیک شده و فلج ویران
 چنین ظرفیتی ندارند و همان

ً
تواننـد دوبـاره او را بـه قـدرت برسـانند. حـال  ها هستند کـه می تقریبا

وزیر  آخرین مورد را چگونه توجیه خواهد کرد، زمـانی کـه امضـای خـود را بـا نخسـت ووچیچ این
 نمی نامه کشور دیگری پای توافق

ً
تواند بـرای صربسـتان وجـود خـارجی داشـته  ای گذاشته که رسما

شود و شاید به قیمت جـان  گویند، نتیجۀ آن بعدها معلوم می گونه که برخی کارشناسان می باشد؟ آن
  ٢م شود.ووچیچ تما

نصـیب  نامـه بی توانست از ایـن توافق های بالکان است، نمی بوسنی و هرزگوین که مرکز چالش
عضـو صــرب شــورای  ٣نامـۀ واشــنگتن، میلـوراد دودیــک، باشـد. چنــد روز قبـل از امضــای توافق

های افراطی، از دوست خود ووچیچ خواسـت  جمهوری بوسنی و هرزگوین و یکی از صرب ریاست
نامۀ صربستان و کوزوو باشـد تـا بـه عبـارتی  می جمهوری صربسکا نیز بخشی از توافقکه منطقۀ قو

لغو یکپارچگی و تمامیت ارضی بوسنی و هرزگـوین بهـای بـه رسـمیت شـناختن نهـایی و رسـمی 
کوزوو از سوی صربستان باشد. اما ووچیچ در جواب سؤال خبرنگاری که از او پرسید آیـا بوسـنی و 

ات مذاکرات اخیرش با مقامات ارشـد آمریکـا در واشـنگتن خواهـد بـود؟ هرزگوین هم از موضوع
جانبۀ منطقه بـه خصـوص  بوسنی و هرزگوین موضوع این مذاکرات نبود. اوضاع همه«تصریح کرد: 

طور کـه یکپـارچگی  صربستان و کوزوو موضوع مذاکرات واشنگتن بود. صربستان همانروابط بین 
گـذارد. مـا  ، به یکپارچگی بوسنی و هرزگوین نیز احترام میشمارد جمهوری صربسکا را محترم می

  ٤»خواستار روابط بهتر با بوسنی و هرزگوین هستیم.

                                                                                                                                         
١. Ibid 
٢. Ibid 
٣. Milorad Dodik 
٤. Karalić, F.,  Ekskluzivo, Vučić za "Avaz",  Retrieved from Dnevni Avaz, ٧/٩/٢٠٢٠, https:// 

avaz.ba/vijesti/intervju/٥٩٣٧٩٠/vucic-za-avaz-nije-mi-palo-na-pamet-da-sutnem-stolicu-i-
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های مسـتمر  ریچارد گرنل، سفیر پیشین آمریکا در آلمان، که به دلیل نارضایتی آلمان از دخالت
دار  عهـده ٢٠١٩تبـر او در امور داخلی این کشور مجبور به استعفا شده بود، از سـوی ترامـپ از اک

ای بـرای بـه ثمـر رسـاندن ایـن  هـای گسـترده پروندۀ حل اختالف صربستان و کوزوو شـد و تالش
نامـه، در جمـع خبرنگـاران بـا انتقـاد از  ن توافقیا یچارد گرنل بعد از امضایمذاکرات انجام داد. ر

کردنـد  یکـه درك م نجا بودنـدیا یتر ها به دستاوردش گفت: کاش خبرنگاران مسن رسانه یتوجه یب
وزیر کـوزوو  انجام شده است! اما گرنل نقش مستقیمی در برکنـاری نخسـت یبزرگ یخیچه کار تار

ر کـوزوو، یوز نخسـت ١،ین کـورتیآلب ١٣٩٩ن یداشته که مخالف چنین قراردادی بوده است. فرورد
کـا در امـور یرژه آمیـنـدۀ ویم نمایبا دخالـت مسـتق ییطرفدارانش کودتا یکه از سو یبعد از اقدام
بـود کـه گرنـل، او و دولـتش را  ها گفتـه  به رسانه یبود، از کار برکنار شد. کورت ف شده یکوزوو توص

از خـاك  یت بـر منـاطقیاز حاکم یپوش چشم یکا برایآمر یها بود تا به خواسته تحت فشار گذاشته 
ا یـك پیـروزی تـاریخی در آسـتانۀ انتخابـات آمریکـکوزوو تن دهند تا دولت ترامپ بتواند  ییادعا

  ٢دیپلماتیك برای صلح میان صربستان و کوزوو به دست آورد.
نامه که در منطقۀ بالکان، به خصوص صربستان، مورد توجـه ویـژه  یکی دیگر از ابعاد این توافق

جمهـور صربسـتان بـود. در  آمیـز ترامـپ بـا رئیس مخالفان دولت ووچیچ قرار گرفت رفتـار تحقیر
زبـان رهبـران یجانبه به بیرون درز کـرد کـاخ سـفید کـه م یی که از این نشست سهها ها و فیلم عکس

ر کوزوو بود با رفتاری تحقیرآمیز با روئسـای ایـن کشـورها یوز صربستان و نخست یدولت جمهور
  رفتار کرده است.  

