
 

 

 
 
 
 
 
 

 المللحق تعیین سرنوشت در حقوق بین

  1ر سیدحسین حسینیدکت نگارنده:  

 چکیده
 رنوشت در اینن اصل حق تعیین س ختنِشنامنشور ملل متحد و به رسمیت که از پیدایش چند دههبیش از 

عمنال  اِ ةونحن  ةو دربار افتهی رو شمول آن توسعهچار تحوالتی گردیده، قلممفهوم این اصل دُ ،گذردیمنشور م
 پدیدار شده است. ییتازه یهاآن نیز برداشت

، در این عصنر  ان نوینی گردیده است.وارد دور م.1۹۹۰ ةپس از تحوالت ده ژهیواصل تعیین سرنوشت به
 .نمود ایستادگی اصل حق تعیین سرنوشت را انکار و در برابر آن ییهیاهمیت بنیادین و پا توانیدیگر نم
در ن سرنوشنت  حق تعییاست که یی تنظیم گردیده کتابخانهتحلیلی و نوع ـ پژوهش با شیوة توصیفیاین 

ن ن حنق تعینی  دهند کنه منردود دانسنت    نبة آن بررسی شد. نتایج آن نشان میاجالملل به گونة همهحقوق بین
  باشد. ی و بروز آشوب و هرج و مرج میالمللریختن نظم بینهمبه علت ترس از به ،سرنوشت

 المللی.طلبی و اسناد بینتجزیه الملل،حق تعیین سرنوشت، تحول، حقوق بین کلیدی: گانِهواژ 

 مقدمه 
منشنور   میک ةمعاصر است. این اصل در ماد المللنیحقوق ب ةتعیین سرنوشت یکی از اصول پایحق اصل  

ی و عننوان یکنی از مبنان    منشور از حق تعینین سرنوشنت بنه    ؛اهداف و مقاصد ملل متحد ذکرشده ةو در زمر
تنا   اینن اصنل   یاست. موقعینت حقنوق   ادکردهیها ها و ملتبین دولت زیآمروابط دوستانه و مسالمت یهاهیپا

یثناقین  متندوین   ،سیاسی بود ینا ینا اصنل حقنوقی     اصل ها محل تردید بود. آیا اصل تعیین سرنوشتمدت
  .پاسخی برای این پرسش فراهم کرد

را تحنت تنیریر تحنوالت جدیند و      الملنل نیطور که بسیاری از اصنول حقنوق بن   پایان جنگ سرد، همان 
، دموکراسی ةلیگیری داشت. توجه روزافزون به مسقرارداد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تیریر چشم ییسابقهیب

                                                           
 غالب ـ هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنتون  لتةاستاد فاکو 1
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اینن   مفهنومیِ  ةاز سوی دیگر، دامنن  هاتیو حقوق اقل سوایکراتیا و حقوق بشر از وحکومت دم یهاارزش
اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز رقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغیینر  

 اسنت ال مطنر   واین س اختالف نظر وجود داشت، اکنون «Self»؛ اگر قبالً بر سر تعیین مفهوم ه استکرد
ن بر اساس حق تعینین    شودیمختلف بر آن بار م یهاتین با توجه به معانی مختلفی که در موقع« مردم»که 

 د؟باش کنندهنییبرای خود تع تواندیم ییهاسرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه
، چگونگی اعمال اصل افزون بر این، موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد 

ینت  ارد حاکمجنا کنه امکنان د   اعمال گردد که تنا آن  ییگونهاست. اصل حق تعیین سرنوشت باید به ادشدهی
و  ازین سننتی چنین بایستی با لحنا  گردیندن سنایر منو    ها به چالش کشیده نشود. اعمال این اصل همدولت

صنل  ا نیننین تنیم  چباشند. هنم   گریدایور داخلی ها در امدولت ةالملل همانند عدم مداخلنیرومند حقوق بین
 .تعیین سرنوشت باید به پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت کما نماید

ها و صنالحیت  استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت اهمیت این پژوهش از این حیث است که 
 نیست. ریپذها برای گریز از اصل حق تعیین سرنوشت امکانانحصاری حاکمیت دولت

 مارزدایی چنون عصنر اسنتع    یی این است کنه کتابخانهتحلیلی و نوع  ن  سخن نهایی این پژوهش توصیفی
و  یالمللن نیبن  ها نیز پیامدهای ناگواری برای صنلح و امنینت  تشدن دولو کوچا یطلبهیپایان گرفته و تجز

و  یخنواه ییمجنوز جندا  بنه هندف و   اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نباید ؛ وضعیت حقوق بشر داشته است
 تجزیه و حتی تضعیف وحدت یا کشور باشد.

 اصل حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن تحول مفهوم گفتار اول: 
مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است. برای رسیدن به درک روشنن از  تاکنون تعریف دقیق و  

اول حنق تعینین    ة. در وهلگرددیاساسی این حق اشاره م یهایگهژیتر بر ومفهوم حق تعیین سرنوشت، بیش

 :franck, Higging and .athors; 2۰14ت )داد گردیننده اسننشننت یننا حننق جمعننی قلننمسرنو

Tamilnation.org) 
 یالمللنیمیثاق ب 2۵ ةداخلی آن و مواردی که در پیوند با ماد یهاجنبه ژهیواز این حق به ییهاجنبهگرچه 

ردی برخنوردار  فن یا حق  از ویژگیِ (27: 1382)مرکز مطالعات حقوق بشر؛  حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند
رنوشنت  سق تعیین باید گفت که ح یطورکلولی به ؛مند گردداز آن بهره تواندیم ییتنهاهستند که هر کس به

گرفته قرار دییکتعنوان حق مردم مورد تر بهمعنا که حق تعیین سرنوشت بیشبدین ؛حق جمعی را داردویژگی 
 یهاثاقیشترک مم 1 ةو در ماد (6۵،۹۰: 1382شبرنگ؛ ) منشور ملل متحد 1و  ۵۵و نه حق هر فرد، در مواد 

شنان  ها بنر تعینین سرنوشنت   فرهنگی نیز بر حق ملت و اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی ،حقوق مدنی یالمللنیب
 شده است. دیتیک

گی مهم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیا این حق با خواست واقعی مردم است که بایسنتی  هدیگر ویژ
دانسنته شنده و   ترتیب که حق تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم یا جامعه بدین ؛طور آزادانه بیان شودبه
چننین حقنی نینز     وجودنیا با؛ از هرگونه فشار و در یا فضای آزاد اعمال نمایند دور ها این حق را باید بهآن
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اعمال شود؛ بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت بایسنتی بنا رعاینت     المللنیباید در کنار سایر اصول حقوق ب
هماننند   ینی شنده و نیز توجه به اصول شنناخته  المللنیهمچون حفظ صلح و امنیت ب المللنیاهداف حقوق ب

تعریف ذیل را از حق تعیین سرنوشت ارائنه   توانیم ادشدهیاصل تمامیت ارضی لحا  گردد. با توجه به موارد 
صورت یا مجموعنه شناسنایی کنرده و دارای درجناتی از خودآگناهی      هر اجتماع انسانی که خود را به»داد: 

را در  اشیاسن یرا خودش انتخاب کند و خواست س اشندهید شناسایی قرارگرفته و آجمعی است، حق دارد مور

