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Abstract 
From the end of the decolonization, the issue of separatist demands in the light of 

the right of self-determination by minorities and the violent response of 

governments to it, which has been accompanied by widespread human rights 

violations and threats to international peace and security, has been considered as an 

important issue in international law. By the end of the Cold War and after the1990s, 

a new approach to the concept of the right to self-determination emerged, which, by 

reconciling the right to self-determination and the principles of international law, 

including the principle of territorial integrity, could provide a solution to the issue of 

minority conflict. In the new approach to self-determination, the right of people to 

form a government turned to the right to organize the State by the people and the 

minorities. In this approach, the right to self-determination is used as the basis for 

the establishment of democracy and development of human rights as well as 

guarantee the rights of minorities. The precise explanation of this approach by using 

the legal analysis of related documents and their impact on the minorities' issue is 

the main purpose of this article. 
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 چکیده
طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت ی جداییهادرخواستسو، طرح از پایان استعمارزدایی به این

ها به آن، که با نقض گستردۀ حقوو  بشور و تیدیود    تبار دولها و واکنش خشونتاز سوی اقلیت
الملل مطرح بوده است. ای میم، در حقو  بینمسئله عنوانبهالمللی همراه بود، صلح و امنیت بین

مفیوو  حوق تعیوین     جدیدی درباره ، رویکرد۰۹۹۱ی با پایان جنگ سرد و پس از تحوالت دهه
ازش میان حق تعیین سرنوشوت و اصووح حقوو     سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری س

در  ها ارائه دهد.منازعات اقلیت حلی برای مسئلهالملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راهبین
 وسیلهبهیِ دولت دهسازماناین رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ 

مبنا و  عنوانبهیکرد، از حق تعیین سرنوشت گیری داشته است. در این روجیت هاتیاقلمرد  و 
 هوا تیو اقلای برای استقرار دموکراسی و توسعۀ حقو  بشر و همچنین تضومین حقوو    پشتوانه
گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، . تبیین دقیق این رویکرد، با بیرهشودیماستفاده 

 صلی این مقاله بوده است.ها هدف امسئلۀ اقلیت وفصلحلو بررسی تأثیر آن در 
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 مقدمه
یکوی از اهوداف ملول متحود و از      عنووان بوه حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد 

 سوابقۀ اگرچوه   ۰ها تلقی شوده اسوت.  لتها و مآمیز بین دولتهای روابط دوستانه و مسالمتپایه
این حق به اواخر قرن هودهم میالدی یعنی صودور اعالمیوۀ اسوتقالح آمریکوا و انقوالر کبیور       

، با پایان جنگ جیانی اوح بود که حوق مورد  بورای    Castellino, 2000: 11))گردد فرانسه برمی
الملول شود و اسوا     بوین  ای ویلسوون، وارد حقوو   مواده  ۰2اعالمیۀ  لۀیوسبهتعیین سرنوشت، 

، برنامۀ خود را برای خدمت بوه صولح،   ۰۹۰۸ژانویۀ  ۸قرار گرفت. ویلسون در « معاهدۀ ورسای»
(. 22۱: ۰9۹9پواک،  از طریق شناسایی حق مرد  برای تعیین سرنوشت عرضوه کورد )خووبروی   

ه در خوورد ی شکسوت هوا یشواه جیانالبته در آن زمان استفاده از این اصل برای توجیه توزیۀ 
(. بوا پیودایش کشوورهای    ۰09: ۰91۸بوود )کلییوار،    2جنگ جیانی اوح و ایواد نظا  نمایندگی

یک اصل سیاسی در صوحنۀ   عنوانبهجدید بعد از جنگ جیانی اوح، ایدۀ تعیین سرنوشت عمالً 
. پوس از جنوگ جیوانی دو  نیوز حوق تعیوین       (Archibugi, 2003: 12)المللی مطورح شود   بین

کار گرفته شود.  های تحت استعمار و سلطۀ بیگانه بهمعنای استقالح سرزمین سرنوشت بیشتر به
یی پس از جنگ جیانی دو  سبب شد تا حق مرد  برای تعیوین سرنوشوت، در   استعمارزداروند 

عمول بوه حوق انحصواریِ نیول بوه اسوتقالح و تشوکیل دولتوی جدیود و فرموانروا منوور شوود              
 (.2۸2: ۰9۹9پاک، )خوبروی

ی جدیود و  امرحلوه نوشت پس از دورۀ استعمار و در دوران جنوگ سورد، بوه    حق تعیین سر
هوای گونواگون اقلیتوی در یوک     پرچالش وارد شد. در این دوران در بسیاری از نقاط جیان گروه

دادنود  یعنوی   ، با استناد به حق تعیین سرنوشت و تفسیری که از آن ارائوه موی  نواستقالحکشورِ 
وشت با ایواد دولتی جدیود، خواسوتار جودایی از کشوور اصولی      همانند دانستن حق تعیین سرن

گیوری از  ها و بیرهانگاری حق تعیین سرنوشت با کسب استقالح از سوی اقلیتشدند. معادحمی
علت تعارض با برخوی  الملل، بهاین حق در جیت تبدیل شدن به موجودیتی نوین در حقو  بین

هوا و اصول یکپوارچگی    ون اصل حاکمیوت دولوت  الملل همچدار حقو  بیناصوح سنتی و ریشه
 آفرین بوده است.خیز و مسئلهالملل بحرانسرزمینی، همواره در نظا  بین

                                                           
 منشور ملل متحد. ۵۵و  ۰مواد  .۰

2. Mandate system 

 22 ۀمادمستعمرات مقرر شد، در  و برخی شدههیتوز یهانیسرزم ۀاین نظا  که پس از جنگ جیانی اوح برای ادار
 ۀهنوز ... توانایی ادار ربطیذ یهانیسرزماز آنوا که مرد  »بازتار یافته است:  گونهنیاملل  ۀجامعمیثا  

رفاه و پیشرفت این ملل تضمین شود. بیترین وسیله  کندیمامور خود را ندارند رسالت مقد ِ تمدن ایوار 
واگذار شود که ...  یاافتهیرشدبه کشورهای متمدن و  آنیاه نمایندگی برای تحقق هدف مزبور، این است ک

 «آمادگی بیشتری برای پذیرفتن و به انوا  رساندن این مسئولیت دارند.
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هوا،  انکارناپذیر سواختار دولوت  های واقعیت این است که در دنیای کنونی نیز، یکی از ویژگی
های عتبار ویژگیهاست که هر یک به اهای گوناگون در محدودۀ حاکمیت این دولتوجود اقلیت

ی اسوت  حود های اقلیتی بوه شوند. فراوانیِ گروهقومی، زبانی و مذهبیِ خود از اکثریت متمایز می
توان گفت وجود ناهمگونی قومی، نژادی و مذهبی، اصل حاکم بر جیان و جوامع اسوت و  که می

هوا  گونی. نتیوۀ این نواهم (Sambanis, 2000: 449)شود همگونی قومی یک استثنا محسور می
طلبانه تحت عنوان حق تعیین سرنوشوت در  های جداییدر محدودۀ یک کشور، طرح درخواست

گونوه  هوای حواکم بوه ایون    بسیاری از نقاط جیان بوده است. در این میوان پاسوخ منفوی دولوت    
 انوامد.المللی میآمیزی در عرصۀ داخلی و بینهای مخاطرهها و درگیریها، به تنشدرخواست

تحقق حقو  بشور و از جملوه تحقوق واقعویِ حوق تعیوین        تنیانهها روز این چالششک ببی
هوای  تورین حوق  ترین و ضوروری کند، بلکه در چنین فضایی میمرو میسرنوشت را با تنگنا روبه

گیورد. در هموین   بشری از جمله حق بر صلح و امنیت نیز در معرض آسیب و تیدیود قورار موی   
ترین چالش بزرگ عنوانبهها در دوران بعد از جنگ سرد، با دولت های قومیزمینه منازعۀ گروه

 .(Brown, 1993: 6)المللی بیشتر نقاط جیان مطرح شده است در برابر امنیت داخلی و بین
علت بافت ناهمگون جوامع، اجورای حوق   کلی پس از دوران استعمارزدایی تاکنون، به طوربه

الملول مطورح بووده اسوت. بوا      ای پیچیده در حقو  بینمسئله عنوانبهتعیین سرنوشت همواره 
تووان از  توجه به اهمیت این مسئله و مخاطرات ناشی از آن، تالش برای حل این مسوئله را موی  

 .آورد شماربهالملل های میم پژوهشی در حوزۀ حقو  بیناولویت
ح کورد: حقوو    تووان مطور  گونوه موی  با توجه به مطالب باال سؤاح اصلی نوشتار حاضر را این

طلبانۀ مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و های جداییالملل برای برقراری سازش میان خواستبین
حلوی  چه راه -ها و اصل یکپارچگی سرزمینیمانند اصل حاکمیت دولت -المللاصوح حقو  بین