شـد، ترامـپ پشـت میـز  جمهورهای آمریکا و صربستان منتشـر  در تصویری که از دیدار رئیس
مهوری نشسته و همتای صرب او در نقطۀ مقـابلش مؤدبانـه روی یـک صـندلی کوچـک ج ریاست

آموزی که مقابل معلمـش بـه احتـرام  ترین حالت، تصویری شبیه دانش بینانه نشسته است. در خوش
دهـد. نحـوۀ  جمهور صربستان متهم است و بـه یـک قاضـی جـواب می نشسته باشد یا گویی رئیس

همتای صرب خود گویای بسیاری از نکات پشت پردۀ این توافق بـود.  چینش اتاق و دیدار ترامپ با
 آنچه در خفا گفتنی است آنچه دیده شد تنها بخش علنی و از زاویه دوربین 

ً
خبرنگاران است. طبیعتا

  و پشت درهای بسته اتفاق افتاده است، باید چندین درجه بدتر باشد.
جمهـوری صربسـتان را در  ه انتشار یافت کـه رئیسنام چند روز بعد ویدئویی از مراسم امضای توافق

                                                                                                                                        
izadem-napolje-imao-sam-cast-da-obavim-odlican-razgovor-s-trampom 

١. Albin Kurti 
٢. Kulačin, N., Grenellov Shenzhen raspršuje snove o razgraničenju, ٢٩/٨/٢٠٢٠, Retrieved 

from http://balkans.aljazeera.net/vijesti/grenellov-shenzhen-rasprsuje-snove-o-razgranicenju 
 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/grenellov-shenzhen-rasprsuje-snove-o-razgranicenju
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های ترامپ مبنی بر وجود بندی در قرارداد برای انتقال سفارت صربسـتان  دهد که از حرف حالی نشان می
ای را کـه امضـا  نامـه کند و این موضوع موجب شد تا ووچیچ لحظاتی بـا دقـت توافق به قدس تعجب می

های  های صربسـتان و شـبکه در رسـانه  کند. این فیلم بازتـابی گسـتردهکرده بود ورق بزند و دوباره مطالعه 
جمهوری صربستان اطالعـی از مـتن توافـق، بـه  اجتماعی این کشور داشت و برخی ادعا کردند که رئیس
  ١المقدس، نداشته است. خصوص بند مربوط به انتقال سفارت کشورش به بیت
ها را به خـود جلـب  نامه توجه رسانه ضای توافقهمچنین رفتار تحقیرآمیز کاخ سفید در زمان ام

جانبه را در اتاق خود برگزار کرده بـود، پشـت میـز اصـلی نشسـته بـود و  کرد. ترامپ که نشست سه
تر قرار داشتند. تفـاوت میـز ترامـپ بـا مقامـات صربسـتان و  میهمانانش پشت دو میز ساده و کوتاه

اند. در نهایـت  جمهور آمریکا نشسـته ان مترجم کنار رئیسعنو  ای بود که گویی آنها به گونه کوزوو به 
خـورد و  های صربستان و کوزوو بـه چشـم نمی نکتۀ مشهود در تصاویر این نشست آن بود که پرچم

   ٢های آمریکایی قرار داشتند. پشت سر ترامپ فقط پرچم

  نامه  اي توافق ابعاد فرامنطقه
کم بـه ایـن  صربستان و پیش از همه، چین را که دستگذاران اصلی در  ووچیچ با این امضا، سرمایه

گذارد. باالتر از آن، ووچیچ در  نامۀ تاریخی در واشنگتن نگاه خوبی نخواهند داشت، کنار می توافق
ای بر  های صرب به معنای مقدمه نامه برای او و ناسیونالیست وضعیت بدی قرار دارد، زیرا این توافق

رسمیت شناختن کوزوو خواهد بود؛ به خصوص که جو بایدن، رقیب  آور عدم به پایان نمایش خنده
 مسـتقل اسـت و هـر  دموکرات ترامپ، به صراحت و به طور علنی می

ً
گوید کوزوو یک کشور کامال

  کاری بتواند برای به رسمیت شناختن آن در سطح جهان خواهد کرد.
بالکان داشته باشد، موافقـت جمهور آمریکا که بعید است آگاهی چندانی از وضعیت منطقۀ  رئیس

های فلسطین را به عنوان یک دستاورد تاریخی  دولت کوزوو با شناسایی رسمی رژیم اشغالگر سرزمین
دیگر در خاورمیانه توصیف کرده است. ترامـپ بـرای مبـارزات انتخابـاتی خـود بـه ووچـیچ و هـوتی 

ونه مسـئله و مشـکل خاورمیانـه را دهندگانش نشان دهد که چگ احتیاج داشت تا قبل از هر چیز به رأی
در بالکان حل کرده است. در حالی که او از یک سو چیزی را حل نکرده و از سوی دیگـر صربسـتان و 

نشده باقی است و در خاورمیانه هم نیستند. بـر همـین اسـاس شـاید بتـوان  شان حل کوزوو مشکالت

                                                                                                                                         
١. Mujanović, J.,  Da li je Vučić pročitao sporazum prije potpisivanja?, Retrieved from Klix, 
٦/٩/٢٠٢٠, https://www.klix.ba/vijesti/regija/da-li-je-vucic-procitao-sporazum-prije-potpisi vanja- 
hit-snimak -iz-bijele-kuce-kruzi-internetom/٢٠٠٩٠٥٠٨٤ 

