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  چکیده
یـک حـق بشـري پایـه و اسـاس سـایر        عنوان بهاصل حق تعیین سرنوشت  

هـاي   افـراد و گـروه   ۀهمـ  موجـب آن  بهدهد که  میحقوق بشري را تشکیل 
توانند امور خویش را  میمذهب  نظر از قومیت، نژاد، جنس و اجتماعی صرف

فرهنگـی در دسـت    ي مختلف سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و   اه در زمینه
این حق یک حق بشري فردي است که تک تک افـراد یـک ملـت از    . گیرند

 آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار
از ایـن اصـل    ،اي بنیادین فرديه ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادي

از قواعـد   و الملـل  بیناصل اخیر از اصول مبنایی حقوق . برده شده است نام
اول از  ۀتوان در وهل میشود که با رعایت آن  میحقوق بشري محسوب  ةآمر
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موارد نقض حقوق بشري که یکی از مصـادیق مهـم آن جلـوگیري از نقـض     
است، کاسته و در مراحل بعدي با اعطاي حق آزادي عمل بـه  
ا در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امـور سیاسـی و مـدنی    
اصل حـق تعیـین سرنوشـت تنهـا     
اي اساسی تمامی افراد جامعه 

هـاي اقلیتـی    گـروه  .شـده باشـد  
حقـوق از   ةتوانند بـراي اعـاد  

این . یک متوسل شونددمکرات
 ،هـا  دولـت با رعایت اصل حق تعیـین سرنوشـت از سـوي    

طلبی و یـا مبـارزات    مسائلی از قبیل خودمختاري، تجزیه
اط اصـل حـق   اینکه ارتبـ 
و چــه زمــانی  طلبــی و خودمختــاري چیســت

طلبـی یـا خودمختـاري    
یکی از مصادیق اعمـال حـق تعیـین سرنوشـت توسـل جوینـد، از       

هـا،   الملـل، دمکراسـی، اقلیـت   

موارد نقض حقوق بشري که یکی از مصـادیق مهـم آن جلـوگیري از نقـض     
است، کاسته و در مراحل بعدي با اعطاي حق آزادي عمل بـه  ه حقوق اقلیت

ا در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امـور سیاسـی و مـدنی    ه ملت
اصل حـق تعیـین سرنوشـت تنهـا     . ا را فراهم کردهرضایت خاطر آن ،خویش

اي اساسی تمامی افراد جامعه ه کند که حقوق و آزادي میزمانی تحقق پیدا 
شـده باشـد   تـأمین اي سـاکن در آن  ه مخصوصاً اقلیت

توانند بـراي اعـاد   میي که حقوقشان نقض گردیده ا هشد سرکوب
دمکرات غیر میز وآ هاي خشونت به راه ۀ خوددست رفت

با رعایت اصل حق تعیـین سرنوشـت از سـوي    که  در حالی است
مسائلی از قبیل خودمختاري، تجزیهمحملی براي طرح 

اینکه ارتبـ . بخش ملی به وجود نخواهد آمد آزادياي ه نهضت
طلبــی و خودمختــاري چیســت تعیــین سرنوشــت بــا تجزیــه

طلبـی یـا خودمختـاري     تواننـد بـه تجزیـه    میاي موجود در کشوري ه اقلیت
یکی از مصادیق اعمـال حـق تعیـین سرنوشـت توسـل جوینـد، از        عنوان به

  .ه بوده استاهداف اصلی تدوین این مقال
الملـل، دمکراسـی، اقلیـت    حقوق بشـر، حقـوق بـین    :هاي کلیدي واژه

  .خودمختاري، حق تعیین سرنوشت
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مـردم اسـت تـا بتواننـد سیسـتم      
المللـی بـراي خـود     بینموقعیتی 

این حق در ادبیات حقوق بشري معاصـر  
حـق تعیـین    :کـه عبارتنـد از  

. سرنوشت در قلمرو مسائل خارجی و حق تعیین سرنوشت در قلمرو مسائل داخلی
گردیـده   استقالل متجلیمختاري و یا 

 خـود  ،گردد که حق انتخـاب 
آزادي بیان، . اي مدنی و سیاسی دارد

هـاي آن حـق بنیـادین     همه و همـه جلـوه  
ق تعیین سرنوشت امـروزه چـه   

 ۀالملل به یکی از مفاهیم برجسـت 
اهمیت حق تعیین سرنوشت در 

 ةآمـر  ةعنـوان یـک قاعـد    بـه 
ي کـه تخطـی و تجـاوز از آن    
عالوه بر آمره بودن اصل حق تعیین 

دانست کـه   Erga omnesلشمول یا 
 المللی بین ۀتأیید آن در برابر کل جامع

حـق تعیـین سرنوشـت بـا      ید به این نکته نیز اشاره کرد که
یکی از علـل توجـه    و حقوق بشر پیوندي ناگسستنی دارد و

 کراسـی در حقـوق بشـر در آن اسـت کـه فقـدان دم     

  

  مقدمه
مـردم اسـت تـا بتواننـد سیسـتم       ۀناپذیر بـراي همـ   حق تعیین سرنوشت حق تخطی

موقعیتی  و اسی و اجتماعی خود را تعیین کردهاقتصادي، سی
این حق در ادبیات حقوق بشري معاصـر   .)123: 1386اخوان خرازیان، ( کنندکسب 

کـه عبارتنـد از   المللی دو نمود کلی یافته است بینو همچنین در اسناد 
سرنوشت در قلمرو مسائل خارجی و حق تعیین سرنوشت در قلمرو مسائل داخلی

مختاري و یا خارجی حق تعیین سرنوشت در حق خودبعد 
گردد که حق انتخـاب  می این حق در حق انتخاب فردي متجلی و بعد داخلی

اي مدنی و سیاسی دارده حقوق و آزادي ۀهاي گوناگونی در عرص جلوه
همه و همـه جلـوه   غیره،ردد و آزادي انتخاب شغل وآزادي ت
ق تعیین سرنوشت امـروزه چـه   ح ،در واقع .)130 :1382 فاطمی، قاري سید(هستند 

الملل به یکی از مفاهیم برجسـت  بینحقوق  ۀحقوق داخلی و چه در عرص ۀدر عرص
اهمیت حق تعیین سرنوشت در . است المللی و حقوق بشري تبدیل شده بینحقوقی 
بـه و حقوق بشر تـا آنجاسـت کـه آن را     الملل بینحقوق 

ي کـه تخطـی و تجـاوز از آن    ا به گونـه  ،کنند میی و حقوق بشري شناسایی الملل بین
عالوه بر آمره بودن اصل حق تعیین . دشو می وجبها را م المللی دولت بینمسئولیت 
لشمول یا ا توان این اصل را از تعهدات عام می ،سرنوشت

تأیید آن در برابر کل جامعو  آن سایر کشورها متعهد به رعایت موجب به
ید به این نکته نیز اشاره کرد کهبا ،عالوه بر آن. شوند می

و حقوق بشر پیوندي ناگسستنی دارد و دمکراسیمسائلی چون 
حقـوق بشـر در آن اسـت کـه فقـدان دم      کراسـی و دم ۀاین حق به مسئل



یک حق بشري فردي است که تک تک افراد یک 
و  گـردد کـه حقـوق بشـر     مـی 
ازآنجاکـه  ، دیگر عبارت به ؛تأمین شده باشد

است تـا دسـت   تشکیل نظام حقوق بشر، پاسداري و حفاظت از حقوق افراد 
تـوان ایـن    میانسانی تضمین کند، 

البتـه در خصـوص اینکـه دارنـدگان حـق تعیـین       
دانـان   هـا، هنـوز در بـین حقـوق    

در  به معناي مـردم و  peopleة 
ا و مـردم  هـ  گروهـی دارنـدگان ایـن حـق را ملـت     

افراد  ارندگان این حق، تک تک
ایـن   نـد، ا را شـکل داده هاي مردمی مختلـف  

نه  بدان معناست که حقوق بشر از حیث مفهومی و فلسفی مبتنی بر رهیافتی فردي و

 چـه حـق تعیـین سرنوشـت حقـی متعلـق بـه       
 :Vidmar, 2010) فردي فرو کاسته خواهـد شـد  

ي ا اشـاره  هـیچ  است که در آن
آیـد کـه بـه طـور      میبه حقوق جمعی بشري نشده و صرفاً سخن از حقوقی به میان 

این در حالی است که گروه دوم از نویسندگان، اصل حق تعیـین سرنوشـت را   
آنهـا معتقدنـد   . نماینـد  میقلمداد 
هـا   ی به مردم تمامی ملتالملل

ی مربوط به حق الملل بینحقوقی 
کسـانی کـه اسـتحقاق     عنـوان 

                                                                
1. All peoples have the right of self
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

  .ا نقض حقوق بشر در آن همراه استي بهرکشور

  تعریف اصل حق تعیین سرنوشت. 1
یک حق بشري فردي است که تک تک افراد یک  ۀاصل حق تعیین سرنوشت به مثاب

مـی بوده و این حق زمـانی محقـق    ملت از آن برخوردار
تأمین شده باشداعضاي آن جامعه  ۀهاي اساسی هم آزادي
تشکیل نظام حقوق بشر، پاسداري و حفاظت از حقوق افراد  ۀفلسف

انسانی تضمین کند،  ۀها را از حداقل زندگی شایستنکم، برخورداري آ
البتـه در خصـوص اینکـه دارنـدگان حـق تعیـین       . حق را حقی فردي قلمداد نمـود 

هـا، هنـوز در بـین حقـوق     ه مردم هستند یا ملتسرنوشت به معناي دقیق کلم
ة واژ ۀعلت این اختالف ترجم. وجود دارد اختالف نظر

گروهـی دارنـدگان ایـن حـق را ملـت      1.استیک مشترك میثاقین  مادة
ارندگان این حق، تک تککنند که د میگروهی دیگر چنین استدالل  دانند و می

هاي مردمی مختلـف   اي گوناگون و تودهه بوده که ملت بشر
بدان معناست که حقوق بشر از حیث مفهومی و فلسفی مبتنی بر رهیافتی فردي و

  .جمعی است
چـه حـق تعیـین سرنوشـت حقـی متعلـق بـه       اگر گروه اول بر این باورند کـه 

فردي فرو کاسته خواهـد شـد   هاي اما در نهایت به حق ،استه گروه
است که در آن )1948( جهانی حقوق بشر ۀبه اعالمی آنها ةاشار .(240

به حقوق جمعی بشري نشده و صرفاً سخن از حقوقی به میان 
  .شخصی تعلق دارد هر برابر به

این در حالی است که گروه دوم از نویسندگان، اصل حق تعیـین سرنوشـت را   
قلمداد  ،فرد هر نه حق و حق مردم عنوان بهحقی جمعی و 

الملل بین ۀین سرنوشت، حقی است که توسط جامعحق تعی
حقوقی اعطا شده است و براي اثبات مدعاي خود به اسناد 

عنـوان  بـه که همواره به مـردم   کنند میاشاره  تعیین سرنوشت
                         

All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their 
status and freely pursue their economic, social and cultural development. 
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 .(Gudeleviciute, 2005: 51)کننـد  
 برخـی از  استدالل این گروه بر این مبناست که به ویژگی جمعی بودن ایـن حـق در  

 یـک مـادة   همچنین و 2منشور ملل متحد
 ،يحقوق اقتصاد المللی بینثاق 
 ن آنمفـاد ایـن اسـناد مبـی     از طرف دیگـر 

 خواسـت واقعـی مـردم داشـته و    

از نظر سازمان ملل متحد، زمانی که صحبت از حق تعیـین سرنوشـت مردمـان    
انسانی است که براي برقراري یک موجودیـت  

» ی مشـترك اسـت  داراي تمـایل 
ـ  » مـردم « ةواژ تـوان گفـت کـه     رداللـت ب

با هویت گروهی مانند ملت، مردمان تحت استعمار و نژادپرسـتی و  
اما گروهی از نویسندگان بر ایـن  

ی یـک  المللـ  بـین قـوانین   چهـارچوب 
ردمی که حق جمعـی بـراي   

بـه رسـمیت شـناخته     ،اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی خـود دارنـد     
کشـورهایی از جملـه    ویـژه  به

الزم بـه   .ندا بولیوي، کلمبیا و اکوادور این حق را براي مردم بومی به رسمیت شناخته
توسـط   یت شناختن حقوق جمعی مـردم بـومی  

، در سـازمان ملـل   وجـود  بـااین 
ملت مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد و ایـن شناسـایی را      

                                                                
ی بـراي  المللـ  بـین تـرویج همکـاري اجتمـاعی و اقتصـادي     

احترام به اصل حقوق برابر  ا، مبتنی بر
  :ازمان ملل متحد به قرار زیر است

روابط دوستانه در بین ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق 
  .و خودمختاري ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی براي تحکیم صلح جهانی

3. International Covenant on Civil and Political Rights
4. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

کننـد   ، نگاه میبرخورداري از حق تعیین سرنوشت را دارند
استدالل این گروه بر این مبناست که به ویژگی جمعی بودن ایـن حـق در  

منشور ملل متحد یکو  551ی و از جمله مواد الملل بیناسناد 
ثاق یو م 3یاسیو س یحقوق مدن المللی بینثاق یمشترك م

از طرف دیگـر  .اشاره شده) 1966( 4یو فرهنگ یاجتماع
خواسـت واقعـی مـردم داشـته و    که حق تعیین سرنوشت ارتبـاط نزدیکـی بـا     ستا

  .بایست به طور آزادانه بیان شود می
از نظر سازمان ملل متحد، زمانی که صحبت از حق تعیـین سرنوشـت مردمـان     

انسانی است که براي برقراري یک موجودیـت   ۀصی از جامعانوع خ«شود، هدف  می
داراي تمـایل  ،ي مشـترك ا آینده تأمین منظور بهو  قادر به عملکرد،

تـوان گفـت کـه    می یکل به طور .)33-34 :1374 هشیش،(
با هویت گروهی مانند ملت، مردمان تحت استعمار و نژادپرسـتی و   غالباًایی ه انسان
اما گروهی از نویسندگان بر ایـن   .)2: 1387امیدي، ( هاي قومی و مذهبی دارد اقلیت
چهـارچوب اي قومی در ه روهگ ند که مردم بومی یا ا عقیده

