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چکیده
هدف از این مقاله حق تعیین سرنوشت در پی تجزیهطلبی کشور تازه تاسییس از مظریر حقیوق بیینالملیل اسیت ابیزار
گردآوری آن از طریق مطالعه کتابخانهای و در قالب فیشبرداری است تجزیه و تحلیل آن بصورت توصیفی – تحلیلی اسیت
بررسی کشور تازه تاسیس چه از مظرر حقوق داخلی و چه از مظرر بینالملل دارای حقوق یکسانی با دیگر کشورهاسیت یکیی
از موضوعات مهم در کشور تازه تاسیس اصل حق تعیین سرنوشت است و به عظوان یک حیق بشیری پاییه و اسیا سیایر
حقوق بشری را تشکیل میدهد که به موجب آن همۀ افراد و گروههای اجتماعی صرفظرر از قومیت ،نژاد ،جیظس و میههب
میتوانظد امور خویش را در زمیظههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهظگی در دست گیرند ایین حیق ییک حیق
بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخور دارند و شاید به همین علت است که در مظشور ملیل متحید در
کظار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادیهای بظیادین فردی ،از این اصل نام برده شده است از اساسیتیرین میوازین
حقوق بشر ،حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است اهمیت این حق تا بدانجا اسیت کیه آن را پاییه و اسیا همگیی
حقوق بشری می دانظد در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بیه سیزایی دارد و
در صورتی که این اصل اجراء نگردد نمیتوان از دولتی غیر مظظتخب انترار چظدانی داشت تا نسبت بیه اصیوح حقیوق بشیری
متعهد باشد حق تعیین سرنوشت دارای ابعاد متفاوتی است این حق در عرصه حقوق بشیر ،هیم در سیاحت حقیوق میدنی-
سیاسی و هم در قلمرو حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهظگی مورد استظاد قرار میگیرد در این مقالیه بیه پرسیشهیای زییر
پاسخ داده میشود جایگاه و اعتبار حقوقی حق تعیین سرنوشت از مظرر حقوق بینالملل چگونه است؟ اقدامات حقیوقی اصیل
حق تعیین سرنوشت و مشروعیت آن در حقوق بینالملیل چگونیه اسیت؟ حیق تعییین سرنوشیت میردم تحیت اسیتعمار و در
سرزمینهای غیرمختار چگونه است؟
واژگان کلیدی :کشور تازه تاسیس ،حق تعیین سرنوشت ،تجزیهطلبی ،مظشور ملل متحد
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مقدمه
کشورهای زیادی در پی فروپاشی یا جدایی خود بیه شیکل تیازهای شیکل گرفتیهانید ایین
کشورها یا به رفراندوم گهاشتن حق جدایی خود تشکیل شدهاند یا بر اثر جظگ و فشار غلبه سایر
کشورها به استعمار دیگر کشورها درآمدهاند حق تعییین سرنوشیت کیه بیه عظیوان ییک اصیل
دموکراتیک و پهیرفته شده در تمیام سیسیتمهیای حکیومتی اسیت (تیاتلی )33:1386،یکیی از
اساسیترین و اصولیترین جظبشهای اجتماعی هر ملتیی مشیخک کیردن سرنوشیت آن ملیت
است احترام به خواسته ها و آرزوهای هیر ملتیی و میردمش ،بیه معظیی حیق مشیخک کیردن
سرنوشت که یک اصل دموکراتیکی میباشد ،که همهی دولتهایی که حاکمیت دارند را رضایت
حکومت شوندگان را دارد ،معموالً در همهی زمیظههای حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی
و اجتماعی و فرهظگی باز میشود و همچظین در اسظاد بینالمللی و اطالعیههای عمومی ساز مان
ملل مورد توجه خاصی قرار گرفته است (موسیوی )62:1387،بطیوری کیه بیشیتر بیانییههیای
سازمان ملل در ارتباط با حق تعیین سرنوشت ملتهاست اصل حق تعیین سظوشت بیان میکظید
که در احترام به اصل حقوق مساوی و برابری فرصتها ملتهیا ایین شیانس و حیق دارنید کیه
میتوانظد موقعیت سیاسی بینالمللی و همچظین حاکمیت خود را بدون دخالت دادن اجبار و زوری
یا دخالت خارجی انتخاب کظظد  1اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نررییه حیق حاکمییت میردم
استوار است براسا این حق ،مردم میتوانظد آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان
را تعیین کظظد و بر مظابع طبیعی کشورشان حق دارند و نیز مبتظی بر این حیق اسیت کیه توسیعه
اقتصادی -اجتماعی و فرهظگیشان را پیگیری میکظظد (امییدی )38:52،هیر مسیئلهای کیه در
کشورها در زمیظه انفصاح بوجود میآید مظشاء و پیدایش آن جرقیهای از ییک فرقیه حاصیل بیا
رهبریت فردی خاص شکل میگیرد بظیان اصلی فرهظگ هر کشوری تقویت ارزشهای اخالقی
آن کشور در سطح جوامع بینالمللی است احقاق حق فقط در صورتی مجاز است کیه بیه زییان
1. Crawford, ‘the Right to Self-Determination in International Law: Its
Development and Future’, in P. Alston (ed.), Peoples’ Rights (2001), and F. Kirgis,
‘The Degrees of Self- Determination in the United Nations Era’, 88 American
Journal of International Law (1994) 387.
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اخالقاً ناموجهی مظجر نشود امکان دارد که در شرایط خاصی از احقاق حق جیدایی طلبیی ضیرر
اخالقی غیر موجه ای را به سایرین وادار کظد در این حالت با توجیه بیه نیو و مقیدار آن زییان
امکان دارد که احقاق آن حق در شرایطی از نگاه اخالقی زشت تلقی شود (نوزانی )42:1390،در
این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود جایگاه و اعتبار حقوقی حق تعیین سرنوشیت از
مظرر حقوق بینالملل چگونه است؟ اقدامات حقوقی اصل حق تعیین سرنوشت و مشیروعیت آن
در حقوق بینالملل چگونه است؟ حق تعیین سرنوشت میردم تحیت اسیتعمار و درسیرزمینهیای
غیرمختار چگونه است؟
 .1جایگاه و اعتبار حقوقی حق تعیین سرنوشت
تا به حاح تعریف دقیق و مشخصی از اصل حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است بظا به یک
تعریف کلی اصل حق تعیین سرنوشت را میتوان چظین تعریف نمود« :اصل حق تعیین سرنوشت
حق یک جامعه انسانی برای برخورداری از نهادهای اجتماعی و سیاسی است که تضیمینکظظیده
وجود و توسعه آن جامعه با عظایت به ویژگیهای آن تجمع انسانی به شمار میرود؛ ویژگیهیایی
که آن جامعه را از دیگر جوامع متمایز مینماید » (نوزانی)32:1390،
حق تعیین سرنوشت در تعریف باال حقی جمعی تلقی گردیده است تعریف ییاد شیده بیشیتر
حق تعیین سرنوشت را از مظرر داخلی مورد توجه قرار داده است ولی در عین حاح نباید از نریر
دور داشت که این تعریف دارای ابعاد خارجی نیز میباشد از آنجا که یک جامعه انسیانی خیود را
در ارتباط با سایر جوامع صورت بظدی میکظد بعد خارجی حیق تعییین سرنوشیت خیود را نشیان
میدهد در این حالت است که نخستین بظیانگهاران حق تعیین سرنوشت از تعیین حیق گروهیی
سخن گفتهاند که در یک سرزمین مشخک ساکن هستظد و مایلظد که وضعیت خود را در مییدان
بینالمللی معلوم کظظد همچظین تاکید بر حق ملتها در تعییین سرنوشیت در میادههیای  55و 1
مظشور ملل متحد و در ماده یک مشیتر عهدنامیههیای بیینالمللیی حقیوق میدنی و سیاسیی
اقتصادی و اجتماعی و فرهظگی گردیده است در کظار این چظین حقی حتماً باید در موازات اصوح
حقوق بینالملل به کار گرفته شود در نتیجه به کار گرفتن حق تعیین سرنوشت و اعماح آن باید
به گونهای باشد که با رعایت کردن اصولی اهداف حقوق بینالملل مانظد حفظ دوستی و صیلح و
همچظین اهتمام به اصوا شظاخته شدهای مانظد تمامیت ارضی باشد (عزیزی)27:1388،
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در باب اهمیت و ارزش و اعتبار این اصل حقوقی همیین بیس کیه بسییاری از صیاحبظرران
حقوق بینالملل آن را در ردیف «قواعد امره» به شمار آوردهاند عیالوه بیر ایین بسییاری از بیر
جستگان حقوق بینالملل از اصل تعیین سرنوشت ملتها به عظوان قاعده آمره یاد کردهاند ،و این
امر یعظی نرر حقوقی صاحبظرران و اندیشمظدان حقوق بینالملل ،بیه موجیب بظید  4از میاده 38
اساسظامه دیوان بینالمللی دادگستری تشکیلدهظدهی یکی از مظابع حقوق بینالملل تحت عظوان
دکترین میباشد با توجه به ایظکه بسیاری از قطعظامههای سازمان ملیل متحید ایین کیار تاییید
کردهاند ،علوه بر این دیوان بینالمللی دادگستری در دو قضیه مهمی کیه در میورد حیق تعییین
سرنوشت بوده و برای اخه نرر مشورتی به دیوان ارجا شد (قضایای نامبیا و صحرای غربی) ،بر
اهمیت حقوقی این اصل به عظوان قاعده آمره صحه گهاشته است اما در حاح حاضر بایید گفیت
که موضو قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت مظسوخ گردییده و بایید ایین اصیل را از
جمله «تعهدات عام الشموح» به حساب آورد نمونههایی از آرای گوناگونی که اصل حیق تعییین
سرنوشت را «ویژگی عام الشموح» میدانظد در زیر آمده است که دیوان بینالمللی دادگستری در
آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سیاح  ،1995ودر رای مشیورتی دییوان
بینالمللی در ساح  2004در قضیه دیوار حائل در سرزمینهای فلسطیظی به این مفهوم است که
این حق شرطگهاری قواعد را ندارد ولی ازجمله اصوح اساسی حقوق بینالملل معاصر اسیت کیه
تمام دولتها برای رعایت آن در برابر تمام جامعه بینالمللی متعهد میباشظد (اخوان)21:1386،