٢. Kostić, I. E.,  Fotografija Vučića kako sjedi na stolici ispred Trumpa predmet podsmijeha 
na internetu,  Retrieved from Klix, ٥/٩/٢٠٢٠, https://www.klix.ba/vijesti/regija/fotografija-
vucica-kako-sjedi-na-stolici-ispred-trumpa-predmet-podsmijeha-na-internetu/٢٠٠٩٠٥٠٤٨ 

https://www.klix.ba/vijesti/regija/da-li-je-vucic-procitao-sporazum-prije-potpisi
https://www.klix.ba/vijesti/regija/fotografija
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  شده در تاریخ باشد! های امضا نامه ترین توافق معنی گفت این قرارداد یکی از بی
کننـدگان  هـای صربسـتان و کـوزوو، دو طـرف اسـتفاده تأمین نامۀ واشنگتن بین دولت در توافق

های ارتباطی خود را ممنوع خواهند کرد و هر جـا را کـه  در شبکه ٥غیرقابل اعتماد از تجهیزات جی
کرد. به عبـارت دیگـر،  تجهیزات و اقدامات وابسته به آنها از قبل وجود داشته باشد، حذف خواهند

چین استفاده نکنند. این بخـش از قـرارداد کـه  ٥بلگراد و پریشتینا موافقت کردند از تکنولوژی جی
شود، به طور مستقیم در تقابل با همکاری اقتصادی بین صربسـتان و  می ٥مربوط به تکنولوژی جی

اما این قـرارداد فرصـتی چین است. دولت صربستان تا کنون حامی همکاری اقتصادی با چین بود، 
به آمریکا داد تا بخشی از موافقت تجاری صربستان و چین را لغـو کنـد. آمریکـا در یـک کـارزار و 

 بـه آمریکـا اجـازه  جنگ تجاری شدید علیه چین است و به عبارتی صربستان با این توافق
ً
نامه رسما

رسد الکساندر ووچیچ برادران  می به نظر ١ـ چین مداخله کند. های صربستان نامه داده است در توافق
  ٢جدیدی در آمریکا و رژیم صهیونیستی پیدا کرده است.

هاست از تمامیت ارضی صربستان در برابر جدایی کوزوو دفاع کـرده  از سوی دیگر روسیه سال
های دیپلماتیک عظیمی را برای کمک به صربستان با هدف حفظ استان جنوبی کرده است.  و تالش

پیمان روسیه و یکی از محورهای جنبش عدم تعهد بوده است؛ ولـی  های متمادی هم صربستان دهه
کنـد.  کشد و منافع روسیه و چین را در منطقه تهدیـد می نامه قلم بطالنی بر میراث تیتو می این توافق

هم روسیه و هم چین در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند و تنها سـند معتبـر در ارتبـاط بـا 
است. اینـک ممکـن اسـت رفتـار چـین و روسـیه نیـز در بـازی بـا  ١٢٤٤کوزوو قطعنامۀ  موضوع

  صربستان در مسئله کوزوو تغییر کند. 
الله به عنوان گروه تروریستی، ممکن است چرخشی در سیاست خـود  صربستان با اعالم حزب

کیـد نیسـت کـه کـوزوو متحـدی بـا وابسـت گی کامـل بـه در قبال ایران نیز نشان دهد. نیـازی بـه تأ
  ای با آلبانی دارد که میزبان منافقین است.  آمریکاست و دوستی نزدیک و صمیمانه

بـا  ٢٠١١وگوهـای کـوزوو و صربسـتان کـه از سـال  روی دیگر سکه آن اسـت کـه رونـد گفت
جانبۀ  نتیجه ماند و نشست سه سال بی ١٠گری اتحادیۀ اروپا آغاز شده بود، بعد از نزدیک به  میانجی

                                                                                                                                         
در  یبـا هـوآو ینترنـتا ۀتوسـع ینۀدر زم هبردیار یهمکار ۀنام توافق یکارتباطات صربستان  یروز ٢٠١٧سال  در .١

ارتباطات  یردر صربستان امضا کرد. وز ٢٠١٩هوشمند در سال  یشهرها ۀپروژ ۀبه منظور توسع یا نامه قالب تفاهم
 یجیتـالد یشـمابر ۀاز جـاد یکرد تا صربستان هم بخش امضا ینیبا مسئوالن چ نامه را توافق یک ینصربستان همچن

 یـکاز  یرا بـه عنـوان بخشـ یصربسـتان قـرارداد همچنین .یستندآور ن و الزام یها تجار نامه تفاهم یناالبته باشد. 
 ه است. منعقد کرد ینیارزشمند چ یۀهد یکبه عنوان  ینبا چ یفرم توسعه هوش مصنوع پلت

٢. Pejović, M., Kina Drakonskim Mjerama Kontroliše Zarazu, Evropa čuva ekonomiju, 
٢٣/١٠/٢٠٢٠, Retrieved from http://balkans.aljazeera.net/vijesti/dr-ler-kina-drakonskim-
mjerama-kontrolise-zarazu-evropa-cuva-ekonomiju 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/dr-ler-kina-drakonskim
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ها را تحقیر کرد و نشان داد آمریکاسـت کـه مسـائل اروپـا را حـل و فصـل  ا بار دیگر اروپاییآمریک
وگو با آمریکا در حال انجـام اسـت، ولـی  کند. اگرچه مذاکرات با اتحادیۀ اروپا به موازات گفت می

 و ایـن اقـدام را نـوعی  برخی مقامات بروکسل از ورود واشنگتن به این مـذاکرات اسـتقبال نکردنـد
  ١تحقیر برای اتحادیۀ اروپا دانستند.