دهد؟ در همین خصوص سؤاالت دیگری نیز در خصوص مباحث مربووط بوه سوؤاح    پیشنیاد می
اینکه چه ارتبواطی میوان دموکراسوی، انتخابوات و حوق تعیوین        جمله ازابل طرح است  اصلی ق

است، نقش حوق  « مرد »سرنوشت وجود دارد؟ با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت متعلق به 
ها چیست؟ و سرانوا  اینکه اموروزه معیارهوای توأمین    تعیین سرنوشت در تضمین حقو  اقلیت

 ها چیست؟ تحق تعیین سرنوشت توسط دول
دنبواح  پژوهش ایون اسوت کوه بوه     ۀیفرض عنوانبهپاسخ اجمالی ما به پرسش اصلی تحقیق 

الملل کوشیده است بوا تأکیود بور ضورورت توأمین حوق       تحوالت پس از جنگ سرد، حقو  بین
ها بوه فوراهم سواختن شورایط     ها در کنار دیگر شیروندان و تشویق دولتتعیین سرنوشت اقلیت

های گوناگون سیاسوی، اقتصوادی، اجتمواعی و    های اقلیت در عرصهآفرینی گروهالز  برای نقش
الملول و  طلبانه و متعارض با اصوح سنتی حقو  بوین های جداییفرهنگی جامعۀ خویش، انگیزه

 پیامدهای زیانبار آن را از میان بردارد.
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مینوۀ حوق تعیوین    گیری از روش تحلیلی و بررسی اسناد و مدارک در زدر این مقاله با بیره
سرنوشت، ضمن تبیین مفیو  حق تعیین سرنوشت و آشنایی با پیشینۀ این حوق یعنوی قلمورو    

مندان از قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت خواهیم پرداخوت. سوپس   بیرونی آن، به معرفی بیره
های اخیر گیریهای پژوهش را، با تأکید بر جیتحل مسئلۀ پژوهش و پاسخ به پرسشیافتن راه

 های داخلی دنباح خواهیم کرد.ی حوزهسوبهحق تعیین سرنوشت 
 

 1مفهوم حق تعیین سرنوشت
در  2«هوا ملیوت »اصولی سیاسوی و جوایگزین اصول      عنوانبهحق تعیین سرنوشت در آغاز اغلب 

شد. این صبغۀ سیاسی تا زمان تدوین منشور ملل متحود و در موادۀ   الملل قلمداد میحقو  بین
عکا  یافت. پس از تصویب منشور نیز، بیشتر ویژگیِ سیاسیِ این اصل، موورد  یکم منشور نیز ان

تردیود وجوود داشوت. بوا      -یک حق بشوری  عنوانبه -آن  بودنقبوح بود و همچنان در حقوقی 
المللی حقو  اقتصوادی، اجتمواعی   و میثا  بین 9المللی حقو  مدنی و سیاسیتدوین میثا  بین

یح بر حق تعیین سرنوشت در این دو میثا ، این حق خصولت  و تصر ۰۹11در ساح  2و فرهنگی
 عنووان بوه ، از حق تعیوین سرنوشوت   ادشدهنخست هر دو میثا  ی مادۀحقوقی یافت. بند یکم از 

کننود  حق مرد  برای تعیین آزادانۀ نظا  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوود یواد موی   
ذکور ایون حوق در دو میثوا  مرجوع حقوو        (. بوا  2۸و  ۰1: ۰9۸2)مرکز مطالعات حقو  بشر، 

بشری، اسناد میم دیگری نیز در چارچور ملل متحد، به تبیین و تودقیق ایون حوق پرداختنود     
روی تصویب میثاقین نقطۀ عطفی در شناسایی و تثبیت حق (. ازاین1۹: ۰9۸2سرمدی، )عباسی

 .رودیم شماربهتعیین سرنوشت و ورود این حق به مباحث حقو  بشری 
خستین ویژگی میم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیک این حق با خواستِ واقعوی مورد    ن

است، که باید آزادانه و به دور از هر گونه فشار بیان شود. در این زمینه نکتۀ میوم و کلیودی در   
صواحبان ایون حوق اسوت. بوا       عنوانبه «People»۵شناخت حق تعیین سرنوشت، تبیین مفیو  

این مفیو  )مرد ( در تبیین حق تعیین سرنوشت، بایود خاطرنشوان کورد    وجود اهمیت اساسی 
تعریو  حقووقی   »کنود:  حقوقدان برجستۀ فرانسووی تأکیود موی    1شامونطورکه پروفسور همان

                                                           
1. Right of (to) Self-Determination 

ین ملت از حق آفرینند و اهای مشترک، یک ملت را می. برابر این اصل افراد دارای نژاد، زبان، آدار و خواسته2
 (.22: ۰9۹۱بیگدلی، سکونت در کشوری مستقل و برپاییِ دولتی مستقل برخوردارند )ضیائی

3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)  

، «مرد  یک ایالت یا کشور»، «مرد »، «People» ۀفارسی برای معنای واژ -نگلیسیهای حقوقی ار فرهنگ. د۵
 (.۸۹۹: ۰90۸آورده شده است )آقایی، « موموعه افراد یک مملکت»و « ملت در مفیو  سیاسی و جمعی»

6. Chaumont 
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(. در ایون زمینوه اسوناد ملول     11: ۰9۸2سورمدی،  )عباسی« ]واحدی[ از واژۀ مرد  وجود ندارد
 انود کورده یین معنای این واژه، معیارهای مختلفی ارائه و حقوقدانان برای تب هادولت ۀیرومتحد، 

 شوند:که در دکترین حقوقی اغلب ذیل دو عنوان کلی زیر بررسی می
معیار سرزمینی: وفق این معیار تما  اشخاص ساکن در یک واحد سیاسوی، مورد  نامیوده    »
و همچنوین   شوند  چه این واحد سیاسی، کشور مستقل و حاکمی باشد و چه تحت استعمار،می

های متعددی در این واحد سیاسی سکونت داشته باشند و خود را ملتی متموایز  هرچند که گروه
 آورند. حساربه

تواننود در یوک واحود    معیار شخصی: بر طبق این معیار تعدادی بیش از یک مرد  ]نیز[ می
 )پووروین و« توانوود معوورفِ موورد  باشوودسیاسووی سووکنی گزیننوود و صِوورف واحوود سیاسووی نمووی

 (.۵9-۵2: ۰9۹۰بیلندی، فقفوری
ها با ترجیح دادن به معیار شخصی، بر این اعتقادند کوه  اگرچه گروهی از حقوقدانان و دولت

« مورد  »تووان  های مختل  زبانی و قومی در محودودۀ یوک کشوور را نیوز موی     هر کدا  از گروه
مرد  یوا خلوق پوذیرفتنی    ها و سازمان ملل، برای شناخت ، اما آنچه بیشتر در رویۀ دولت۰نامید

است، معیار سرزمینی است. با توجه به این واقعیت که آغاز بحث دربارۀ حق تعیین سرنوشت در 
ارکان سازمان ملل، با پدیدۀ استعمارزدایی همزمان شد، مفیو  این حق، با استعمارزدایی عوین 

تعمره و یوا  گردید. بر پایۀ چنین نگرشی موموع جمعیت ساکن در محدودۀ یوک سورزمین مسو   
هوای اقلیوت خوارز از ایون مفیوو  جوای       مرد  تلقی شدند و گروه عنوانبهیک واحد سرزمینی 

 (.9۵2: ۰9۹2گرفتند )عزیزی، 
گیورد. از نظرگواه   هوای مختلفوی را در برموی   حق تعیین سرنوشت از حیث موضووعی جنبوه  

ورداری از سیاسی، حق تعیین سرنوشت بیانگر حوق مورد  در رهوایی از سولطۀ خوارجی و برخو      
ای دموکراتیک اعماح حاکمیوت  نظامی دموکراتیک است که نمایندۀ واقعی آنان باشد و به شیوه

کند. این حق از دیدگاه اقتصادی نیوز بوه معنوای حوق دائموی مورد  یوک کشوور، در حفو  و          
شود. قطعنامۀ مصور موموع عموومی سوازمان    برداری از منابع طبیعی کشورشان تلقی میبیره

ترین اسونادی اسوت کوه بوه     از میم« حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»با عنوان ملل متحد 
 .(G.A.Res, 1803, 14 Dec, 1962)توضیح بُعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت پرداخته است 

های سیاسوی و اقتصوادی، در پیگیوری مقاصود و     بر تأمین اهداف و خواستهاز این حق عالوه
کوارگیری  توان بیره برد. بوا بوه  های اجتماعی و فرهنگی نیز میاهداف مرد  یک کشور، در حوزه

های اجتماعی، موضوع عدالت اجتماعی و پیشرفت و توسوعۀ آن و  حق تعیین سرنوشت در حوزه
یابد. در حوزۀ فرهنگی نیز اعماح حق تعیین سرنوشت به معنای جلوگیری از تبعیض اهمیت می

                                                           
های( گوناگونی وجود خلقپذیرد که در محدودۀ یک کشور، ممکن است مردمان ). برای نمونه دولت بریتانیا آشکارا می۰