ردمی که حق جمعـی بـراي   م عنوان بها هبه این معنی که آن ،آیند میملت به حساب ن
اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی خـود دارنـد      ۀتعقیب توسع

بهبعضی از قوانین اساسی ملی، در ، حال بااین. شوند مین
بولیوي، کلمبیا و اکوادور این حق را براي مردم بومی به رسمیت شناخته

یت شناختن حقوق جمعی مـردم بـومی  ذکر است که مکزیک قبل از به رسم
بـااین . این حق را به رسـمیت شـناخت   سازمان ملل متحد

ملت مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد و ایـن شناسـایی را       عنوان بهمتحد، مردمان بومی 

                         
تـرویج همکـاري اجتمـاعی و اقتصـادي      متحد ملزم بـه سازمان ملل «. 1

ا، مبتنی بره میان ملتآمیز  دستیابی به روابط دوستانه و مسالمت
 ».ستاه ملتو اصل تعیین سرنوشت 

ازمان ملل متحد به قرار زیر استمقاصد س: منشور سازمان ملل متحد مادة یک. 2
روابط دوستانه در بین ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق  توسعۀ: مادة یک بند دوم

و خودمختاري ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی براي تحکیم صلح جهانی
on Civil and Political Rights 
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 قـرار داد تـوان بـه آسـانی مـورد انکـار      

به حمایت از حقوق مردم بومی پرداخته شده اسـت  
برابـري   امـه ن مقاولهاین . ی کار، اشاره کرد

دهد و حتی حقـوق عمـومی   
 الزم بـه ذکـر اسـت کـه     .کنـد 

پیشـبرد یکپـارچگی    منظـور  
فرهنگ بومی، حفظ سرزمین و حقوق مربوط بـه منـابع طبیعـی و عـدم تبعـیض در      

توان به اقدامات شوراي حقـوق بشـر کـه بـه     
خصصـی بـا   از جملـه برگـزاري سـمیناري ت   

در  نتـایج حاصـل از ایـن سـمینار    
هـاي اقلیـت و در قالـب     اي اساسـی گـروه  

بـر اهمیـت    کـه تقـدیم گردیـد   
Cunneen & Schwartz, 2001: 440(.   ایـن

ی ماننـد فنالنـد، نـروژ و سـوئد،     
اي اقلیتـی را  هـ  روهگ  ،مدنی و سیاسی

مـورد   ،حـق تعیـین سرنوشـت   

ا چیزي جز حاصـل جمـع حـق تعیـین     
کـالن و سـرزمینی، در نهایـت    

واقـع بـدون پـذیرش حـق      
؛ اد نظري خود را از دست خواهد داد

پـس دلیلـی    ،فردي حق تعیین سرنوشت نداشـته باشـند  
بـه همـین دلیـل     .د هم از چنین حقی برخوردار باشند

است که حق تعیین سرنوشت در منشـور ملـل متحـد در کنـار ضـرورت رعایـت و       
فـاطمی،   قـاري سـید  ( هاي بنیادین فردي ذکر شـده اسـت  

تـوان بـه آسـانی مـورد انکـار       مـی ن ،ایی که وجود دارده محدودیت رغم به
(Overmyer & Zquez, 1998-2000: 17).  

به حمایت از حقوق مردم بومی پرداخته شده اسـت   از جمله اسنادي که در آن
ی کار، اشاره کردالملل بینسازمان  169 ۀنام توان به مقاوله می

دهد و حتی حقـوق عمـومی    میقرار  تأییدرا مورد  آنها مردم بومی و فرهنگ خاص
کنـد  مـی مربوط به استقالل داخلی مـردم بـومی را مطـرح    

 بـه و  ها دولتاخیر نقاط مثبتی را در وظایف  ۀنام مقاوله
فرهنگ بومی، حفظ سرزمین و حقوق مربوط بـه منـابع طبیعـی و عـدم تبعـیض در      

  .مطرح نموده است ،اي رفاه اجتماعیه حوزه
توان به اقدامات شوراي حقـوق بشـر کـه بـه      می مواردي که ذکر شد،عالوه بر 

از جملـه برگـزاري سـمیناري ت    ،بوده اه نوعی معطوف به حقوق اقلیت
نتـایج حاصـل از ایـن سـمینار     .اشاره نمود نیز ها و اجراي عدالت موضوع اقلیت

اي اساسـی گـروه  ه خصوص وضعیت حقوق بشر و آزادي
تقـدیم گردیـد    گزارشی به شوراي حقوق بشر سازمان ملـل متحـد  

Schwartz, 2001: 440( داشـت  تأکیدها  حقوقی اقلیت شناسایی نظام

ی ماننـد فنالنـد، نـروژ و سـوئد،     ي خـود از کشـورهای  ا اي دورههـ  شورا در گـزارش 
مدنی و سیاسییک میثاق حقوق  مادة در تطابق با وضوح و به
حـق تعیـین سرنوشـت    نفـع  ذي عنوان بهگروهی از مردم و همچنین  عنوان به

  .)Henriksen, 2008: 37( دادقرار شناسایی 
ا چیزي جز حاصـل جمـع حـق تعیـین     ه در مجموع حق تعیین سرنوشت ملت

کـالن و سـرزمینی، در نهایـت     ةحق انتخاب افـراد در حـوز  . اد نیستسرنوشت افر
 در ا متجلی گشته وه حق تعیین سرنوشت ملت عنوان به

اد نظري خود را از دست خواهد دادبنیا ه انتخاب فردي، حق تعیین سرنوشت ملت
فردي حق تعیین سرنوشت نداشـته باشـند   صورت بهاگر افراد بنابراین، 

د هم از چنین حقی برخوردار باشندوجود ندارد که گروهی از افرا
است که حق تعیین سرنوشت در منشـور ملـل متحـد در کنـار ضـرورت رعایـت و       

هاي بنیادین فردي ذکر شـده اسـت   آزادي وق واحترام به حق

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
خودمختاري
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طلبی و حقوق  است تا قبل از ورود به بحث تجزیه
  .اي وارد بر اصل حق تعیین سرنوشت بپردازیم

  
؛ )(Hasani, 2002: 314 اسـت  رانگیز مطـرح 

سیاست و  ةدو حوز هر مفهوم حق تعیین سرنوشت، منشاء بحث و جدل در
، با وجود 1960 ۀپردازان غربی در ده

قسـمتی از   عنـوان  بـه حـق تعیـین سرنوشـت    
اي مجمـع  هـ  تعهدات منشور ملل متحد اشاره شده بود، ادعا کردند که چون قطعنامه

اجـراي حـق تعیـین     ةدربـار 
مـادة   هفتمبند   سرنوشت تغییر نکرده و این حق در حد یک اصل باقی مانده است و

اسـت  ور سازمان ملل متحد دفاع مؤثري علیه اجراي اصل تعیـین سرنوشـت   

 ی اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و حقـوق    
تدریج مورد شناسـایی   بهحق تعیین سرنوشت 

تیمـور   ۀالمللـی دادگسـتري نیـز در قضـی    
ور بـراي  آ اعالم کرد که حق تعیین سرنوشت مردم که داراي خصوصیت الزام

توان  می. استمعاصر  الملل بین
تعیین سرنوشـت مطـرح   حق یا اصل بودن 

عنـوان یکـی از    بـه المللـی   یست و حق تعیین سرنوشت مردم مکرراً در اسـناد بـین  
Raic, 2002: 145(.  

از  در بیان ایـن حـق   شایسته است
 :اسـت کـه   ین خاطراصل به ا

اي حقـوقی متمـدن   هـ  یکی از اصول کلی حقوقی مشـترك در تمـامی نظـام   
                                                                
1. Declaration on principles of International law Concerning friendly relations and Cooperation 
among States (1970). 
2. Case concerning East Timor (PORTUGAL v
Available at : http:// www. icj- 
3&case= 84&k= 66&p3= 5 

است تا قبل از ورود به بحث تجزیهدر اینجا الزم  .)101-100: 1389
اي وارد بر اصل حق تعیین سرنوشت بپردازیمه ا به تبیین محدودیته اقلیت

  هاي وارد بر اصل حق تعیین سرنوشت محدودیت. 1- 1
رانگیز مطـرح ب اصلی چالش عنوان بهحق تعیین سرنوشت 

مفهوم حق تعیین سرنوشت، منشاء بحث و جدل در ،رو ازاین
پردازان غربی در ده برخی نظریه). Jaber, 2010: 3( حقوق بوده است

حـق تعیـین سرنوشـت     به 1960 1دسامبر 14 ۀقطعنام اینکه در
تعهدات منشور ملل متحد اشاره شده بود، ادعا کردند که چون قطعنامه

دربـار  چیـز  هـیچ  ور نیسـتند، آ عمومی سازمان ملل متحد الـزام 
سرنوشت تغییر نکرده و این حق در حد یک اصل باقی مانده است و

ور سازمان ملل متحد دفاع مؤثري علیه اجراي اصل تعیـین سرنوشـت   منش دو
  .)90-91: 1380زاده،  امین(

ی اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و حقـوق    الملل بینبعدها با تصویب دو میثاق 
حق تعیین سرنوشت  ۀ، مسئل1966مدنی و سیاسی در سال 

المللـی دادگسـتري نیـز در قضـی     بـین  دیوان ی قرار گرفت والملل بین ۀجامع
اعالم کرد که حق تعیین سرنوشت مردم که داراي خصوصیت الزام 2شرقی

بینکشورهاست، یکی از موضوعات اساسی حقوق  ۀهم
حق یا اصل بودن  ۀچنین نظري دیگر مسئل ۀگفت که با ارائ

یست و حق تعیین سرنوشت مردم مکرراً در اسـناد بـین  ن
145( تأکید قرار گرفته استناشدنی مردم مورد  حقوق سلب

شایسته است رسد که بر اساس مطالب ذکرشده به نظر می
اصل به ا اطالق .عبارت اصل حق تعیین سرنوشت استفاده شود

یکی از اصول کلی حقوقی مشـترك در تمـامی نظـام    عنوان به
                         

International law Concerning friendly relations and Cooperation 

Case concerning East Timor (PORTUGAL v. AUSTRALIA), Judgment of 30 June 1995, 
 cij. org/ docket /index.php?sum= 430& code= pa&p1= 3&p2= 



ا و تک تـک  ه یک حق ذاتی براي ملت
  .هم در منشور و هم در میثاقین به رسمیت شناخته شده است

 رغـم  بهتوان گفت که  مییین سرنوشت 
توان اسـتحکام   مین اعتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی مبنی بر آمره بودن این اصل،

ی دیگـر از جملـه اصـل    المللـ 
تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسـل بـه زور و ممنوعیـت مداخلـه در     

  :باید توجه داشت که
چـون و   بـی  ي احتراما لرعایه

دفی اسـت بـراي سـازمان ملـل متحـد و      
ازمان ملـل  کنند مشترکاً یا منفرداً با هماهنگی بـا سـ  

 ا در تعیین سرنوشت خود بـه حـق حکومـت بـر    
هـدف احتمـالی و    عنوان بهاستقالل فقط 

  .)76 مادة( هاي تحت قیمومیت پذیرفته شده است
ا داشتند کـه مواضـع خـود را    

  .حفظ کنند 73مادة شرایط کلی 
ي بـراي تضـمین روابـط    ا وسـیله 

مد آشـکار  اپی ،؛ بنابراینارزشی نداشت
ممکن بود یـا   ،شد میآن این بود که اگر سبب بروز اختالف و درگیري بین کشورها 

کشوري را ندهد و باعث  ۀتجزی
اولـی   ۀتمامیـت ارضـی کشـورها از اهمیـت درجـ     

 حکومـت بـر   ،کند که منظور از اصل مـورد بحـث  

هنـوز هـم    ،ي صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد
بـه علـت    ونت و نافرمانی مدنی در اقصی نقـاط مختلـف جهـان و   

در اموري مانند نادیده گرفتن حق تعیین 

یک حق ذاتی براي ملت عنوان به :ین دلیل کهه او حق ب ،پذیرفته شده
هم در منشور و هم در میثاقین به رسمیت شناخته شده است ،افراد بشري

یین سرنوشت اي وارد بر اصل تعه در مورد محدودیت
اعتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی مبنی بر آمره بودن این اصل،

المللـ  بـین در مقایسه با سایر اصـول   چندانی براي این اصل
تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسـل بـه زور و ممنوعیـت مداخلـه در     

باید توجه داشت که عالوه بر آن. ل شدقائ ها دولتامور داخلی دیگر 
لرعایها این اصل متضمن تعهدي نیست که قدرت الزم. 1

دفی اسـت بـراي سـازمان ملـل متحـد و      هـ  منزلۀ بهبلکه  ،چراي آن را تضمین نماید
کنند مشترکاً یا منفرداً با هماهنگی بـا سـ   میکه تعهد  کشورهاي عضو آن،

  .)20-56مادة ( متحد آن را تعقیب کنند
ا در تعیین سرنوشت خود بـه حـق حکومـت بـر    ه عبارت حق ملت معموالً. 2

استقالل فقط . خود و نه کسب استقالل، تعبیر شده است
هاي تحت قیمومیت پذیرفته شده است آن هم فقط در مورد سرزمین

ا داشتند کـه مواضـع خـود را    اي استعماري این امکان ره امپراتوري ،در واقع. 3
شرایط کلی  ةیک سیستم قیمومت و در محدود ۀدر سای
وسـیله  ا در تعیـین سرنوشـت خـود   هـ  حق ملـت . 4
ارزشی نداشت بود و به نفس خود جویانه میز و صلحآ مودت

آن این بود که اگر سبب بروز اختالف و درگیري بین کشورها 
  .شد میبایستی کنار گذاشته  می

تجزی ةشود که اجاز میاین اصل تا جایی پذیرفته . 5
تمامیـت ارضـی کشـورها از اهمیـت درجـ     ، 1945از همـان سـال    .آن نشود