  نامه توافق آمریکاییدستاوردهاي 
ـ  روزی عـالی بـرای صـلح در خاورمیانه«به دنبال انتشار خبر این توافق، ترامپ در توییتی نوشت: 

 مسلمان
ً
شـان را عـادی کننـد و بـا  انـد روابط نشین کوزوو و کشور اسرائیل موافقت کرده کشور اکثرا

کید کرد به زودی کشورهای اسالمی » دیپلماتیک برقرار کنند. دست مریزاد! یکدیگر روابط ترامپ تأ
  ٢و عرب بیشتری این کار را انجام خواهند داد!

خواهـد  جمهوری آمریکا نـدارد، می  دونالد ترامپ که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات ریاست
ها   نامـه ی است در تالش است با توافقدیپلماسی خارجی خود را موفق نشان دهد؛ از این رو دو سال

های نمایشی، این دیپلماسی را در قالب گفتمان صلح، دوستی و سـازش نشـان دهـد.    و گاه نشست
این گفتمان ابتدا در چند مرحله با کرۀ شمالی و کیم جونگ اون انجام گرفت و حتـی ترامـپ بـرای 

  مالی شد. استفادۀ ابزاری از این مذاکرات وارد خطوط مرزی کرۀ ش
این اتفاقی تـاریخی «ترامپ در کنار رهبران صربستان و کوزوو در اتاق بیضی کاخ سفید گفت: 
این توافق، مـوفقیتی » است. چشم به راه هستم که در آیندۀ نه چندان دور به این دو کشور سفر کنم.

ژسـت یـک رهبـر  آید و جمهوری آمریکا به شمار می برای دونالد ترامپ در آستانۀ انتخابات ریاست
هـای  دهد. ترامپ عاشق گرفتن ژسـت آدم ها در موضوع کوزوو را به او می پیروز در ناکامی اروپایی

ان یـطالبـان و پا ینظام ، توافق با گروه شبهیموفق در مقابل دوربین است. او بعد از مسئلۀ کرۀ شمال
 یونیـزیتلو یهـا نیقابـل دوربـ صربستان رفته تا بار دیگر م ه، حال سراغ مناقشۀ کوزوویبحران سور

هـا  آن را حل کرده است. تحلیلگران بیش از هر چیز معتقدند این تالش یخیتار یادعا کند در توافق
جمهوری  گرفته بین کوزوو و صربستان در راستای کارزار انتخابات ریاسـت از جمله قرارداد صورت

                                                                                                                                         
١. Sporazum, W., Washingtonski Sporazum Srbije i Kosova ne zamjenjuje razgovore u 

Briselu, Retrieved from Balkans, ٢١/١٠/٢٠٢٠, Aljazeera: http://balkans. 

aljazeera.net/vijesti/ washingtonski- sporazum-srbije-i-kosova-ne-zamjenjuje-razgovore-u-

briselu 

٢. Trump, D., Retrieved from Twitter, ٤/٩/٢٠٢٠, https:// twitter.com/real DonaldTrump 

/status/ ١٣٠١٩٢٤٠١٩١٤٧٦١٦٢٥٧?s=٢٠ 
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  ١ترامپ و برای جلب رأی است.
پوسـتان در آمریکـا و شـیوع  ش اعتراضات ضد نژادپرستی سیاهکه گستر  از طرف دیگر در حالی

ویروس کرونا شانس موفقیت دونالد ترامپ برای راهیابی دوباره بـه کـاخ سـفید را کمتـر از گذشـته 
جمهوری آمریکا با کشورهای   مانده تا انتخابات ریاست کوشد در مدت زمان باقی کرده است، او می
سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به امضا برساند تا مگر    یا عادیهای صلح  نامه ضعیف دنیا توافق

ای در عرصۀ سیاست خارجی خود بـرای نمـایش در انظـار عمـومی داشـته   وسیله برگ برنده به این 
  باشد و آنها را دستاویزی برای رسیدن دوباره به کاخ سفید قرار دهد. 

  نامۀ واشنگتن ها به توافق واکنش
نامـۀ صربسـتان و  آواز درباره توافق ای با روزنامۀ دونی جمهور صربستان، در مصاحبه ووچیچ، رئیس
کنم که بایـد  من مایل نیستم وانمود کنم که طرف خودمان برنده است، زیرا فکر نمی«کوزوو گفت: 

ای داشته باشیم. مهم است که در رابطه با توافقات و مبـادالت اقتصـادی رویکـرد  رویکرد خصمانه
اشته باشیم. آنچه ما نپذیرفتیم به رسمیت شناختن متقابـل کـوزوو و صربسـتان اسـت؛ امـا خوبی د

خواسـتند کـه مـا بگـوییم بـا بـه رسـمیت  اتفاقی که در واشنگتن افتاد این است که آنان در واقع می
خواسـتیم در ایـن زمینـه دخـالتی کنـیم.  شناختن کوزوو از سوی اسرائیل مخالفتی نداریم. مـا نمی

خواهد بکنـد.  ن این بود که اسرائیل کشوری مستقل است و حق دارد هر کاری که دلش میما حرف
  ٢»ما به اسرائیل پیامی دادیم که بسیار روشن است.