 ;franck; op.cit« )بنه روشنی دموکراتینا بینان نمایند      کنند یچهارچوب دولتی که در آن زندگی من 

2۰14: 12) 
بنر   رسند یوجود دارد و آن مفهوم هر اجتماع انسانی است بنه نظنر من    زیآمابهام ةدر تعریف باال، یا نکت 

ه خنود را در  ق گنردد کن  به هر گروه از افراد اطنال  تواندیمبنای تعریفی که ارائه شد، مفهوم اجتماع انسانی م
تحند  کنه از تصنویب منشنور ملنل م     چنند دهنه  اند. در بیش از چارچوب یا هویت مشخص شناسایی کرده

در  ولنی  ؛شنده  تغییراتی نینز ، برداشت از مفهوم مردمی که صاحب حق تعیین سرنوشت هستند، دچار گذردیم
ینانی دیگنر حنق    بنه ب  ؛رداینجا باید به موارد گوناگونی که در پیوند با حق تعیین سرنوشت قرار دارد، اشاره کن 

 لفی است. دربعاد مختاز این حق استفاده نمایند، دارای ا خواهندیتعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که م
تند. اسنایی هسن  قابل شن المللنیحق تعیین سرنوشت از دیدگاه حقوق بگفت که پنج جنبه از  توانیمجموع م

 اند از:این پنج جنبه عبارت
ها. اینن حنق   ندیگر در امور دولت آ یهادولت ةحق مردم یا دولت به داشتن استقالل و عدم مداخل. 1

ار دارد و دیگنر قنر   یاهها، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولتدر پیوند با اصول حاکمیت دولت
 خارجی بر مردم یا دولت مستقل است. ةآن عدم مشروعیت هر نوع سلط ةنتیج
 ةاینان سنلط  ، بنرای اسنتقالل و پ  گنردد ینیروی خارجی اداره من  ةلیوس حق مردم یا مستعمره که به .2

 استعماری و کسب استقالل.
ق حن ه معننای  واقن  بن   در آن زندگی نمایند. این حنق در  خواهندیحق مردم برای انتخاب دولتی که م .3

صنورت  بنه  توانند یهای قومی، نژادی و ملنی من  تباره اقلی انتخاب دولت متبوع یا گروه جمعیتی است و در
ضنایی  حنق تعینین سرنوشنت چننین تقا    بیان شود، گرچه در رهیافت ننوین نسنبت بنه    یتقاضای خودمختار

هنا در  ینده کنه تن  به اینن نتیجنه انجام   المللنیموضوع با سایر اصول حقوق باعتبارشده است. تناقض این کم
ردم بته حق من تحقق یابد. ال تواندیصورت خواست مشترک دولت متبوع و اقلیت قومی موضوع خودمختاری م

دولنت   انتخناب  ةبلکه دربنار  ؛قومی اختصاص ندارد یهاتیشان تنها به موضوع اقلبرای انتخاب دولت متبوع
 نیز صادق است. گردندیع مردم سرزمینی که از استعمار خارج ممتبو
اسی نظام سی نوع دیگری از حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یا سرزمین برای انتخاب نوع .4

 شان است.مطلوب
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حقوق مندنی و   یالمللنیمیثاق ب 2۵ ةدیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در ماد ةجنب. ۵
منردم در   و برابنر  می و مسنتمر و آزاداننه  یقرارگرفته است و آن به معنای حق مشارکت دا دیسیاسی مورد تیک

  (.suksi; 1998: 8) شان استامور دولت متبوع ةادار
رجی خا ةه جنبب. یا نوع مربوط شودیدر مورد حق تعیین سرنوشت به دو نوع تقسیم م ادشدهیپنج مورد 

 ةجنبن  ةبنار  در 1و  2داخلی حق تعیین سرنوشت است. موارد  ةسرنوشت و نوع دیگر مربوط به جنب حق تعیین
 ةجنبن  3ارنند. منورد   داخلی این حق قرار د ةدر پیوند با جنب 4و  ۵خارجی حق تعیین سرنوشت هستند و موارد 

داخلنی   ةا جنببر پیوند خارجی حق تعیین سرنوشت و هم د ةآن را هم در ارتباط با جنب توانیبینابینی دارد و م
 .  (همانجا) این حق دانست

 خوردارنند. گی: سیاسنی، حقنوقی و اقتصنادی بر   هحق تعیین سرنوشت از سه ویژ ةمجموع هر پنج جنب در
ی بنه  یی آن حتعنوان یا اصل سیاسی دارد. این اصل که دیرپادیرینه به ییاصل حق تعیین سرنوشت سابقه

از جننگ   عنوان یا اصل سیاسی مطر  شند و حتنی پنس   بیستم به ة، از آغاز سدرسدیبیش از چهار سده م
 :www.tamination.org) به پیدایش کشنورهای جدیندی انجامیند    ادشدهیجهانی اول استناد به اصل 

منورد   الملنل نیبن گاه حقوقی بود و از دیدگاه حقنوق  اصل حق تعیین سرنوشت فاقد جای وجود نیا با؛ (2۰14
عینین سرنوشنت   تمنشور ملل متحد اصل حنق   1 ةماد 2بند  در 1۹4۵که در سال شناسایی قرار نگرفت تا آن

گردیند؛ ولنی    اشناره  به این اصل در منشور ملل متحند  کهنیبا ا ؛(8: 1382شبرنگ؛ ) قرار گرفت دیمورد تیک
 بنه  1۹۵۰و  1۹6۰ یهنا امنا تحنوالت دهنه    ؛گی سیاسی بود تا حقوقیهتر واجد ویژبیش ادشدهیبازهم اصل 

صنویب  کمنا کنرد و سنرانجام پنس از تندوین و ت      الملنل نیشناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق ب
گناه اصنل حنق    اجتماعی و فرهنگی بود که دیگر جای ،سیاسی، اقتصادی، حقوق مدنی یالمللنیب یهاثاقیم

امنا در  (؛  Cassese,1996:37) انکار گردید رقابلیغ المللنیحقوق ب ةعنوان یا قاعدتعیین سرنوشت به
ر سنال  ته اسنت. د قرار دارد، تردیند وجنود داشن    المللنیاز قواعد حقوق ب ایکه این اصل در ردیف کداماین

قالل بنه  اسنت  یعطاا ةبا توجه به مفاد منشور ملل متحد، دو میثاق و اعالمی المللنیکمیسیون حقوق ب 1۹66
 یهانامهط چون قسازمان ملل متحد هم ةنامو چندین قط  1۹6۰کشورها و مردمان مستعمرات مصوب سال 

ار بنه شنم   الملنل نیحقنوق بن   ةجمله قواعد آمنر  که اصل حق تعیین سرنوشت از داردیابراز م 18۰3و  1۵14
 انند د کردهه قلمداقواعد آمر ةنیز حق تعیین سرنوشت را در زمر المللنینظران حقوق ب. برخی از صاحبدیآیم

 (.167: 1384 )ضیایی بیگدلی؛
اصل حق تعینین سرنوشنت منتفنی     بودنِآمره ةگفت که موضوع قاعد توانیدر حال حاضر م وجود نیا با

 دانسنننت” Erga Omnes“تعهننندات عنننام الشنننمول جملنننه  گردینننده و بایننند اینننن اصنننل را از

(Cassese,1996:34) .مربوط بنه تیمنور    یجمله در رأ گوناگونی از یدر آرا یالمللنیدیوان دادگستری ب