کند که منظور از اصل مـورد بحـث   میبرخوردار بود و این امر ثابت 
  .خود بود و نه استقالل
ي صورت گرفته توسط سازمان ملل متحدها تالشامروزه با وجود 

ونت و نافرمانی مدنی در اقصی نقـاط مختلـف جهـان و   وقوع جنگ، خش
در اموري مانند نادیده گرفتن حق تعیین  ویژه بهاختالفات گوناگون مردم با حاکمیت 

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 
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Idowu, 2008:(. اي ه حتی در بررسی
مطلق بشـري نیسـت و   المللی نیز پذیرفته شده که حق تعیین سرنوشت یک حق 

(Vidmar, 2010:.  
اعمـال اصـل حـق تعیـین      ر گردید، یکی از موانـع موجـود در  

شـده   هاي مطرح با بررسی پرونده
هاي اجراي  نتیجه رسید که محدودیت

مثال در میثاق حقـوق مـدنی و   
اي قـومی، مـذهبی یـا    ه سیاسی، حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهایی که اقلیت

طور طبیعی اگر حقوق این افراد از 
 بـه وجـود  طلبی و خودمختاري 

ل تمامیـت ارضـی بـه تجزیـه یـا      
مـانعی اساسـی در راه اعمـال حـق تعیـین      

اي اقلیتـی را در خـود جـاي نـداده     
مشـکلی کـه   . نباشـد  اي آنان درگیـر 

اي هـ  ند، خواسـته هسـت  ی اکثـر کشـورها بـا آن مواجـه    
ن کشـورها در خصـوص   وجـود در آ 

، اسـت ا بـر اسـاس اصـل حـق تعیـین سرنوشـت       
ي نامعقول اسـت و باعـث   ا خواسته
چـون نقـض   همدر مواردي  

ي معقـول و  ا خواسـته  عنـوان 
هـا   حقـوق اقلیـت   ویـژه  بهراهکاري جدي در جهت کاهش موارد نقض حقوق بشر 

سـوابق   در ادامه به بررسی این مقوله و

 .خـورد  مـی بـه چشـم    اه تاریخی براي حمایت از اقلیت

Idowu, 2008: 43-44( ها وجود دارد دولتسرنوشت آنها توسط 

المللی نیز پذیرفته شده که حق تعیین سرنوشت یک حق  بین
(Vidmar, 2010: 240) خواهد بود رو بهرو هایی با محدودیت بالطبع

ر گردید، یکی از موانـع موجـود در  ذکطور که  همان
با بررسی پرونده. طلبی و خودمختاري است بحث تجزیه ،سرنوشت
نتیجه رسید که محدودیتتوان به این  میی دادگستري الملل بیندر دیوان 

مثال در میثاق حقـوق مـدنی و    عنوان به. حق تعیین سرنوشت امروزه نیز وجود دارد
سیاسی، حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهایی که اقلیت

طور طبیعی اگر حقوق این افراد از ه ب اعمال شده و ،وجود دارد هازبانی زیادي در آن
طلبی و خودمختاري  حق تجزیه آنها یده گرفته شود، برايدولت نادطرف 

ل تمامیـت ارضـی بـه تجزیـه یـا      با لحـاظ اصـ   الملل بینحقوق  ازآنجاکهاما . آید می
مـانعی اساسـی در راه اعمـال حـق تعیـین       ،بنـابراین  ؛منفی داردطلبی نگاهی  جدایی

  .شود میسرنوشت ایجاد 

  اه حقوق اقلیت. 2
اي اقلیتـی را در خـود جـاي نـداده     ه توان یافت که گروه میکمتر کشوري را امروزه 

اي آنان درگیـر ه باشد و با مسائل و مشکالت ناشی از خواسته
ی اکثـر کشـورها بـا آن مواجـه    المللـ  بـین  ۀامروزه، در عرص

وجـود در آ م غیـرة اي قومی، ملی، نژادي، زبـانی و ه اقلیت
ا بـر اسـاس اصـل حـق تعیـین سرنوشـت       هـ آن طلبی یـا خودمختـاري   تجزیه

خواسته الملل بیني که از نظر کشورها و حقوق ا خواسته
 حال، بااین. شود پاره شدن اعضا می سازي و تکه لکانیزهبا

عنـوان  بـه بایـد   گزینـه  فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، این
راهکاري جدي در جهت کاهش موارد نقض حقوق بشر 

در ادامه به بررسی این مقوله و الزم است تا؛ بنابراین، مورد توجه قرار گیرد
  .تاریخی آن پرداخته شود

تاریخی براي حمایت از اقلیت ةبه طور کلی پنج دور



 1812دوم از  ةدور. ادامه یافتـه اسـت  
جنگ جهانی اول شروع  سوم از

میالدي آغـاز و تـا شکسـتن    
تـا بـه    آخرین دوره نیز از زمان شکستن دیوار برلین آغاز و

هـا   ا صـرفاً از نـوع خاصـی از اقلیـت    
مثـال در قـرن    عنـوان  به. ا توجهی نشده است

ناشناخته بـود و بـراي همـین هـم     
از مباحـث   عنـوان بخشـی   بـه 
بـه   20شود و در قـرن   میاي سیاسی آغاز 

در این زمان است  ،در واقع .
سیاسی که صرفاً در صالحیت داخلـی  

ی بـه آن  المللـ  بـین یکی از مباحث مهم حقوق بشري 
مـود بیشـتري   ملل توجه به ایـن مسـئله ن  

. ذهبی اشـاره شـد  م هاي ملل نیز به حمایت از حقوق اقلیت
 قـدري  بها ایجاد کرد، در زمان خود 

خواهـان اجـراي آن سیسـتم در قـرن     
ا در تعیین سرنوشت خود، این سـؤال مطـرح   
تعریـف مـردم بـراي دسـتیابی بـه حـق تعیـین        

ا بـا ادعـاي   هـ  گیرند؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده کـه اقلیـت  
 ءی از مـردم و جـز  گروهـ  عنوان

مردم بر اسـاس خصوصـیات خاصـی ماننـد     
طـور کـه در    همـان  ،گیـرد  مـی 

ا هـ  مردم و در خصوص اقلیـت 
که هنوز تعریـف روشـن و    درحالی

بـه طـور   ) مردم(طالح که این اص
اختصـاص   آنهـا  هاي فرهنگی

  .)(Pentassuglia, 2002: 307 گیرند

ادامه یافتـه اسـت   1812شروع و تا  17اول از اواسط قرن  ةدور
سوم از ةدور. یابد میاول ادامه  جهانی آغاز و تا پایان جنگ

میالدي آغـاز و تـا شکسـتن    1945سال  چهارم از ةدور. یابد میادامه  1945و تا سال 
آخرین دوره نیز از زمان شکستن دیوار برلین آغاز و و ه دارددیوار برلین ادام

ا صـرفاً از نـوع خاصـی از اقلیـت    هـ  در خالل ایـن دوره . تداوم یافته است امروز
ا توجهی نشده استه اقلیت ۀحمایت به عمل آمده و به بقی

ناشناخته بـود و بـراي همـین هـم     ، اقلیتی به نام اقلیت زبانی براي بشریت 17و  16
بـه  اهـ  بحث اقلیـت . شد مینیازي به حمایت از آن دیده ن

اي سیاسی آغاز ه ، با رشد تئوري19قرن  الملل بینحقوق 
.)131-132: 1382 لسانی،(رسد  میاوج شکوفایی خود 

سیاسی که صرفاً در صالحیت داخلـی   ۀها از یک مسئلا و حقوق آنه که بحث اقلیت
یکی از مباحث مهم حقوق بشري  عنوان بهاست خارج و ه دولت
ملل توجه به ایـن مسـئله ن   ۀتأسیس جامعبعد از آن با . شود میتوجه 

ملل نیز به حمایت از حقوق اقلیت ۀیافت و در میثاق جامع
ا ایجاد کرد، در زمان خود ه ملل براي حمایت از اقلیت ۀمکانیزمی که جامع

خواهـان اجـراي آن سیسـتم در قـرن      دانان حقوقپیشرفته و کامل بود که بسیاري از 
ا در تعیین سرنوشت خود، این سـؤال مطـرح   ه در بحث حقوق اقلیت. حاضر هستند

تعریـف مـردم بـراي دسـتیابی بـه حـق تعیـین         ةمحـدود  درا ه شود که آیا اقلیت می
گیرند؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده کـه اقلیـت   میسرنوشت قرار 

عنوان بهداشتن حق تعیین سرنوشت در امورشان، خود را 
مردم بر اسـاس خصوصـیات خاصـی ماننـد     در واقع، توصیف . کنند میا توصیف هآن
مـی صـورت   غیرههویت قومی مشترك و ،اریخ، فرهنگت

مردم و در خصوص اقلیـت  ةچنین تعریفی از واژ 1989در سال  گزارش یونسکو
درحالیی مربوط، الملل بیناز طرف دیگر، اسناد . ارائه شد

که این اص دهند میند، نشان ا مردم ارائه نداده ةصریحی از واژ
هاي فرهنگی ساکنان یک سرزمین فارغ از خصیصه ۀسنتی براي هم

گیرند میا نیز در تعریف آن قرار ه داده شده است و اقلیت

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 
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هـم بـه نحـو کلـی بـه بحـث       
حقوق  ،منشور 55 مادةهمچنین 

بند   در این دو ماده مجدداً حقوق بشري مطرح و مفاد
  .تکرار گردید

یـت از  ، اقـدام بـه حما  27 مـادة 
همچنـین در  ). 133-132: 1382

مجمـع عمـومی در مـورد حقـوق افـراد متعلـق بـه        
خصـوص برابـري حقـوق     در

 هـا  دولت ۀهمچهار مادة  یک
تبعیضـی   هیچ اي اساسی را بدون

مجمع عمومی در مورد حقوق افـراد متعلـق   
کنوانسیون اروپایی حمایـت  چهار 

تا در برابر قانون بـا   نیز آمده است که این افراد حق دارند
 ۀایـن برابـري در کلیـ   . هـا حمایـت کنـد   

کنوانسیون (باید موجود باشد 
 مبـارزه بـا  (کنفرانس جهـانی  

 2001کـه در سـال   ) اعمـال ناشایسـت  
را تشویق به اعمال تدابیر مناسب جهت دسترسـی همگـانی   

 هـا  دولـت خـود از   15 مـادة 
اي اساسـی،  هـ  تا تمامی افراد بتوانند به حقوق بشر و آزادي

کنوانسـیون  ( اساس اصل تساوي، عـدم تبعـیض و مشـارکت کامـل دسـت یابنـد      
1382: 137- 136.(  

هاي گذشـته و   که در ظرف سال
المللی را به حقـوق نادیـده    بین
شـاهد   1990ۀو اوایـل دهـ   1980

هـاي انسـانی    ا بـا درد و رنـج  
در ایـن دوران  . همـراه بـوده اسـت   

هـم بـه نحـو کلـی بـه بحـث        آن ملل متحد، تنها در دو مـاده و  سازمان منشور
همچنین  و یک مادة سومبند  . پرداخته است اه اقلیتپیرامون 

حقوق بشري مطرح و مفاد ۀعنوان یک مقول بها را ه اقلیت
تکرار گردید) 1948( جهانی حقوق بشر ۀاعالمی دو ازمادة  یک

مـادة نیـز در   1966میثاق حقـوق مـدنی و سیاسـی    
1382 لسـانی، ( هاي مذهبی، نـژادي و زبـانی کـرد    اقلیت
مجمـع عمـومی در مـورد حقـوق افـراد متعلـق بـه         1992دسامبر  18 ۀاعالمی ۀمقدم

در: اي نژادي، زبانی، ملی و مـذهبی آمـده اسـت   ه اقلیت
یکبند ا اعم از بزرگ و کوچک در ه مردان و زنان و ملت

اي اساسی را بدونه آزادي اشکال حقوق بشر و ۀتا کلی ندا موظف شده
مجمع عمومی در مورد حقوق افـراد متعلـق    ۀاعالمی(افراد قرار دهند  ۀدر اختیار هم

چهار مادة در ). 1992اي ملی، قومی و زبانی، ه به اقلیت
نیز آمده است که این افراد حق دارند) 1995(اي ملی ه اقلیت از

هـا حمایـت کنـد   برابـر از آن  بقیه برابر باشند و قانون به نحو
باید موجود باشد  غیرهسیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و هاي زمینه

کنفرانس جهـانی   سه از مادة). 1995لی، اي مه اروپایی حمایت از اقلیت
اعمـال ناشایسـت    سـتیزي و  نژادپرستی، تبعیض نژادي، بیگانـه 

را تشویق به اعمال تدابیر مناسب جهت دسترسـی همگـانی    ها دولتتشکیل گردید، 
مـادة این کنوانسـیون در  . نماید میغیره به امکانات پزشکی و

تا تمامی افراد بتوانند به حقوق بشر و آزادي خواهد تضمین نمایند می
اساس اصل تساوي، عـدم تبعـیض و مشـارکت کامـل دسـت یابنـد       بر

1382 لسانی،( )تبعیض نژادي و المللی علیه نژادپرستی بین
که در ظرف سالباري  ، وقایع تلخ و اندوهآنچه ذکر شد وجود  با

بین ۀمحقق گردید، بار دیگر توجه جامع در اروپا ویژه به
1980 ۀدر پایـان دهـ  . ها جلـب نمـود   اقلیت ةگرفته شد

ا بـا درد و رنـج  همیزي بودیم که گسترش آنآ اي بسیار خشونته ستیزه
همـراه بـوده اسـت    غیـره ا وهـ  ، آوارگی انبـوه انسـان  اپذیرن توصیف



ـ    ۀفروپاشی اتحاد شوروي سـابق و تجزی
گیـرد   مـی ا سرچشمه ه ا از نارضایتی اقلیت
بـر  . ندا شده دیده گرفتهه مدت زمانی طوالنی نا

بـا تصـویب    1992دسـامبر   
راجع به حقوق اشـخاص متعلـق   

ا یکـی  ه نشان داد که هنوز حقوق اقلیت
در ایـن اعالمیـه    .)150-149
اي ملی یا قومی، مذهبی ه اقلیت