نامـه دیـداری بـا عبداللـه  مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده، بعـد از امضـای ایـن توافق
کیـد کـرد و خواسـتار تـداوم وزیر کوزوو داشت و بر حمایت آمریکـا از آ هوتی، نخست ن کشـور تأ

سـازی روابـط دو کشـور شـد.  مذاکرات کوزوو و صربستان برای رسیدن به یک توافق جـامع عادی
های هوایی، ریلی و زمینی شد که ریچارد گرنل، نمایندۀ ویـژۀ  پمپئو همچنین خواستار اجرای توافق

رجـۀ آمریکـا در عـین حـال از کـوزوو آمریکا، مبتکر آنها برای منطقه بالکان بـوده اسـت. وزیـر خا
  ٣خواست بر تقویت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در آن کشور تمرکز کند.

                                                                                                                                         
١. Kulačin, N., Hoće Bijela kuća da zamijeni fascikle, ٦/٩/٢٠٢٠, Retrieved from http:/ 

/balkans.aljazeera. net/ vijesti/hoce-bijela-kuca-da-zamijeni-fascikle 
٢. Karalić, F., Ekskluzivno, Vučić za "Avaz",  Retrieved from Dnevni Avaz, ٧/٩/٢٠٢٠, 

https://avaz.ba/vijesti/intervju/٥٩٣٧٩٠/vucic-za-avaz-nije-mi-palo-na-pamet-da-sutnem-
stolicu-i-izadem-napolje-imao-sam-cast-da-obavim-odlican-razgovor-s-trampom 

٣. Pompeo, M., Retrieved from Twitter, ٥/٩/٢٠٢٠, https://twitter.com/SecPompeo/status/ 
٠٠٩٢٥٧٨١٦٠٦٤ ١٣٠٢٠٢٤ 

https://avaz.ba/vijesti/intervju/
https://twitter.com/SecPompeo/status/
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نامـه اسـت. بـه دنبـال ایـن  بدون تردید رژیم صهیونیستی شادترین کشـور جهـان از ایـن توافق
ساعت  ۲۴ هایی که طی در پی مشورت«نامه بینامین نتانیاهو در حساب توئیتری خود نوشت:  توافق

هـای دیگـر داشـتم، اسـرائیل و کـوزوو بـه  گذشته با وزیر امور خارجه، سازمان امنیت ملی و طرف
ــد کــرد. ــرار خواهن ــک برق ــا یکــدیگر روابــط دیپلماتی ــا » زودی ب ــه تمــاس ب ــین ب ــاهو همچن نتانی

وزیر کوزوو، و تصـمیم ایـن کشـور  جمهوری آمریکا دربارۀ دیدارش با عبدالله هوتی، نخست رئیس
وزیر کوزوو در دیدار بـا دونالـد  گونه که نخست ه برقراری روابط با اسرائیل اشاره کرد و افزود همانب

 ١المقدس باز خواهد کرد. ترامپ گفته است، این کشور به زودی سفارت خود را در بیت
 گونـه کـه اخیـ استفاده از این دستاورد اضافه کرده است: همان وزیر رژیم صهیونیستی با سوء نخست

ً
را

شـود کشـورهای  بینـی می گفتم، دامنۀ صلح و به رسمیت شناختن اسرائیل در حال گسترش اسـت و پیش
دیگری به آن بپیوندند و انتظار داریم سایر کشورها نیز به این رونـد ملحـق شـوند. نتانیـاهو تصـریح کـرده 

  کرد.المقدس منتقل خواهد  سفارت خود را به بیت ٢٠٢١است که صربستان نیز تا ژوئیه 
مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، در واکنش به ایـن  ٣سخنگوی جوزف بورل، ٢پیر استانو،

نامه گفته است که این اتحادیه هرگونه تالش دیپلماتیکی را که برخالف موضع مشترک اتحادیۀ  توافق
نوشـت داند. او هشدار داد که سر المقدس باشد، محل نگرانی و تأسف می اروپا نسبت به شهر بیت

ها  المللی و در مذاکرات صلح بـین اسـرائیل و فلسـطینی المقدس باید بر اساس معاهدات بین بیت
کید کرد که هیچ عضو اتحادیۀ اروپا در بیت المقدس سفارت نـدارد و ایـن  مشخص شود. استانو تأ

گـام  خواهند به اتحادیۀ اروپا بپیوندند؛ زیـرا هـر هشداری ضمنی به صربستان و کوزوو است که می
المقـدس را بـا تردیـد مواجـه کنـد موجـب  دیپلماتیکی که موضع مشترک اتحادیۀ اروپا دربارۀ بیت
  ٤نگرانی و تأسف سایر اعضای اتحادیۀ اروپا خواهد بود.