 قلمداد کنرده اسنت  ” Erga Omnes” گیه، اصل حق تعیین سرنوشت را دارای ویژ1۹۹۵شرقی در سال 

(ICJ Reports, 1995, 24.)  در منورد   یالمللن نینیز در رأی مشورتی دیوان دادگستری ب 2۰۰4در سال
عننوان ینا حنق    فلسطینی تیکید شده است که حق تعیین سرنوشت بنه  یهانیموضوع دیوار حائل در سرزم
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“Erga Omnes ” بایسنتی حنق تعینین سرنوشنت را دارای      ادشدهی. با توجه به موارد گرددیشناسایی م

بدین معنا کنه اینن حنق از    (؛ ICJ Reports, 2004, 88, 155) دانست” Erga Omnes” یگهژیو
 ةمعاصنر اسنت کنه همن     الملنل نیولی ازجمله اصول اساسی حقنوق بن   ؛قواعد آمره برخوردار نیست یآورالزام
گنی  همتعهد هستند. حق تعیین سرنوشت افزون بر وینژ  یالمللنیب ةها برای رعایت آن در برابر کل جامعدولت

حقوق مدنی  یالمللنیمیثاق ب 1 ةاز ماد 2گی اقتصادی نیز برخوردار است. بند هوقی از ویژننننننسیاسی و حق
 است: شدهانیگی حق تعیین سرنوشت تصریح دارد. در این بند بهو سیاسی بر این ویژ

خنالل بنا   اطبیعنی خنود بندون     یهنا خود در مناب  و رنروت  یهابرای نیل به هدف توانندیکلیه ملل م»
رگوننه  هآزاداننه   الملنل نیمبتنی بر مناف  مشنترک و حقنوق بن    یالمللنیالزامات ناشی از همکاری اقتصادی ب

قنوق  طالعنات ح )مرکنز م  «ملتی را از وسایل معاش خود محروم کنرد  توانیتصرفی بنمایند. در هیچ مورد نم
 (.16-14: 1382بشر؛

 :داردیوق بشر ابراز محق ةدر تفسیر این بند، کمیت
که همنان حنق منرم     داردیمیثاق بعد خاصی از مفهوم اقتصادی تعیین سرنوشت را بیان م 1 ةماد 2بند »

کنه بنه اصنول و    برای استخراج و استفاده از مناب  طبیعی در جهت نیل به اهداف خودشان است، بندون اینن  
سطح و یکسان برای همنه  آسیب برسانند. این حق، وظایف هم یالمللنیتعهدات ناشی از همکاری اقتصادی ب

آزاداننه از رنروت و    یبردارها باید هر عامل یا هر مشکلی که بهرهدر بردارد، دولت یالمللنیب ةها و جامعدولت
مل که این عوارا  یریاست و نیز میزان تیر 1 ةو مغایر این بند ماد کندیرا با مشکل مواجه م شانیعیمناب  طب

 ,Cassese) «مشنخص کننند  و برخورداری از سایر حقوق مقنرر در میثناق دارد    یمندیا مشکالت بر بهره

1۹۹6 : ۵۵). 

 اصل تعیین سرنوشت قیتصد ور یتغی :گفتار دوم

باید بنا   قوقی راح ةبه همین دلیل هر قاعد ؛هر نام حقوقی با محیط اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد
از نظنم و   عی زمنانی توجه به محیطی که در آن به وجود آمده و رشد کرده است مورد توجه قرارداد. هر اجتما

درهنم   نظنم آن  یهنا صورت ستون ینربات برخوردار است که قواعد متناسب با واقعیات داشته باشد در غیر ا
د، در ارنر  رنابتی نیسنتن   هاییدهاین واقعیات اجتماعی پدکه  اما ازآنجا رود؛یآشوب فرو م ةو در ورط شکندیم

تناسب آن هم باید ب، قانون یا نظم اجتماعی موجود هروندیو یا از میان م شوندیتحوالت اجتماعی دگرگون م
 قی با اوضناع واعد حقوقتحوالت تغییر کند و یا جای خود را به قانون یا نظمی دیگر بدهد؛ بنابراین هماهنگی 

  .(۹7:  137۰د )فلسفی؛ ل اجتماعی باید فرض بنیادین هر نظام حقوق باشاحوا و
 و تناسنب اوضناع  سان هر نظام حقوقی دیگر بهه، بالمللیینب ةتب  پویایی جامعنیز باید به المللینحقوق ب

تنظنیم روابنط   احوال اجتماعی زمان تغییر یابد و خود را با واقعیات اجتماعی زمان وفق دهد تا بتواند از عهنده  
ها در حال تغییر و چراکه روابط بین دولت ؛مرج نماید ونتیجه نظم را جایگزین زور و هرج برآید و در المللینب

منثالً حقنوق    شنود؛ یو دچنار تحنول من    مانند یهم رابت نمن بنابراین اصول و قواعد حاکم بر آن ؛تحول است
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 جدیدی را به ارمغان آورد دچار تحول شند  ه مقرراتن منشور ملل متحد ککالسیا با به وجود آمد المللینب
 .(114)همان: 

 ت بود بنه حت قیمومغیرخودمختار و یا ت هاییناولین گروهی که اصل مزبور را مورد استناد قرارداد سرزم
تحنت  هنای  ینسنرزم  از .منشور ملل متحد در فصل یازدهم و دوازدهم به آن اسنتناد نمنوده اسنت    کهینحو
ای غربی خودمختار صحر غیر هایینفریقای جنوبی در نامیبیا را مثال زد و از سرزماحضور  توانیم یمومیتق

 آورد.  را مثال
ضنمن   الملنل ینیادآور شد که کمیسنیون حقنوق بن   « المللیینجنایت ب» ینةدرزم توانیدومین مورد را م
ارائنه  « ت دولنت ولیؤد مربوط به مسن موا نویسیشطر  پ» 1۹ ةماد 2در بند  المللیینتعریفی که از جنایت ب

ست. قسمت )ج( بند ارده برشمهمان ماده  3در بند  المللیینعنوان مصادیقی از جنایت ب، مواردی را بهدهدیم
 ؛ساسنی اسنت  در مقیاس وسی  آن برای نوع بشر دارای اهمینت ا  المللیینسوم نقض جدی و شدید تکلیف ب

 .کندیتلقی م المللیینمعی و آپارتاید را یا جنایت ب، کشتار جیدارمانند الزامات من  برده
لزامناً  اکنه   باشندیفریقای جنوبی و رودزیای جنوبی ما ،تبعیض نژادی هاییموجود رژ یهابارزترین نمونه

نقنض   ةخل، مسنیل بلکه به لحا  تحمیل رژیم تبعیض نژادی از دا ؛استعماری از خارج تلقی نشده است ةسلط
 یلةوسن  به 1۹6۵شده است. رودزیا که در سال  المللیینب ةحق تعیین سرنوشت مطر  گردیده و موجب مداخل

از  رتغنال قبنل  پو  یجننوب  یقنای فرااعالم استقالل نمود و تنها  جانبهیاطور یا دولت اقلیت سفیدپوست به
 1۹6۵در سنال   217و  216 یهاطعنامهآن را مورد شناسایی قرار داده بود، شورای امنیت طی ق 1۹74انقالب 
ریقنای  فاخصنوص   در تجهیزات نظامی خودداری نمایند.  ةتبعیض نژادی این رژیم از شناسایی و ارائ یلبه دل