 .2حق تعیین سرنوشت در پی تجزیهطلبی از زمان منشور ملل متحد
اصل حق تعیین سرنوشت؛ در اوایل ظهورش عموماً یک اصل سیاسی خوانده میشد به مرور
زمان از اعتبار حقوقی نیز برخوردارشد و با افزایش تدریجی ارزش حقوقی آن و تیالش نهادهیا و
سازمانهای بینالمللی به یکی از اصوح بظیادی و اساسی حقوق بینالملل تغییر داده شد هر چظد
که ،تغییر سریع و ارزشی شدن حقوقی فزآیظده این اصل را بایستی مدیون دوره استعمارزداییی و
مبارزه با استعمار و سلطه رژیمهای نژاد پرست بدانیم ساح  1945و در طی تصویب مظشور ملیل
متحد برای دولتها و مخصوصاً برای دولتهای بزرگ که مستعمراتی داشتظد ،این ابهیام پییش
آمد که مبادا حق تعیین سرنوشت به مردم سرزمینهای مستعمره نیز واگهار شود همین موضو
بود که باعث گردید از طرف دولتهایی مانظد بلژیک حق تعیین سرنوشت در نریر گرفتیه شیود
علت اصلی مخالفت بلژیک با اصل یاد شده ،مظافع استعماری این کشور بود و پیشظهاد جایگزین
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این کشور ،ذکر مقررات حمایتی بیشتر درخصوص حقوق بشر بود کشورهای دیگری عیالوه بیر
بلژیک با ورود اصل حق تعیین سرنوشت به مظشور از مظرر دیگری مخالفت میینمودنید عمیده
دالیل مخالفت این کشورها تر از مساله تجزیهطلبی گروههای قومی و اقلیتها بود به عظوان
مثاح هیات نمایظدگی کلمبیا چظین اظهار داشت« :اگر تعیین سرنوشت به معظیای حیق کشیوری
برای استقرار حکومت خود باشد ما مطمئظا دوست نداریم که این اصل وارد مظشور شود امیا اگیر
قرار باشد به معظای حق جدا شدن و تجزیهطلبی باشد به نرر ما بایستی آن را باعث ایجاد هیر
و مر بینالمللی بدانیم و در این صورت نباید برای ورود آن به متن مظشور تمایل داشته باشیم»
نتیجتاً اصل تعیین سرنوشت در چهارچوب یک اصل سیاسی و نه یک قاعده حکومتی در مظشیور
ملل متحده ماده  )2( 1و همچظین به عظوان یکی از اهداف ملل متحد قرار گرفته شد کیه ایین
ماده به صورت زیر قرارداد کرده است «گسترش دادن رابطههای دوستانه با توجه به اصل حقوق
برابر و تعیین سرنوشت مردم و به کارگیری دیگر ابیار بیرای رشید دادن صیلح جهیانی» 1بیرای
نخستین بار بود که این اصل در قرارداد چظدگانه و به این صورت تصویب گشت ،و به این ترتیب
تصویب مظشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحوح اصل حق تعیین سرنوشت به حساب مییآیید
نهایت فعالیتهای ملل متحد کیه در درهیه  1960مییباشید و درجهیت اعیتالی اصیل تعییین
سرنوشت در بسته استعمارزدایی بود
اطالعیه گرفتن استقالح به کشورها و مردمان مستعمرات به این امید و آرزو که به سیرعت
بخشیدن پروسه استعمارزدایی به تصویب مجمع عمیومی رسیید بیه اعالمییه ضید اسیتعمار ییا
استعمارزدایی معروف است؛ مقرر میدارد که هم حق تعیین سرنوشت دارند و اعالم میکظید کیه
استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشیته شیود براسیا اعالمییه و اعطیای
استقالح که در قطعظامه  1514مجمع عمومی گظجانده شده بود در طی آن در ساح  1962مجمع
عمومی ،کمیته مخصوص ضد استعمار را درست کرد تا که بتواند بر به کاربردن اعالمیه نریارت
کظد و و قوانیظی برای صدور آن بدهد به تعویق تصویب این اعالمییه ،در سیاح  1966عهدنامیه
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و عهدنامه بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهظگیی بیه
تصویب رسید ماده یک مشتر در عهدنامه میگوید که همه مردم حق دارند سرنوشت خودشان
 1مظشور ملل متحد اساسظامه دیوان بینالمللی دادگستری مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران ،چاپ سوم  ،1382ماده  1و
 2مظشور ملل متحد
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را مشخک کظظد براسا این تعریف آنها میتوانظد به صورت مختار و آزاد موقعیت سیاسیی و،
اقتصادی و خودشان را مشخک کظظد از این پس حق تعیین سرنوشت دیگر به عظیوان اصیل
حقوق بینالملل و نه اصل سیاسی مطرح میشود و به عبارت دیگر تاکظون حق تعیین سرنوشت
خارجی به معظای بدست آوردن استقالح بیود کیه بیرای نخسیتین بیار بیود کیه ییک حکومیت
دموکراتیک یعظی به این صورت که میردم در ییک دولیت جیدا و مسیتقل مطیابق بیا قاعیدهی
بینالملل میتوانظد آزادانه حکمرانان و روسای خودشان را انتخاب کظظد در همین مظواح است که
تمام دولتهای عضو اتحاد پیدا میکظظد که از دخالت کردن دیگیر دولیتهیا در امیور داخلیی و
اشغاح سرزمین خارجی و در پی آن محروم کردن مردم آن از حق تعییین سرنوشیت خیود داری
بکظظد (هاشمی)35:1391،
ساح  1970او فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشیت،
شظاسایی آن به عظوان یک قاعده حقوق بینالملل و یک مظبع ایجاد تعهدات عام الشموح بود در
این ساح مجمع عمومی طی طبق فصلظامه شماره  2625اعالمییه اصیوح حقیوق بیینالملیل در
رابطه با روابط صمیمی و همکاری میان دولتها برپایه مظشور حقوق بینالملل را تایید کیرد کیه
یکی از اصوح هفتگانه آن اصل حقوق مساوی و تعیین سرنوشت مردم میباشد همین اعالمیه
بود که باعث گردید دولتها برای اقدامات قهر آمیز بر علیه مردم مستعمرات و همچظیین میردم
سرزمینهای غیر خود مختار ممظو کردن حق تعیین سرنوشت گشت عالقه جامعه بینالملل به
این حق و همچظین دخالت کردن در کارهای آن به طور فزآیظدهای افزایش یافت پیس از دهیه
 ،1970به صورت پایهای و اساسی صورت این حق تغییر و تحوح اساسی به خود گرفت امیا در
صورتی که تا دههی  1980جامعه بینالمللیی صیرفاً بیه اعیالم موضیع بیینالمللیی و تصیویب
قطعظامهها بسظده میکرد در این زمانه جهت فیصیله قضیایایی مربیوط بیه ایین حیق از جملیه
میانجیگری بینالمللی و حتی استفاده از اهرم شیورای امظییت متصیل مییگیردد ایین موضیو
میتواند حاکی از اهمیت فزآیظده این حق و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله میباشید کیه
نقض آن میتواند تهدید و یا حتی نقض صیلح و امظییت بیینالمللیی باشید دییوان بیینالمللیی
دادگستری در رای مشورتی نامبیا در  21ژوئن  1971در خصوص ادامه حضور آفریقای جظوبی در
نامبیا تاکید کرد دولت دارای سیستم قیومیت حق ندارد در حقوق مردم سرزمین تحیت قیومییت
تغییر بدهد و باید که حقوق مردم بومی را رعایت کظد به همین صورت دیوان نقض کردن حیق
مردم نامبیا وان را مغایر با مظشور ملل متحد میداند در ساح  1975در طی ییک رای مشیورتی
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که از سوی دیوان صادر شد در قضیه صحرای غربی اعالم نمود که اصل حق تعییین سرنوشیت
درباره تمام ملتها قابل اجرا میباشد و آنها حق دارند که استقالح خیود را یابظید حیق تعییین
سرنوشت در موردهای سرزمینهای استعمار ،اشغاح  ،سرزمینهای غیر آزاد و سرزمینهیای زییر
سلطهی حکومت نژادپرستی از نرر تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل در ماده  53کظوانسیون وین
جایگاه قاعده امره گرفته میباشد از ساح  1971جایگاه عام الشموح 1بودن را به خود گرفت کیه
دخالت کشورهای دیگر (ثالث) را با تقییداتی اجازه میدهد
اما در این زمان نو دیگر از حق تعیین سرنوشت که میدعی جیدایی از کشیورهای مسیتقل
خار از موارد یاد شده بود ،شکل حقوقی نیافته بود در ساح  1920رای کمیسیون حقیوقدانیان
جامعه ملل را با عظوان جدا شدن یک طرفه از سوی ساکظان جزیرههای داده شد در ایین حالیت
ساکظان مظطقه جزیره آالند جدایی از کشور فظالند و پیوستن به کشور مادر (سوئد) را درخواسیت
کردند موضوعی که مظجر به اختالف بین دو کشور سوئد و فظالند شد این اخیتالف در شیورای
جامعه ملل مطرح گردید و شورا کمیته ی سه نفره را مامور رسیدگی به این درخواست کیرد و از
کمیته به این صورت سواح کردند که آیا سیاکظان جزاییر آالنید طبیق قواعید و قیوانین حقیوق
بینالملل میتوانظد از فظالند جدا شوند و به کشور سوئد بپیوندند؟ کمیسیون حقوقدانان بیه ایین
اعتقاد بود که حق تعیین سرنوشت اصل سیاسی است و در حقوق بینالمللی موضوعه وارد نشیده
است و چظین رای داد:
حقوق بینالملل موضوعه «گروههای ملی برای جدا شیدن از دولیت موجیود را بیه رسیمیت
نمیشظاسد وجود یا عدم وجود حق بخش لزوم یک کشور که از طریق همیهپرسیی و ییا دیگیر
وسایل بتوانظد آیظده سیاسی خود را تعیین کظظد تظها در اختیار دولتهای متبو آنهاست اختالف
میان این دو کشور در این موضو  ،در شرایط عادی مسئلهای است که حقوق بینالملل آن را در
صالحیت داخلی یکی از آن دولت قرار میدهد هر راه حل دیگری غیر از این ،به نقک حاکمیت
دولت میانجامد و خطر بروز مشکل و بی ثباتی را در پی خواهد داشت که سود و مظفعت جامعیه
2
بینالمللی را به خطر میاندازد »
در این موقع پیشظهاد حقوقدانان بر نبود وجد حق جدایی برای بخش از مردم ییک سیرزمین
1. Erga Omnes
2.casseseantonio,self-determinationofpeoples:alegalreappraisal,cambridge
universitypress,1995,pp28-29.