افـراد  . تمهیدات و اقدامات الزم را انجام دهند
بایـد از حـق تعیـین سرنوشـت در     

برخـوردار باشـند و    غیـره اعی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادي و
مشارکت فعال در تصمیمات ملی خود داشته باشند و بتوانند آزادانه با افـراد و اتبـاع   

خـود بپردازنـد،    و به ترویج فرهنگ، زبان، مـذهب و سـنن  
ص با شود که انجام آن موارد خا

  .نداشته باشد
اي ملـی خـود را بـه    هـ  ا و برنامـه 

اي هـ  ع و خواسـته ا بتواننـد بـه منـاف   
 ۀایـن اعالمیـه بـه وظیفـ     هفـت، هشـت و نـه   

بـه ایـن نکتـه اشـاره      و نیـز  
بـا  مغـایرت   کـه در  مبادرت به انجام اقـداماتی نماینـد  

اي هـ  پس زمانی که حقـوق خـاص گـروه   
گ و سـنن خـویش، حـق    حق انجام مراسم مذهبی، حق حفظ فرهن

یـري، حـق اسـتخدام عمـومی پیـروان مـذاهب اقلیـت        
ا نادیده گرفته شود، این امـر نارضـایتی   

                                                                
1. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities,47/135 on 18 December 1989
2. http://www2.ohchr.org/English/law/minorities.htm

ـ  اي جدیدي ایجاد شد که ناشی از ه درگیري فروپاشی اتحاد شوروي سـابق و تجزی
ا از نارضایتی اقلیته بسیاري از این درگیري. یوگسالوي بود

ه مدت زمانی طوالنی ناا و تبعیضی است که اعتراض ةکه زاد
 18 این اساس، مجمع عمـومی سـازمان ملـل متحـد در    

راجع به حقوق اشـخاص متعلـق    ۀتحت عنوان اعالمی ،با وفاق عام 135/47 ۀقطعنام
نشان داد که هنوز حقوق اقلیت 1اي ملی یا قومی، مذهبی و زبانیه به اقلیت

150: 1384زمـانی،  ( جهانی اسـت هاي  دغدغه ترین مهماز 
اقلیتکشورهاي عضو باید در حفظ هویت : آمده است که

تمهیدات و اقدامات الزم را انجام دهند ۀانی کوشا باشند و در این راه کلیو زب
بایـد از حـق تعیـین سرنوشـت در      غیـره اي قومی، زبانی، مذهبی وه متعلق به اقلیت

اعی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادي واي مختلف اجتمه حوزه
مشارکت فعال در تصمیمات ملی خود داشته باشند و بتوانند آزادانه با افـراد و اتبـاع   

و به ترویج فرهنگ، زبان، مـذهب و سـنن   دیگر تماس برقرار کنند
شود که انجام آن موارد خا میاعمال حقوقشان داده  ةها اجازآن جایی بهالبته تا 

نداشته باشد یی مغایرتالملل بین قوانین ملی یا استانداردهاي
ا و برنامـه هـ  هم وظیفه دارند سیاست ها دولتدر مقابل 

ا بتواننـد بـه منـاف   هـ آن موجـب  بها ه ي طراحی کنند که اقلیتا گونه
هفـت، هشـت و نـه   در مواد . مشروع خود دست پیدا کنند

 تأکیدا ه در جهت تحقق بخشیدن حقوق اقلیت ها دولت
مبادرت به انجام اقـداماتی نماینـد   نباید ا نیزه اقلیت گردد که می

پس زمانی که حقـوق خـاص گـروه    2.باشد متحداهداف و اصول سازمان ملل 
حق انجام مراسم مذهبی، حق حفظ فرهن از جمله( اقلیتی

یـري، حـق اسـتخدام عمـومی پیـروان مـذاهب اقلیـت        گ تصمیم ۀمشارکت در پروس
ا نادیده گرفته شود، این امـر نارضـایتی   هتوسط دولت یا حکومت حاکم بر آن )غیرهو

                         
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities,47/135 on 18 December 1989. 
http://www2.ohchr.org/English/law/minorities.htm 
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اي ناشـی از آن بـه   هـ  که براي جبران محرومیـت 
مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد   
بستگی خاصی بین مفاهیم حق تعیـین  

  .)Kovacs, 2003: 439( هاي قومی وجود دارد
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهایی کـه  
. مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

خلق استفاده شـده کـه بـه معنـاي     
 اشخاص متعلـق بـه چنـین   . 

و در مـواردي ماننـد    اهـ  ایی نباید حقوقشان در ارتباط با دیگر اعضاي گـروه 
بان مادري، مورد انکار قرار حفظ فرهنگ خودي، اظهار عقیده و یا حتی استفاده از ز

اساسـی اسـت    ا براي خودمختاري حقی
 مـادة  موجـب  بهست که ا رو

 ۀنگـی، کلیـ  و حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فره 

اقتصـادي،   ۀها وضع سیاسی خود را تعیـین و توسـع  
چنـدان  » خلق« و » اقلیت«واژگان 

 ا مـدعی حـق  هـ  اي زیادي وجود دارد که اقلیت
میثـاق   یـک  و 27د به خاطر همین ارتباط مواد 

بـه   27 مادةحسن نیت حقوق مقرره در 
ا به محـض کسـب یـک وضـعیت     

زمـانی،  ( انـد  به سوي کسب استقالل سیاسـی گـام برداشـته   
اي هـ  خلـق  ةهـم دربردارنـد  

اول  ۀبـدین لحـاظ، در وهلـ   
مـردم،   ةه اصـل خـودگردانی، احتـرام بـه اراد    

بـه   ویـژه  بـه کند و  میامور سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
شـان را   المللـی  بینوضعیت  

که براي جبران محرومیـت  پی داشته و طبیعی است ا را درهآن
مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد   تعیین سرنوشت، بر اساس طرحی که اعمال حق 

بستگی خاصی بین مفاهیم حق تعیـین   هم ،رو همیناز ؛متوسل شوند ،ارائه داده است
هاي قومی وجود دارد سرنوشت، خودمختاري و حقوق اقلیت

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهایی کـه  
مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   ،وجود دارد هااي قومی، مذهبی یا زبانی در آنه اقلیت

خلق استفاده شـده کـه بـه معنـاي      ةاز واژ الزم به ذکر است که در این قسمت بعضاً
. استت یا مردم یک کشور مل ،رت عام صورت بهاقلیت یا 

ایی نباید حقوقشان در ارتباط با دیگر اعضاي گـروه ه اقلیت
حفظ فرهنگ خودي، اظهار عقیده و یا حتی استفاده از ز

ا براي خودمختاري حقیه حق اقلیت .)Van der vyver, 2000: 13( گیرد
رو ؛ ازاینگیرد می نشئتا از آن ه که بسیاري از حقوق ملت
و حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فره  ،سیاسی و یک میثاقین حقوق مدنی

  .ها داراي حق خودمختاري هستند خلق
ها وضع سیاسی خود را تعیـین و توسـع   حق مزبور خلق موجب به

واژگان . کنند می تأمینعی و فرهنگی خود را آزادانه اجتما
اي زیادي وجود دارد که اقلیته دور از هم نیستند و در عمل نمونه

د به خاطر همین ارتباط مواد رس میند و به نظر ا شده خودمختاري
حسن نیت حقوق مقرره در تمایلی به اعطاي با  ها دولتاست که برخی 

ا به محـض کسـب یـک وضـعیت     ه ا ندارند، زیرا تجربه نشان داده که اقلیته اقلیت
به سوي کسب استقالل سیاسـی گـام برداشـته    معموالً ،فرهنگی مستقل

هـم دربردارنـد   ،اهـ  خلـق  ةواژ یک،مادة در معناي  .)180-177: 1384
بـدین لحـاظ، در وهلـ   . مستقل اي غیره است و هم سرزمین کشورهاي مستقل

ـ   ها دولتاین ماده  ه اصـل خـودگردانی، احتـرام بـه اراد    ي عضـو را ملـزم ب
امور سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ۀدهی آزادان سامان

 ،دهد که خود میمستقل اجازه  ملل تحت استعمار یا غیر
  .)177-180: 1384زمانی، ( معین کنند



ی در قبـال حـق تعیـین    المللـ 
س واقعیـات موجـود، از   اسـا 
، حتـی  کاسسـه بـه نظـر   . شکل گرفتـه اسـت  

نـاظر بـر حقـوق     1966از جملـه میثـاقین   
بـا قاطعیـت تعریـف و تجـویز نشـده اسـت،       
روابط دوستانه و سـند پایـانی   
ن حـق تعیـین سرنوشـت از یـک سـو و حمایـت از       

 هـا  دولت .)15 :1387 امیدي،
از یک . اند دوري گزیده ،قائل به پیوند باشد

تعیـین سرنوشـت کـه مسـاوي بـا      
طلبی باشد مخالفـت شـدید دارد و حتـی ممکـن اسـت چنـین تفسـیري بـه         

ا هـ  ریزي شدید منجر شـود و از سـوي دیگـر، رعایـت حقـوق افـراد و گـروه       
و کـاري  ساز ، به نظر کاسسه

وي با صـحه گذاشـتن   . است
ي اهـ  اقلیت ةرانس امنیت و همکاري اروپا دربار

ا و هـ  کارهاي تحقق حـق تعیـین سرنوشـت گـروه    
 اي قومی عبارت از تقویت اعمال مثبت، حقـوق مشـارکتی و اعطـاي میـزان    

15(.  

هاي  ایی که اقلیته اصل حق تعیین سرنوشت در جامعه
. ی مطـرح باشـد  المللـ  بـین یـک اصـل حقـوقی    

توانند با رویکـرد بـه    می ،گردیده است
ایـن اصـل حقـوقی    . حق تعیین سرنوشت بنماینـد 

میـز  آ چرا که از طریق مسـالمت 
امـا زمـانی کـه دولـت در کنتـرل      
                                                                
1. The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 1975, 14 I.L.M. 
1292 (Helsinki Declaration) Available at: 

المللـ  بـین  ۀ، دیـدگاه جامعـ  رغم همۀ آنچه بیان شـد  به
اسـا  انه و برکار محافظها بسیار محتاطانه، ه سرنوشت اقلیت

شکل گرفتـه اسـت   الملل بینمحور بودن نظام  جمله دولت
از جملـه میثـاقین    ،یالمللـ  بینمفهوم نمایندگی نیز در متون 

بـا قاطعیـت تعریـف و تجـویز نشـده اسـت،        ،مدنی، سیاسی، فرهنگـی و اقتصـادي  
روابط دوستانه و سـند پایـانی    ۀالمللی، میثاقین، اعالمی بیناسناد  ترین مهم که طوري به

ن حـق تعیـین سرنوشـت از یـک سـو و حمایـت از       همگی بی 1975،1هلسینکی در 
امیدي،(اند  تفاوت آشکاري قائل شدهاز سوي دیگر، ا ه اقلیت

قائل به پیوند باشد آشکارا از تدوین اسنادي که بین این دو
تعیـین سرنوشـت کـه مسـاوي بـا       موسـع حـق   ی بـا تفسـیر  المللـ  بـین  ۀسو، جامعـ 

طلبی باشد مخالفـت شـدید دارد و حتـی ممکـن اسـت چنـین تفسـیري بـه          جدایی
ریزي شدید منجر شـود و از سـوي دیگـر، رعایـت حقـوق افـراد و گـروه        خون

به نظر کاسسه. است شناخته شده ها دولتوظایف  ةدر زمر» ها اقلیت«
است» خودمختاري« ،دهد میکه این دو را به یکدیگر آشتی 

رانس امنیت و همکاري اروپا دربارنشست کارشناسان کنف«بر مصوبات 
کارهاي تحقق حـق تعیـین سرنوشـت گـروه    معتقد است که از جمله راه» ملی

اي قومی عبارت از تقویت اعمال مثبت، حقـوق مشـارکتی و اعطـاي میـزان    ه اقلیت
15 :1387 امیدي،( وجهی خودمختاري به آنهاستقابل ت

  طلبی اي تحقق جداییه شرط پیش. 3
اصل حق تعیین سرنوشت در جامعه ،طور که مذکور گردید همان

یـک اصـل حقـوقی     عنوان بهتواند  میشده دارند  سرکوب
گردیده استا نقض هي که حق آنا شده هاي سرکوب جامعه

حق تعیین سرنوشت بنماینـد  ةالمللی اعاد بیناین اصل حقوقی 
چرا که از طریق مسـالمت  ،حق نیست ةاستار رویکرد به خشونت براي اعادخو
امـا زمـانی کـه دولـت در کنتـرل       ،توان به حق تعیین سرنوشت دست یافـت  میهم 

                         
The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 1975, 14 I.L.M. 

Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm 

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
خودمختاري
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تواند این رویکـرد   می ،جامعه اقلیتی تن ندهد
قـاموس،  (آمیز به خشونت گراییده و مسیر غیر دمکراتیک را در پیش گیـرد  

تحـت شـرایط بسـیار دشـوار     
ایـن شـرایط   . در نظـر گرفـت  

مقامات اصلی دولت حاکمـه بـه طـور مـداوم و مسـتمر از اعطـاي حقـوق        

  ؛ها را زیر پا بگذارند
ود دولت را ساختار خ چهارچوب

ت یا حکومت مبتنی بـر  انکار حق اساسی داشتن نماینده در حکوم
نژادي هاي  طلبی براي گروه نمایندگی به نفس خود متضمن مشروعیت ادعاي تجزیه

پرسـت حاکمیـت دارد، طبیعـی    
 شـان حـق وجـود داشـته باشـد کـه خود     

حـق تعیـین سرنوشـت در برابـر     
آن براي ملت مـورد تبعـیض   

 عنـوان  بـه طلبـی مـواردي را   
د تنهـا در صـورت وجـود ایـن شـرایط اسـت کـه        

  .)18-21: 1380موسوي، 

ال کـه آیـا حکومـت دمکراتیـک اسـت یـا       

ي طـرح شـده   به نحو اراد و 

خواست عموم باشد نه خواست قشـر  
                                                                
1. http://www.irbar.com/law_articles

جامعه اقلیتی تن ندهد ۀاست و به این خواست اکثریتی ۀمعجا
آمیز به خشونت گراییده و مسیر غیر دمکراتیک را در پیش گیـرد   مسالمت

1389 :92(.  
تحـت شـرایط بسـیار دشـوار     «: دارد مـی در این زمینه پروفسور کاسسه اظهـار  

در نظـر گرفـت   اي نـژادي هـ  طلبی را براي اقلیـت  توان حق جدایی می
  :عبارتند از

مقامات اصلی دولت حاکمـه بـه طـور مـداوم و مسـتمر از اعطـاي حقـوق        . 1
  ؛هاي نژادي خودداري کنند مشارکتی به گروه

ها را زیر پا بگذارندبه طور فاحش و سیستماتیک حقوق اساسی آن. 2
چهارچوبمیز در آ امکان رسیدن به راه حلی مسالمت. 3

انکار حق اساسی داشتن نماینده در حکوم ،؛ بنابراینرد کنند
نمایندگی به نفس خود متضمن مشروعیت ادعاي تجزیه

  1.نیست
پرسـت حاکمیـت دارد، طبیعـی    حکـومتی نژاد  در مواردي که در یک سرزمین،

حـق وجـود داشـته باشـد کـه خود      است که بـراي ملـت مـورد تبعـیض ایـن     
حـق تعیـین سرنوشـت در برابـر      ،با لحـاظ ایـن مفهـوم    .دنرا تعیین کن شانسرنوشت

آن براي ملت مـورد تبعـیض    موجب بهشود که  میپرستی و تبعیض نژادي اعمال نژاد
طلبـی مـواردي را    دانان براي تحقق جدایی حقوق. حق جدایی وجود دارد

د تنهـا در صـورت وجـود ایـن شـرایط اسـت کـه        ن معتقد کنند و میشرط ذکر  پیش
موسوي، (دایی یک ملت را قابل اعمال دانست توان حق ج می

  :ن شرایط به طور مختصر عبارتند ازای
ال کـه آیـا حکومـت دمکراتیـک اسـت یـا       ؤپاسخ به این سـ  نوع حکومت و *

  خودکامه؟
 انی، مذهبیروه متشکل زباین ادعا توسط یک گ *

 ؛اند هدف دور هم گرد آمده باشد نه گروهی که بدون
خواست عموم باشد نه خواست قشـر   ،خواست جدایی یا ارتباطی این گروه *

                         
http://www.irbar.com/law_articles-data base/3777/3779 



 ؛گروه، نقض سیستماتیک حقوق باشد
جـدایی وجـود نداشـته    یگري جز 

نـژادي وجـود دارد کـه بـا      و
ا، هـ  ا، ایرلنـدي هـ  کبکـی  ها، کشمیري

از جمله مردمانی هستند که خواهـان دسـتیابی و اعمـال حـق تعیـین      

ایی که پروفسور کاسسه ارائه نموده و چه آن شـرایطی  
مشـمول   صـرفاً  داننـد،  مـی الزم 
ا را بـه سـایر   هـ تـوان آن  مـی شوند و 
کننـد،   مـی ا زنـدگی  هـ در آننیـز  

ي حـق  که بـراي اعطـا   است
عـم از نـژادي، قـومی،    هـاي مختلـف ا  

نوشتشان بایـد مـورد توجـه قـرار     
کراتیکـی کـه   دم میـز و یـا مسـیر غیـر    

بـه سـه شـکل خودمختـاري، ایجـاد      
بـه   که در ادامه و بود طلبی خواهد

. گرفـت  مـی نشین تعلق  هاي مستعمره
اي هـ  اي اقلیت قومی و دیگر اقلیـت 

اي حاکم، عمومـاً بـا   ه اکثریت
ا شده اسـت کـه جـدایی، تنهـا     

بـدین   عنوان یـک حـق قـانونی،   
اي بزرگی از جهان در ه ا اعطا شود، بخش

 ؛اي خاص و طبقه
گروه، نقض سیستماتیک حقوق باشد مبناي ادعاي این *
یگري جز حل د راه هیچ براي حفظ حقوق این گروه *

 .باشد
و گروه قومی، زبـانی  5000روز حداقل در جهان ام

کشمیري«. کنند میدولت زندگی  189یکدیگر در داخل 
از جمله مردمانی هستند که خواهـان دسـتیابی و اعمـال حـق تعیـین       غیرهها و تامیل

  .)18-21: 1380سوي، مو(» هستندسرنوشت خویش 
ایی که پروفسور کاسسه ارائه نموده و چه آن شـرایطی  هلذکر چه آنا شرایط فوق

الزم  طلبـی  بـراي جـدایی  آنهـا را  دانـان   حقـوق که سایر 
شوند و  میاي نژادپرست نه اي تحت حکومته سرزمین
نیـز  اي مختلف دیگـري  ه ها و ملیت ا که گروهه سرزمین

است رسد این شرایط، شرایطی معقول مینظر ه ب. تسري داد
هـاي مختلـف ا   طلبی به گروه خودمختاري یا جدایی و تجزیه

نوشتشان بایـد مـورد توجـه قـرار     در صورت نقض حق تعیین سر غیرهملی، زبانی و
میـز و یـا مسـیر غیـر    آ الزم به توضیح است رویکرد خشونت .دگیر

بـه سـه شـکل خودمختـاري، ایجـاد       ،هاي اقلیتی در پـیش گیرنـد   ممکن است گروه
طلبی خواهد به دنبال آن تجزیه بخش ملی و اي آزاديه نهضت

  .به آنها خواهیم پرداخت طور مختصر

  خودمختاري. 3- 1
هاي مستعمره طور سنتی حق خودمختاري تنها به جمعیتبه 

اي اقلیت قومی و دیگر اقلیـت ه اي اخیر این مفهوم را گروهه در دهه ،حال بااین
اکثریت ازآنجاکه. ندا متعدد در بسیاري از کشورها اختیار کرده

ا شده اسـت کـه جـدایی، تنهـا     د متعددي ادعدر موار ،کنند میخودمختاري مخالفت 
عنوان یـک حـق قـانونی،    بههرچند استناد به خودمختاري . ممکن است ةچار

ا اعطا شود، بخشه نديب معناست که اگر به بسیاري از گروه

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
خودمختاري
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طـور   همان. نامیده شده است
مختـاري،  انـد، راه حـل بـازگردانی حـق خود    

 جهت حل این مشـکل از  دانان
ا را بـرآورده و نیازهـاي   ه ند که بتواند خواسته

فـن  ( ناراضـی را برطـرف سـازد   
از جمله در  ی والملل بینالزم به توضیح است که در اسناد 

اعطاي اسـتقالل   ةسازمان ملل دربار
فرهنگـی   سیاسی و حقوق اقتصادي،

  .، به حق خودمختاري اشاره شده است

  بخش ملی در راه احقاق حق تعیین سرنوشت
هایی است که به نـام   از رخدادهاي مهم دوران بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور گروه
ي قدرتمند با ها دولتاز زمانی که 

ا را ه برخی از سرزمین ،اي اقتصادي و سیاسی
اما مردمان ایـن  . مستعمره در جهان پدید آمدند

بیدار شدند و براي رهایی از انقیاد و دسـتیابی بـه اسـتقالل، بـا     
مارگر به ستیز و پیکـار  ي متجاوز و استع

هـاي   بخش بـود و سـپس نهضـت   
آسیا و دیگر نقاط جهان، از جمله کوبـا، چـین، الجزایـر و کشـورهاي     

دوران ا و پایـان  هـ  از زمانی کـه حـق تعیـین سرنوشـت ملـت     
بخـش در   هاي رهـایی  ی مورد توجه قرار گرفت و نهضت

. ا مطـرح شـد  هـ بـراي شـناخت آن  
ا، کوشیده است تعریفـی  ه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت از این نهضت

المللی شـود،   بین ۀعرص ا در

 تأکیدایش، با ه بر این اساس، مجمع عمومی سازمان ملل در بسیاري از قطعنامه

نامیده شده است» سازي نیزهبالکا«گرفت که  خواهند معرض چیزي قرار
انـد، راه حـل بـازگردانی حـق خود     سـاخته  ن متعددي مطرحنویسندگاکه 

دانان حقوقدستیابی به خودگردانی است، هرچند برخی از 
ند که بتواند خواستها سیستم فدرال حکومتی حمایت کرده

ناراضـی را برطـرف سـازد   اي هـ  اي اقلیت قومی و دیگر اقلیـت ه راستین گروه
الزم به توضیح است که در اسناد  .)145-146: 1378گالن، 
سازمان ملل دربار 1960 ۀ، اعالمی1948جهانی حقوق بشر  ۀاعالمی

سیاسی و حقوق اقتصادي، حقوق مدنی، همچنین در میثاقین به کشورها و
، به حق خودمختاري اشاره شده است1966 ر سالاجتماعی د و

بخش ملی در راه احقاق حق تعیین سرنوشت اي آزاديه ایجاد نهضت. 2-3
از رخدادهاي مهم دوران بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور گروه

از زمانی که . کنند میي استعماري مبارزه ها قدرت یک ملت با
اي اقتصادي و سیاسیه اربرد زور و براي دستیابی به هدفک

مستعمره در جهان پدید آمدند عنوان بهایی ه تسخیر کردند، سرزمین
بیدار شدند و براي رهایی از انقیاد و دسـتیابی بـه اسـتقالل، بـا      تدریج بهمستعمرات 

ي متجاوز و استعها دولت بخش، با هاي رهایی تشکیل نهضت
  .پرداختند
بخش بـود و سـپس نهضـت    افریقا شاهد تشکیل اولین نهضت رهایی ةقار

آسیا و دیگر نقاط جهان، از جمله کوبـا، چـین، الجزایـر و کشـورهاي      ةدیگر در قار
از زمانی کـه حـق تعیـین سرنوشـت ملـت     . یی ظاهر شدندافریقا

ی مورد توجه قرار گرفت و نهضتالملل بین ۀستعمار در عرصا
بـراي شـناخت آن   نیـز هانی مطرح شدند، تعاریف مختلفی ج ۀجامع

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت از این نهضت
ا درهنمنطقی که موجب وجاهت قانونی و مشروعیت نبرد آ

  .)29: 1386صادقی حقیقی، (ارائه دهد 
بر این اساس، مجمع عمومی سازمان ملل در بسیاري از قطعنامه



اي تحـت  هـ  یک اصـل و حـق خودمختـاري سـرزمین    
خودمختـاري و  ایی نامیده است که براي 

پرست، در راه احقاق حـق تعیـین   
هـاي   نهضـت  ۀالمللی نیـز مسـئل  
یـک کنفـرانس   در پی تشکیل 

شردوستانه و تعمیم این حقـوق، دو پروتکـل   
اي مسـلحی نامیـده   هـ  بخش گروه

صـادقی  ( کنند می سرنوشت با استعمار مبارزه

شـدند،   بخش در مجمع عمومی سـازمان مطـرح  
ا در سـه  هـ  بر مشروعیت کاربرد زور توسط این گـروه 

حیطه، یعنی نبرد با استعمار، اشغال سرزمین توسط بیگانه و تبعـیض نـژادي اسـتوار    
معتبرترین سند در مـورد نفـی اسـتعمار، منشـور ملـل متحـد اسـت کـه         

مجمع عمـومی سـازمان   . یافته است
 ۀدن بـه اسـتعمار را در قالـب اعالمیـ    

اي تحت اسـتعمار تصـویب کـرد و بعـد از تصـویب آن،      
در سـال  . اعـالم اسـتقالل کردنـد   

ی سازمان ملل اعالم کرد که تداوم اسـتعمار در تمـامی اشـکال و    
به  ،اینبنابر ؛شود میابعاد آن، یک جنایت است و تخلف از منشور ملل متحد دانسته 

یک حق پذیرفته است،  عنوان
پذیرفتـه   الملـل  بینتابعان حقوق 

با اعـالم پایـان دوران اسـتعمار، حـق     
ی مطرح گردید و بـراي مـردم تحـت    
مفهـوم ایـن اصـل کـه عمـدتاً در ارتبـاط بـا جریـان         

تواننـد بـا    مـی ا هـ  ملـت  ۀهمـ 
صادقی حقیقـی،  ( سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند

یک اصـل و حـق خودمختـاري سـرزمین     عنوان به بر حق خودمختاري
ایی نامیده است که براي ه بخش را گروه هاي رهایی استعمار، نهضت

پرست، در راه احقاق حـق تعیـین   هاي نژاد رژیمرهایی از استعمار و اشغال بیگانه و 
المللی نیـز مسـئل   بیندر برخی اسناد . کوشند میسرنوشت ملت خود 

در پی تشکیل  1977که در سال  بخش مطرح شده است، چنان رهایی
شردوستانه و تعمیم این حقـوق، دو پروتکـل   نظر در حقوق بدیپلماتیک براي تجدید

بخش گروه هاي رهایی نهضت هاتصویب شد که در یکی از آن
سرنوشت با استعمار مبارزه ند که براي دستیابی به حق تعیینا شده

  .)29: 1386حقیقی، 
بخش در مجمع عمومی سـازمان مطـرح   هاي رهایی از زمانی که نهضت
بر مشروعیت کاربرد زور توسط این گـروه  تأکیدتالش این رکن همواره 

حیطه، یعنی نبرد با استعمار، اشغال سرزمین توسط بیگانه و تبعـیض نـژادي اسـتوار    
معتبرترین سند در مـورد نفـی اسـتعمار، منشـور ملـل متحـد اسـت کـه         . بوده است

یافته است آن به این موضوع اختصاص 12و 11اي ه فصل
دن بـه اسـتعمار را در قالـب اعالمیـ    ا مبنی بر پایـان دا ه نیز طرح جنبش غیر متعهد

اي تحت اسـتعمار تصـویب کـرد و بعـد از تصـویب آن،      ه استقالل کشورها و ملت
اعـالم اسـتقالل کردنـد    1960 ۀهاي مستعمره در اوایل دهـ  بیشتر سرزمین

ی سازمان ملل اعالم کرد که تداوم اسـتعمار در تمـامی اشـکال و    مجمع عموم 1970
ابعاد آن، یک جنایت است و تخلف از منشور ملل متحد دانسته 

عنوان بهی آن را الملل بین ۀاعتبار اصل استعمارزدایی که جامع
تابعان حقوق  عنوان به که اند بخش شکل گرفته هاي رهایی نهضت

با اعـالم پایـان دوران اسـتعمار، حـق     . ا هم مشروعیت یافته استهند و نبرد آنا شده
ی مطرح گردید و بـراي مـردم تحـت    الملل بین ۀها نیز در عرص تعیین سرنوشت ملت

مفهـوم ایـن اصـل کـه عمـدتاً در ارتبـاط بـا جریـان         . انقیاد به رسمیت شناخته شد
همـ که ح شده و تکامل یافته، این است یی مطرداز استعمار

سیاسی خود را آزادانه تعیین کننداز این حق، سرنوشت گیري  بهره
1386 :33-32(.  