اقتصنادی   هنای یمتحنر « 1۹77» 418و « 1۹76» 3۹2شنماره   یهنا جنوبی شورای امنیت با صدور قطعنامه
 .فریقای جنوبی وض  نموداتحت فصل هفتم علیه 

 فرماید:یمباره ینا درتاد دکتر فلسفی اس
نطقنه  یجه صنلح م نت دری موجود در افریقا درهم بریزد و هاموازنهدر هر دو مورد امکان داشت  کهآن با »

تر نگنران  آید، این شورا بیشیبرمی شورای امنیت هاقطعنامه منطقکه از مفهوم و  طورآنبه مخاطره بیفتد، 
تا  بوده است اصول مرتبط با حقوق بشر و حق مردم در تعیین سرنوشت خصوصاًنقض اصول اساسی منشور و 

تماتیا تبعیض که اعمال سیس شودیبنابراین چنین بیان م(؛ 236: 1374)سیفی؛  «درهم ریختن صلح منطقه
 اعمنال نشنده اسنت    ینی نژادی یکی از مواردی استعمال حق تعیین سرنوشت است. هرچند از بینرون سنلطه  

 (.247)همان: 
ینل  ور شند تحم بایند ینادآ  . بیگانه اسنت  ةبیگانه و اشغال قهرآمیز توسط سلط ةاعمال سلط، سومین مورد

اسنت.   م مشنابهی نشانده بر یا کشور از طریق کاربرد غیرقانونی زور از خارج نیز دارای حکن دست هاییمرژ
عراق  ةنشاندسترژیم د 1۹۹۰اوت  6خود در  661شماره  ةمثالً شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنام

کشنورها   از کلینه  وبود، غیرقانونی دانست  یافتهدر کویت که پس از اشغال نظامی کویت توسط عراق استقرار
 (.248)همان:  مؤکداً خواست که از شناسایی آن خودداری کند
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آن  تعاقنب به چین منچنوری حملنه کنرد و آن را بنه اشنغال خنویش درآورد م       جاپان 1۹31و یا در سال 
د اسنایی نخواهن  اعالم داشت که این تهاجم غیرقنانونی شن « استیمسون»مریکا جناب آقای اوقت  یرخارجةوز
عنوان یا ابزار سیاست ملی  که استفاده از جنگ را به« بریان کلوگ 1۹28پاریس مورخ »زیرا با پیمان  ؛شد

ه هیچ عضای جامعتصویب رسید که ادر مجم  عمومی به  ییمن  کرده بود، مغایرت دارد. چندی بعد قطعنامه
د، شناسنایی  اریس باشا پیمان پیملل  ةکه منتج از وسایل مغایر میثاق جامع یینامهوضعیت، معاهده یا موافقت

 کنند.ن
در رأی مربوط به  (2فریقای جنوبی در نامیبیا و احضور ( 1 دادگستری در دو رأی خویش المللییندیوان ب

 رتی اسنت چون رأی مشنو  کند؛یم یدصحرای غربی در هر دو به اصل تعیین سرنوشت و رعایت حاکمیت تیک
ینا   هست المللینیعنی مطابق حقوق ب»حکم صادر کند دیوان عمل دولت را صحیح یا غلط  تواندیدیوان نم
 .کندیاعالم م« نیست

نقنض   جنوبی از فریقایامطالبه نموده بود دیوان عمل دولت در رأی مشورتی که شورای امنیت از دیوان 
ت یین سرنوشن عنوان یکی از اصول منشور ملل متحد و نقض اصل تع و نقض حاکمیت به المللیینمقررات ب

ا نقنض    منشور ررو عام یا المللینفریقای جنوبی با حضورش حقوق ب: ابیان نمود یکی از اهداف ملل متحد
 نموده است.
ر نظنر  از دیوان دادگستری خواست تا در مورد سنؤاالت زین   XXIX 32۹2 ةمومی طی قطعناممجم  ع

 :مشورتی خود را ارائه نماید که
تعلنق بنه   آیا سرزمین صحرای غربی در زمان مستعمره شدنش توسط اسپانیا سنرزمینی بنود کنه م    .1

ن رابطنه  خوب حال اگر پاسخ دینوان در این  « یعنی آیا یا سرزمینی بدون صاحب»نبود؟  کسیچه
 .شودیمنفی باشد این سؤال مطر  م

 اشت.چه پیوندهای حقوقی میان این سرزمین و پادشاهی مراکش و واحد موریتانی وجود د .2

صاحب مین بالو سرز که صحرای غربی از اول وجود داشته دهدیپاسخ ماول  سؤالبه دیوان در آن رأی  
ین پاسخ اته است. که صحرای غربی پیوند تاریخی ... با مراکش داش دهدینبوده است و به سؤال دوم پاسخ م

 قرار گرفت. ییانتقاد عده مورد

 یهنا نیسنرزم  وها عمدتاً در ارتباط و در جریان اسنتعمارزدایی  روشن است که اصل تعیین سرنوشت ملت
ها، تعاریفی شت ملتشده از اصل تعیین سرنواز سوی دیگر، تعاریف ارائه ؛است داکردهیفاقد حاکمیت تکامل پ

سنؤال   فاقد حاکمینت، اینن   یهانیبنابراین با توجه به پایان استعمارزدایی و نادربودن سرزم عام و کلی است؛
کنه  ا اینن است و ین  افتهیانیپا المللنیمطر  گردیده است که آیا کاربرد اصل تعیین سرنوشت نیز در حقوق ب

صنل تعینین   اروهنای جدیندی را کنه    بودن مفهوم اصل تعینین سرنوشنت، قلنم   باید با توجه به وسعت و عام
 .در آن مورد استناد قرارگیرد، بازشناخت تواندیسرنوشت م

هنا و حنق   گذشته که در ارتباط با اصل تعینین سرنوشنت ملنت    ةمجموع تحوالت فکری و عملی چندده
تفاق افتاده منجر به پذیرش اصولی حق تعیین سرنوشت داخلی و یا حق مشارکت عمنومی  مشارکت عمومی ا
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هنا از حینث   سیاسی و اقتصادی یا کشور توسط همه افراد آن بدون در نظر گنرفتن تفناوت   یریگمیدر تصم
طنور   شده است. مطابق این اصل اگر کل یا بخش مشخصنی از ینا جامعنه کنراراً و بنه     نژاد، عقیده و رنگ

یستماتیا از داشتن سهم واقعی در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه محروم گردد، اصنل تعینین   س
حل مناسبی مورد استناد قرار گیرد. در اینجا مفهوم حق تعینین سرنوشنت بنه    عنوان راه به تواندیسرنوشت م

 .شودیمفهوم دموکراسی نزدیا م
یکن لن  ؛ه اسنت رد حقوق بشر است و به جزئینات نپرداختن  منشور ملل متحد تنها حاوی اشارات کلی در مو

 ةنن یزم در اف منشوردر این مورد در اسنادی که متعاقب منشور و بعضاً در راستای اجرای اهد یتریتصریح قو
 .شودیاند، مشاهده محقوق بشر به وجود آمده