◊ 109

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 1398

بوده است با این دید نگاه کردن به اسظاد موجود در بینالملیل کیه در نریام ملیل متحید صیادر
گردیده که به حق تعیین سرنوشت اشاره داشیتهانید ،نشیان مییدهید کیه در آن اسیظاد و ییا در
مهاکرات تدوین آنها نمایظدگان دولتها بر این نقطه تایید دارند که حق تعیین سرنوشت در پیی
آن تشکیل دادن کشوری مستقل نباشد در بظید  6قطعظامیههیای شیماره 1514و  2625مجمیع
عمومی سازمان ملل متحد به این صورت شعار میدارد:
«در هیچ کدام از موردهای باال که هدایتکظظده تجزیه و خدشیهدار کیردن جزئیی ییا کلیی
تمامیت ارضی و یا همیاهظگی سیاسیی و مسیتقل کیه نمایظیدگی کیل خلیقهیای مربیوط بیه
سرزمینهای خود را بدون جدایی از دید نژاد ،عقیده و رنگ پوست بر عهده دارند ،نمیشود و این
گونه دلیلی نیز ندارد » (موسوی)52:1387،
در نتیجه ،توسط بسیاری از متفکران و حقوقدانان ،حق تعیین سرنوشت خیارجی را بییرون از
ناحیه اسیتعماری میدنرر دادنید و از آن تحلییل و تفسییری حقیوقی ودر طیی جیدایی گیزارش
میکردند؛ زیرا که پس از  ،1990تعیین سرنوشت از ملیگرایی مرجعیت گرفته که به موجیب آن
تشکیل دولت -ملتهای جدید را در پیش داشت به دید بسیاری از این اندیشمظدان ،رسییدن بیه
تعیین سرنوشت از پیششرطهای الزم و ضروری برای بهرهمظدی از تمیامی حقیوق بشیر دیگیر
محسوب میشود و وقتی دولت بی معظا و مفهوم میشود که برداشیتی کلیی و سیظتی از تعییین
سرنوشت مد نرر باشد (ضیائی)43:1390،
مثاحهای زیادی را میتوان در مورد جداییهیای در شیکل نیوین زد تعیدادی از ایین جیدا
شدن ها با هدف رسیدن به کشوری مستقل بود و تعدادی هم در حید ییک مسیتقل شیدن ییک
طرفه که توسط هیچ کشوری نتوانظد شظاسایی شوند یا ایظکه فقط و فقط از سیمت تعیداد کمیی
کشور خاص شظاسایی شوند همانظد جدائی چک و اسلواکی از هم ،جدایی بظگالدش از پاکستان،
جدایی کرواسی ،اسلوونی ،مقدونیه ،بوسظی وهرزگوین و مونته نگرو ،کیوزوو و سیودان جظیوبی از
نمونه جداییهائی که با پیروزی و موفقیت به هدف رسیدند و اعالم اسیتقالح داغسیتان ،چیین،
کاتانگا ،تر های قبر شمالی ،تبت از نمونه جداییهای ناموفق میشوند در ال به الی لیزوم
توجه به قاعدهمظدی تجزیهطلبی و رویهها و واکظش دولتها به ایین وقیایع بایید گفیت مسیئله
جدائی به طور جامع در حقوق بینالملل موضوعه مرتب و قانونی انجیام نگرفتیه اسیت موجیود
بودن قوانین اساسی دولتهای فدراح برپایه آزادی جدا شدن جماهیر زیر سیلطه آنهیا ،همانظید
قانون اساسی شوروی سابق و یوگسالوی (سابق) ،اعالمیههای استقالح مختلف ،رویه مللمتحد
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در خصوص نقض حقوق اقلیتهای قومی و حقوق بشر در بعضی مظاطق مانظد واکیظش شیورای
امظیت به مواردی چون رود زیای جظوبی و آفریقای جظوبی و آرای محیاکم داخلیی و بیینالمللیی
مانظد رای دیوان عالی کانادا درباره کبک و رای مشورتی دیوان بینالمللیی دادگسیتری در میورد
استقالح کوزوو ،همگی از مظیابع مهیم حقیوق بیینالمللیی جیداییطلبیی بیه شیمار مییرونید
(عزیزی)77:1389،
 .3اقدامات حقوقی اصل حق تعیین سرنوشتت و مشتروعیت آن در حقتوق
بینالملل
بعد از پایان جظگ سرد این ایده قطعیی شید کیه حیق تعییین سرنوشیت تظهیا محیدود بیه
وضعیتهای مستعمره و سرزمینهای اشغالی نیست ،بلکه ایین حیق متعلیق بیه میردم در همیه
کشورهای مستقل است در این راستا یونسکو در ساح  1991در قطعظامهای تاکیید نمیوده اسیت
که « به رغم تردیدهای مشروعی که در مورد مفهوم حق تعییین سرنوشیت خلیقهیا در حقیوق
بینالملل مطرح میشود ،این نکته غیر قابل انکار است که این حق صرفاً محدود به ملیتهیایی
نیست که سابقا در سایه استعمار میزیستظد ،اگر ایظگونه بود ،این حق باید تظها ییک بیار اعمیاح
میشد و با اعماح آن برای همیشه قابلیت اجرایی خود را از دست میداد» از نگاه تیاریخی حیق
تعیین سرنوشت بر مبظای فرایظد استعمارزدایی شکل گرفت و پیشرفت کیرد ولیی از اواییل دهیه
 1990همگام با رویدادهای مختلف درعرصه بینالمللی دچار تحوح مفهومی گردیید ،بیه طیوری
که میتوان نتیجه گرفت حق تعیین سرنوشت در قالب استعمارزدائی و سرزمینهای تحت سلطه
و اشغاح قابلیت اعماح ندارد ابهاماتی در پهیرفتن نیز در پی داشت ایظکه مظرور از مردم چیست؟
گروههای اقلیت که یک دسته جمعیتی هستظد و بر اسا محورهایی مثل زبیان ،میههب و بیا
خود مشتر هستظد ،آیا میتوانظد به تعیین حق سرنوشت مستظد کظظد ییا نیه؟ و اگیر همچظیین
چیزی وجود دارد برای چه اهدافی میتوانظد به حق یا رشد استظاد بکظظد همچظین اگیر اقلییتهیا
ممکن نیست که به حق تعیین سرنوشت متوسل شوند ،به چه صیورتی مییتوانظید از ایین حیق
بهرهمظد گردند حقوق بینالملل توانسته است که در زمان بعد از جظگ سرد بیه ایین میبهمهیا
پاسخ دهد مرحله اوح مشخک شد که حق تعیین سرنوشت به تمیام میردم متعلیق مییباشید و
دستههای مههبی ،قومی ،ملی نیز در کظار دیگر مردم یک سرزمین میتوانظد از این حق بهرهمظد
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شوند و آن را به کار گیرند طبق این دستههای قومی و مههبی ملی در درون یک کشور به طور
جداگانهای و جدای از دیگر بخشهای جمعیت حقیی را بیرای بدسیت آوردن جیدایی ییا تعییین
کردن نرام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را ندارد برخالف حقی که مردم سرزمینهیای تحیت
استعمار و یا در اشغاح برای استقالح دارند ،دارای یک ماهییت دائمیی اسیت و بیا ییک بیار بیه
کارگرفتن از بین نمیرود و به معظای حق مردم برای انتخاب نرام سیاسییشیان و مشیارکت در
زندگی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است حق مردم یک سرزمین مستقل برای تعیین سرنوشیت
خود است اما حقوق اقلیتها در مسیر حق تعیین سرنوشت ،به این معظا است که آنها نیز مانظید
سایر مردم در انتخابات دموکراتیکی که برگیزار مییشیود شیرکت کظظید و بیه ایین صیورت در
تصمیمگیریهای دولت دخالت کظظد  1مطابق با اسظادی همچون ماده  27عهدنامیه بیینالمللیی
حقوق مدنی و سیاسی مصوب  1966و اعالمیه حقوق اقلیت مصوب ساح  1992در مجمو باید
گفت که اقلیتها بر مبظای دارای حقوق گستردهای برای حفظ هویت فرهظگیشان میباشظد بیا
این اوصاف برای جدایطلبی یک گروه ملی ،قومی یا مههبی هیچگونه حقی نمیماند و باید که
درخواستهای شرعیشان را درقالب حق تعیین سرنوشت مورد شیظاخت بگهارنید اصیوالً روییه
حقوق بینالملل نسبت به موضو بهرهمظدی گروههای اقلیت از اصل حق تعییین سرنوشیت بیه
این صورت است که این حق در قالب حقوق بشر و به ویژه مواد  27و  25عهدنامیه بیینالمللیی
حقوق مدنی وسیاسی اهتمام و توجه خاصیی قیرار گرفتیه اسیت در ایین راسیتا بیه ممظوعییت
تجزیهطلبی تاکید شده است (ذاکریان)66:1388،
در ساح 1970قطعظامهای مهم تحت عظوان اعالمیه روابط دوسیتانه توسیط مجمیع عمیومی
ملل متحد به تصویب رسید که به تدریج تبدیل به مهمترین سظد مربوط به حق تعیین سرنوشت
خلقها گردیده ،اعالمیهی اصوح حقوق بینالملل را اصل حقوق مساوی و تعیین سرنوشت یکیی
از اسا هفت گانه و مطابق آن دولتها مطابق به اصوح مظشور ملیل بیه احتیرام گهاشیتن بیه
ترویج حق تعیین سرنوشت موظف مییاشظد به همین صورت این اعالمیه باعیث مییشیود کیه
دولت نسبت به اقدامات قهر آمیز برای محروم کردن از حق تعیین سرنوشت موظیف گیردد بیه
1. Galbreath,David J(2005), Dealing with diversity in international law: selfdetermination and Statehood, The international journal of human rights , Routledge
, volume 9, Number4.