 (.9۵2-9۵9: ۰9۹2توانند حق تعیین سرنوشت خود را اعماح نمایند )عزیزی، داشته باشند و هر کدا  نیز می
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نحوی که بتوانود دسوتیابی بوه حقوو      د  است  بهبرقراری نظا  فرهنگی متناسب با خواست مر
سازی میراث فرهنگی و دسترسی به آموزش و فرهنوگ را بورای هموۀ    وری و غنیفرهنگی، بیره

 (.290: ۰9۹9پاک، مرد  ممکن سازد )خوبروی
در تبیین حق تعیین سرنوشت، اشاره به این نکته نیز شایسوته اسوت کوه اموروزه براسوا       

ها در قباح حق تعیین سرنوشت، تعیدی فراگیر یوا  ، تعید دولتالمللنیب دیدگاه غالب در حقو 
المللوی برعیوده دارنود.    هوا در برابور جامعوۀ بوین    کوه هموۀ دولوت    شوود یمقلمداد  ۰الشموحعا 
نیوز   ۰۹11ی در میثواقین  نووع بوه بودن تعیدات ناشوی از حوق تعیوین سرنوشوت را      الشموحعا 
مردموان از حوق    هموۀ دو میثا  ضمن تصریح بر برخورداری یک هر  مادۀمشاهده کرد.  توانیم

به ایوواد شورایط الز  بورای تحقوق ایون حوق متعیود         نسبت را هادولت همۀتعیین سرنوشت، 
، ۰۹۹۵المللی دادگستری در سواح  زمینه دیوان بین (. در این۸22: ۰9۹۵، زادهبیحب) سازدیم

الشموح دانسته است شت را یک تعید عا در رأی خود مربوط به تیمور شرقی، حق تعیین سرنو
(ICJ Reports, 1995: 24)    در اظیوارنظری در خصووص    2۱۱2. همچنین ایون دیووان در سواح

رژیم صییونیستی، با بیان تخل  دولت اسورائیل، بور نقوضِ حوق تعیوین سرنوشوت        حائلدیوار 
کمیسویون حقوو    . (ICJ Reports, 2004: 155)الشموح تأکید کرده اسوت  تعیدی عا  عنوانبه

حوق   ۰۹11الملل نیز، هرچند در جریان تدوین طرح کنوانسیون حقو  معاهودات در سواح   بین
، (Cassese, 1996: 50) کندیمارزیابی  2یکی از مصادیق قواعد آمره عنوانبهتعیین سرنوشت را 

، حوق تعیوین سرنوشوت را    2۱۱۰هوا در سواح   المللوی دولوت  هنگا  توضیح طرح مسئولیت بین
 . (ILC Report 2001: chapter III, art 40)الشموح قلمداد کرده استدی عا تعی

یا همگانی باید یادآوری کورد کوه میوان حقوقودانان      الشموحعا در خصوص مفیو  تعیدات 
آموره وجوود    قاعودۀ نسبت و ارتباط آن، با دیگر مفیو  مرتبط با آن یعنی  دربارۀدیدگاه واحدی 

را  هوا دولوت ی از تعیدات است که اپاره دامنۀمربوط به  الشموحعا ات ندارد. در این زمینه تعید
آمره بیوانگر شودت درجوۀ الوزا  یوک       قاعدۀو  سازدیمی متعید المللنیببه تما  اعضای جامعۀ 

ی قابل تخطی نبوده و هر گونه توافق بورخالف  روچیهشدتِ الزا  آن، به  سببقاعده است که به
که پیداست، این دو مفیو  اوصاف مشوترکی دارنود و   گونههماناست.  اعتبار ساقط درجۀآن، از 

برخی از موارد را، مصدا  مشترک هر دو مفیو  دانست. البتوه ایون دو مفیوو      توانیمبنابراین 
 الشوموح عوا  ی از مصوادیق قواعود آموره و تعیودات     اپواره و  انود اشتراکاگرچه از جیاتی دارای 

، بایود گفوت   تور قیو دقد این دو را ماهیتاً یکسان انگاشت. بوه تعبیور   نبای همه نیا  با اندمشترک
شوایان توجوه در    نکتوۀ به هر حواح  «. امری بودن وص  قاعده است، همگانی بودن وص  تعید»

قواعد اساسی مبیِّن حقو  بنیادین بشر از جملوه حوق    دیتردیببحث حاضر آن است که امروزه 

                                                           
1. Erga Omnes 

2. Jus Cogens 
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موواز نیسوت و    آنیوا ی تخلو  از  روچیهو ر دارند که بوه  قواعد آمره قرا زمرۀتعیین سرنوشت در 
اصوح و هنوارهای بنیادین حقو  بشر، تعیداتی مطلق و  گونهنیانیز به رعایت  هادولتتعیدات 

 (.2۹۹-9۱9: ۰9۹۱، اینقربان) شودیمغیرمشروط و همگانی قلمداد 
آموره روشون    و قواعود  الشوموح عوا  با توجه به مطلب باال در خصوص نسبت بوین تعیودات   

نیز در اظیارنظرهای خود در خصوص حق تعیین سرنوشوت   المللنیبکمیسیون حقو   شودیم
ارتباط و قرابت مفیومی این دو مفیو  را مدنظر داشوته اسوت و در    2۱۱۰و  ۰۹11 هایدر ساح

حق  رو بوده، برای تبیینیی که با آن روبههاتیموقعواقع در اظیارنظرهای خود صرفاً با توجه به 
تعیین سرنوشت بر یکی از این دو مفیو  تأکید کرده است. بنابراین تفاوت تعبیور کمیسویون در   

تلقوی کورد. از   « تفاوت در تأکید»اظیارات یادشده در زمینۀ حق تعیین سرنوشت را باید تنیا به 
، کنود یمو قواعد آمره بر ضرورت و اولویت برخی تعیودات بنیوادین تمرکوز     کهیدرحالاین منظر 
در صورت رعایت تعیدات مذکور تکیوه   هادولتاساساً بر منافع حقوقی همۀ  الشموحعا تعیدات 

الشموح این اسوت کوه رعایوت    . به تعبیر دیگر، اثر میم تعیدات عا (Saul, 2011: 633) کندیم
بور پایوۀ    کوه یطوور بهها خواهد بود  گونه تعیدات، دربردارندۀ نفعی حقوقی برای همۀ دولتاین
ها مواز خواهند بود تا در قباح نقض چنین تعیداتی بوه مسوئولیت دولوت    ین تفسیری دولتچن

 (.2۸۸: ۰9۹2خاطی استناد جویند )واال ، 

 

 1قلمرو بیرونی حق تعیین سرنوشت
الملل در دوران پس از جنگ جیانی دو ، سبب شود حوق تعیوین    های عملیِ حقو  بینواقعیت

به معنای حق مرد  یک کشور برای تأمین استقالح سیاسوی،  سرنوشت ابتدا در قلمرو بیرونی و 
کوار رود. منظوور از حوق تعیوین سرنوشوت در      ی بوه المللنیباقتصادی و فرهنگی آنان در عرصۀ 

المللوی  قلمرو بیرونی این است که مردمی خواهان برخورداری از پایگاهی مستقل در جامعۀ بین
هوای بیگانوه محفووم بمانود     ن در برابور دولوت  ی کوه اسوتقالح آنوا   اگونوه بوه ها هسوتند   دولت

 (.21۱: ۰9۹9پاک، )خوبروی
ی استعماری هادولتها برای اجرای حق تعیین سرنوشت، در آغاز علیه کلی تالش ملت طوربه

هوای طووالنی،   کوار گرفتوه شود. نویسوندگان نیوز توا مودت       در قارۀ آفریقوا و سوپس در آسویا بوه    
: ۰9۸۱زاده، دانسوتند )اموین  نیِ اجرای حق تعیین سرنوشت موی استعمارزدایی را تنیا مصدا  قانو

هوای سوازمان مول    (. بازتار پذیرش حق مرد  استعمارزده بر رهایی از استعمار را، در قطعناموه ۹۱
اعالمیۀ اعطوای  »ای با عنوان قطعنامه ۰۹1۱توان مشاهده کرد. در این زمینه در ساح متحد نیز می

بوه تصوویب موموع عموومی رسوید. مطوابق ایون        «   تحت اسوتعمار ها و مرداستقالح به سرزمین

                                                           
1. External Self-Determination 
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اعالمیه، حق تعیین سرنوشتِ مرد  مستعمرات به معنای حق آنان بورای تعیوین آزادانوۀ وضوعیت     
 .(G. A. RES. 1514, 14 Dec, 1960)سیاسی و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود است 

جنوگ جیوانی دو ، اغلوب در زمینوۀ     در دورۀ پوس از   توشو تعیوین سرن  کلی اصول  طوربه
هوا و اسوناد مربووط بوه ایون اصول نیوز، مواضوعی         استعمارزدایی تکامل یافت و بیشترِ قطعناموه 

توان گفت هدف اصلی از طرح اصل تعیین سرنوشت در این می کهیطوربهضدِاستعماری دارند  
 .(Van Der Vyver, 2000: 11-13)ها بوده است های خارجی بر ملتاسناد، مقابله با سلطۀ قدرت