بخش فلسطین، در اعتراض به این  دبیر کمیتۀ اجرایی سازمان آزادی ٥در مقابل صائب عریقات،
هــای انتخابــاتی دونالــد ترامــپ،  طلبی ن قربــانی جاهفلســطی«اقــدام صربســتان و کــوزوو گفــت: 

جمهوری آمریکا، شده است. دولت ترامپ با تشویق کشورها برای به رسـمیت شـناختن غیـر  رئیس
بندی کامـل خـود را بـه نقـض حقـوق  المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، بار دیگر پای قانونی بیت

                                                                                                                                         
١. Netanyahu, B., ٥/٩/٢٠٢٠, Retrieved from Twitter: https://twitter. com/IsraeliPM/status/ 
٤٤٥٤٧٧٦٦٢٧٢ ١٣٠٢٣١٣١ 

٢. Peter Stano 
٣. Josep Borrell 
٤. Stano, P., ٨/٩/٢٠٢٠, EU Warns Serbia over Jerusalem Embassy Move, Retrieved from 

Euractiv, ٧/٩/٢٠٢٠, https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-warns-serbia-
over-jerusalem-embassy-move/١٥٠٣٣٠٢/ 

٥. Saeb Erekat 

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-warns-serbia
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ها نشـان داد. ترامـپ و تـیم وی هـر  قوق فلسـطینیهای سازمان ملل و انکار ح الملل و قطعنامه بین
اقدامی را حتی اگر نابودکننـدۀ صـلح و نظـم جهـانی باشـد، بـرای انتخـاب دوبـارۀ وی بـه عنـوان 

او از اتحادیۀ عرب و سـازمان همکـاری اسـالمی خواسـت  ١»دهند. جمهور آمریکا انجام می رئیس
شکنی علیه سرزمین و ملـت فلسـطین  انوناقدامات ملموس علیه کسانی انجام دهند که جنایات و ق

المقـدس را  از جمله به رسمیت شناختن الحاق کرانۀ باختری به اسـرائیل و اشـغال غیرقـانونی بیت
گرادن روابـط خـود را بـا کشـوری کـه در  دولـت خـود«کنند. او همچنین تهدیـد کـرد:  تشویق می

  ٢»قدس انتقال دهد، قطع خواهد کرد.آویو را به  المقدس سفارت باز کند یا سفارت خود در تل بیت
ای اعـالم کـرد:  نامه، طی بیانیـه دبیرکل اتحادیۀ عرب، در واکنش به این توافق ٣احمد ابوالغیط،

گونه اقدامات  المقدس اقدامی باطل و محکوم است. این افتتاح سفارت صربستان و کوزوو در بیت«
های شـورای امنیـت سـازمان ملـل  و قطعنامه الملل المللی، حقوق بین های بین در تضاد با قطعنامه

متحد است که انتقال سفارتخانۀ کشورها به قدس را به علت آنکه در اشغال قرار دارد، ممنـوع کـرده 
ــک کشــورها در  ایجــاد هیئت ۱۹۸۰شــورای امنیــت، ســال  ۴۷۸اســت. قطعنامــۀ  هــای دیپلماتی

نی این شهر شود، ممنوع کرده اسـت. المقدس و هر گونه اقدامی را که موجب تغییر شرایط قانو بیت
ها و  میـان فلسـطینی  موضع اتحادیۀ عرب در این موارد ثابت و قـدس یکـی از موضـوعات مـذاکره

زند. نادیده گرفتن  آویو از آن سر باز می اسرائیل است که جامعۀ جهانی به دنبال حل آن است، اما تل
ت، یک اقدام اشتباه و غیر قـانونی اسـت و بـه دستی نسبت به نتایج مذاکرا المللی و پیش قوانین بین

های دستیابی به یک صـلح واقعـی مبتنـی بـر تشـکیل دو کشـور مسـتقل و براسـاس  شدت فرصت
  ٤»برد. را از میان می ۱۹۶۷مرزهای چهارم ژوئن 

نامـۀ واشـنگتن اتخـاذ  اگرچه دبیرکل اتحادیۀ عرب در ظاهر موضعی قاطع در برخـورد بـا توافق
  ها تـالش های اخیـر بـرای ارتبـاط بـا صهیونیسـت سـعودی و امـارات کـه در سـالکرد، ولی سران 

نامه سکوت کردند. هنوز زمانی نگذشته اسـت کـه واشـنگتن،  ای داشتند، در قبال این توافق وقفه بی
زایـد،  ای مشترک اعالم کردند که با وساطت دونالد ترامپ، محمـد بـن  آویو طی بیانیه ابوظبی و تل
وزیر رژیم صهیونیستی، به توافق رسـیدند کـه از ایـن بـه  ی، و بنیامین نتانیاهو، نخستولیعهد ابوظب

بعد همکاری و روابط مشترک داشته باشند. همچنین تمایل برخی از کشورهای عربی برای برقـراری 

                                                                                                                                         
١. Erekat, S., Palestine Warned Serbia, Retrieved from B٩٢SRBIJA, ٧/٩/٢٠٢٠, https://www 

.b٩٢. net/eng/news/world.php?yyyy=٢٠٢٠&mm=٠٩&dd=٠٧&nav_id=١٠٩١٨٦ 
٢. Erekat, S., ٥/٩/٢٠٢٠, Arab League Secretary-General Condemns Decision by Serbia and 

Kosovo to Move Embassies to Jerusalem, Retrieved from Arab League, ٧/٩/٢٠٢٠, 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/١١٩١١٣ 

٣. Ahmed Aboul Gheit 
٤. Ibid. 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/


د پ
بعا
ا

 دای
فق
توا

ن 
نها
و پ

 
 ۀنام

آمر
ام 
ه ک
و! ب
وزو
و ک

ن 
ستا
صرب

ام 
ه ن
ن ب
نگت
اش
و

 کای
 رژ
و

 می
یونیصه

  !یست
 

 