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صورت خیلی روشظی در اعالمیه ادادن استقالح (قطعظامیه  – 1514مصیوب  )1960بییان شیده
است ملل از حق تعیین سرنوشت بهرهمظدند و آنها وضعیت سیاسی خود را به صورن خود مختار
مشخک کرده و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهظگی خود را بررسی میکظظد (بظد)1
با تصویب میثاقین بینالمللی حقوق در ساح  1966اصل تعیین سرنوشیت بیه صیورت ییک
اصل حقوقی تجلی یافت در ماده یک مشتر در عهدنامهها مشخک کرده اسیت کیه همگیی
این حق را دارند که سرنوشت خود را تعیین کظظد بر این اسا آنها میتوانظد آزادانیه وضیعیت
سیاسیشان را تعیین کظظد و آزادانه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهظگیشان را پیگییری کظظید
نکته حائز اهمیت این است که در زمانی که استعمارزدایی پایان یافته است ،حق تعیین سرنوشت
به خلقها و نه به دولتها داده شده است در ایین چیارچوب ازنگیاه برخیی نویسیظدگان حقیوق
بینالملل جداییطلبی یک جانبه میتواند یکی از اشکاح تحقق تعیین سرنوشت تلقی گردد
این حقیقت که مردمی در گهشته شکل حکومت خاصی را انتخاب کردهاند ،این میردم را تیا
ابد پایبظد نخواهد کرد با این حاح باید توجه داشتکه اعالمیهها وقطعظامههای ملل متحد نییز از
خصلت فینفسه الزامآور برخوردار نیستظد در عین حاح سایر اسظاد بینالمللی مانظید سیظد نهیایی
کظفرانس هلسیظگی یک سظد حقوقی الزامآور به شمار نمیرود و نمیتواند پاییه و اساسیی بیرای
استخرا حق بر جدایی باشد میبیظیم که این اسظاد موجود از مشخک کردن وضعیت سیاسیی
خارجی مردم میگوید ،ولی این اسظاد آنچظان نیستظد که بتوان پایه و اساسی برای بییرون آوردن
قاعده حق جدایی در شرایط استثظایی قرار گیرد اما در این اسظاد به صورت واضح و روشظی ایین
ویژگی مورد تایید است که حق تعیین سرنوشت باید مطابق با اصل تمامییت سیرزمیظی بیه کیار
گرفته شود به عالوه باید توجه داشت که اسظادی که به هم ربط دارند برای اثبات حق بر جدایی
باید مورد استظاد قرارگیرند ،جزئی از حقوق نرم به حساب مییآیظید و در خیودش ارزش حقیوقی
الزامآور ندارند (عزیزی)82:1389،
 .4بعد شکلی (بیرونی) حق تعیین سرنوشت کشور تازه تاسیس
از نرر بعد شکلی و ماهوی حق تعیین سرنوشیت بیه حیق تشیکیل کشیور مسیتقل مربیوط
میشود و فقط سرزمین یا گروههای خاصی میتوانظد از این حیق اسیتفاده کظظید و بهیره ببرنید
اگرچه با بیان مظشور در زمان تدوین آن ،مسئله مستعمرات را مطرح نکردند ،لکن مسیتعمرات و
سرزمینهای غیر خود مختار اولین محدودهای بود که مسئله حق تعیین سرنوشت در آن مطیرح
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شید بیا ایین حیاح ،اسیتفاده کییردن از حیق تعییین سرنوشیت خیارجی در حیوزه اسییتعمارات و
سرزمینهای غیر خود مختار آشکارترین و بهترین استفاده میباشد که دیگران کمتر در مقیابلش
مقاومت نشان میدهظد  1در زمیظه جظبه خارجی دو حوزه اسیتعمار و غییر اسیتعمار را بیرای حیق
تعیین سرنوشت نیز ،بظابر رویهی کامالً پهیرفته شیده ،اعمیاح حیق تعییین سرنوشیت را بایید از
یکدیگر جدا کرد
اندیشمظدان وحقوقدانان در قبوح کردن این قانون و قاعده هماهظگی فکری را دارند که حق
تعیین سرنوشت خارجی به سرزمینهای مستعمره ،حق استقالح و تشکیل دولت مسیتقل را داده
میشود جز این ،سرزمینهای تحت استعمار میتوانظد از دیگر شکلهای حق تعییین سرنوشیت
استفاده کظظد و در ای ن ارتباط اسیظاد ملیل متحید بیه صیراحت اعیالم داشیتهانید کیه اسیتقالح
سرزمینهای تحت استعمار فقط مکانیسم و روش به کارگیری حق تعیین سرنوشیت نمییباشید؛
قطعظامییههییای  1514و  742و  1541و  2625مصییوب مجمییع عمییومی سییازمان ملییل متحیید
مکانیسمهای زیادی از اعماح حق تعیین سرنوشت اشاره شده است کیه از جملیه عبیارتانید از:
جدایی ،اتحاد با کشوری دیگر ،پیوستن به کشوری مستقل یا هرگونه همگرایی دیگیری کیه بیا
اراده و انتخاب آزاد مردم صورت میگیرد (نوزانی )33:1390،تحت یک مثالی قاضی«دیالرد» در
رای مشورتی صحرای غربی این چظین گفته است ،آنچه اهمیت دارد ،اراده آزاد میردم را در نریر
گرفتن است و نتیجه به کارگیری حق تعیین سرنوشت ،جامعیت و کلیت الزم را نیدارد بظیابراین
جدا شدن و تشکیل کشور مستقل عالیترین گزیظه مورد انتخاب برای سرزمینهای تحت سلطه
و استعمار است درحقوق بینالملل معاصر ،جلوگیری از اعماح این حیق در میورد سیرزمینهیای
مستعمره به نقض یک قاعده آمره میانجامد اعماح این حق از سوی مردم سرزمینهای مزبیور
یک تعهد و وظیفه نیست ،بلکه یک امکان است؛ مردمانی که تحت سلطه و اسیتعمار هسیتظد و
سرزمینهای غیر آزاد وظیفهای در این راستا ندارند
رویه دولتی و قطعظامههای ملل متحد نشان میدهد که حق تعیین سرنوشت نه تظهیا متعلیق
به مستعمرات است ،بلکه در مورد مردم سرزمینهای تحت اشغاح دیگران نییز بیه کیار مییرود
1. Omar, Sidi, M. (2008), The right to self-determination and the indigenous people
of western Sahara , Cambridge review of international affairs ,Published by:
Routledge ,volume 21, Number 1.
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معظی و مفهوم سلطه بیگانه در بظد  1اعالمیه اعطای اسیتقالح 1970قیرار گرفتیه اسیت« :قیرار
دادن مردم تحت تبعیت ،سلطه و بهرهجویی بیگانه ،نفی حقوق اساسی بشر محسیوب شیده کیه
مغایر مظشور ملل متحد و مانعی درجهت ترویج صلح و همکاری جهانی است»
 .5جنبه ماهوی (درونی) حق تعیین سرنوشت
اگر در بعد ماهوی و شکلی حق تعیین سرنوشت را بررسی کظیم میبیظیم که حق افراد بیرای
انتخابات آزادانه نهادهای سیاسی و مشارکت در پروسه حکم فرمیایی را در بیر مییگییرد شیاید
بتوان گفت ،مهمترین تغییر و تحوالت در حوزه حق تعیین سرنوشیت از سیاح  1990و بعید ازآن
رخ داد بعد از ساح  1990حق تعیین سرنوشت همانظد پیش از آن یکی از موضوعات مهم حقوق
بینالمللی به شمار میرفته است نقطه تغیییر و عطیف حیق تعییین سرنوشیت بیه سیاح 1990
برمیگردد با توجه به حق تعیین سرنوشیت ،بیر دسیتههیایی همچیون انتخابیات دموکراتییک،
رفراندوم ،مشارکت همگی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و پروسه حاکمیتی و حفظ حق
و حقوق حاکمیتی و سیاسی گروههای اقلیتی و بومی توجه بیشتری شده است ایین موضیو در
معاهدات و اسظاد بینالمللی نیز بازتاب داده شد ،همراه با این موضو  ،روند تیدریجی گسیترش و
احیای دموکراسی و اقباح گسترده جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر مهم بودن حق تعییین
سرنوشت در بعد درونی تاثیرگهار بوده است در حاح حاضر و با پایان یافتن دوره اسیتعمارزدایی و
نرام قیومیت بینالمللی ،اعماح حق تعیین سرنوشت توسط گروههای مختلیف اقلییت در داخیل
یک سرزمین میتواند عاملی برای جداییطلبی ،تجزیه کشور ،ادغام یا الحاق بیه سیرزمینهیای
دیگر باشد و به این واسطه ،تمامیت ارضی و استقالح سیاسی یک دولت را به خطیر مییانیدازد
بظابراین حفظ و امظیت ملی به عظوان یک مخدوده پایهای و اساسی در قباح اعمیاح حیق مزبیور
1
محسوب میشود

1. Van Dervyver , John D ( 2000), Self _ Determination of the People of Quebec
under international Law, Journal of international Law and policy , Volume10,
Number111-Vidmar,Jure (2010)., The right of Self-determination and Multiparty
Democracy :Two sides of the same coin?, Human rights law review, Published by:
Oxford University Press, Volume 10, Number2.