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
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قانونی اسـت و مقبولیـت و    
. ناشی از اعمال همین حق اسـت 

 رغـم  بـه ي سوسیالیستی و ها
با این اسـتدالل کـه چـون    . ي غربی، به رسمیت شناخته شده است

ا نیز قابـل  همردمشان هستند، اعمال خشونت آن
ا این است که مظهـر  هبه این معنی که مبناي مشروعیت توسل به زور آن

یجـاد تغییـرات   اراده و خواست مردمی هستند که بـراي تعیـین سرنوشـت خـود و ا    
 الملـل  بـین تابعان حقوق  عنوان

-32(.  

 ،ي برخـوردار از حاکمیـت  هـا 
ی حـق جـدایی و تجزیـه را بـه     
در این خصوص ناظر بر مردمی است که تحـت قـدرت   
رنـد و از ایـن حیـث، حـق تعیـین سرنوشـت در       

ر یـا اسـتعمارگر   گصورت اعمال، به اختالل در تمامیت ارضی سرزمین دولت اشـغال 
اي برخـوردار از حـق تعیـین سرنوشـت     

منـد   ها از حق تجزیه بهرهشود که آن

هـاي مسـتعمراتی    ي مانند موقعیت
 ۀند یا حـق تعقیـب و دسترسـی بـه توسـع     

به رسـمیت شـناخته شـده     ،

Referonle re Secession of Quebec 
دولتی که بر کل مردم یا جمعیتـی کـه در سـرزمینش اقامـت     
و بر مبناي تساوي و بدون تبعیض، اصل تعیین سرنوشـت را  
از حق حمایـت در قبـال تمامیـت ارضـی     

 ةشد ها یک حق پذیرفته اصل تعیین سرنوشت ملت
ناشی از اعمال همین حق اسـت  ،خشب مشروعیت کاربرد زور توسط مبارزان رهایی

ها دولتمبناي تالش کشورهاي جهان سوم و  حقی که بر
ي غربی، به رسمیت شناخته شده استها دولتمخالفت 

مردمشان هستند، اعمال خشونت آن ةاراد ةبخش نمایند هاي رهایی نهضت
به این معنی که مبناي مشروعیت توسل به زور آن ؛توجیه است

اراده و خواست مردمی هستند که بـراي تعیـین سرنوشـت خـود و ا    
عنوان بهکنند و  می سرزمینشان پیکار ةاساسی سیاسی و ادار

-33: 1386صادقی حقیقی، ( اند مورد پذیرش قرار گرفته

  طلبی تجزیه. 3- 3
هـا  دولـت شـدت از تمامیـت ارضـی     الملل به بینحقوق 

ی حـق جـدایی و تجزیـه را بـه     المللـ  بین ۀجامع ،در نتیجه ؛آورد میحمایت به عمل 
در این خصوص ناظر بر مردمی است که تحـت قـدرت    استثنا(شناسد  میرسمیت ن

رنـد و از ایـن حیـث، حـق تعیـین سرنوشـت در       استعماري یا اشغال نظامی قـرار دا 
صورت اعمال، به اختالل در تمامیت ارضی سرزمین دولت اشـغال 

اي برخـوردار از حـق تعیـین سرنوشـت     هـ  راجع به مردم یا گروه .)گردد میمنتهی ن
شود که آن مین ز این استحقاق حقوقی نتیجه گرفتهداخلی، ا

  .)212-213: 1385کاسسه، ( تندهس
ي مانند موقعیتا لعادها طلبی تنها تحت شرایط فوق ق تجزیهح

ند یا حـق تعقیـب و دسترسـی بـه توسـع     ایی که مردم تحت ستم هسته موقعیت یا
،فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و یا سیاسی خود را ندارند

  .)Henriksen, 2008: 38( است
Quebec ۀدیـوان عـالی کانـادا در قضـی     ،1988در سال 

دولتی که بر کل مردم یا جمعیتـی کـه در سـرزمینش اقامـت      :درستی اظهار داشت به
و بر مبناي تساوي و بدون تبعیض، اصل تعیین سرنوشـت را   کند دارند حکومت می

از حق حمایـت در قبـال تمامیـت ارضـی      نماید، در ترتیبات داخلی خود رعایت می



زمانی کـه از یـک گـروه نـژادي در     
شـود،   نمـی  آید، حق تجزیـه ناشـی  

 .)212-213: 1385کاسسـه،  
، توسـل بـه   1949ژنو  ۀیک ضمیمه به کنوانسیون چهارگان

بخش به رسمیت شناخته شـده کـه بـراي دسـتیابی بـه      
ي ثالـث از نظـر حقـوقی    ها دولت

د، نـ کن خشـی کـه گـروه نـژادي را رهبـري مـی      
با وجود این، ). ندا از کمک به حکومت مرکزي منع شده

. کشور برخـوردار نیسـت   ۀاین حق یا مجوز قانونی براي تجزی
. بخـش ملـی محقـق گـردد     پیامـد طبیعـی جنـگ آزادي   

-213: 1385کاسسه، ( تجزیه نگاه منفی دارد

وجه از  هیچ ، بهالملل بینحقوق 
در بهتـرین   .»کند میطلبانه در پوشش حق تعیین سرنوشت حمایت ن

هروندان به این معناست که تمام شـ 
گونه تغییري در تمامیـت ارضـی یـا    

و بـر  آمیز  جز با توافقات صلح
خواه اقلیتی را اکثریت سـرکوب کنـد و   
اي اقلیتی که در پی خودمختـاري یـا الحـاق بـه     

وق بشر شکایت کرد که دولـت  
استفاده از حق تعیـین سرنوشـت بـراي    

به استدالل رئـیس قبیلـه،   به جاي پاسخ 
عنوان اعضـاي   بهحاضر به استماع این دعوا نشد و استدالل کرد که این حق به افراد، 

ق تعیـین سرنوشـت، تـا جـایی کـه      
                                                                
1. Rosalyn Higgins 
2. Mikmaq 

زمانی کـه از یـک گـروه نـژادي در     . الملل برخوردار است خود بر مبناي حقوق بین
آید، حق تجزیـه ناشـی   دسترسی برابر به حکومت جلوگیري به عمل می

کاسسـه،  ( توانـد متوسـل بـه زور شـود     مـی  درحقیقت این گروه
یک ضمیمه به کنوانسیون چهارگان ةراپروتکل شم موجب به

بخش به رسمیت شناخته شـده کـه بـراي دسـتیابی بـه       اي آزاديه براي نهضت زور
دولتدر نتیجه، ( توانند به آن متوسل شوند اهدافشان می

خشـی کـه گـروه نـژادي را رهبـري مـی      ب اي آزاديهـ  مجاز هستند که جنبش
از کمک به حکومت مرکزي منع شده که درحالیمساعدت نمایند، 
این حق یا مجوز قانونی براي تجزیاز  ،گروه مورد بحث

پیامـد طبیعـی جنـگ آزادي    عنوان بهتواند  تجزیه تنها می
تجزیه نگاه منفی دارد المللی هنوز به بین ۀخالصه آنکه جامع

212(.  
حقوق «: دارد که میدر این زمینه اظهار 1روزالین هیگینز

طلبانه در پوشش حق تعیین سرنوشت حمایت ن ادعاهاي جدایی
به این معناست که تمام شـ  شان، حق مردم براي تعیین سرنوشت خودحالت

گونه تغییري در تمامیـت ارضـی یـا     هیچ .حق دارند در امور سیاسی مشارکت ورزند
جز با توافقات صلح کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، بهاستقالل سیاسی 

خواه اقلیتی را اکثریت سـرکوب کنـد و   . اساس منشور این سازمان، پذیرفتنی نیست
اي اقلیتی که در پی خودمختـاري یـا الحـاق بـه     خواه جدایی سیاسی و جغرافیایی بر

  .کشور اصلی است، آسان باشد
وق بشر شکایت کرد که دولـت  حق ۀبه کمیت 2میک مک ۀهنگامی که رئیس قبیل

استفاده از حق تعیـین سرنوشـت بـراي     ة، به این قبیله اجازیکمادة  موجب به کانادا
به جاي پاسخ  دهد، این کمیته میتشکیل حکومت مستقل ن

حاضر به استماع این دعوا نشد و استدالل کرد که این حق به افراد، 
ق تعیـین سرنوشـت، تـا جـایی کـه      حـ  .تعلق ندارد، بلکه متعلق به ملت است گروه
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ی المللـ  بـین دیـوان   »ۀپیشـ  سیاسـت 
ا هـ  ناپذیري ملت ، جانشینماکیاولی

دیدگاه تاریخی، حق تعیین سرنوشت بـراي  
از ایـن دوره   امـا به استقالل به کار رفته است، 
معقول بوده است، خودمختاري 

مجمـع  . نـد ا ي مستقل محروم شده
اي هـ  جهانی اعطاي استقالل به کشورها و ملت
به قدر روشن ساخت که اعطاي حق تعیین سرنوشت 

تالشی که وحـدت ملـی و تمامیـت ارضـی کشـوري را      
» یر با مفـاد منشـور سـازمان ملـل اسـت     

ا شـده  کنند تا از کشور موجود جد
طلبـی در   دعاوي تجزیه .)246

مـوارد، ایـن    گونـه  ایـن در . بیشتر موارد ناشی از عملکرد دولت توتالیتر بـوده اسـت  
 انـد  کشورها فراهم کرده ۀاند که زمینه را براي تجزی

حتـی   .کننـد  مـی اي متعددي زنـدگی  
 مختلف ساکن در یک کشـور، بیشـتر  

ایـن احسـاس تمـایز     مجزا تلقی کرده و
یـا   وـ  در موقع درخواست رسمی براي جدایی ارضی جهت تشکیل کشوري جدید

تـدابیر قابـل    ر بـوده و در حـد  
 ـ  ی موجود مطـرح اسـت  مختاري داخلی از کنترل نظام سیاس

کـه حقـوق   ازآنجا .)246: 1373
 طلبی نگاهی منفی یت ارضی به موضوع تجزیه یا جدایی

طرفــداران  ۀشــده از ناحیــ اســتدالالت ارائــه

سیاسـت « مربوط بـه نماینـدگان سـازمان ملـل و قضـات     
ماکیاولیاز دیدگاه . شود، خیالی باطل است میدادگستري 

دیدگاه تاریخی، حق تعیین سرنوشت بـراي   از. معنی است ها امري کامالً بی دولتو 
به استقالل به کار رفته است، استعمار و دستیابی  ةتوجیه پایان دور

خودمختاري  ۀمطالب ها براي اي اقلیته به بعد، هرچند که خواست
ي مستقل محروم شدهها دولتتحت حاکمیت  آنان از زندگیحال،  بااین

جهانی اعطاي استقالل به کشورها و ملت ۀعمومی سازمان ملل متحد در اعالمی
روشن ساخت که اعطاي حق تعیین سرنوشت  1960 تحت استعمار، در سال

تالشی که وحـدت ملـی و تمامیـت ارضـی کشـوري را      هر«وده است و کافی مؤثر ب
یر با مفـاد منشـور سـازمان ملـل اسـت     به خطر اندازد، مغا صورت جزئی یا کامل به
  .)221-223: 1383جفري رابرتسون، (

کنند تا از کشور موجود جد مییک گروه تالش  ،خواهی در شکل جدایی
246: 1373جونز،  والتر( و یک کشور جدید تشکیل دهند

بیشتر موارد ناشی از عملکرد دولت توتالیتر بـوده اسـت  
اند که زمینه را براي تجزی بوده کراتیکهاي غیر دم حکومت

اي متعددي زنـدگی  ه در اکثر کشورها، اقلیت .)87: 1389قاموس، (
مختلف ساکن در یک کشـور، بیشـتر  هاي  زدایی ازگروه وران طوالنی هویتپس از د

مجزا تلقی کرده و عنوان یک گروه بها همچنان خود را ه اقلیت
در موقع درخواست رسمی براي جدایی ارضی جهت تشکیل کشوري جدید

ر بـوده و در حـد  در مواقعی که این احساس از شدت کمتري برخوردا
مختاري داخلی از کنترل نظام سیاساي جهت خود مالحظه

1373والتر جونز، ( شود میخواهی تبدیل  به جنبش جدایی
یت ارضی به موضوع تجزیه یا جداییبا لحاظ اصل تمام الملل بین

اســتدالالت ارائــه ا در ادامــه بــه ذکــرالزم اســت تــ دارد،
 .خواهی در این زمینه بپردازیم جدایی

  



  جداییحق  ۀخواهی براي توجیه مسئل
شـاید  . حـق جـدایی ابـراز گردیـده اسـت     

م مـرد  ۀست که همـ تنی بر این ایده ا
ن مبـی  بایدمرزهاي سیاسی  دیگر،

مجمع عمومی سـازمان ملـل بـه    
: دارد کـه  مـی و اعـالم   تأییـد 

این اساس آزادانه بـه دنبـال    
ایـن نگرانـی همـواره     حال، بااین

بـه   ایـن امـر   ،ابهامات موجود در اصل تعیـین سرنوشـت  
ایی کـه قـبالً در   هـ  عدالتی طرح بی
  .طلبی خود را توجیه کنند یی جدایی
بر این اعتقاد بودنـد کـه    لوزیس وایلدهابر