 139  

  های خود به قدس اشغالی، انکارناپذیر است.  روابط با رژیم صهیونیستی یا انتقال سفارتخانه
ترکیه بـه عنـوان «ای از انتقال سفارت کوزوو به قدس انتقاد و اعالم کرد:  رجۀ ترکیه در بیانیهوزارت خا

بـه رسـمیت شـناخته، همـه حمـایتش را از بـه  ۲۰۰۸یکی از نخستین کشورهایی که کـوزوو را در سـال 
رسمیت شناخته شدن این کشور در عرصۀ جهانی کرده است، اما صـحیح نیسـت کـه ایـن فراینـد علیـه 

  ١»شان در اشغال است، پیش برود. المللی به ویژه بر مبنای رنج مردم فلسطین که سرزمین وانین بینق
نامه واکنش نشان داد و در پاسخ به سؤالی دربارۀ  سخنگوی وزارت خارجۀ ایران نیز به این توافق

ن هـایی کـه مـن از مسـئوالن ایـ چهره«المقـدس گفـت:  انتقال سفارت صربستان و کوزوو بـه بیت
کشورها در نشست با ترامپ دیدم، متعجبانه بود. ایران همواره برای حل منازعات بـین صربسـتان و 

جمهوری  کند؛ ولـی اینکـه ترامـپ بـرای انتخابـات ریاسـت کوزوو تالش کرده و از آن استقبال می
لـی آمریکا از هر چیزی سوءاستفاده کند، وقیحانه است. آنها به دلیل مسـئلۀ دیگـری آنجـا بودنـد و

  ٢»کنم جامعۀ جهانی با این موضوع همراهی کند. ترامپ آن موضوع را مطرح کرد. فکر نمی

  گیري بهرة سوم: نتیجه
خـود بـا مقامـات کـوزوو و دهد که مقامات آمریکـایی در جلسـات  خوبی نشان می شواهد و اتفاقات به 

دلیـل از توافـق میـان  ت؛ بـه همـینای در کار نبوده اس اند و مذاکره صربستان برای آنها تعیین تکلیف کرده
آید. در واقع وابسـتگی کشـورهای  کوزوو و صربستان، انتقال سفارت صربستان به قدس اشغالی بیرون می

های امنیتی، اقتصـادی و سیاسـی، ویروسـی اسـت کـه بـه جـان مقامـات ایـن  بالکان به آمریکا در حوزه
  دانند.   را نیازمند چراغ سبز آمریکا می ای که برای هر تصمیمی خود کشورها افتاده است به گونه

توافقی که قرار بود هدف اصلی آن تسهیل ارتباطات، حمل و نقل، شناسایی متقابل مجوزهـای 
در دو کشـور باشـد، از جانـب  ٥بهداشتی و گمرکی در حوزۀ مینی شینگن و توسـعه اینترنـت جـی

د تا دو کشور بـه شناسـایی حقـوق جمهور آمریکا به عنوان یک توافق صلح تاریخی جا زده ش رئیس
الله و آغاز روابط کوزوو و اسرائیل و همچنـین انتقـال  گرایان، تروریست اعالم کردن حزب همجنس

المقدس اقرار کنند. کوزوو با حمایت بیشتر کشورهای غربی بـه  آویو به بیت سفارت صربستان از تل
ارد بـا عضـویت در نهادهـای خصوص آمریکا و بیشـتر کشـورهای عضـو اتحادیـۀ اروپـا تـالش د

یابی به سازمان ملل به عنوان عضو دائـم بـه مرحلـۀ  المللی بتواند اعالم استقالل خود را برای راه بین

                                                                                                                                         
١. Aksoy, H., ٦/٩/٢٠٢٠, Turkey Has 'Deep Concern' over Serbia, Kosovo Moving Embassies 

to Jerusalem, Retrieved from DailySabah, ٧/٩/٢٠٢٠, https://www.dailysabah. com/politics/ 
diplomacy/turkey-has-deep-concern-over-serbia-kosovo-moving-embassies-to-jerusalem 

  :١٧/٦/١٣٩٩، برگزاری جمهوری اسالمی، خ»جلسه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران«، زادهخطیب . سعید٢
www.irna.ir/news/٨٤٠٢٩٩٢٢/ 

https://www.dailysabah
http://www.irna.ir/news/
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اند و اینـک چـراغ سـبز  کشـور اسـتقالل کـوزوو را بـه رسـمیت شـناخته ٩٨پایان برساند. تا کنون 
تواند مورد توجه سایر کشـورهایی  صربستان به رژیم صهیونیستی برای شناسایی استقالل کوزوو می

  اند.  قرار گیرد که تا کنون استقالل کوزوو را به رسمیت نشناخته
ها نتوانست دو طرف را به عقد چنین قراردادی ترغیب کند؛ اما آمریکـا از فرصـتی  اروپا طی این سال

ی امضـای قـراردادی جمهور صربستان را به پـا تاریخی برای عقد این تفاهم استفاده کرد و توانست رئیس
 کوزوو را به رسمیت می

ً
نامه یا قرارداد این است کـه سـه  شناسد. موضوع جالب این توافق بکشاند که عمال

برداشت از این سند در نشست رهبران آمریکا، صربستان و کوزوو بیرون آمـده اسـت: از دیـدگاه کـوزوو، 
امضـا کردنـد. از نظـر صربسـتان، آنهـا سـند آنها سند روابط متقابل با صربستان و شناسایی کشورشان را 