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 .6حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و درسرزمینهای غیرمختار
حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمینهای تحت اشغاح آلمان نازی و بیه عظیوان
استاندارد کلی برای تغییرات سرزمیظی عظوان شده و در ماده یک مظشور گظجانده شد و هدف آن
اعاده حاکمیت ،خود مختاری و حیات مللی بود که تحت سلطه آنها قرار گرفتیه بودنید پیس از
مهاکرات اولیه چرچیل و روزولت ،چرچیل در مجلس عوام انگلستان به نمایظیدگان قیوح داد کیه
دامظه این اصل به مستعمرات کشیده نشود اما تحوالت بعیدی ،نشیان داد کیه سیرعت تحیوح
وتکامل حق تعیین سرنوشت خار از کظترح قدرتهای استعماری اسیت کیمکیم ایین موضیو
مطرح شد که حق تعیین سرنوشت برای گروههایی که مردم تعریف شیده و بیه معظیای محقیق
بودن به استقالح است اولین فعالیتهای سازمان ملیل در قالیب اصیل تعییین سرنوشیت و بیه
کارگیری آن فقط شامل ملل تحت استعمار و همچظین سرزمینهای زییر نریر سیلطه بیگیانگی
بوده است (سرمدی)41:1384،
در ساح « 1960با تصویب رسیدن اعالمیه دادن استقالح به کشیورها ،میردم ،مسیتعمرات»
صورت گرفت نهایت فعالیتهای ملل متحد درراستای دهیه  ،1960دقییق مفهیوم حیق تعییین
سرنوشت و کاربرد آن بوده است ماده  1مشتر میثاقین ،حق تعییین سرنوشیت را بیرای همیه
مردم شظاسایی میکظد همه دولتها موظف هستظد شرایط را برای اعماح حق تعییین سرنوشیت
این مردمان به نحوی که در بظد  1و 2ماده  1میثاقین آمده ،مهیا و تحقق آن را تسهیل نمایظد از
جمله قطعظامههای( 1514 )1960و ( 1541 )1960و ( 2625 )1970که به کاوش و بررسی اغلب
قطعظامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حوح و حوش حق تعیین سرنوشیت ،ناشیی از
توجه به خصوصی به مسئله استعمارزدائی و اعماح اصل تعیین سرنوشت در این حوزه مییباشید
بحثهای عمدهای هم که در آن دیوان بینالملل دادگستری فرصت تحقیق و تائید اصل تعییین
سرنوشت ملتها را یافته است به روند استعمارزدایی و سرزمینهایی که فاقد حاکمیت هسیتظد را
شامل میشود مطابق با دیدگاهها و نرریههای مشورتی صورت گرفته در ساح  1971که مربوط
به وضعیت نامبیا و سپس در نرریه مشورتی  1975که مربوط به صحرای غربی دیوان بینالمللی
داد گستری میباشد تاکید کرده است که اصل تعیین سرنوشت ملتها از اصوح قطعیی و مسیلم
حقوق عرفی بینالمللی است که اعماح آن مستلزم بیان آزادانه اراده واقعی ملیتهیا اسیت و بیه
همین خاطر میتواند برای خاتمه دادن به یک وضعیتهای استعماری برای بکارگیری باشید در
ساح  1995جریانی دیگر که مربوط به قضیه تیمور شرقی دیوان بینالمللی دادگستری می باشید
◊ 116

حق تعیین سرنوشت در پی تجزیه طلبی کشور◊

از نمونههای سرزمینهایی کیه حاکمییت ندارنید دانسیته و میردم را در تعییین حیق سرنوشیت
بهرهبردار دانست (حلمی)135:1387،
نتیجه فعالیتهای مللمتحد در سالهای  1945تا  1979جدا شدن  70سرزمین بود؛ از 1980
تا  1995نیز  28سرزمین به استقالح دست پیدا کردند و یک مورد دیگر که به عظوان مورد آخیر
میباشد استقالح تیمور شرقی در  1999بود هرچظد که در دسته سرزمینهای آزاد و خود مختیار
تقسیم بظدی میشود جظبه سیاسی و اقتصادی و فرهظگی و اجتماعی حق تعیین سرنوشت را بیه
فعالیتهای ملل متحد وارد میدان کرد قطعظامه  2625مجمع عمیومی تحیت عظیوان «اعالمییه
اصوح حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از جظبه تصیریح و تعرییف اصیل تعییین
سرنوشت ملتها به عظوان یکی از اصوح حقوق بینالملل غیر قابل انکار میباشد در پی بیست و
پظجمین اجال مجمع عمومی ،قطعظامه  2625در تاریخ 4نوامبر  1970اصل عظوان شده را مورد
تایید قرار داده در این قطعظامه اعالمیهای که با عظوان اصوح حقوق بینالملل اسیت و در حیوزه
روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای مظشور ملل متحد را به وجود آورد
ماده  73مظشور تعهدات مقام اداره کظظده سرزمینهای غیر مختار را رعایت فرهظیگ میردم،
توسعه و ترقی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی ،رفتار عادالنه ،حمایت در برابیر اجحیاف و
سوء استفاده و انعکیا امیاح سیاسیی میردم مییدانید دولیت اداره کظظیده مییبایسیت مظیافع
سرزمینهای غیر مستقل را در درجه اوح اهمیت قرار میداد و به توسیعه اشیکاح مظاسیب خیود
مختاری کمک مینمود و اطالعاتی که در خصوص موارد مهکور به ملل متحد ارائیه مییکیرد و
سازمان ملل متحد به پیشرفت این سرزمینها به سمت خود مختاری نرارت میینمیود بیه هیر
حاح محور مشتر موردهای عمدهای که حق تعیین سرنوشت در آنها مستظد مداخلهی سازمان
ملل متحد قرارگرفته است ،مقابله با سلطه اسیتعمار خیارجی اسیت البتیه ،بیا توجیه بیه حضیور
رژیمهای دوگانه در کشورهای همانظد آفریقای جظوبی ،سلطه استعماری را از خار تلقیی نشیده
است ،بلکه تحمیل رژیم تبعیض نژادی از داخل ،باعث مطرح شدن نقض حق تعیین سرنوشت و
مداخله بینالملل گردیده شده حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین طبق قطعظامه جلسیهی سیاح
 1981مجمع عمومی تظها مورد ویژه و به خصوصی است کیه در آن اصیل تعییین سرنوشیت در
قلمروی غیر از استعمارزدائی مورد استظاد قرارگرفته است (کاپیتان ،تامس)77:1382،
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 .7حق مشخص کردن سرنوشت مردم تحت فرمانبرداری و اشغال بیگانه
با نگاهی کلی به نگرش سازمان ملل و اعالمیهها و قطعظامههای صادر شده از سازمان ملیل
متحد نشاندهظده این میباشد که حق تعیین سرنوشت در مورد مردم سرزمینهای مورد اشغاح و
تسلط بیگانه نیز قابل به کارگیری میباشد برای مثاح ،در اعالمیه استقالح  1960در پی تایید و
تاکید بر این موضو که هم ملل حق تعیین سرنوشت دارند ،در بظد  1اعالمییه اسیتقالح تاکیید
شده است « قرار گرفتن مردم تحت سلطه انقیاد و اسیتعمار بیگانیه نفیی کیردن حقیوق بشیری
میباشد» در نتیجه ،وضعیت اشغاح و سلطه بیگانه که یک مفهوم جیدا از اسیتعمار را مییتوانید
محسوب کرد شامل اعماح حق تعیین سرنوشت می گردد و ایین موضیو میورد وفیق دادن بیا
جامعه بینالمللی است (امیدی)132:1380،
مطابق با اعالمیه روابط دوستانه  1970یکی از چظد وضعیت آن مورد سلطه ،انقیاد و استثمار
بیگانه که در بردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است این اعالمیه نشاندهظده این
میباشد که وضعیت اشغاح یا سلطه بیگانه میتواند از استعمار کامالً جدا شودکه ایین بیه صیورت
موضوعی پر اهمیت مورد توجه همهی کشورها و جامعه بینالمللی است شورای امظیت در مواقع
مختلف اعالم کرده که تحصیل و اکتساب به سرزمین توسط تسلط نرامی و قهرآمیز غیرمجاز و
غیر شرعی میباشد به عظوان مثاح در قطعظامه شماره  ،298شورای امظیت بیان میکظد که همه
اقدامات اداری و تقظیظی اسرائیل در جهت تغییرات وضعیت شهر بیت المقد از جمله خلع ید از
امواح ،انتقاح جمعیت و قانونگهاری در جهت ادغام سرزمین های اشغالی در اسیرائیل کیال بیی
تاثیر است درساح 1980در قطعظامه  478تصویب قانونی که بییتالمقید را پایتخیت اسیرائیل
قرار داد و آن را متحد نمود ،از سوی شورای امظیت نقض حقوق بینالملیل خوانیده شید و همیه
اقدامات مقظظه و مجریه اسرائیل درراستای تغییر کاراکتر شهر اورشیلیم مظسیوخ و باطیل اعیالم
گشت حق تعیین سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نمیگیرد ،بلکه به مردم تحت سیلطه
بیگانه نیز اطالق میشود این جمله را در کمیسیون حقوق بینالملل که همه اعضا وجود داشیتظد
تایید میکظظد از طرفی که حق تعیین سرنوشت بیرونی و خارجی هم ردیف با ممظوعیت متوسیل
شدن به زور در روابط بینالملل است پس نقض این حق توسط توسل به زور ،نقض کیردن غییر
مستقیم یک قاعده امره بینالملل است ،در عین حاح کیه نقیض اصیل تعییین حیق سرنوشیت
فینفسه نقض یک قاعده «عام الشموح» نیز هست پیژوهش و بررسیی کیردن قطعظامیههیای
شورای امظیت و مجمع عمومی در این ناحیه ناشی از آن میباشید کیه عبیارت سیلطه ییا انقییاد
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بیگانه شامل ویژگیهایی است که در ان یک قدرت با توسل به زور بیر ییک سیرزمین خیارجی