نیوز، اگرچوه در آغواز و در فصول یوازدهم و دوازدهوم        ۰های غیرخودمختارسرزمین مورد در
هوا در  بوه حوق مورد  ایون سورزمین      -شدهای غیرخودمختار مربوط میکه به سرزمین -منشور

ل، الملو ای نشده بود، در پیِ تحوالت بعودیِ حقوو  بوین   کارگیری اصل تعیین سرنوشت اشارهبه
های غیرخودمختار نیز توانستند همانند مرد  مستعمرات از اصل تعیین سرنوشت مرد  سرزمین

هوای غیرخودمختوار   ترین اظیارنظر دربارۀ حق مرد  سرزمینترین و قاطعمند شوند. صریحبیره
المللی دادگستری یافوت. دیووان در اظیوارنظری در    توان در دیوان بینبر تعیین سرنوشت را می

 کند:  تصریح می ۰۹0۰ ساح
های غیرخودمختار که در منشور الملل در مورد سرزمینتوسعه و تحوح متعاقب حقو  بین»

« ها قابل اعمواح سواخته اسوت   ملل متحد آمده، اصل تعیین سرنوشت را برای همۀ این سرزمین
 (.۰۰0: ۰9۸1خرازیان، )اخوان

مرد  مستعمرات اجرایی شد،  لۀیوسبهاگرچه در آغاز حق تعیین سرنوشت بیرونی )خارجی( 
بلکوه بوا    -نیز به همان میوزان  2از حیث نظری استفاده از این حق برای مرد  تحت سلطۀ بیگانه

الملل مطرح و مقبوح واقع شوده اسوت. بنود یکوم اعالمیوۀ اعطوای       در حقو  بین -قوت بیشتر 
 دارد:( در این زمینه مقرر میXV،۰۵۰2/۰2استقالح )قطعنامۀ شمارۀ 

شود قرار دادن مرد  تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقو  اساسی بشر محسور می»
 .«رودیم شماربهکه مغایر منشور ملل متحد و مانعی بر سر راه ترویج صلح و همکاری جیانی 

منظور از سلطۀ بیگانه، وضعیتی است که در آن یک قدرت بیگانه با توسل به زور و از طور   
، اسوتفاده از طور  نظوامی از    گور ید عبوارت بوه کنود.  ر مرد  سرزمینی سلطه پیودا موی  نظامی، ب
  یعنی باید قودرت بیگانوه مداخلوۀ نظوامی انووا  داده      رودیم شمارهای این وضعیت بهمشخصه

 :Cassese, 1996)باشد یا در صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم اقدا  به اشغاح نظامی کند 

گونه مشروعیتی بورای تصورف سورزمین    ای هیچالملل چنین سلطهبین . از منظر حقو (98-99
های اشغالی، از حق تعیین سرنوشت برخوردارنود و  آورد و مرد  سرزمینوجود نمیشده بهاشغاح

 .(Cassese, 1996: 90-91)نیروهای اشغالگر باید به این حق احترا  بگذارند 
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 لۀیوسو بوه های فلسوطینی  ن به اشغاح سرزمینتواهای اشغالگری در جیان امروز میاز نمونه
اسرائیل، اشغاح افغانستان از سوی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و اشغاح کویت توسوط عورا    

المللی مانند شورای امنیت، کمیسیون حقو  بشور و  اشاره کرد. در همۀ این موارد نیادهای بین
تغییور در   گونوه  هربر نامشروع بودنِ ( 2۱۱2المللی دادگستری )در گزارشی در ساح دیوان بین

هوا را  نحوی که اعماح حق تعیین سرنوشوت مورد  ایون سورزمین    های اشغالی، بهوضع سرزمین
های اشوغالی بوه   اند. اِعماح حق تعیین سرنوشت برای مرد  سرزمیندار کند، تأکید کردهخدشه

قلی اقدا  کند، مورد  آن  این معناست که هر گاه یک قدرت بیگانه، به اشغاح نظامی کشور مست
 (.00: ۰9۸۸قاجار، کشور از حق استقالح و رهایی از سلطۀ بیگانه برخوردار خواهند بود )بیمنی

شود که حق تعیین سرنوشت از آغاز حیات خود در سازمان با توجه به مطالب باال روشن می
المللوی  ایگاه بوین ، اغلب از حیث بیرونی یعنی حق مرد  برای تعیین ج۰۹0۱ملل متحد تا دهۀ 

هوای فاقود   خود، مورد توجه بوده و در عمل نیز این حق، در ارتباط با استعمارزدایی و سورزمین 
های فاقد حاکمیت تحقق یافته است. اکنون با توجه به پایان استعمارزدایی و نادر بودنِ سرزمین

در حقوو   یی حوق تعیوین سرنوشوت    کوارا حاکمیت، جای طرح این سؤاح است: آیوا کواربرد و   
 اسوتقالح های دیگر و برای مقاصدی غیر از الملل پایان یافته است یا اینکه این حق در حوزهبین

نیز، قابل استناد و اعماح است؟ در ادامه با بررسی سیر تحوالت این حق از پایان اسوتعمارزدایی  
 تاکنون، به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

 

 قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت
تودریج حوق تعیوین    های استعمارزده، بوه با استقالح یافتن اکثریت سرزمین ۰۹0۱اوایل دهۀ از 

های داخلی و در راستای استیفا و تضومین حقوو  مورد  در درون یوک     ی حوزهسوبهسرنوشت 
گیری داشته است. حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونوی بوه معنوای حوق     کشورِ مستقل، جیت

های مختلو  اقتصوادی،   اسی و ترسیم اهداف و مقاصد خود در حوزهمرد  برای تعیین نظا  سی
ی اجرایویِ الز  بورای تحقوق    سوازوکارها ها و اجتماعی و فرهنگی و همچنین حق انتخار شیوه

حق تعیین سرنوشت بیرونی، ناظر بر تعیین هویت  کهیدرحال، گرید انیب بهاهداف مذکور است. 
المللوی اسوت، حوق تعیوین سرنوشوت      شور در سطح بینملی و بیانگر حق استقالح مرد  یک ک

درونی مربوط به نظم دولتی، اقتصادی و اجتماعی در داخل مرزهاست و بیانگر حق مورد  بورای   
 .(Ryan, 1991: 65)شرکت در ایواد یا بازسازی نظم اجتماعی داخلی است 

هنگا  تصوویب  گردد. بحث دربارۀ قلمرو حق تعیین سرنوشت به زمان تصویب میثاقین برمی
میثاقین تعدادی از کشورهای در حاح توسعه از جمله هند، با اعماح حق تحف  در موورد موادۀ   
یکم میثاقین و با ارائۀ تفسیری مضیق از حق تعیین سرنوشت، کارکردِ حق موذکور را صورفاً بوه    
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ننود  کردند. در مقابل این دیدگاه برخی کشوورها ما استقالح کشورهای تحت استعمار محدود می
کوارگیریِ تفسویری   نظران با بوه ( و شماری از صاحب2۹۰-2۹2: ۰9۸9فرانسه و آلمان )وکیل، 

ای از اصل حق تعیین سرنوشت، معتقد بودند که هرچند اصل تعیین سرنوشوت در حووزه   موسع
هوا( از  اصلی عا  است و شامل همۀ مورد  )ملوت   ادشدهضداستعماری تکامل یافته است، اصل ی

)از  ۰آرچاگوا شوود. یکوی از طرفوداران ایون دیودگاه      رای حاکمیتِ مستقل نیز میجمله مرد ِ دا
المللی دادگستری( است. به اعتقاد وی اصل تعیین سرنوشت اصلی عوا   رؤسای سابق دیوان بین

گیرد. طبق این نگورش اصول تعیوین سرنوشوت     ها را در برمیو دارای اطال  است که همۀ ملت
ها عمل کند  به این معنا کوه دولوتِ حواکم در    وش مشروعیت دولتمعیار سن عنوانبهتواند می

یک کشور، باید نمایندۀ همۀ مرد  تحت حاکمیت خود، بودون تبعویض از حیوث نوژاد، رنوگ و      
 (.2۵۸: ۰909عقیده باشد )سیفی، 

اگرچه منشور ملل متحد تنیا حاویِ اشاراتی کلی دربارۀ قلمرو داخلوی حوق تعیوین سرنوشوت و     
تری در این مورد، در اسونادِ  ادارۀ جامعه است و به جزئیات نپرداخته است، تصریح قوی نقش مرد  در

(. بورای  2۵۸-2۵۹: ۰909شوود )سویفی،   مرتبط با اهداف منشور در زمینۀ حقو  بشر، مشواهده موی  
اصووح روابوط دوسوتانه و همکواری     »ای با عنوان نمونه مومع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه

صریحاً به این قلمرو حق تعیین سرنوشت اشواره کورده اسوت. مطوابق ایون قطعناموه       « هادولتمیان 
 توسوعۀ آزادانوه حوق گوزینش نظوا  سیاسوی، راه و روش       طوور بوه بیگانگان و  مداخلۀیبهمۀ مرد  »