آورد و قسمتی  میحمایت به عمل 
امـا  . جانبـه اعـالم جـدایی نمایـد    

، نظـري  ژرژابـی صـعب  و پروفسـور  
طلبـی سـاکت    الملل در خصوص جدایی
. ممنـوع بدانـد  جانبـه را مجـاز و یـا    

مشـروعیت یـا عـدم     ،پروفسور توماس فرانک در رابطه با موضوع اسـتقالل کـوزوو  
 ،ممنوع نشده باشـد  الملل، آنچه

کـوزوو را مشـروع    ۀجانبـ  همین کافی است کـه جـدایی یـک   

منـع  «جانبـه از اصـول و قواعـدي ماننـد     
آن  از مـدرك ممنوعیـت   عنـوان 

 ۀقسمتی از سرزمین یک دولـت در نتیجـ  
 بنـد   تعهـد منـدرج در   این اقدام نـاقض 

یـک   ۀامـا اگـر جـدا شـدن در نتیجـ     
بـه اعتقـاد ایـن    . مصداق نقض قواعد فوق نخواهد بود

خواهی براي توجیه مسئل دالیل طرفداران جدایی. 4
حـق جـدایی ابـراز گردیـده اسـت      ۀي در جهت توجیـه مسـئل  ا دالیل عدیده

تنی بر این ایده اخواهی مب رین استدالل طرفداران جداییت اساسی
دیگر، عبارت به ؛پا کنندحق دارند دولت دلخواهشان را بر

مجمع عمومی سـازمان ملـل بـه     1514 ۀدر این راستا قطعنام .فرهنگی باشد مرزهاي
تأییـد طور علنی اصل ناسیونالیستی حق تعیین سرنوشـت را  

 و بر کنند مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیینهمۀ «
بااین ».اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود باشند ۀتوسع

ابهامات موجود در اصل تعیـین سرنوشـت   لحاظ بهابراز شده است که 
طرح بی و با تقاضاهاي بیشتري در جهت جدایی انجامیده

یی جداییها چنین گروه ،ها اعمال شده مورد بعضی ازگروه
لوزیس وایلدهابرو پروفسور  جیمز کرافوردپروفسور 

حمایت به عمل  ها دولتکنونی از تمامیت ارضی  الملل بینحقوق 
جانبـه اعـالم جـدایی نمایـد     صـورت یـک   بـه توانـد   میزمین یک دولت ناز سر

و پروفسـور   آلـن پلـه  پروفسـور   ،توماس فرانـک پروفسور 
الملل در خصوص جدایی بینمتفاوت داشته و معتقد بودند که حقوق 

جانبـه را مجـاز و یـا     اي وجود ندارد کـه جـدایی یـک    است و قاعده
پروفسور توماس فرانک در رابطه با موضوع اسـتقالل کـوزوو  

الملل، آنچه بیندر حقوق «: کند که میمشروعیت استقاللش بیان 
همین کافی است کـه جـدایی یـک    ،رو ازاین ؛»مجاز است

  .)14-31: 1387 عزیزي،( بدانیم
جانبـه از اصـول و قواعـدي ماننـد      فقان نامشروع بـودن جـدایی یـک   موا
عنـوان  بـه  الملـل  بیندر حقوق » تمامیت ارضی«و » مداخله

قسمتی از سرزمین یک دولـت در نتیجـ  بر این اساس، اگر جدایی . کنند میاستفاده 
این اقدام نـاقض  ،توسل به زور و تجاوز دولتی خارجی باشد

امـا اگـر جـدا شـدن در نتیجـ     . هد بـود منشور ملل متحد خوا دومادة  چهارم
مصداق نقض قواعد فوق نخواهد بود ،صرفاً داخلی باشد ۀمخاصم
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تـرك   ةو جمهـوري خودخوانـد  
ی با توجه به مداخله و تجاوز کشور خـارجی  

در کنـار ابـراز    ملکـم شـاو  در پایان پروفسـور ابـی صـعب، پلـه و     
ـ     هـا   دولـت  ۀرافـورد و وایلـدهابر در تفسـیر روی
نـه   الملل بینکردند که حقوق 

به اعتقاد آنان، اگـر قسـمتی از   
و خـود برخـوردار از سـه عنصـر     

عنوان دولـت یـاد    بهتوان از آن 

رفتن ادعاهـاي  گـ  یوگسالوي و پـا 
ـ   دونزي، مباحثـات  قومی ماننـد ان

. خـواهی برانگیختـه اســت   ابعـاد اخالقـی و پیامـدهاي جـدایی    
شـم  وفـاق دیپلماتیـک بـه چ   
پـاره   ت که ممکن است بـه تکـه  

بـا وجـود    .)553-551: 1388
صیانت کشـورها از تجزیـه نبایـد بـه     
سرنوشت خویش اصـوالً منتفـی   

تواند به اقلیت تبعـیض روا دارد و  
امروزه این امـر پذیرفتـه شـده    

ل ایش را تحت ستم نگاه دارد، قادر نخواهد بود به اصـ 
محدودیتی بر حق خودمختاري توسل جوید و فقـط دولتـی   

یاسـی، اقتصـادي،   اي خود اجازه دهد آزادانه در مورد وضـعیت س 
ت که براي محدود کـردن  گیرند، داراي این حق اس
زمـانی،  ( د توسـل جویـد  مختاري به اصل حفظ تمامیت ارضـی خـو  

و جمهـوري خودخوانـد   رودزیـا ناسایی مواردي همچون عدم ش دانان حقوق
ی با توجه به مداخله و تجاوز کشور خـارجی  للالم بین ۀقبرس شمالی از سوي جامع

در پایان پروفسـور ابـی صـعب، پلـه و     . گردد میتوجیه 
ـ    انتقاداتی به راهکارهاي پروفسور ک رافـورد و وایلـدهابر در تفسـیر روی

کردند که حقوق  تأکیدجانبه، بر این نکته  نسبت به موضوع جدایی یک
به اعتقاد آنان، اگـر قسـمتی از   . داند و نه آن را ممنوع کرده است میجدایی را مجاز 

و خـود برخـوردار از سـه عنصـر     سرزمین یک دولـت از کشـور مـادر جـدا شـود      
توان از آن  می ،حکومت، جمعیت و سرزمین باشد ةدهند تشکیل

  .)14-31: 1387 عزیزي،( نمود
یوگسالوي و پـا آمیز  خشونت ۀشوروي، تجزی اتحاد فروپاشی

ـ  حق تعیین سرنوشت در کشورهاي چنـد به مربوط  قومی ماننـد ان
ابعـاد اخالقـی و پیامـدهاي جـدایی     ةپرشـوري را دربـار  

وفـاق دیپلماتیـک بـه چ    انداز روشنی براي رسیدن به یک هنوز چشم ،همه بااین
ت که ممکن است بـه تکـه  ی نگران دکترینی اسالملل بین ۀزیرا جامع ،خورد مین

1388اوکالگـان،  و گـریفیتس  ( منجر شودشدن اعضاي آن 
صیانت کشـورها از تجزیـه نبایـد بـه      ةکند که قاعد میاین، اصل حسن نیت ایجاب 

سرنوشت خویش اصـوالً منتفـی    تعییني تفسیر شود که موضوع حق مردم در ا گونه
  .گردد

تواند به اقلیت تبعـیض روا دارد و   میاکثریت از رهگذر تسلط سیاسی است که 
امروزه این امـر پذیرفتـه شـده    . در برابر او رفتاري خصمانه یا تحقیرآمیز داشته باشد

ایش را تحت ستم نگاه دارد، قادر نخواهد بود به اصـ ه که هردولتی که اقلیتاست 
محدودیتی بر حق خودمختاري توسل جوید و فقـط دولتـی    عنوان بهتمامیت ارضی 

اي خود اجازه دهد آزادانه در مورد وضـعیت س ه که به تمام اقلیت
گیرند، داراي این حق اسبشان تصمیم  اجتماعی و فرهنگی

مختاري به اصل حفظ تمامیت ارضـی خـو  اصل حق خود
1384 :180-179(.  

  



یا اتحـاد  و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق ایجاد یک کشور مستقل، یا ادغام در آن 
ي اسـت کـه توسـط آن    ا طلبـی وسـیله  
الملـل، حـق    بـین حقـوق  طبـق  

به حق مردم براي جدایی قسـمتی از قلمـرو ارضـی سـرزمین     
 شود که پایه و اسـاس آن حـق تعیـین سرنوشـت مـردم     

بـه بـه طـور    جان طلبـی یـک   المللی که در آن به حق جـدایی 
بـه اصـول روابـط دوسـتانه و     

نفـرانس جهـانی   شـده توسـط ک  
(G.Kohen, 2006.  

 تأکیـد ین مصوب کنفرانس جهانی حقـوق بشـر، بـر ایـن امـر      
 ۀاعالمیـ . نـوعی وجـود نـدارد   

را متوجه تکلیف خود نسبت به احترام بـه حـق تعیـین سرنوشـت     
اظهـار   ،شدت محکوم کـرد  تمامیت ارضی را به

اي هـ  اعالمیـه  .»باشند ... کل مردم متعلق به آن کشور
احترام به ایـن حـق    منظور به

ها متشکل از نمایندگان کل مردم 
اي مردمـی و نماینـدگان   ه گونه تمایزي بین گروه

) VIII( ۀالمللی حقوق بشر تهران و قطعنامـ 
اهمیت اجراي جهـانی حـق مردمـان بـه     
خودمختاري و اعطاي سریع استقالل به کشورها و مردمان تحـت اسـتعمار   

دهـد کـه    مـی  خـوبی نشـان  
  .هاي اساسی بشر نیازمند داشتن خودمختاري است

                                                                
1. Declaration on principles of International law Concerning friendly 
among States 

  طلبی تجزیهحق تعیین سرنوشت و . 5
تعیین سرنوشت سیاسی از طریق ایجاد یک کشور مستقل، یا ادغام در آن 

طلبـی وسـیله   تجزیـه . شـود  میبا یک کشور مستقل محقق 
طبـق  . کرد به تعیین سرنوشت خارجی دست پیدا توان می

به حق مردم براي جدایی قسـمتی از قلمـرو ارضـی سـرزمین      ،جانبه طلبی یک تجزیه
شود که پایه و اسـاس آن حـق تعیـین سرنوشـت مـردم      میخود از کشور مادر گفته 

المللی که در آن به حق جـدایی  بیناز جمله اسناد  .است
بـه اصـول روابـط دوسـتانه و      مربـوط  ۀاعالمیـ  اسـت،   واضح و روشن اشاره شـده 

شـده توسـط ک   نویس قانونی پذیرفتـه  پیش و 1همکاري بین کشورها
(G.Kohen, 2006: 101-103) است 1993 انویۀژ 25حقوق بشر در 

ین مصوب کنفرانس جهانی حقـوق بشـر، بـر ایـن امـر      و  1993ۀ اعالمی
نـوعی وجـود نـدارد    هر از ا برتري بین مردم وامتیاز ی هیچ ورزید که اساساً

را متوجه تکلیف خود نسبت به احترام بـه حـق تعیـین سرنوشـت      ها دولت ،مذکور
تمامیت ارضی را به ۀاین اعالمیه ضمن اینکه تجزی. مودن

کل مردم متعلق به آن کشور ةنمایند«ها باید  دولتکه  نمود
بههمچنین تعهد کشورها  مختلف، حق تعیین سرنوشت و

ها متشکل از نمایندگان کل مردم  دولت ازآنجاکهاند؛ بنابراین،  هقرار داد تأکیدرا مورد 
گونه تمایزي بین گروه هر بایست فارغ از ایجاد می ستند،ه

  :الزم به ذکر است که .)(Epps, 2008: 9-10 آنان باشند
المللی حقوق بشر تهران و قطعنامـ  کنفرانس بین 1968ی م 13 ۀبیانی

اهمیت اجراي جهـانی حـق مردمـان بـه     «همین سال با عنوان  یم 11مورخ 
خودمختاري و اعطاي سریع استقالل به کشورها و مردمان تحـت اسـتعمار   

خـوبی نشـان   به، »حقوق بشر بربراي تضمین و نظارت مؤثر 
هاي اساسی بشر نیازمند داشتن خودمختاري است تأمین حقوق و آزادي

                         
Declaration on principles of International law Concerning friendly relations and Cooperation 

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
خودمختاري

186



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

187  

خود یکی از  خودي شرط تحقق حقوق بشر است و هم به
منشور کبیر استقالل ملل  بر اساس مفاد
تنهـا نقـض حقـوق بشـر      ودمختـاري 

المللـی نیـز    بلکه خطري براي اساس صلح و امنیت و همکاري بـین 
سلطه بر مردمان با کاربرد زور از سوي یک نیروي خارجی، انکـار  

صـلح و   »اساس«که حقوق اساسی بشر و برخالف منشور ملل متحد است 
  .»دهد

الملـل مربـوط بـه روابـط      اصول حقوق بین
نیز نقـش بسـته   » منشور ملل متحد

مردمان حق تعیـین سرنوشـت   
عیـین و  این اصل آنها آزادانه وضع سیاسـی خـود را ت  

همین فـراز   .»بخشند شان را تحقق می
 منشـور (معروف بـه   1514 ۀ
پذیرش اصل حـق مردمـان    ،

در بـر   هـاي سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی را    

نیز در رأي مشورتی خود راجع به صحراي باختري بـه  
دارد کـه   تأکیدکند و بر این نکته 

منشـور ملـل    شـش مـادة  هرچند مفاد 
امـا سـازمان ملـل     ،کند میخودمختاري و استقالل را از یکدیگر جدا 