تسلط پیدا میکظد؛ طرف اقدام به اشغاح نریامی مییکظید روییه ملیل متحید و اعضیای آن در
ساحهای متعاقب تصویب اعالمیه روابط دوستانه  ،1970نشان میدهد کیه اکثرییت عریمیی از
دولتها همچظان از توسعه مفهوم سلطه وغلبه بیگانیه بیه شیکل اسیتثمار اقتصیادی و اسیتعمار
نوخودداری میکظد به همین خیاطر قطعظامیههیای مصیوب مجمیع عمیومی در میورد مسیائل
اقتصادی ،مداخله اقتصادی را نقض اصل تعیین سرنوشت نخواندهاند «اقدام به مداخله و اشیغاح
نرامی خارجی و یا تهدید به آن» و «مداخله نریامی ،تجیاوز نریامی و اشیغاح نریامی» نقیض
فاحش اصل تعیین سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتهیا توافیق کیردهانید کیه واژه و
مفهوم «سلطه و بیگانه» به «مداخله به وسیله توسل به زور و اشغاح نرامی» محیدود شیود بیا
توجه به این اشغاح و مسلط بودن میتواند معارض با حاکمیت ملتها بر روی مظابع و دارایهای
طبیعی و خدادادیشان باشد به همین دلیل قطعظامه مجمع عمومی که درتاریخ  14دسیامبر1962
مصوب گردید و بر پایه «حاکمیت پیوسته بر مظابع طبیعی و خدادادی» بظا گردید ،ضمن تاکید بر
حاکمیت پیوسته و دائمی بر مظابع طبیعی و خدادادی توسط تمیام ملیل و از جملیه میردم تحیت
سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه ،نقض این حاکمیت را مغایر اصیوح مشیظور ملیل متحید و توسیعه
همکاری بینالملل و حفظ صلح قلمداد میکظد در نهایت ،حق و حقیوق ناشیی از اصیل تعییین
سرنوشت را به این صورت میتوان توضیح داد که در ابتدا؛ مردمی کیه توسیط دولیت سیرکوب
میشوند ،در یکی از سه گروه ذکر شده دستهبظدی میشوند که بایستی به مردم آزادانیه تصیمیم
گرفتن راجع به اصل تعیین سرنوشت را به کار گیرند در مرحله دوم؛ ایظکه گروهی که بر تعییین
سرنوشت اقدام میکظظد ،در برابر دولت خودخواه یک حق قانونی را دارند ،در همین حاح ،در قباح
دولتهای دیگر نیز از حقوق و ادعاهایی (به ویژه اجتظاب از فرستادن اسلحههای نریامی توسیط
دولتهای ثالث با هدف کمک به دولتی که این اصل را نادیده میگیرد) بهرهمظد هسیتظد سیوم؛
از دید و مظرر حقوقی دولتهای ثالث این حق و حقوق را دارند تیا افیرادی را کیه بیرای تعییین
سرنوشت خود مبارزه میکظظد حمایت کظظد ،این کار را مییتیوان از هیر روشیی مانظید کمیک و
همدستی با حکومتهای ستمگر جلوگیری کظد (کاپیتان ،تامس)104:1382،
 .8همبستگی تجزیهطلبی و حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل
معموالً بسیاری از قضایای جدائیطلبی با مساله حق تعیین سرنوشت درهیم آمیختیه اسیت
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نهایت فعالیتهای مللمتحد در جهت اعتالی اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی دهیه
 1960بود ،اعالمیه اعطای استقالح به کشورها و مردمان مستعمرات مقیرر مییدارد همیه حیق
تعیین سرنوشت دارند واعالم میکظد که استعمار هر چه زودتر بیدون هییچ شیرط و زد و بظیدی
برداشته شود در نتیجه ،تصویب کردن عهدنامه بینالمللی حقوق بشر که در ساح  1966صیورت
گرفت را میتوان در ماده مشتر نقطه عطف که در تبدیل اصل تعیین سرنوشیت و بیه عظیوان
یک اصل حقوقی بینالمللی به کار گرفت در این مابین ،بعضیی اعتقیاد دارنید کیه حیق تعییین
سرنوشت با الزم االجرا شدن میثاقین بینالمللی حقوق بشر در ساح  1976اثر حقیوقی الیزام آور
پیدا کرده است این تحوالت صورت گرفته یک سری دست آورد و نتیجه به همراه داشت که از
جمله دستآوردهای علمی این تحوالت این بود که از ساح  1945که مظشور وارد مرحله اجرائیی
شد تا آخر ساح 1977تقریباً  75کشور به استقالح دست پیدا کردنید (بهمین آقیایی)68:1386،
ساح 1970ملل متحد در زمیظه تثبیت جایگاه ویژه اصل تعیین سرنوشت و شظاختن آن به عظیوان
یک قاعده حقوق بینالمللی و یک مظبع ایجاد تعهدات عام الشموح او فعالیتهایش بود در این
اعالمیه نیز بی آنکه به استعمار توجه شود مساله حق تعیین سرنوشت خلقها مورد توجه دولتها
قرار گرفته بود و دولتها را ملزم میساخت از اقدامات قهرآمییز جهیت جلیوگیری کیردن از بیه
کارگیری حق تعیین سرنوشت در غیر این صورت مردم محققظد از مبارزه علییه چظیین دولتیی از
حمایت بینالملل به کار گیرند (شبرنگ)232:1382،
سواح اساسی که در ایظجا توجه هر حقوقدان را به خود جلب میکظد تحدید مفهوم «خلقیی»
است که ازحق سرنوشت خود برخوردار است اگر این معظیا را در چیارچوب ییک معظیای عرقیی
صرف توصیف نمائیم بسیار دشوار خواهد بود در حاح حاضر اکثریت قاطبه کشیورهای جهیان را
باید متشکل از خلقهای متعدد دانست که حق جدایی برای هیر ییک از آنهیا محفیوا اسیت
نگاهی به رویه عمومی در جامعه بینالملل امروز به خوبی نشان میدهد کیه چظیین روییدادی را
نمیتوان به عظوان یک رویکیرد حقیوقی پیهیرفت چظیین رویکیردی زمیظیه را بیرای آشیوب و
بینرمی و از بین بردن صلح و امظیت بینالمللی در عرصه جهانی باز خواهد کرد بیا ایین حیاح
بخش عمدهای از حرکتهای جدائیطلبانه جهان معیار خود را برای تعیین سرنوشت همین معیار
عرقی و نژادی قرار دادهاند هیچ شکی نیست که تبعیت دولیتهیا بیه هییچ عظیوان تاییدکظظیده
جدایی خواهی نیست و نبوده حتی در صورتی که روابط خوب و شادی دیده شود ،هیچ دولتی در
مورد ساختار دولتی خود موید جداییطلبی نبوده ،حتی در مواردی که برخی از گروههیای قیومی
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فدای نقض شدید وسازمان یافته حقوق بشر گشتهاند ،دولیتهیا حیق بیه جیدایی را بیرای ایین
قسمتهای نژادی به رسمیت نشظاختهاند هر زمانی که نقض کردن حقوق بشر مورد انتقاد است،
جامعه بینالملل سعی دارد که بر اصل تمامیت ارضی تاکید کظد به عظیوان مثیالی مییشیود بیه
قضایای چچن ،کوزوو اشارهای داشت در قضییه کیوزوو شیورای امظییت در قطعظامیه  1244بیا
صراحت اعالم کرد که ،در عین محکوم کردن تمامی اعماح خشونت بیار کیه بیر ضید میردم
کوزوو انجام میشود شورا بر تعهد تمام دولتهای عضو بر حاکمیت و تمامیت ارضیی جمهیوری
فدراح یوگسالوی ودیگر دولتهای مظطبیق بیه نحیو مقیرر در بیانییه پاییانی هلسییظگی تاکیید
مینماید (پرست تاش)82:1390،
امروزه حدود  120کشور جهان اقلیتهای بزرگ و عمدهای را دارنید کیه بیه شیاید چیه بیه
صورت بالقوه و گاهی به صورت بالفعل میتوانظد تغییراتی بیزرگ در جغرافییای سیاسیی جهیان
بوجود آورد علمای علوم سیاسی و اندیشمظدان روابط بینالملل بیراین باورنید کیه مظبیع اصیلی
چالشها و تضادها در آیظده تضاد فرهظگی و قومی است و بر نقش ناسیونالیسم قیومی در ایجیاد
تغییرات در جغرافیایی سیاسی آیظده جهان تاکید دارند کوماروپزنیگه مییگویید« :شیاید در ایین
دیدگاه هم فمری و هم دیدگاهی وجود داشته باشد که درگیریهای قومی و هویتی شکل اصلی
و غالب جظگ و خشونت را در ساحهای آیظده در جهان تشکیل خواهد داد » (پرنیکه)33:1389،
پس از خاتمه جظگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و استقالحکشورهای جدید ،درگیریهیای
ایدئولوژیک بیان نرام سرمایهداری و کمونیستی ،اسا بسییاری از جظیگهیا در دهیه قبییل و
جاری ادعاهای تجزیهطلبانه بوده است درگیریهای خونیظی که در کشور یوگسیالوی سیابق و
گرجستان بوده است و شظاسایی دو کشور اوستیای جظوبی و آبخازیا مثاح بیارز ایین درگییریهیا
میباشد از ساح  1989در اثر اقدامات تجزیهطلبانه،کشوری جدید بوجو آمده است و این در حالی
است که بین ساحهای  1945تا  1989فقط و فقط تشکیل شدن کشور تجزیهطلب بیظگالدش و
سظگاپور را داشته است حق تعیین سرنوشت مبظای و اسا همهی این کشورها بیرای تشیکیل
دادن کشوری مستقل دانستهاند (پرست تاش)87:1390،
سوالی که در ایظجا مطرح میشود این است که آیا اعماح حق تعیین سرنوشت تظها مخیتک
وضعیتهای استعماری است یا حوزه اعماح آن فراتر از این وضعیت میباشد و میردم مسیتقر در
کشورهای مستقل را در بر میگیرد در این خصوص عدهای معتقدند که شان نیزوح اصیل حیق
تعیین سرنوشت تظها برای رهایی مردم سرزمینهای از قید استعمار و استثمار کشورهای سلطهگر