موظ  به احترا  به حقو  یادشده با توجوه بوه    هادولتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دارند و 
. در ایون خصووص   (G. A. RES. 2625, 24 Oct, 1970)« زمان ملول متحود خواهنود بوود    منشور سا

رفع تبعیض نژادی نیز در یکی از نظریات تفسیری خود پس از تأکید بور ضورورت تفکیوک دو     تۀیکم
داخلی حق تعیین سرنوشوت را بوه معنوای حوق      جنبۀخارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت،  جنبۀ
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود بدون دخالت خوارجی   توسعۀ ادانۀآزبه تعقیب  هاخلقتما  

دانسته و معتقد است ارتباطی میان این جنبه از حق تعیین سرنوشت با حق هر شیروند به مشوارکت  
اصووح  »مزبوور همچنوین بوه     تۀیکموجود دارد. در این زمینه  هانهیزم همۀدر امور عمومی کشور در 

اشاره دارد که مقررات آن صرفاً از تمامیت ارضی و اسوتقالح  « هادولتاری میان روابط دوستانه و همک
قلمورو   نۀیزمی اعالمیه در هاهیتوصیی که هادولتباشند ) هاخلقتما   ندۀینمایی که هادولتسیاسی 

 CERD General) کنود یمو درونیِ حق تعیین سرنوشت را پذیرفته و عمول کورده باشوند( حمایوت     

Recommendation No. 21: Right to Self-Determination: 23/08/96, paras.4-6). 
( نیوز تعریو    ۰۹0۵)هلسینکی،  2بر این، سند پایانی کنفرانس امنیت و همکاری اروپاافزون

                                                           
1. Arechaga 

تغییر نا  داد )در ادامۀ پژوهش با  (OSCE)به سازمان امنیت و همکاری اروپا  ۰۹۹2این کنفرانس در ساح  .2
 شود(.عنوان سازمان امنیت و همکاری اروپا از آن یاد می
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 دهد:زیر را از حق تعیین سرنوشت ارائه می
ضوعیت  مرد  از این حق برخوردارنود کوه در آزادی کامول، در هور زموانی کوه بخواهنود و        همۀ»

 توسوعۀ سیاسیِ داخلی و خارجی خود را بدون دخالت خارجی تعیین کنند و هر زموان کوه بخواهنود    
 .(Helsinki Final Act, 1975: 1295)« سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری کنند

آنچه از موموع اسناد و دکترین حقوقی دربارۀ حق تعیین سرنوشت داخلی دریافت  براسا 
هوای میوم و   توان دو ویژگی را برای این قلمرو برشمرد. یکی از ویژگوی کلی می طوربه، شودیم

این قلمرو از حق تعیین سرنوشوت، ضورورت همواهنگی اعمواح ایون حوق، بوا اصول          موردتوافقِ
بورخالف   -یکپارچگی سرزمینی است. بر پایۀ این ویژگی، قلمرو درونوی حوق تعیوین سرنوشوت    

 درتواند دستاویزی مشروع و مقبوح برای جدایی و اسوتقالح قورار گیورد.    نمی -قلمرو بیرونی آن
الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت به معنای کسب استقالح یا براندازی یوک  در حقو  بین واقع

حکومت )حتی حکومت نژادپرست( نیست، بلکوه اغلوب بوه معنوای مشوارکت در تعیوین نظوا         
 .(V. P. Nanda, 1996)ت اقتصادی و به معنای حف  هویت اس -سیاسی

اسوت. اساسواً   « دوا  و استمرار»های دیگر حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی، از مشخصه
های میم حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی با قلمرو بیرونی، این است که حق یکی از تفاوت

عبیور دیگور، در   حقی پایدار و مستمر است. به ت -برخالف قلمرو بیرونی -مذکور در قلمرو درونی
قلمرو بیرونی وقتی کشوری به حاکمیتِ خود، دست یافت و به استقالح رسید، امکان استناد بوه  

یابود و تنیوا در محودودۀ جلووگیری از توواوز و آسویب       این حق تا حدود بسویاری کواهش موی   
ای دهد. اموا حوق مورد  بور    المللی، خود را نشان میگیری در موامع بینبیگانگان یا هنگا  رأی

تعیین سرنوشت داخلی با توجه به اقتدار حاکمیت مرد ، همواره پابرجاست و مرد  هر زمان که 
توانند آزادانه نظا  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ خود را برگزینند. از ایون  بخواهند، می
 گوید:که کاسسه میگونهمنظر همان

ز گزینش دولت، حق مواظبت و مراقبوت  حق مرد  برای تعیین سرنوشت در قلمرو درونی پس ا»
 (.2۵1-2۵0: ۰9۹9پاک، )خوبروی« یۀ همرأیی همۀ مرد  محفوم ماندپا برنیز است تا حقو  

تووان  در دو حووزه موی   -منودان از آن به اعتبار بیوره  -قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت را 
رنوشت داخلی )حق یک کشور مستقل از حق تعیین س« مرد »مندی مطالعه کرد  نخست، بیره

ها از حق تعیین سرنوشت داخلی )حوق بور حفو  و    ی اقلیتمندبیرهبر مشارکت عمومی(  دو ، 
شکوفایی هویت خود(. در ادامه به تبیین مفیو  حق تعیین سرنوشت در هر یک از این دو حوزه 

 خواهیم پرداخت.
 

 یک کشور بر قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت« مردم»حق 
الملول،  های فاقد استقالح و فاقد حاکمیت در حقو  بینشدن وضعیت س از سپریکلی پ طوربه
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های بشوری  اعماح حق تعیین سرنوشت اغلب در قلمرو درونی و در جیت تأمین حقو  و آزادی
شود. از این نظرگاه حق تعیین سرنوشت در قلمورو درونوی بوه معنوای حوق      طرح و پیگیری می

هوا و  گیوری اکمیت، برای مداخله و مشارکت مؤثر در تصمیممرد  یک کشور مستقل و دارای ح
های مختل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعۀ خوویش اسوت.   گیریجیت

رسواندن ایون حوق، مسوتلز  اسوتقرار دموکراسوی و وجوود فراینودهای          تیفعلکارگیری و به به
بور ایون اسوا  حوق تعیوین سرنوشوت        وجود انتخابات آزاد و واقعی است. ژهیوبهدموکراتیک و 

سازد که بتوانند در قباح فرایندهای دموکراتیوکِ حکمرانوی   داخلی، مرد  یک کشور را مُحق می
شود، حق مشارکت آزاد، منصفانه هایشان پیشنیاد و پیگیری میآزادانه از سوی دولت طوربهکه 

 .(Franck, 1992: 59)و آشکار داشته باشند

با پایان جنوگ سورد،    ژهیوبههای پایانی قرن بیستم و الملل از دههبین کلی در حقو  طوربه
بین حق تعیین سرنوشت و دموکراسوی ارتبواط تنگواتنگی برقورار شوده اسوت. در دموکراسوی،        

نود، اموا چوون عموالً     احکومت متعلق به همۀ مرد  است  که به نسبت برابر در این حق شوریک 
شوند و حکوموت را  از طرف آنان افرادی برگزیده می ممکن نیست که همۀ مرد  حکومت کنند،

شووند، همیشوه تحوت    گیرند. این برگزیدگان که در واقع وکیل مرد  محسوور موی  دست میبه
اختیوارِ سرنوشوت   نظارت مرد  خواهند بود. بنابراین در حکومت دموکراتیک، مرد  خود صاحب

گزیدۀ آنان است و همواره تموا   خویش هستند و قدرت حکومت در دست مرد  یا نمایندگان بر
 (.۰۰-۰2: ۰9۸۹شود )رحیمی، های حاکم بر کشور ناشی از مرد  شناخته میقدرت

ی قلمورو درونوی و نزدیوک شودن     سوو بوه گیری حق تعیین سرنوشت از قلمرو بیرونی جیت
هوای اخیور حوق    های حکوموت دموکراتیوک در پوژوهش   مفیو  این حق، به دموکراسی و ارزش

شت نیز بازتار یافته است. در این خصوص برخی نویسندگان معتقدند قلمرو داخلی تعیین سرنو
کنود. از ایون منظور حوق انتخوار،      حق تعیین سرنوشت اساساً در انتخار فردی تولی پیدا موی 

ی گونواگونی  هوا یآزادهای مدنی و سیاسوی دارد و  های گوناگونی در عرصۀ حقو  و آزادیجلوه
پیوستن به احوزار و جواموع مودنی، آزادی انتخوار شوغل و آزادی       همچون آزادی بیان، آزادی

بوارزترین تولوی حوق تعیوین      هموه  نیو ا بوا های این حق بنیوادین هسوتند.   تردد، همه از جلوه
سرنوشت در قلمرو درونی، حق بر مشارکت سیاسی )اعم از انتخار کردن و انتخار شدن( است 

 (.۰9۱: ۰9۸2ی، دفاطمیسیقار)
اعالمیۀ جیانی حقو  بشر، ضمن تأکید بر حق هر کس در ادارۀ امورِ  2۰مادۀ در این زمینه 