ای و توسـعۀ اقتصـادی را امضـا کردنـد. از نظـر  های منطقـه همکاری با آمریکا در رابطه با توسعۀ فعالیت
نامه گامی در ادامۀ طرح معاملۀ قرن برای حمایت هرچه بیشتر از رژیـم صهیونیسـتی  آمریکا هم این توافق

  ه انتخابات آمریکاست.و ژستی سیاسی برای ترامپ در آستان
عیـار از  نظر از محتوای آن، یک نمایش و ِنمـود تمام  نامۀ واشنگتن، صرف رسد توافق به نظر می
جمهـور صربسـتان از  خبـری رئیس ـ رعیتی آمریکا با کشورهای دیگر است و ژسـت بی رفتار ارباب

و ذلت یک کشور در برابر ای از خواری  توافقی که امضا کرده و نوع حضورش در دفتر ترامپ، نمونه
ها بیش از دو طـرِف  سازد. اما صهیونیست آمریکاست که دیدار ارباب با رعیت را به ذهن متبادر می

نامه و حتی ترامپ، از آن بهره بردند و خرسند شدند. آنها پس از علنی شدن روابط با ابـوظبی،  توافق
هـای مـردم فلسـطین را عـادی  بـه آرمانتوانند خیانت برخی حکام عرب  با انتشار چنین وقایعی می

جلوه دهند و زمینۀ توسعۀ روابط با سایر کشورهای عربی و اسالمی را فراهم کنند؛ به خصـوص کـه 
درصـد مسـلمان، بـرای اسـرائیل بسـیار  ٩٠برقراری روابط دیپلماتیک کوزوو با جمعیـت بـیش از 

کجی بـه اتحادیـۀ اروپـای  وعی دهناهمیت دارد و عالوه بر چراغ سبز به سایر کشورهای اسالمی، ن
مسیحی است که ژست دایۀ دلسوزتر از مادر (برخی کشورهای اسالمی) را در مقابل اسرائیل بـرای 

  المقدس گرفته است.     های خارجی به بیت عدم انتقال سفارت
ران همواره اذعان کرده در صـورت حـل و فصـل مسـئله کـوزوو بـا یا یاسالم یاگرچه جمهور

استقالل این کشور است، اما به دالیل حقـوقی و سیاسـی تـا کنـون ایـن  ییآمادۀ شناساصربستان، 
اقدام صورت نگرفته است. البته رویکرد غیرمنطقی و به شدت منفی مقامات کـوزوویی بـه مسـائل 

تـأثیر  ایران نیز که بیشتر ناشی از تأثیر مقامات سیاسی این کشور از آمریکاسـت، در ایـن تـأخیر بی
زوو در مسیری وارد شده است که آلبانی پیشتر در آن قدم برداشـته و بـه صـف مخالفـان نیست. کو

جمهوری اسالمی ایران پیوسته است. با توجه به وابستگی شدید کوزوو به آمریکا و همچنـین آغـاز 
روابط رسمی با رژیم صهیونیستی، بعید است حتی با شناسایی استقالل این کشور از سـوی ایـران، 
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ای از این شناسایی برای ایران حاصل  مواضع سیاسی مقامات کنونی آن ایجاد شود یا بهره تغییری در
درصد جمعیت آن مسلمان هسـتند،  ٩٠آید. از آنجا که کوزوو تنها کشور اروپایی است که بیش از 

القرای جهان اسالم با ملـت  گرچه دولت امروز کوزوو مواضعی ضد ایرانی دارد، ولی آیندۀ روابط ام
های موقت آن کشور نادیده گرفت. همچنـین  توان به واسطۀ رفتارهای دولت تبار کوزوو را نمی لبانیآ

تبـار، نگرانـی  نفوذ هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی در حوزۀ بالکان، بـه خصـوص کشـورهای آلبانی
ش برای جدی برای آیندۀ روابط این کشورها با جمهوری اسالمی ایران به دنبال دارد؛ با این حال تال

  احیای روابط میان ملت مسلمان کوزوو و ایران ممکن است آثار منفی این توطئه را کاهش دهد. 
بنابراین در صورتی که دولت ایران بخواهد به شناسایی استقالل کوزوو در شرایط جدیـد، یعنـی 

 ممکن است نوعی گشـایش در شناسـایی اسـتقالل کـوزو بعد از توافق
ً
و از نامۀ واشنگتن که تلویحا

سوی صربستان قلمداد شود، توجه نشان دهد یا اقدام کند، بهترین دلیل برای چنین اقـدامی توسـعۀ 
نـان از یدیپلماسی عمومی در منطقۀ بالکان و حمایت از مردم مسلمانان کوزوو خواهد بـود. بـا اطم

یران با زمان شدن شناسایی استقالل کوزوو از سوی ا (صربستان) و همچنین همرضایت کشور مادر 
نتـایج حاصـل موجـب تعمیـق توان امیدوار بود که  آغاز روابط دیپلماتیک میان تهران و پریشتینا می

های مسـلمان ایـن منطقـه یعنـی  بیشتر صلح و ثبات در منطقۀ بالکان شود و منافع آن در سبد ملت
  ـ قرار گیرد.        م و ایرانهایشان به جهان اسال های دولت ـ فارغ از دیدگاه تباران ها و آلبانیایی بوشنیاک
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