 :که کندیجهانی حقوق بشر بیان م ةاعالمی 21 ةماد 3بند 

روی  گنردد کنه از   انتخابناتی ابنراز   ةلیوسن  حکومت اراده مردم است. این اراده باید بنه اساس و منشاء  »
مخفی یا  یرأ و با پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشدطور ادواری صورت می صداقت و به

 «.ی نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تیمین نمایدیطریقه

تنری  یشجهانی حقوق بشر با صنراحت بن   ةمشارکت عمومی، در اعالمی که مبانی اصل شودیمالحظه م
سنیاری  نیسنت، ب  المللنینظر حقوق ب آور ازجهانی حقوق بشر سندی الزام ةاست. هرچند که اعالمی شدهانیب

 .انند افتنه یالمللنی را  معتقدند که در پرتو تحوالت بعدی، اصول مندرج در این اعالمیه شکل قواعد عرفی بین
قنوق مندنی و   حمیثناق   2۵ ةجهانی حقوق بشنر، در مناد   ةاعالمی 21 ةماد 3گفتنی است، مفهومی مشابه بند 

را نیز  یالمللنیمیثاق، رویه ب یهاآور برای طرفالزام خود عالوه بر ایجاد تعهد ةنوب سیاسی بیان گردیده و به
 ینی عنوان معاهنده  دنی و سیاسی بهاز حیث تکامل اصل مشارکت عمومی تقویت نموده است. میثاق حقوق م

لکنه از  ب ؛اسنت  ز اهمینت یحا ییتنها از حیث ایجاد تعهد، معاهدهکه بیش از صدکشور در آن عضو هستند، نه
 :کندیمیثاق مزبور تصریح م 2۵ ةگشا باشد. مادراه تواندیکشورها نیز م ةروی یریگحیث شکل

ب خنود  گان منتخن امور عمومی مسنتقیماً ینا از طرینق نماینند     ةدارند آزادانه در ادارشهروندان حق ةهم»
 «.ویندشرکت ج مخفی یدارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی بارأشهروندان حق ةمشارکت نمایند. هم

و تخصصی حقوق بشنر   ییمنطقه یهاونیاصولی که مبین حق مشارکت عمومی هستند در دیگر کنوانس
اشاره کنرد. از  « حقوق بشر ییکایمراکنوانسیون » 23 ةبه ماد توانیم دستنیا اند. ازقرارگرفته رشیپذ مورد

تخصصنی حقنوق بشنر، نظینر      یهنا ونیحق مشارکت عمنومی در کنوانسن   دهندهلیسوی دیگر عناصر تشک
 کننار، یننا کنوانسننیون ممنوعیننت تبعننیض نننژادی  یالمللنننیتنظیمننی توسننط سننازمان بنن یهنناونیکنوانسنن

(International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 

Discrimination 1966, 5, ILM, 1966, p. 352 )     ؛انند شنده منورد توجنه و تصنریح واقن 
گیری نمود که اصنل مشنارکت عمنومی در کلینت آن منورد      توان نتیجهاز مجموع این اسناد می کهیطوربه

رغنم شناسنایی کلنی حنق     البتنه، علنی  ؛ (Hannumy;1989: 105) است قرارگرفته یالمللنیپذیرش ب
رغور دقیق این اصل و ضمانت اجنرای آن   و ، حدودیالمللنیمشارکت عمومی در اسناد و متون متعدد حقوق ب
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کنه   خواهنند یدر شکلی آرمانی از کشنورها من   یالمللنیاسناد ب گریدانیببه ؛از ابهام قرار دارد ییهنوز در هاله
لیکن مشخص نیسنت کنه در صنورت     ؛اقدامات الزم را در جهت تیمین اصل مشارکت عمومی به عمل آورند

 ؛توانند صنورت گینرد   منی  یالمللنیب ةعدم رعایت این اصل توسط یا کشور خاص چه اقداماتی توسط جامع
انند. بنا توجنه بنه     افزوده اخیر مجام  ناظر بر حقوق بشر در این زمینه به فعالیت خود یهاموم و البته در مهر

مجام  حقوقی ناظر بر حقوق  یهاضمانت حقوق بشر است، گزارش یکه افکار عمومی یکی از سازوکارهااین
 1۹83تیریرگنذار باشند. الزم بنه توضنیح اسنت کنه در سنال         توانند یموارد نقض حقوق بشر م نهیزم بشر در

تحلیلنی و جنام  را در منورد     ةکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبیر کل درخواست نمود که مطالع
عننوان رکنن مهمنی در توسنعه و تحقنق       بنه « حق مشارکت عمومی در اداره جامعه در اشکال مختلف آن»

ه در آن، تسنلیم کمیسنیون شند کن     1۹8۵بخشیدن به حقوق بشر انجام دهد. گزارش اینن مطالعنه در سنال    
 :که کندیم یریگجهیجزئیات حق مشارکت عمومی مشروحاً مورد بحث قرارگرفته است. این گزارش نت

در  یالمللن نیآور بن جامعه در ابعاد وسی  خود تحت اسناد النزام  ةکه حق مشارکت در ادار رسدیبه نظر نم»
تلف از حینث  رجات مخدوقی با قاسناد ح از سوی دیگر، تعدادی از متون و ؛باشد افتهیاستقرار یالمللنیحقوق ب

از اینن   عضیب .شده استها عناصری از این حق مورد تصریح واق آرار و اهمیت حقوقی وجود دارند که در آن
 .(United Nations;1984:36) «اندجانبهمتون تا حد زیادی جام  و همه

منورد   یالمللن نیکه از میان عناصر حق مشارکت عمومی کنه در سنطح بن    کندیگزارش دبیر کل تیکید م
، هنا تین ق اقلگی، حقنو امور فرهن ةاند، حق برخورداری از تعلیم و تربیت، حق مشارکت در ادارتیکید قرارگرفته

 اند.توجهت قابل، حق آزادی عقیده و بیان و اطالعازیآمحقوق سندیکایی، حقوق خانواده، حق تجمعات صلح

مجمن  عمنومی تحنت     1۹86 ةشده است. قطعنامن ق مشارکت عمومی از ارکان حق توسعه نیز شناختهح
 Declaration and the Right to 1۹86;)  «حننق توسننعه راجنن  بننه  هاعالمینن»عنننوان 

Development  ) 
 ند:کیصریح مت

ورها باید ذیرد. کشافراد جامعه صورت پ ةملی باید بر اساس مشارکت آزاد و واقعی هم ةهای توسعبرنامه»
 «. عنوان رکن مهمی در تحقق بخشیدن به حقوق بشر تشویق نمایند جانبه را بهمشارکت همه

 شنغال منداوم  ابوده اسنت. در قضنیة    ترقاط در این مورد مجم  عمومی از شورای امنیت  رسدیمبه نظر 
ه اسنتناد بن   ، مجم  عمومی سازمان ملل متحند بنا  لحائی فلسطین توسط اسراییل و ساخت دیوار هانیسرزم

ز امتحندة امریکنا    ی شورای امنیت که برارر وتنوی ایناالت  جا بهو  (قطعنامة اتحاد برای صلح) 37۵قطعنامة 
 .ر تعارض استحق مردم در تعیین سرنوشت( د)اسراییل با  اقدامات کرد کهحرکت بازمانده بود، اعالم 

آوردنند، شنورای امنینت     به وجنود پس از بحرانی که ایاالت متحد امریکا و متحدانش در عراق  2۰۰3در 
ی اعالم کرد که پ در یپ، در چند قطعنامه ختهیگسهم ازاین کشور  بهبودرو به  احوال و اوضاعضمن توجه به 