 کند:عمومی کشورِ خود از طریق انتخار کردن و انتخار شدن تصریح می
مرد ، اسا  قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخابواتی سوالم ابوراز شوود کوه       ارادۀ»

مومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفوی یوا بوه    پذیرد. انتخابات باید عادواری صورت می طوربه
 «.ی مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کنداقهیطر
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شوود،  آور تلقوی نموی  الملل، اعالمیۀ جیانی حقو  بشر سندی الزا اگرچه از نظر حقو  بین
در عرصۀ اند، با تحوالتی که پس از تصویب این اعالمیه طورکه برخی نویسندگان بیان کردههمان
 .(Harris, 1991: 610)است  شدهالمللی روی داد، مفاد آن از ارزش قواعد عرفی برخوردار بین

ها به حق بر مشوارکت عموومی شویروندان و توصویه بوه برگوزاری       بایستگیِ پایبندی دولت
 2۵تووان مشواهده کورد. موادۀ     المللی حقو  مدنی و سیاسی نیوز موی  انتخابات را در میثا  بین

 دیو تأکمزبور با بیان حق همۀ شیروندان بورای مشوارکت آزادانوه در ادارۀ اموور عموومی،      میثا  
 کند هر شیروند حق و فرصت خواهد داشت:می

ی همگوانی، مسواوی و مخفوی صوورت     ریو گیرأدر انتخابات ادواریِ واقعوی کوه از طریوق    »
 «.تخار شوداست، رأی بدهد و ان کنندگانانتخار ارادۀ آزادانۀو ضامن بیان  ردیگیم

ای نیز در موارد متعددی بر حق مرد  بور برخوورداری از نظوامی    ی و منطقهاقارهانیماسناد 
از  9اند. برای نمونوه موادۀ   دموکراتیک از رهگذر برگزاری انتخابات همگانی و آزاد صحه گذاشته

 تیسوم ربوه ( بوا  ۰۹۵2مار  2۱نخستین پروتکل الحاقی به پیمان اروپایی حقو  بشر )پاریس، 
سوازد توا بوه    هوای امضواکنندۀ پیموان را متعیود موی     شناختن حق انتخار از سوی مرد ، دولت

بیان عقایود مورد  در    منظوربهی مخفی در فواصل معین، ریگیرأدهی انتخابات آزاد، با سازمان
(. 210: ۰9۹9پواک،  شرایط آزاد، جیت گزینش نماینودگان قووۀ مقننوه اقودا  کننود )خووبروی      

حق مرد  برای دارا شدن نظامی دموکراتیک که »از  ۰۹01اعالمیۀ الوزایر در ساح  همچنین در
های بنیانیِ همۀ همۀ شیروندان باشد و توانایی تضمین و احترا  مؤثر حقو  بشر و آزادی معرف

(. در هموین زمینوه منشوور    2۵۹: ۰9۹9پواک،  سخن رفته است )خوبروی« مرد  را داشته باشد
( نیز قابل ۰۹۸۰ژوئن  20، مصور سازمان وحدت آفریقا )نایروبی، هاملتو آفریقایی حقو  بشر 

ای مستقیم یوا  گونهاین منشور، هر شیروند حق خواهد داشت به ۰9یادآوری است. مطابق مادۀ 
توسط انتخار نمایندگان، مطابق با مقررات قانونی آزادانه در ادارۀ امور کشور خود شرکت کنود  

 (.۰۵2: ۰9۸۵ن، )امیرارجمند و همکارا
واقعوی و بوا شورایط     صوورت بوه شوود کوه انتخابوات اگور     از موموع اسناد یادشده روشن می

آفرینی مورد   بستری مناسب برای تأثیرگذاری و نقش عنوانبهتواند دموکراتیک برگزار شود، می
 در امور جامعۀ خویش و در نتیوه تحقق حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی کشورها ارزیوابی 
شود. در واقع در جریان انتخابات همگانی و آزاد، شیروندان پوس از ارزیوابی توانوایی نامزدهوا و     

تور  های آنان هماهنوگ های پیشنیادی آنان، نامزدهایی را که با خواستبرنامه سۀیمقامالحظه و 
شویروند، ضومن رأی    عنووان بوه گزینند. بنابراین هر فورد  باشند، به تصدی مشاغل عمومی برمی

 زند.ادن در واقع سرنوشت خود و جامعۀ خویش را رقم مید
هوای کمیتوۀ   گیوری المللی ازجمله اظیارات و جیتهای بینبازتار پذیرش این حق در رویه

ها نیز نمایان است. در این زمینه کمیته در یکی از اظیارات خود دربارۀ حوق  حقو  بشر و دولت
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 کند. بنابر نظر کمیته:عمومی اشاره می تلویحی به حق مشارکت صورتبهتعیین سرنوشت 
، امکوان  درعمول ها باید فرایندهای سیاسی و فرایندهای مربوط به قانون اساسی کوه  دولت»

 .CCPR General Comment, No. 12)« دهد، توصی  کننود اعماح حق تعیین سرنوشت را می

Art. 1: 13/03/84, paras. 3-4). 
ها بر اهمیت حق تعیین سرنوشت داخلوی،  ته و دولتکلی در حاح حاضر اعضای کمی طوربه

گونوه  گیریِ دموکراتیک تأکید بیشتری دارند  زیرا وجود ایون یک فرایندِ صحیحِ تصمیم عنوانبه
دهد که مرد  یک سرزمین، تا چه حد قدرت انتخوارِ واقعوی   گیری نشان میفرایندهای تصمیم

 .(Cassese, 1996: 65)را دارند  های سیاسی و اقتصادیی مختل  سیستمهاگونهبین 
هوای  یکی از نکات میم دربارۀ وابستگی حق تعیین سرنوشوت و دموکراسوی، رویوۀ سوازمان    

هوای میوم   ها و پوذیرش در برخوی از سوازمان   شناختن دولت تیرسمبهالمللی است. امروزه بین
کشوورهای آمریکوایی،   المللی مانند اتحادیۀ اروپا، سازمان آتالنتیک شمالی )نواتو(، سوازمان   بین

. از سووی  (Wouters et al., 2004: 19-24)بانک جیانی و ... به رعایت دموکراسی مشروط است 
سوازمان ملول متحود، تعریو       ژهیوبهالمللی های بینهای برخی از سازماندیگر، یکی از کارویژه

در حواح گوذار    استانداردهای مدیریت دموکراتیک و اجرای شایستۀ انتخابات آزاد در کشورهای
 . 8et al(Wouters :2004 ,.-(15 ۰است

آنچه در نظا  ملول متحود    براسا توان گفت در حاح حاضر می شدهمطرحبا توجه به مباحث 
مورد قبوح است، تحقق حوق تعیوین سرنوشوت در قلمورو درونوی، الزموۀ توأمین سوایر حقوو  و          

ت که همۀ شیروندان در یوک کشوور   های اساسی فرد است. امروزه این حق به معنای آن اسآزادی
شان را آزادانه و فوار  از هور گونوه    مستقل و دارای حاکمیت، بتوانند قانونگذاران و رهبران سیاسی

شرط اعماح سوایر  دخالت و نفوذ مقامات داخلی برگزینند. از این دیدگاه حق تعیین سرنوشت پیش

                                                           
که به استقالح این کشور  -، با نظارت کامل بر جریان انتخابات در نامیبیا ۰۹۸۹سازمان ملل متحد در ساح  .۰

در راستای نیادینگی و توسعۀ انتخابات در کشورها آغاز کرد. پس از آن، های جدی خود را تالش -انوامید
ها به برگزاری انتخابات در کشورهای مختلفی از جمله السالوادور، آفریقای جنوبی سازمان به درخواست دولت

و جمیوری آفریقای مرکزی  ۰۹۹0، اسالوونی شرقی )کرواسی( و لیبریا در ساح ۰۹۹2و موزامبیک در ساح 
مشورت مردمی را در تیمور  ۰۹۹۹کمک کرده است. سازمان همچنین در ساح  ۰۹۹۹و  ۰۹۹۸های ر ساحد

برگزار کرد که سرانوا  به استقالح تیمور  2۱۱۰و  2۱۱۱های شرقی ترتیب داد و انتخابات آن را در ساح
انتخابات در ادارۀ بخش کمک به »بخشی از سازمان با عنوان  ۰۹۹2شرقی انوامید. در همین زمینه از ساح 

های انتخاباتیِ نظا  ملل متحد به ارائۀ خدمات مشورتی، تییۀ برای ایواد هماهنگی در کمک« امور سیاسی
کشور اقدا  کرده  ۸۵مدت در بیش از های مدنی، کاربرد رایانه و نظارت کوتاهتدارکات، کارآموزی و آموزش

نماید ی، به ایواد ساختارهای انتخاباتی در کشورها کمک میاست. برنامۀ عمران ملل متحد نیز با پشتیبانیِ فن
کند )مرکز اطالعات های انتخاباتی سازمان ملل متحد را در محل هماهنگ میو در بسیاری موارد، کمک