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بوده است .و بدین علت این اصل در بیانیه چهارده مادهای «ویلسون» و در مظشور ملیل متحید
گظجانده شده است و با تیالش سیازمان ملیل متحید و صیدور قطعظامیه اعالمییه اسیتقالح بیه
سرزمینها و مستعمرات مبظای محکمی برای اقدامات استعمارزدایی فراهم گردیید و متعاقیب آن
دردهه  60و  70بسیاری از سرزمینهیا مظجیر بیه اسیتقالح رسییدند بیه اعتقیاد ایین دسیته از
حقوقدانان با پایان یافتن دور استعمارزدایی اعماح اصل حق تعیین سرنوشت را میبایست پاییان
یافته تلقی نمود و این اصل به عظوان موضوعی تاریخی قابل مطالعه است گروهی دیگیر بیا رد
نرریه فوقالهکر و با استظاد به عملکرد جامعه بینالمللی به این عقیدهاندکه حق تعیین سرنوشیت
دارای حوزه فراتری است و تظها به وضعیتهای استعماری محیدود نمییگیردد و ایین اصیل در
خصوص کلیه گروههای حقوقی کشورها به کار میرود گروه اخیر در نرریات خود جدایی بخش
شرقی پاکستان از این کشور استظاد میکظد و میگویظد تجزیه و اعالم استقالح مردم بیظگالدش
براسا اعماح حق تعیین سرنوشت بوده است جامعه بینالمللی به سرعت ودقت کشور را میورد
شظاسایی قرار داد و یکی از عضوهای سازمان ملل متحید گردیید جیدایی بیظگالدش از بخیش
شرقی پاکستان که مستعمره محسوب نمیشد میتواند تجربه موفق جدایی برای جبران به شمار
آید و میتوان آن رانخستین سابقه در پرونده شکلگیری یک قاعده عرفی دانست از ساح1990
به بعد مهمترین تغییرات در زمیظه حق تعیین سرنوشت رخ داد پس از 1990نمونههای بسییاری
از اعماح حق تعیین سرنوشت در موارد غیر استعماری را دیدهایم در واقع ،افیزایش قابیل توجیه
اعضای ملل متحد در محدوده زمانی 1991-1992نشاندهظیده بیه کیارگیری خیلیی سیریع ،ییا
حداقل پهیرش حق تعیین سرنوشت در موقعیتهای غییر اسیتعماری مییباشید پیس از ایظکیه
شوروی سابق و یوگسالوی در آنها فروپاشی و تجزیه رخ داد بزرگترین چالش تعیین سرنوشیت
را برای نرام بینالملل در دهه  1990در پی داشیت پیس از  1990تغیییر و تحیوالت در عمیل
مستقیماً متاثراز رخدادهای پایان جظگ سرد و فروپاشی شوروی ،یوگسالوی ،و چکسلواکی بوده
پس بظابر باال تغییراتی اساسی در مقابل این حیق رخ داد در صیورتی کیه پیس از  1990عمیال
ملتها نیز به اعماح حق تعیین سرنوشت خود پرداختظد و در نتیجه به کارگییری آن در انحصیار
دولتها نماند در نتیجه حق تعیین سرنوشت داخلی در پی تحوالت مختلف پیس از دهیه 1990
افزونتر از حق تعیین سرنوشت خارجی مورد توجه قرار گرفته و توجیه جامعیه جهیانی بیه حیق
تعیین سرنوشت صرفاً در زمیظه استعمار و یا کسب استقالح خارجی به ابعاد جدید این حق بیرای
مشارکت سیاسی همه افراد در داخل یک کشور و حق انتخاب شیدن و سیهیم شیدن در فرآیظید
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سیاستگهاریهای دولت ملی توجه گردیده است سه گزیظه از تعیین سرنوشت داخلی در جامعیه
بینالمللی در چظد ساح اخیر مورد توجه قرار گرفته است که عبارت میشوند از:
الف -انتخابات دموکراتیک
ب -دخالت کردن سازمانهای بینالمللی در بوجود آمدن رژییمهیای آزاد و خیود مختیار در
درون دولتها
پ  -حمایت و راهظما شدن برای اقلیتها
از طرفی دیگر دو جظبه بسیار مهم از حق تعیین سرنوشت داخلی که شامل مسئله حق تعیین
سرنوشت اقلیتها اعم از قومی ،زبانی ،مههبی یا نژادی در داخل یک دولت مسیتقل و نییز حیق
تعیییین سرنوشییت و می یان یییک کشییور پییس از دهییه  1990بییروز و ظهییور یافتییهانیید (واحیید
تاتلی)48:1386،
حاح اگر بپهیریم که اصل تعیین سرنوشت دارای زمیظههای فراتر از حوزه اسیتعماری اسیت
آیا در این ارتباط ،حق تعیین سرنوشت ،به ویژه پس ازدهیه  1990متضیمن حیق جیداییطلبیی
میباشد یا خیر؟
آیا گروههای قومی و ملیتهای موجود در کشورهای مسیتقل مییتوانظید خواهیان تشیکیل
کشور مستقل جدید باشظد؟ و آیا حقوق بینالمللی به ادعای تجزیهطلبانه ایین گیروههیا کیه بیر
مبظای اصل حق تعیین سرنوشت طراحی شده مجوز مشروعیت میدهد؟ حقیقت ایین اسیت کیه
حق بر جدایی را میتوان از نقطه نرر حقوق بینالملل عرفیی بررسیی کیرد حیق جیدایی بیرای
گروههای نژادی ،اقلیتها و خلقها در حقوق بینالملل نیست فقط حقی که میتوان بیرای ایین
گروهها در نرر گرفت ضرورت احترام به حقوق بشری آنها است که در نهایت میتوانید بیه بعید
داخلی حق تعیین سرنوشت یعظی خود مختیاری داخلیی مظتهیی گیردد بیا ایین همیه برخیی از
حقوقدانان در شرایط آحاد و استثظایی قایل به حق بر جدایی میباشیظد ایین گیروه از حقوقیدانان
دالیلی میآورند که در شرایط فوقالعاده حق بر جدایی یکی از اصوح اساسی حقیوق بیینالملیل
است این گروه از حقوقدانان به این امر استظاد کرده اند که در کظوانسیون وین در مورد جانشیظی
دولتها ،جدایی را به عظوان یکی از حالتهای جانشیظی دولتها مورد اهتمام قرار داده اسیت از
دید و نرر آنان ،این توجه میتواند دلیل بر حق بر جدایی باشد با این اوصاف این استدالح نیز از
قوت اقظا کظظدگی کافی برخوردار نمیباشد اشاره به «جدایی» به عظیوان یکیی از شیکلهیای
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جانشیظی دقیقاً به معظای پهیرش حق بر جدایی گروههای نمیباشد در نتیجیه نمییتیوان اسیظاد
بینالمللی را به گونهای مغایر با تبعیت بینالمللی تحلیل کرد تبعیت دولتها با جدایی متضاد هم
هستظد و حتی ایظگونه میباشد که نمیتوان برای حق بر جدایی در شرایط حاد اسیا و مبظیایی
را پیدا کرد با اینحاح اوصاف از ساح  2008ایظگونه حوادثی که در عرصه جامعه جهانی در مورد
استقالح کوزوو ،ابخازی واوستیای جظوبی ،سیودان جظیوبی گهشیت ،بیا تمیام دادههیای موجیود
متفییاوت م یینمای ید و م ییتوانیید تحییوالت جدی ید حقییوق بییینالملییل در عصییر حاضییر باشیید
(ممتاز)44:1384،
نتیجهگیری:
امروزه جدایی و تجزیهپهیری کشورها بعظوان یک موضو اصلی در سطح بینالملیل مطیرح
است کشورهای استقالح یافته گریبانگیر بسیاری از مشیکالت سیاسیی و سیاختاری در سیطح
بیناللملی است جداییطلبی به عظوان یکی از موضوعات اساسیی در حقیوق بیینالملیل مطیرح
است و بسیاری از کشورهای بزرگ از جدا شدن برخی کشورها نگران هسیتظد تیر و هیرا
دیگر کشورها بر این است که مبادا جداییطلبی برخی کشورها بیه عظیوان الگیویی بیرای سیایر
کشورها باشد و بقیه کشورها را تحت تاثیر قرار بدهد تشکیل کشیور جدیید دو کیار را ضیمانت
میکظد :با تغییراتی که در مرزهای سابق شده و مرزهای سرزمیظی جدیدی ایجاد شیده و بوجیود
آمدن شخصیت حقوقی جدید تغییر دادن کشور به این معظی میباشد ،در مرزهیای سیرزمین آن
تغییراتی را بوجود آورد که به شظاسایی دوباره کشورها نیازی ندارد و حکومت را تغییر ادن به این
معظا است که از انقالب یا ایظکه با کودتا یا اصالح قانون اساسی صورت گرفته ،بحثی مییباشید
که به امور داخلی کشورها مربوط میباشد
از اصوح اولیه در حقوق بینالملل اصل تمایت ارضی است همه دولتها به این اصل احترام
میگهارند این را بیان میکظد که هیچ وقت سرزمین یک کشور نبایستی تحت تجاوز ،حملیه ییا
تجزیه غیرقانونی باشد معظای اصل تمامیت ارضی به این صورت تعریف میشود که به صیورت
کل مصون است و جداناپهیر میباشد و از طریق زور از خار نمیتواند تغییر یا تجزیه یابد پایه و
اسا موجود بودن یک دولت سرزمین میباشد اگر سرزمیظی نباشد هیچ دولتی نمیتواند بیودن
و موجودیت خود را اثبات کظد به همین علت میباشد که بیرای تیامین کیردن تمامییت ارضیی
دولتها توجه ویژهای را دارند تهدید یا استفاده کردن از زور در مظشور ملل متحد تمامی اعضا را
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مکلف میدارد که علیه تمامیت ارضی دولیت هیا جلیوگیری کظید اسیا میادی داشیتن دولیت
سرزمین میباشد اگر سرزمیظی وجود نداشته باشد ،دولت پایدار نمیتواند بوجود آید شاید از نرر
وسعت یکی از کشورها کوچک و آن دیگری بزرگ باشد ،اما این امر به اصل تمامیت ارضی هیچ
گونه تاثیر و دخالتی ندارد مطابق با اصل تمامیت ارضی ،سرزمین هیر کشیور (چیه بیزرگ چیه
کوچک) از تجاوز ،تهاجم یا تجزیه غیرقانونی تحت امظیت است هر مسئلهای که در کشیورها در