شنورا آشنکارا ابنراز     هنا عنامنه قطاینن   در .کنند یمن ی را تهدید المللنیبوضعیت عراق همچنان صلح و امنیت 
امیدواری کرده است که مردم عراق بتوانند آزادانه سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند. چنین احساسنی خنود   
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در تعینین   (حق مردم )عراق» دارد که اعتقاد این شورا در چنان اوقاتی آن بوده است که احترام به برانداللت 
 (.238: 13۹۰فلسفی؛ )ن است تنها راه حل مؤرر این بحرا «سرنوشت

 یطلبهیتجزو  یخواهییجداممنوعیت  م:سوگفتار 
از هنگام تصویب منشور ملل متحد و پس از به رسمیت شناخته شدن اصل حق تعیین سرنوشت بنر اینن   

 ,Franck) باید با رعایت تمامیت ارضی کشورها صورت بگیرد ادشدهیگردیده است که اصل  دیموضوع تیک

op.cit; 2014: 7.) 
ل ای اسنتقال اشنغالی و مسنتعمره بنر    یهاینیها با حق مردم سرزمموضوع احترام به تمامیت ارضی دولت

تمامیت ارضنی   گر برالمین مستعمره یا اشغالی از تسلط دولت استعماری و یا اشغززیرا رهایی سر ؛تفاوت دارد
 .کندیدولتی آسیب وارد نم

ا یکی را رار کند ییی وجود ندارد که میان حق تعیین سرنوشت با جدایی رابطه برقهیروهیچ متن رسمی یا 
لت واز سرزمین د سرزمین تحت استعمار، برخالف اساساًی طلبییجدامنبعث از دیگری بداند. سرزمین موضوع 

 (.16: 13۹2ی همیشه با تمامیت ارضی منافات دارد )فلسفی؛ طلبییجداجدا نیست؛ پس  کنندهاداره
ضرورت هماهنگی این اصل با تمامینت   المللنیاز ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق ب

اما پس از پایان جنگ سرد و به دنبنال  (؛ Cassese, op.cit, pp. 112-114)د ها محرز بوارضی دولت
ن سرنوشنت در اینن   بودن استناد به اصل حق تعییریتیریاتحاد جماهیر شوروی و یوگسالوی، باوجود ب ةتجزی
 در سرتاسننننر جهننننان نیرومننننندتر گردیدننننند   یخننننواهییجنننندا یهننننادادهننننا، جنننننبش روی

(2014;www.Tamilnation.org.,Nanda. V.p( . 
د و بنه  ها برای مشروعیت بخشیدن به اهداف خود به اصل حق تعیین سرنوشت متوسنل شندن  این جنبش

هنا  ین جنبشا ةنمون ؛بود خواهییجدا یهاتوسط گروه یبارخون یهایریاین موضوع، جهان شاهد درگدنبال 
بارتر خشونت نی و پاسخیخواهان چچبار جدایین روسیه بود که اقدامات خشونتیدر چچ یخواهیینهضت جدا

 دید.رو گره روب یالمللنیب ةبا واکنش جامع ییهاتیدولت روسیه را به همراه داشت، چنین وضع
 در تقریرات درس استاد دکتر فلسفی در مورد تفاوت بین جدایی و انحالل آمده است:

 تی کنه آن حق جدایی یا همان جدایی به معنای انشعاب بخشی از سرزمین دولت موجود است به صنور »
صنداق  ل زمنانی م . انحالکندیمفرق  (فروپاشی)دولت همچنان به حیات خود ادامه بدهد؛ پس این با انحالل 

 (.18: 13۹2 ؛فلسفی«)دارد که دولت موجود به چند دولت تجزیه شود
 ان درصندد در سرتاسنر جهن   یخواهییجدا یهاجنبش کهیاتحاد جماهیر شوروی و درحال ةبه دنبال تجزی

بنر ممنوعینت هنر     ییهیکنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعالم 1۹۹3تقویت خود بودند، در سال 
 .دینمایم دیتیک یخواهییو جدا یطلبهینوع تجز

رنوشنت و  سمکرر از قسمت دوم این اعالمیه ضمن برشمردن اهمیت اجرای حنق تعینین    1در پاراگراف 
 :گرددیکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح مبیان این

http://www.tamilnation.org/
http://www.tamilnation.org/
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د کل ه یا تهدیی برای هر عملی که منجر به تجزیعنوان مجوز یا مشوق حق تعیین سرنوشت نبایستی به»
ی قوق مساویا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل ح

یننده کنل   د که نماها امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی هستنو حق تعیین سرنوشت ملت
 (.1۵۰قوق بشر؛ )مرکز مطالعات ح «ن تبعیض از هر نوع باشد تلقی گرددمردم متعلق به آن سرزمین و بدو

تعلنق بنه   مکنل منردم    ةکنه دولنت بایند نماینند    ها به دوری از هر نوع تبعیض و اینموضوع تعهد دولت
در صنورت   وجنود  نین ا سرزمینش باشد یا تعهد دولت نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است. بنا 

مینت ارضنی   و آسیب رساندن بنه تما  یخواهییبت به این اصل نیز مجوزی برای جداها نسکردن دولتپشت
ر سنایر  ولنی د  ؛تکنفرانس جهانی حقوق بشر وین نسبت به این موضوع ساکت اس ةوجود ندارد. البته اعالمی
 موجود هست. شدهانینظر ب دییمناب  دالیلی برای تی

بر این  1۹۹6 آگوست 23من  هر نوع تبعیض نژادی، صادرشده به تاریخ  ةکمیت 21 ةکلی شمار ةدر توصی
ولت به ی از یا دتجزیه و جدای ةجانبایحقی را برای اعالم  گونهچیکه این کمیته ه گرددیم دیموضوع تیک
 .شناسدیرسمیت نم

ینات جنگنی و   نیز پس از برشمردن مصادیق جنا 1۹۹8مصوب  یالمللنیدیوان کیفری ب ةاساسنام 8 ةماد
دارند تنا  ها حقکه دولت کندیم دیها بر این مطلب تیکبر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آن دیتیک

 (.۵46: 137۹)آل حبیب؛  با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند
ایی خواهاننه  حرکت جد دارند ولو با اعمال زور هر نوعها حقکه دولت دیآیبه بیانی دیگر، از این ماده برم

انونی که اقنداماتی غیرقن   یکشکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلشرط این را سرکوب کنند. به
 ر منورد ل متحند د شورای امنینت سنازمان ملن    یهاهستند، متوسل نگردند. فراتر از این با نگاهی به قطعنامه

حش حقنوق  که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو کنه نقنض فنا    گرددیکوزوو این موضوع محرز م
 .دینمایم دیبشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی تیک

ز نقنض  لوگیری ادر چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشورهای عضو پیمان ناتو را برای ج
مامینت  رعاینت ت  که این اقدامات بایستی با داردیولی تصریح م ؛کندیدر کوزوو ممنوع نم فاحش حقوق بشر

 (.s/Res/1199, 23 sep 1998) ارضی یوگسالوی صورت بگیرد

  :شودیها اشاره مدالیلی دارد که در ذیل به آن یخواهییو جدا یطلبهیبرای ممنوعیت تجز

 المللنیباحترام به اصول سنتی حقوق بند اول: 
و  یالمللن نی، اصل احترام به تمامیت ارضی است. بسیاری از اسناد بن المللنییکی از اصول سنتی حقوق ب