 (.۸0-۸۸: ۰9۸2سازمان ملل متحد در تیران، 
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 ادشوده ی و سیاسی و همچنوین حقوو  ی  المللی حقو  مدنهای برآمده از میثا  بینحقو  و آزادی
حواح،  و در عوین   شوود یمو المللی حقو  اقتصادی، اجتمواعی و فرهنگوی محسوور    در میثا  بین
(. ۰20: ۰9۸1خرازیوان،  گاه همۀ حقوقی است که در این دو میثا  آمده است )اخوانبیترین تولی

ا  حقو  مدنی و سیاسی است. میث 20ها، مقرر در مادۀ یکی از این حقو ، حقو  مربوط به اقلیت
هوا نیوز منحصوراً در پرتوو قلمورو      الملل، حقو  اقلیتشده در حقو  بینبراسا  دیدگاهی پذیرفته

هوا و  درونی حوق تعیوین سرنوشوت قابول طورح و پیگیوری اسوت. در اداموه بوه بررسوی ظرفیوت           
 پرداخت.ها خواهیم های قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت در تأمین حقو  اقلیتمحدودیت

 

 ها در چارچوب قلمرو درونی حق تعیین سرنوشتتضمین حقوق اقلیت
 2از سوی اندیشمندان و نیادهای حقوقی ارائه شوده اسوت.   ۰تعاری  بسیاری دربارۀ مفیو  اقلیت

هوا موورد اسوتناد قورار     های مربوط به حقوو  اقلیوت  ها که در بیشترِ پژوهشیکی از این تعری 
است. کواپوتورتی دربوارۀ    9گر، همپوشانیِ بسیاری دارد، تعری  کاپوتورتیگیرد و با تعاری  دیمی

 المللی حقو  مدنی و سیاسی معتقد است:در میثا  بین ذکرشدهمفیو  اقلیت 
عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظور تعوداد، کمتور از بقیوۀ      اقلیت»

هوای متفواوت   تبعۀ آن کشور هستند، ویژگوی  کهی حال نیع درجمعیت کشور باشند و اعضای آن 
و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبسوتگی   دارند کشورقومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت 

 (.۰۰: ۰90۹)ترنبری، « در جیت حف  فرهنگ، آدار و رسو ، مذهب یا زبان خود هستند
این نکته دربارۀ صواحبان  و حق تعیین سرنوشت، یادآوری  هاتیاقلبرای تبیین رابطۀ حقو  

حق تعیین سرنوشت بایسته است که حق تعیین سرنوشت از آنِ تموا  مردموان یوک سورزمین     
یی و مستقل تنیابهتوانند های مذهبی، قومی یا ملی در درون یک کشور نمیاست. بنابراین گروه

در کنوار دیگور    های اقلیتوی فقوط  مند شوند. از این منظر گروهاز موموعۀ ملت، از این حق بیره
منود شووند. در نتیووۀ    هنگا  با آنان خواهند توانست از این حق بیرهمردمانِ یک سرزمین و هَم

 آوردندسوت  تواند از حق تعیین سرنوشت برای بوه ای است که یک گروه اقلیت نمیچنین نکته
ر استقالح یا گزینش نظا  سیاسوی، اقتصوادی و اجتمواعِی مسوتقل بورای خوود و جودا از دیگو        

 .(Cassese, 1996: 112-114)های جمعیتیِ یک کشور بیره ببرد بخش

                                                           
1. Minority 

قابل مطالعه است. در این پژوهش « ناسی اقلیتشمفیو »ای با عنوان تعاری  مختل  دربارۀ اقلیت در مقاله. 2
ها و عناصر سازندۀ اقلیت و از طریق ارائۀ الگویی روشمند، به تبیین اند با تحلیل شاخصنویسندگان کوشیده

 علمی مفیو  اقلیت دست یابند )نشانی مقاله در منابع قابل دسترسی است(.
کمیسیون فرعی منع »ای گزارشگر ویژۀ اقلیت است و در دورهپردازان مفیو  از نظریه (Capotorti)کاپوتورتی  .9

 )زیر نظر کمیسیون سابق حقو  بشر( بود.« هاتبعیض و حمایت از اقلیت
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ها در پرتوو  الملل، تأمین حقو  اقلیتشده در حقو  بینکلی براسا  دیدگاهی پذیرفته طوربه
حق تعیین سرنوشت به این معناست که آنان در کنار دیگر شیروندان، حق دارند در گزینش دولتی 

هوای  گیوری ن را نمایندگی کند، مشارکت داشته باشند و در تصومیم دموکراتیک که همۀ شیروندا
، حق سرنوشتشانها بر تعیین بر این، بخش میم دیگری از حق اقلیتدولتی نیز دخالت کنند. افزون

. برای تحقوق  (Thomas Franck et al., 1992)آنیا در پاسداری از هویت و فرهنگ ویژۀ خود است 
 2دهی خودسازمان ۰سو حق تعری  خود،ها، یک گروه اقلیتی باید از یکحق تعیین سرنوشت اقلیت

یافته با دولوت حواکم در   از حقِ داشتن روابطی سازمان گریدرا داشته باشد و از سوی  9و ادارۀ خود
 (.۰0۱-۰0۰: ۰9۸2پاک، محل سکونتِ خود برخوردار باشد )خوبروی

ها پرداخوت، موادۀ   مؤثر به حقو  اقلیت طوربهی که پس از جنگ جیانی دو  نخستین سند
هوا از فرهنوگ   مندی اقلیوت المللی حقو  مدنی و سیاسی بود. این ماده حق بیرهمیثا  بین 20

 گونه مورد تأکید قرار داده است:ویژۀ خود را، این
اشوخاص متعلوق بوه     های قومی، موذهبی یوا زبوانی وجوود دارنود،     در کشورهایی که اقلیت»
توان از این حق محرو  نمود که موتمعاً با سایر افراد گوروه خودشوان از   های مزبور را نمیاقلیت

فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبوان  
 «.خود تکلم کنند

میثوا  حقوو  مودنی و سیاسوی     هوا در  گنواندن موضوع پشتیبانی از افراد وابسته به اقلیت
و افوزایش   هوا تیو اقلیافتن هرچه بیشوتر حقوو    المللی، سبب اهمیتآور بینسند الزا  عنوانبه

هوا  تورین نتوایج ایون توالش    ها شود. از میوم  المللی در جیت تقویت حقو  اقلیتهای بینتالش
است که در دسوامبر   2«های ملی یا قومی، مذهبی و زبانیحقو  افراد وابسته به اقلیت»اعالمیۀ 
دلیول ماهیوت   ، به تصویب مومع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این اعالمیه اگرچه به۰۹۹2

یوک   جزبهاعضای مومع عمومی ملل متحد  همۀخود، فاقد ویژگی الزامی است  ولی از آنوا که 
حد از جایگواه  در چارچور ملل مت هاتیاقلکشور )ترکیه( با آن موافق بودند، در نظا  حمایت از 

المللی دربارۀ حقوو   ترین سند بینحاضر کامل حاح درمزبور که  ۀیاعالممیمی برخوردار است. 
هوا  در زمینۀ حفو  هویوتِ ویوژۀ اقلیتوی بورای اقلیوت       ژهیوبهای را هاست، حقو  گستردهاقلیت

ایط الز  شور  کوردن  فوراهم ها باید بوا  شناسایی کرده است. براسا  مادۀ یکم این اعالمیه دولت
هوا در  در عرصۀ قانونگذاری، از موجودیت و هویت ملوی، قوومی، موذهبی و زبوانی اقلیوت      ژهیوبه

دارد کوه افوراد وابسوته بوه     نیز مقرر می 2محدودۀ سرزمین خود حمایت کنند. بند نخست مادۀ 

                                                           
1. S’autodefinir 

2. S’autoorganiser 
3. S’autogerer 

4. Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities, 1992 (A/RES/47/135) 



 931...   ها در پرتو رویکرد نوینوفصل مسئلۀ اقلیتحل

بان کاربردن زی از فرهنگ خود، حق ابراز و اجرای مراسم مذهبی و بهمندبیرهگروه اقلیتی حق 
، این اشخاص همچنوین حوق دارنود کوه     2مادۀ  9گونه مانعی را دارند و مطابق بند هیچخود بی

 ای مؤثر در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمومی مشارکت کنند.گونهبه
ها در برخی مدارک دیگر وابسته به سازمان ملل متحد نیز بازتوار یافتوه   توجه به حقو  اقلیت

، بوا اعوال  برخوورداری    ۰۹۹1وص کمیتۀ رفع هر گونه تبعیض نژادی در ساح است. در همین خص
کارگیری این حق را به معنای داشوتنِ حکوومتی دموکراتیوک،    ها از حق تعیین سرنوشت، بهاقلیت

المللی دانسوته اسوت   شده در سطح بینشناخته تیرسمبههای حف  هویت و برخورداری از آزادی
(CERD General Recommendation No. 21: Right to Self-Determination: 23/08/96.). 