زمیظه انفصاح بوجود میآید مظشاء و پیدایش آن جرقهای از یک فرقه حاصل با رهبرییت فیردی
خاص شکل میگیرد در هر جظگ اقتصادی ،تجاری یا سیاسی که بوقو مییپیونیدد در مرحلیه
اوح تبعات مختلف آن گریبانگیر مردم آن کشور میشود در کشور آمریکا نیز چظین اتفاقی بوقو
پیوست و به تبع آن اولین نبرد شکل گرفت بحران اقتصادی مهمترین بحران جدایی بسیاری از
کشورها از جمله هظد و پاکستان میباشد اصل حق تعیین سرنوشت یک اصل است که بعد از به
تصویب رسیدن در مظشور ملل متحد و دو عهدنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی و فرهظگی ارزش حقوقی داشتظد با توجه به اصل حق تعیین سرنوشت ویژگییهیایی از
جمله سیاسی ،حقوقی و اقتصادی را دارد و از دو جظبه خارجی و داخلی نیز می تواند به کارگرفتیه
شود
هم اکظون برای اصل حق تعیین سرنوشت موضو تعیین سرنوشت برای مردم سرزمینهایی
که اشغاح شدهاند و تحت استعمار میباشظد بیشتر رفته و به این معظی میباشد که حق مردم هیر
سرزمین مستقلی برای انتخاب سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان میباشد دستههای ملی ،قومی
یا مههبی در داخل یک کشور برای جدا شدن و ایجاد یک دولت جدا و مستقل هیچ حقی ندارند
اما این موضو به این صورت بیان نمیشود که این گیروههیا نتوانظید از حیق تعییین سرنوشیت
استفاده کظظد آنها این حق را دارند که در کظار دیگر مردم سرزمیظشان از راه گزیظش یک دولت
دموکراتیک و شراکت داشتن در اداره کردن امور آن حق تعییین سرنوشیت خیود را دارنید ایین
حقوق را که میتوان به حق حفظ فرهظگ ،سهم داشتن از ثروت ملی و ایفیای نقیش در دولیت
متبو و حق انجام فعالیتهایی برای حفظ هویت گروهی شان دستهبظدی کرد و در قالب قیانون
اساسی به آن ها بررسی کرد از جمله تکالیفی مانظد احترام به حق مردم یک سیرزمین در جهیت
انتخاب کردن سرنوشت خودشان و رعایت کردن حقی که آنها برای برخیوردار شیدن از مظیابع
طبیعی سرزمین خودشان به سمت مظفعتشان تکالیفی دارند که بایسیتی انجیام بدهظید در واقیع
بایستی گفت که اعماح کردن حق تعیین سرنوشت این معظا را دارد که گروههای ملیی ،قیومی و
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مههبی که در یک سرزمین زندگی میکظظد ،بایستی این حق را داشته باشظد که دولتی که نماد و
نمایظده آنها میباشد و به اصلهایی مانظد دموکراسی ،عدالت ،حاکم بودن قانون و کثرتگراییی
سیاسی و فرهظگی وابسته باشد ،و استفاده کظید چییزی کیه معییار سیظجش اصیل حیق تعییین
سرنوشت نمیباشد سیستم و نرم اداری دولتها و به این صورت میباشد که بیرای گیروههیای
قومی و ملی ترتیبات آزادی و خودمختاری پیشبیظی کظید مییزان وفیاداری و تعهید نسیبت بیه
موازین حقوق بشر و به خصوص احترام گهاشتن آنها به عهدنامههایی که در حقوق بیینالملیل
مدنی و سیاسی ثبت شده موضوعی میباشد که برای پایبظدی دولیتهیا بیه اصیل حیق تعییین
سرنوشت حساب میشود اصل تعیین سرنوشت و احقاق حقوق اولیه مردم خصوصاً در کشورهای
جدید التاسیس به عظوان مبظای اساسی سایر حقوق به شمار میآید به عظوان اصلی در ماده یک
مظشور و در گروه اهداف و مقاصد بینالملل متحد یاد شده؛ مظرور مظشور از حق تعیین سرنوشت
این است که به عظوان یکی از اساسیترین و پایه روابط دوستانه مابین دولتها میباشد ابعیاد و
آثار حقوقی که این اصل دارد به شرح زیر است :تعیین حقوق مردم در جهت تعیین سرنوشیت در
ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی؛ توجه ویژه به دموکراسیی ،احتیرام بیه ارزشهیای سیظتی در
کشور جدیدالتاسیس؛ بهره مظدی مردم از حقوق اولیه در زمیظیه آزادیهیای فیردی و اجتمیاعی؛
حفظ اقلیتها از لحاا نژادی ،زبانی و قومی؛ بهرهمظدی مردم در حفیظ حقیوق شیهروندی خیود
مطابق آنچه که در کشور سابق داشتهاند
در راستای نتایج حاصل از این مقاله پیشظهاد میشود که به آثار مثبت ناشیی از حیق تعییین
سرنوشت در کشورهای استقالح یافته توجه ویژهای شود اصل تعیین سرنوشت و احقاق حقیوق
اولیه مردم خصوصاً در کشورهای جدید التاسیس به عظوان مبظای اساسی سایر حقیوق بیه شیمار
میآید به عظوان اصلی در ماده یک مظشور و در گروه اهداف و مقاصد بینالملل متحد یاد شیده؛
مظرور مظشور از حق تعیین سرنوشت این است که به عظوان یکی از اساسیتیرین و پاییه روابیط
دوستانه مابین دولتها میباشد ابعاد و آثار حقوقی که این اصل دارد به شرح زیر اسیت :تعییین
حقوق مردم در جهت تعیین سرنوشت در ابعاد سیاسیی ،اقتصیادی و اجتمیاعی؛ توجیه وییژه بیه
دموکراسی ،احترام به ارزشهای سظتی در کشور جدیدالتاسیس؛ بهرهمظدی مردم از حقیوق اولییه
در زمیظه آزادیهای فردی و اجتماعی؛ حفظ اقلیتها از لحاا نژادی ،زبانی و قومی؛ بهیرهمظیدی
مردم در حفظ حقوق شهروندی خود مطابق آنچه که در کشور سابق داشتهاند
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 عزیزی ،ستار ،رویکرد متعارض دولتها به حق تعیین سرنوشت خارجی :بررسیی نررییاتکتبی دولتها در قضیهی رأی مشورتی کوزوو ،مجلهی پژوهشهای حقوقی ،شماره 1388 ،16
 عزیزی ،ستار ،تعاملاصل تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در حقوق بینالملیل ،پاییان نامیهمقطع کارشظاسی ارشد1389 ،
 کاسسه ،انتونیو ،حقوق بین الملیل در جهیانی نامتحید ،ترجمیه مرتضیی کالنترییان ،دفتیرخدمات حقوقی بینالمللی ،چ سوم ،تهران1380،
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 کاپیتان ،تامس« ،حق تعییین سرنوشیت وحقیوق بشیر» ترجمیه هیدایت یوسیفی ،مرکیزمطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید1382 ،
 موسوی ،سیدمهدی ،اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مسئله فلسطین ،پایاننامه مقطعکارشظاسی ارشد دانشگاه تهران1387 ،
 ممتاز جمشید و رنجبریان امییر حسیین ،حقیوق بیینالملیل بشیر دوسیتانه (مخاصیماتمسلحانه داخلی) ،تهران ،میزان ،1384 ،ص44
 ممتاز جمشید و رنجبریان امییر حسیین ،حقیوق بیینالملیل بشیر دوسیتانه (مخاصیماتمسلحانه داخلی) ،تهران ،میزان ،1384 ،ص44
 نوزانی ،بهرام ،فر زاده ،سکیظه ،شیورای امظییت سیازمان ملیل متحید اصیل حیق تعییینسرنوشت ملتها با اصل حق حاکمیت ملی :مورد کوزوو ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،ساح ششیم،
شماره چهارم1390 ،
 هاشمی رضیا کالئی ،سید احمد ،صالح ابادی ،موسی ،حق تعیین سرنوشت در پرتو امظییتملی ،تهران ،انتشارات کلک زیرین ،جلد اوح ،چاپ اوح1391،
.Reference:
- Crawford, ‘the Right to Self-Determination in International Law:
Its Development and Future’, in P. Alston (ed.), Peoples’ Rights
(2001), and F. Kirgis, ‘The Degrees of Self- Determination in the
)United Nations Era’, 88 American Journal of International Law (1994
387.
- Galbreath,David J(2005), Dealing with diversity in international
law: self-determination and Statehood, The international journal of
human rights , Routledge , volume 9, Number4.
-casseseantonio,self-determination
of
peoples:alegalreappraisal,cambridge universitypress,1995,pp28-29.
- Galbreath,David J(2005), Dealing with diversity in international
law: self-determination and Statehood, The international journal of
human rights , Routledge , volume 9, Number4.
- Omar, Sidi, M. (2008), The right to self-determination and the
◊ 128

◊حق تعیین سرنوشت در پی تجزیه طلبی کشور

indigenous people of western Sahara , Cambridge review of
international affairs ,Published by: Routledge ,volume 21, Number 1.
- Van Dervyver , John D ( 2000), Self _ Determination of the
People of Quebec under international Law, Journal of international
Law and policy , Volume10, Number111-Vidmar,Jure (2010)., The
right of Self-determination and Multiparty Democracy :Two sides of
the same coin?, Human rights law review, Published by: Oxford
University Press, Volume 10, Number2.

◊ 129