 ICJ) کننند یمن  دین بنر حماینت از تمامینت ارضنی کشنورها تیک      یالمللن نیرویه دیوان دادگستری ب نیچنهم

Reports, 1778, p. 36 ) کنه   رسند یتا بندان جنا من    المللنیاصل تمامیت ارضی در حقوق ب اهمیت
 الملنل نیطور عام در حقنوق بن  هرگونه اقدامی علیه آن به استناد هیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به

گفت که اصل حق تعیین سرنوشت نیز اهمیت به سزایی دارد و بنا توجنه بنه     توانیم است. البته شدهرفتهیپذ
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اصل تمامیت ارضی نیز با اصنل حنق تعینین سرنوشنت      قدرت روزافزون این اصل بایستی موضوع احترام به
انسنانی   یهنا زیرا خواسنت  ؛نیز توجه شود خواهییجدا یهابه بیان دیگر باید به درخواست گروه ؛سازگار گردد

 ها و مرزها است.چون چارچوبتر از مسائل اعتباری هممهم
ف اننه متنراد  ادعاهنای تجزینه طلب   شنده اسنت کنه توجنه بنه      این پاسخ ارائه ییهادگاهیدر برابر چنین د

ماننند  ها و حتی اصنلی ه چون: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ؛هم یالمللنیبه اصول سنتی نظم ب ییاعتنایب
عننای  هاننه بنه م  خواهرگونه توجه به تقاضاهای جندایی  جهینت در ؛ها استامور داخل دولت ةممنوعیت مداخل

اهد بنود.  معاصر خو المللنییعنی اصول حاکم بر حقوق ب ،بانی آنو م المللنینظر در چارچوب روابط ب تجدید
قنوق  ز همنه ح انیز بیش  یقاعدگیکه پیامد این ب کندیشدن مواجه م قاعدهیموضوعی که جهان را با خطر ب

سنتای  تنهنا در را یا گروه خاص ننه  یهابنابراین توجه به خواست؛ دهدیها را در معرض تهدید قرار مانسان
؛ سنازد یشنمول متزلنزل من   بلکه اینن موضنوع را در ابعنادی وسنی  و جهنان      ؛ها نیستقوق انسانتضمین ح

اسنت   المللنیب دستاوردهای حقوق یاعتباریبه معنای ب ییهااهمیت قائل گردیدن برای چنین خواست  زیرا
ضنعیف را   یهنا تنسبت به دول یالمللنیب یهاتیاین اصول حما یاعتباریاند. بشدهکه با مرارت زیاد حاصل

 اخت.سبزرگ خواهد  یهاها را بیش از هر چیز ملعبه دست قدرتکاهش داده و سرنوشت و آینده آن

 با اهداف اصل حق تعیین سرنوشت یخواهییجدامغایرت  بند دوم:
در صورت وجود پشتیبانی خارجی احتمنال دارد تنا بنه     خواهییجدا یهاشده است که جنبشدر عمل رابت 

ماینت دولنت   که بنا ح  پاکستان شرقی بود یطلباستقالل ییهاواضح چنین جنبش ةنمون ؛موفقیت دست یابند
ادا، کبنا کانن   ی هم چنون یجدایی خواهانه یهاهند به تشکیل دولت بنگالدش انجامید؛ اما در مقابل جنبش

 بنا شکسنت   دیگر به دلیل عدم پشنتیبانی خنارجی   یهاالنکا و بسیاری جنبشسری یهالین روسیه، تامیچچ
تنر  شار بنیش بزرگ جهت ف یهاتر عاملی برای دولتبیش یخواهییجدا یهابنابراین جنبش؛ رو گردیدندهروب

رنوشنت  سگردیندن اصنل حنق تعینین     تنها در جهت عملنی اند. چنین وضعیتی نهبوده ترفیضع یهابه دولت
 ل سیاسنی بنیادین این اصل را که به معنای حنق منردم ینا سنرزمین بنرای اسنتقال       یهاهیبلکه پا ؛نیست

 .بردیاجتماعی و اقتصادی است زیر سؤال م

 با اهداف منشور ملل متحد یخواهییجدامغایرت  بند سوم:
اسنت، افنزایش صنلح و     دشدهیینیز تی المللنیاهداف اصلی منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق ب 

و پیشبرد احترام به حقوق بشر بوده است. اصل حق تعیین سرنوشت نیز برای تحقنق چننین    یالمللنیامنیت ب
 ادشنده یکشورها به عملی شدن اهنداف   ةشده که تجزیاهدافی مورد شناسایی قرار گرفت. در عمل نشان داده

 ةکرده است. تجربه پس از پایان جنگ سنرد و تجزین   ها را بیش از گذشته تضعیفبلکه این آرمان ؛دهینجامین
داخلنی و تضنعیف صنلح و امنینت بنود و       یهنا اتحاد جماهیر شوروی و یوگسنالوی همنراه بنا بنروز جننگ     

ممتنازو رنجبرینان؛   ) بسیار زیاد و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را نیز بنه دنبنال داشنت    یهایزیرخون
تنهنا بنه تحقنق اصنل تعینین سرنوشنت کمنا        نه یخواهییباید گفت که جدا جهینت در(؛ 2۰6-218: 1384
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منن  تبعنیض از پیامندهای     ة. تفسیری که کمیتاندازدیمتحد را نیز به خطر ممنشور ملل ةبلکه آرمان ؛کندینم
 ةمارکلنی شن   ةمن  تبعیض در توصی ة. کمیتکندیم دییکه بیان شد تی را ارائه داده مطالبی یخواهییناگوار جدا

 :داردیتصریح م بارهنیا در 1۹۹6گوست اخود مورخ  21
کنه   دین نمایو اعالم م کندیتجزیه و جدایی از یا دولت شناسایی نم جانبهایکمیته حقی برای اعالم » 
و  بنار انین زین امنر  بلکه ا ؛تنها مفید نیستدولت برای پشتیبانی از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت نه ةتجزی

 «. مخرب است

 یالمللنیب ۀدر جامع ینظمیبو افزایش  یخواهییجدا بند چهارم: 
 ر سؤال رفتنجدایی خواهانِ موجب زی یهادادن به جنبشبیان شد مشروعیت نیا از شیگونه که پهمان
 یهنا ینظمن یبن  خواهد گردید. این امر خنود  المللنیو اصول حاکم بر حقوق ب المللنیروابط ب یهاچارچوب

رفنت کنه   گبنر اینن    نظر کرد و فرض رابسیار زیادی را به دنبال دارد؛ ولی حتی اگر از این موضوع نیز صرف
 ابنند اینن  بنه موفقینت دسنت ی    الملنل نیبدون آسیب زدن به حقوق ب توانندینیز م یخواهییجدا یهاجنبش

گاه دین دیو از ا قوق بشر استهمراه با تشنج، ناامنی و نقض ح یخواهییموضوع غیر قابل انکار است که جدا
سناس هنر   جدید بر ا یها؛ اما گذشته از این موضوع، ایجاد دولتانجامدیدر جهان م ینظمینیز به افزایش ب