وضع سیاسـی خـود را گذشـته از امـور     
نیـز گسـترش داد و آن را مشـمول    

 ۀچـه سـلط   ـ  مسـتقیم  ۀسـلط 
در واقع حـق   ،در تعیین سرنوشت خود

که خودمختاري در امور  است
                                                                
1. International court of justice 

شرط تحقق حقوق بشر است و هم به خودمختاري، پیش
بر اساس مفاد .رود می رحقوق اساسی بشر به شما

ودمختـاري خ نقـض  باید گفـت  )1514 ۀقطعنام(
بلکه خطري براي اساس صلح و امنیت و همکاري بـین  ،نیست
سلطه بر مردمان با کاربرد زور از سوي یک نیروي خارجی، انکـار  « :هست

حقوق اساسی بشر و برخالف منشور ملل متحد است 
دهد همکاري جهانی را در معرض خطر قرار می

اصول حقوق بین ۀاعالمی«عبارتی شبیه به این در 
منشور ملل متحد ۀها بر پای دوستانه و همکاري بین دولت

مردمان حق تعیـین سرنوشـت    ۀهم 1966هاي  میثاقیک  مادة ۀبر پای. است
این اصل آنها آزادانه وضع سیاسـی خـود را ت   ۀبر پای. خود را دارند

شان را تحقق می اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ۀتوسع
ۀقطعنام دوم هاي متعدد از جمله بند در قطعنامه

،رو شود؛ ازاین مجمع عمومی نیز دیده می) کبیر
هـاي سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی را     حوزه ۀبه خودمختاري، هم

  .)73: 1384عباسی سرمدي، (» گیرد می
نیز در رأي مشورتی خود راجع به صحراي باختري بـه   1ی دادگستريالملل بیندیوان 

کند و بر این نکته  میحقوق مردمان اشاره  عنوان بهاصل خودمختاري 
هرچند مفاد . است اصل خودمختاري ترجمان حقوق مردم

خودمختاري و استقالل را از یکدیگر جدا  روشنی بهتحد م
وضع سیاسـی خـود را گذشـته از امـور      ۀحق مردمان به تعیین آزادان ،ر عملمتحد د
نیـز گسـترش داد و آن را مشـمول    » استقالل« به امور بیرونی ،»خودمختاري«درونی 

سـلط  حـق آزادي ملـل زیـر    ،؛ بنـابراین حق حاکمیت نمـود 
در تعیین سرنوشت خود ـ  استعماري باشد یا اشغال یا تبعیض نژادي

است» المللی بینتشکیل یک دولت حاکم از نظر «ا براي هآن
                         



شان  یاسیردم آزادانه حق تعیین رژیم س
توانند به حق خود براي خودمختاري درونی برسند که البته بدون 

گرچه نهـاد   .)72 :1384عباسی سرمدي، 
حـل و   ا وهـ  اي حفظ هویت اقلیت

ـ     ن روي ه آب بـوده و کشـورهاي زیـادي ب
آور  الـزام  ةعنـوان یـک قاعـد   

ا را در حد یک پیشنهاد دانسته اسـت و تنهـا در بعضـی    
موارد خاص است که شوراي امنیت اجازه به برقراري خودمختاري بـراي برخـی از   

کـوزوو و   ۀعنوان مثال در قضـی 
اي موجود در آن ه حفظ هویت اقلیت

دیـوان کیفـري    ۀاساسـنام  هشـت 
بـر ممنوعیـت ایـن     تأکیـد ی پس از برشمردن مصـادیق جنایـات جنگـی و    
حق دارنـد   ها دولتکند که  می

از ایـن  . تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند
نـوع حرکـت    هـر  ،زورحـق دارنـد حتـی بـا اعمـال      

نگـی، جنایـت علیـه    که به جنایات ج
  .قانونی هستند، متوسل نگردند

شوراي امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو کـه در آن نقـض فـاحش حقـوق     
نمـوده   تأکیدی یوگسالوي بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارض

رعایت تمامیت ارضی یوگسالوي صـورت  

و حقوق بشر تا آنجاست کـه  
بـه   ،کنند میی و حقوق بشري شناسایی 

. سـازد  مـی  را مطـرح  ها دولت
                                                                

ردم آزادانه حق تعیین رژیم سوقتی م. گیرد می درونی و بیرونی را نیز در بر
توانند به حق خود براي خودمختاري درونی برسند که البته بدون  می ،را داشته باشند

عباسی سرمدي، ( شود مین حق خودمختاري بیرونی تکمیل
اي حفظ هویت اقلیته یکی از شیوه عنوان بهخودمختاري و فدراسیون 

ـ    یار جـذا اي قـومی، بسـ  هـ  فصل درگیري ب بـوده و کشـورهاي زیـادي ب
عنـوان یـک قاعـد    بـه ا را ه اتخاذ این سیستم الملل اما حقوق بین .اند آورده

ا را در حد یک پیشنهاد دانسته اسـت و تنهـا در بعضـی    هبراي کشورها نپذیرفته و آن
موارد خاص است که شوراي امنیت اجازه به برقراري خودمختاري بـراي برخـی از   

عنوان مثال در قضـی  به. کند میا اعطا هآنمنظور حفظ هویت  بها را ه اقلیت
حفظ هویت اقلیت منظور به 1،آبخازیا و اوستیاي جنوبی ۀدو منطق

هشـت مـادة  . ا اعطـا شـد  هـ حق خودمختاري به آن ،مناطق
ی پس از برشمردن مصـادیق جنایـات جنگـی و    الملل بین

می تأکیدبر این مطلب  ،مصادیق و مجازات مرتکبان آنها
تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند

حـق دارنـد حتـی بـا اعمـال       هـا  دولـت آیـد کـه    میماده بر 
که به جنایات جمشروط بر این ،خواهانه را سرکوب کنند جدایی

قانونی هستند، متوسل نگردند کشی که اقداماتی غیر بشریت و نسل
شوراي امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو کـه در آن نقـض فـاحش حقـوق     

بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارض
رعایت تمامیت ارضی یوگسالوي صـورت   و تصریح کرد که اقدامات ناتو بایستی با

  .بگیرد

  گیري نتیجه
و حقوق بشر تا آنجاست کـه   الملل بیناهمیت اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق 

ی و حقوق بشري شناسایی الملل بین ةآمر ةعنوان یک قاعد بهاین اصل را 
دولت المللی بیني که تخطی و تجاوز از آن مسئولیت ا گونه

                         
  .1385امیدي،  .:ك. براي اطالعات بیشتر ر. 1

ارتباط اصل حق 
تعیین سرنوشت 

طلبی و  با تجزیه
خودمختاري

188



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

189  

تـوان ایـن اصـل را از تعهـدات     
آن سایر کشورها متعهد به رعایـت و  

و حقـوق بشـر پیونـدي     دمکراسـی 
و حقـوق   دمکراسـی  ۀهاي توجه این اصل بـه مسـئل  

بـا نقـض حقـوق بشـر در آن     
ا هـ  باط با اصل تعیین سرنوشت ملت

و حق مشارکت عمومی ایجاد شده که منجر به پذیرش اصولی حق تعیین سرنوشت 
سیاسـی و اقتصـادي یـک کشـور     
ا از حیث نژاد، عقیده و رنگ شـده  
راه حل مناسـبی در زمـانی کـه بخـش     
مشخصی از یک جامعـه از داشـتن سـهم واقعـی در زنـدگی سیاسـی، اقتصـادي و        
در اینجاست که مفهـوم حـق تعیـین    
امـروزه مفهـوم اصـل حـق تعیـین      

. سـت یي نژادپرست نها رژیم
، تضمین حقوق دمکراسیاصل حق تعیین سرنوشت به مفاهیمی مانند 

ل مفهومی از این جهت بـود  
کردند و آن را متعلـق بـه    می

بایـد   ،که آیا حق تعیین سرنوشت ماهیتی فردگرایانـه دارد یـا خیـر   
گفت که اساساً حق تعیین سرنوشـت مـاهیتی فردگرایانـه دارد و حتـی حـق تعیـین       

حـق تعیـین   . شـود  مـی فـرو کاسـته   
ا در نهایت چیزي جز حاصـل جمـع حـق تعیـین سرنوشـت افـراد       

 ضرورت رعایت نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار
اصـل  . برده شـده اسـت   اي بنیادین فردي از این اصل نام

ک افراد ساکن در آن جامعـه از  
هـاي مختلـف    این حقوق برخوردار باشند و بتوانند آزادانـه امـور خـود را در زمینـه    

تـوان ایـن اصـل را از تعهـدات      مـی  ،عالوه بر آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت
آن سایر کشورها متعهد به رعایـت و   موجب بهدانست که  Erga omnesلشمول یا ا عام

  .شوند می المللی بین ۀتأیید آن در برابر کل جامع
دمکراسـی اصل حق تعیین سرنوشت با مسائلی چون 

هاي توجه این اصل بـه مسـئل   ناگسستنی دارد و یکی از علت
بـا نقـض حقـوق بشـر در آن      کشـور یـک  در  دمکراسیبشر در این است که فقدان 

باط با اصل تعیین سرنوشت ملتدر این راستا تحوالتی در ارت. کشور همراه است
و حق مشارکت عمومی ایجاد شده که منجر به پذیرش اصولی حق تعیین سرنوشت 

سیاسـی و اقتصـادي یـک کشـور     یـري  گ داخلی یا حق مشارکت عمومی در تصمیم
ا از حیث نژاد، عقیده و رنگ شـده  ه افراد آن بدون در نظر گرفتن تفاوت ۀتوسط هم

راه حل مناسـبی در زمـانی کـه بخـش      عنوان بهتواند  می اصل تعیین سرنوشت. است
مشخصی از یک جامعـه از داشـتن سـهم واقعـی در زنـدگی سیاسـی، اقتصـادي و        

در اینجاست که مفهـوم حـق تعیـین     و روم گردد، مورد استناد قرار گیردفرهنگی مح
امـروزه مفهـوم اصـل حـق تعیـین      . شـود  مـی نزدیـک   دمکراسیسرنوشت به مفهوم 

رژیم هایی از استعمار، اشغال بیگانه ونها شامل رسرنوشت ت
اصل حق تعیین سرنوشت به مفاهیمی مانند  ،1970 ۀاز ده
ل مفهومی از این جهت بـود  این تحو .تر شد ا و احترام به حقوق آنان نزدیکه اقلیت

مین گروه خاصی تلقی ةکه دیگر این حق را از حقوق ویژ
  .دانستند میا ه ملت ۀافراد و هم ۀهم

که آیا حق تعیین سرنوشت ماهیتی فردگرایانـه دارد یـا خیـر   در مورد این
گفت که اساساً حق تعیین سرنوشـت مـاهیتی فردگرایانـه دارد و حتـی حـق تعیـین       

فـرو کاسـته   هـاي فـردي    در نهایت به حقسرنوشت جمعی 
ا در نهایت چیزي جز حاصـل جمـع حـق تعیـین سرنوشـت افـراد       ه سرنوشت ملت

نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار
اي بنیادین فردي از این اصل نامه آزادي احترام به حقوق و

ک افراد ساکن در آن جامعـه از  گردد که تک ت میزمانی محقق  ،حق تعیین سرنوشت
این حقوق برخوردار باشند و بتوانند آزادانـه امـور خـود را در زمینـه    



ی المللـ  بـین ایی که در شوراي حقـوق بشـر و دیـوان    
روهی توسـط  ناشی از نقض اصل حق تعیین سرنوشت گ

هـاي مختلـف اقلیتـی     که در اکثر کشورهاي جهان گروه
خـود دارنـد،    ۀهـا و توقعـاتی را از دولـت حاکمـ    

شود که اکثر این مشـکالت ناشـی از نقـض    
شود که  میو همین امر باعث 

کراتیـک را در  میز و یا مسـیري غیـر دم  
یک حق بشري  عنوان بهاگر به اصل حق تعیین سرنوشت 

ر آنهـا بـا   اشـته شـود، دیگـ   احترام گذ
 ها دولت ،بنابراین ؛رو نخواهند شد

  .سازند کراتیک تا حد زیادي این مشکل را برطرف

  .اداره و راهبري کنند ،اقتصادي و سیاسی، اجتماعی
ایی که در شوراي حقـوق بشـر و دیـوان    ه امروزه بخشی از پرونده

ناشی از نقض اصل حق تعیین سرنوشت گ ،شود میدادگستري مطرح 
که در اکثر کشورهاي جهان گروه گروه دیگر است و ازآنجایی

هـا و توقعـاتی را از دولـت حاکمـ     کننـد و طبعـاً خواسـته    میزندگی 
شود که اکثر این مشـکالت ناشـی از نقـض     میا ایجاد هایی بین آنه مشکالت و تنش

و همین امر باعث  استاصل حق تعیین سرنوشتشان توسط دولت حاکم 
میز و یا مسـیري غیـر دم  آ ا براي احقاق حقشان رویکردي خشونتهآن

اگر به اصل حق تعیین سرنوشت دلیل همین  هب .پیش گیرند
احترام گذ ها دولتو اساس سایر حقوق بشري از طرف 

رو نخواهند شد هخودمختاري روب و طلبی مشکالتی از قبیل تجزیه
کراتیک تا حد زیادي این مشکل را برطرفبا ایجاد حکومتی دم توانند می
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، حقـوق و علـوم سیاسـی تهـران    

 ۀمجلـ ، »تفاوت تروریسم و تالش براي دستیابی به حق تعیین سرنوشـت 

  .وزارت امور خارجه: داوود حیدري، تهران
دانشـگاه علـوم    ۀگـروه پژوهشـی ترجمـ   

.  
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222.  
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 ،المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهـوري 

دکتـر سـید داود آقـایی بـا      ۀترجم
  .نشر میزان و نشر دادگستر
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  .)15-16(، و سیاست

بخـش ملـی و تروریسـم     هاي رهایی نهضت« .)1383( صادقی حقیقی، مهدخت
اطالعات سیاسی و اقتصادي ۀماهنام، »الملل بینحقوق 

ا در تعیـین سرنوشـت خـود   هـ  اصل حق آزادي ملـت « .)1384( عباسی سرمدي، مهدي
222پیاپی، شماره )5-6( 20، اطالعات سیاسی و اقتصادي
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