بنا   ییهدد. جامعکه شاید از هزاران دولت تشکیل گر گرددینوین منجر م ملی به پیدایش جهان -گروه قومی
بنوده و   بل کنترلکوچا خواهند بود، بسیار غیر قا یهاا نیز دولتهتر آناین تعداد دولت که بدون شا بیش

 ةلا در فاصن مریکن ابسیار زیادی را به همراه دارد. کلینتنون ریاسنت جمهنوری ایناالت متحنده       یهاینظمیب
 یهنا ینظمیکرده و برانی بسیار دقیق به این موضوع اشارهدر سخن 1۹۹۹در سال ( 1۹۹2-2۰۰۰) یهاسال

 :داردیابراز م بارهنی. کلینتون دراگرددیها را یادآور مشدن دولتناشی از کوچا
که دیگنر اقنوام در    دینمایقومی و نژادی و مذهبی که در بخشی از یا سرزمین زندگی م ةاگر هر گرو»

ر آن کشنور در جهنان داشنته باشنیم و د     8۰۰به یا ملت مستقل تبدیل گردند، ما بایند   برندیآن به سر نم
 «گنننرددیصنننورت داشنننتن اقتصننناد کارآمننند ینننا سیاسنننت جهنننانی فعنننال بسنننیار مشنننکل مننن     

 (2014; www.Tamilnation.org V.p.),Nanda ). 
حقنوق   ز دیندگاه کنه ا افزون بر مواردی که به آن اشاره شد، باید از یا دلیل مهم دیگر نینز بنرای اینن   

ها برای احترام هنر  لتقرارگرفته هم نام برد. این دلیل، تشویق دو دیمورد تیک یطلبهیممنوعیت تجز المللنیب
 ر صنورت تنن  دها از این بیم داشته باشنند کنه   دولت کهیصورت تر به موازین حقوق بشری است. درچه بیش

د دوری ین قواعن ون شا از ا، بدردیگیها مورد تهدید قرار مدادن به قواعد حقوق بشری تمامیت ارضی آندر
ظ تمامینت  هنا از حاکمینت و حفن   معنا که هرگناه دولنت  . برعکس این موضوع نیز صادق است بدینندیجویم

 نند ینمایا من ن را اجرتری موازین حقوق بشری را پذیرفته و آارضی خود اطمینان داشته باشند، با اشتیاق بیش
 (.83: 1388بهمنی قاجار؛ )
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 یریگجهینت
د و دو تاریخی است که پس از تصویب منشنور ملنل متحن    ةتعیین سرنوشت یا اصل با پیشیناصل حق 

 ار گردید.ز برخوردحقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نی یالمللنیمیثاق ب
شد؛ ینمتلقی الملل ینببخشی از حقوق  عنوانبهاین اصل در عصر قبل از منشور یا اصل و معیار حقوقی و 

ی هنا شالودهخستین ن( منشور 1( مادة )2اما با تیسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور و درج آن در بند )
اد و متنون  اری از اسنن بر آن روند تکاملی خود را آغاز کرد و در بسنی  اتکاریزی و با یپتیسیس حقوقی خود را 

 و 1۵41، 1۵14ی هنا قطعنامنه تنوان بنه   یمن المللی مورد تیکید واقن  شند کنه از آن جملنه     ینبمعتبر و مهم 
و بیانینه   1۹7۰، اعالمینه اصنول   1۹74المللی راج  به حقنوق بشنر، قطعنامنه تعرینف تجناوز      ینبهای یثاقم

 هلسینکی و ... اشاره کرد.
یز نو داخلی  و در دو جنبه خارجیسیاسی، حقوقی و اقتصادی است  یهایژگیاکنون دارای واین اصل هم

اظهنار   لکنت و حنق  بُعد داخلی اصل تعیین سرنوشت نیز، به معنای مشارکت در امور مم اعمال شود. تواندیم
ن نینز،  ی موجنود در سنرزمی  هاگروهنظر در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در مورد 

المللنی  نیبن  ةحق تعیین سرنوشت در عرصشود و یمهی تعبیر بر حفظ هویت گرو حقبهحق تعیین سرنوشت 
 باشد.یمو ...  هاملت، آزادی هاملت، استقالل هاملتگویای برابری حاکمیت 

ع تعینین  اصل حق تعیین سرنوشت در حنال حاضنر از موضنو    کهنیادر این تحقیق بر آن رسیدیم  چهآن
تقلی رزمین مسن اشغالی و مستعمره فراتر رفته و به معنای حق مردم هر سن  یهانیسرنوشت برای مردم سرزم

رون دذهبی در ملی، قومی یا من  یهادر این میان گروه و شان استبرای انتخاب سرنوشت سیاسی و اقتصادی
وننه  گبندین  توانند یاما این موضوع نمن  ؛و ایجاد یا دولت مستقل ندارند یخواهیییا کشور حقی برای جدا

که قادر ر اینها افزون ببلکه آن ؛مند گردنداز حق تعیین سرنوشت بهره توانندیها نمگردد که این گروه تفسیر
یا و ت دموکراتشان حق تعیین سرنوشت خود را از طریق گزینش یا دولهستند در کنار سایر مردم سرزمین

 تنوان یق من اینن حقنو   جمله هستند. از نیز برخوردار ییژهیامور آن اعمال نمایند از حقوق و ةمشارکت در ادار
بنرای   ییهاتیلحق حفظ فرهنگ، سهم داشتن از رروت ملی و ایفای نقش در دولت متبوع و حق انجام فعابه

 در چارچوب قانون اساسی اشاره کرد. شانیحفظ هویت گروه
برابر اینن حنق   ولی در  ؛دارای حق حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت خود هستند کهنیا ها نیز باوجوددولت

احترام به حق مردم یا سرزمین برای انتخناب سرنوشنت خنود و     :اند ازاند. این تکالیف عبارتدارای تکالیفی
در نتیجنه  ؛ شنان دارنند  مندشدن از مناب  طبیعی سرزمین خود در جهت مناف ها برای بهرهرعایت حقی که آن

یین سرنوشنت، حتنی در شناسنایی    عبا حق ت یطلبهیضمن مردود دانستن معادل انگاری تجز المللنیحقوق ب
یوگسالوی و شوروی سنابق، از لفنظ فروپاشنی ینا انحنالل اسنتفاده کنرده اسنت ننه           ةشدهیتجز یهادولت
و بنروز   یالمللن نیهم ریختن نظنم بن  جدایی باعث به بیم دارد که شناسایی حق المللنیب ةجامعی. طلبهیتجز

صنورت   جانبهای یطلبیینوع شناسایی برای جداهیچ المللنیدر حقوق ب ؛ بنابراینمرج گردد وآشوب و هرج
خواسنتار   جانبنه این طنور  بنه  المللنیبا استناد به حقوق ب توانندینم هاتیقومی و اقل یهانگرفته است، گروه
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ها و مردم در نظام سیاسنی بنا   حق تعیین سرنوشت در داخل یا دولت به معنی مشارکت گروه. جدایی شوند
و قوی باشد، اینن تنهنا    لی اگر درخواست برای استقالل مستق، حتدهدیاحترام به تمامیت ارضی آن معنی م

سابقه ندارد که  1۹4۵از  یالمللنیب ةحق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد. در جامع
و حاکم، قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بنر آن صنحه گذاشنته     لاز سرزمین یا دولت مستق ییپاره
 .باشد
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