کمیتۀ حقو  اقتصادی، اجتمواعی و فرهنگوی    2۰به تفسیر عا  شمارۀ  توانیمبر این افزون
در حیات فرهنگی جامعه نیوز اشواره کورد.     هاتیاقلو تأکید آن بر حق مشارکت  2۱۱۹در ساح 

کوه تورویج و    کندیمتأکید  هاتیاقل ژۀیو کمیته در خصوص اهمیت حمایت از فرهنگ و هویت
رعایت کامل حقو  فرهنگی، برای پاسداشت کرامت انسانی و حف  تعامل مثبت اجتماعی میان 
افراد و اجتماعات چندفرهنگی در جیان امری حیاتی اسوت. کمیتوه بور ایون اعتقواد اسوت کوه        

ی از مصوادیق  اسلسوله  صوورت بوه است که نباید به آن  ریپذتوسعهفرهنگ فرایندی زنده، پویا و 
منحصر نگاه کرد. براسا  دیدگاه کمیتۀ حقو  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرهنگ مفیومی 

. از این منظور فرهنوگ بوا    ردیگیبرم دری از حقو  را اگسترده موموعۀوسیع و جامع است که 
سویقی و آواز،  زندگی، زبان، آثار ادبی کتبوی و شوفاهی، مو   وۀیشی همچون اگستردهموضوعات 

، غوذا، لبوا ،   هوا یبواز و  هوا ورزشو مراسوم،   هانییآارتباطات غیرکالمی، نظا  عقاید و مذهب، 
 CESCR, General)ی فردی، گروهی و اجتمواعی در ارتبواط اسوت   هاسنتمأمن، هنر، عرف و 

Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 21 December 

2009, paras. 1 and 11-13) .حقوو  فرهنگوی و    دامنوۀ مزبور با روشن ساختن محتوا و  تۀیکم
ی از حقو  گونواگون  اگسترهو اعضای آنیا از  هاتیاقلی مندبیرهتعیین ماهیت این حق، بر حقِ 

تفسویری   ۀیو نظر. ورزدیمو نود تأکیود   اکه در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی
 سواز نوه یزمو  هاتیاقلپایه و مبنایی میم برای حمایت از حقو  فرهنگی  عنوانبه مذکور درواقع

 (.۰۱2: ۰9۹1اقلیتی قابل ارزیابی است )فضائلی و کرمی،  ژۀیوی هاتیهوشکوفایی 

هوا، تنیوا در قلمورو    شود که حق تعیین سرنوشت بورای اقلیوت  با توجه به مطالب باال روشن می
ای با خواست الملل اِعماح این حق، مالزمهت و از منظر حقو  بیندرونیِ آن مطرح و مقبوح اس

توانند با استناد به حوق  های اقلیتی نمییک از گروهجدایی و کسب استقالح ندارد. بنابراین هیچ
تعیین سرنوشت در راستای تضعی  یکپارچگی سرزمینی و وحدت سیاسیِ کشور گوا  بردارنود.   

الملل، ضورورت همواهنگی ایون    ق تعیین سرنوشت در حقو  بینکلی از آغاز شناسایی ح طوربه
بور ایون   . افوزون (Cassese, 1996: 114)اصل با یکپارچگی سرزمینی کشورها روشن بوده اسوت  
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های جیانی نیوز  طلبانه با استناد به حق تعیین سرنوشت، در رویههای جداییاعتباریِ خواستبی
کند که الملل در این زمینه یادآوری میۀ حقو  بینتثبیت شده است. یکی از حقوقدانان برجست

طلبانه و با وجود مخالفت دولت اصلی ، هیچ کشوری که در نتیوۀ اقدامات جدایی۰۹2۵از ساح 
این حقوقدان همچنوین تأکیود    ۰ایواد شده باشد، به عضویت سازمان ملل متحد درنیامده است.

الفت خود را با جدایی اعال  کند، موجودیتِ کند در همۀ مواردی که دولت مستقر و حاکم مخمی
 . (Crawford, 1997)2شودالمللی محرو  میاز کشور اصلی، از پشتیبانی جامعۀ بین جداشده

 

تحول مفهوومی حوق تعیوین سرنوشوت ا  حوق تشوکیل دولوت بوه حوق          
 دهی دولتسا مان

بنوای حوق تعیوین    هوای اقلیتوی بور م   خواهیِ گوروه الملل بر ممنوعیت جداییاگرچه حقو  بین
، سوو  نیو اسرنوشت، تأکید بسیاری داشته است، واقعیت این است که از پایان استعمارزدایی بوه  

هوای  دستاویزی برای کسب استقالح از سوی گوروه  عنوانبههمواره اعماح حق تعیین سرنوشت 
هوا و  طلبانوه و تونش  هوای جودایی  گونه درخواسوت گرفته است. ایناقلیتی مورد استناد قرار می

موضووعی   عنووان بوه هوای برخاسوته از آن، توا پایوان جنوگ سورد و پوس از آن نیوز،         کشمکش
اداموۀ آن، اموروزه نیوز در     کوه  ماندالملل باقی نشده در حقو  بینای حلبرانگیز و مسئلهچالش

 9نقاط مختلفی از جیان قابل مشاهده است.
                                                           

خواهی پاکستان شرقی بود که به برپایی بنگالدش انوامید. این طلبی، جنبش استقالحتنیا نمونۀ موفق جدایی. ۰
ها نفر، سرانوا  با پشتیبانی دولت هند و جنگ دوبارۀ مورد نیز پس از برخوردهای شدید و میاجرت میلیون

(. در همین یک مورد نیز کشور جدید 1۵: ۰9۸۹پاک، پاکستان به نتیوه رسید )خوبروی این کشور با کشور
ۀ دولت لیوسبهیعنی بنگالدش در آغاز در سازمان ملل متحد پذیرفته نشد، بلکه مدتی پس از شناساییِ آن، 

 اصلی )کشور مادر( یعنی پاکستان به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
دهد اغلب های آغازین جدایی صاد  است. شواهد نشان میداشت که این مطلب بیشتر در دوره نظردر. البته باید 2

پس از گذشت مدتی در  -های بزرگ در صورت برخورداری از حمایت دولت ژهیوبه -تأسیسموجودیت تازه
هر جا که جدایی روی  قعوا دراند، که برخی اشاره کردهگونهشود. همانها پذیرفته میالمللیِ دولتروابط بین

المللی برخالف میل دهد و واقعیات عملی به سمتی رود که این جدایی به رسمیت شناخته شود، جامعۀ بین
 -المللی با تفسیر حق تعیین سرنوشت بر پایۀ سرزمینپذیرد. البته در این موارد نیز، جامعۀ بینخود آن را می

های ناشی از جدایی را به حداقل برساند کوشد آسیبمی -خصییعنی اِعماح معیار سرزمینی و نَه معیار ش
((Moore, 1997. 

در اسپانیا،  هاکاتاآلنتوان به درخواست اهالی کبک در کانادا، ساکنان جزیرۀ کر  در فرانسه، . برای نمونه می9
و ... اشاره کرد که در ها در سریالنکا، کردتبارها در ترکیه و عرا ، اهالی جمیوری تاتارستان در روسیه تامیل

ۀ آنان درخواست همشوند و خواهی در عصر کنونی محسور میهای استقالحترین مواردِ جنبششمار میم
 .کنندخود را بر پایۀ حق تعیین سرنوشت مطرح می
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حق تعیوین سرنوشوت از سووی     های خونین و مخاطراتی که از استناد بهوجود این درگیری
ای مسوتحکم و پایودار را میوان اصول     خاست، ضرورت و اهمیوت برقوراری رابطوه   ها برمیاقلیت

. در (Freeman, 1998)ها، اصل حق تعیین سرنوشت و حقو  بشر روشن ساخت حاکمیت دولت
ان دبیرکل وقت سازمان ملول، گزارشوی بوا عنوو     ۰پطرو  غالیهمین زمینه با پایان جنگ سرد 

سند میم در زمینۀ منازعات  عنوانبهکه  -فراهم آورد. در این گزارش  2«دستور کار برای صلح»
هوا  رغم همکاری فزایندۀ دولوت خاطرنشان شده است که به -گیردها مورد استناد قرار میاقلیت

ن طلبی در مناطق مختل  جیوا گرایی و استقالحای، ملیای و قارهی منطقهاتحادهادر چارچور 
آمیوز قوومی، اجتمواعی، دینوی، فرهنگوی یوا زبوانی        در حاح گسترش است و مبارزات خشوونت 

ورزد کوه یکوی از شورایط الز  بورای     ها را به مخاطره افکنده است. او تأکید مییکپارچگی دولت
 (.1۹: ۰900است )لوین،  -ها حقو  اقلیت ژهیوبه-بشرحل این مسائل، رعایت حقو  
هوا از طریوق اجورای شایسوتۀ حقوو  بشور و       تأمین حقو  اقلیوت  درک اهمیت تالش برای

آمیوز، در برخوی   اعماح حق تعیین سرنوشت آنان در چوارچوبی مسوالمت   منظوربهاندیشی چاره
بوه   توانیمشود. در این زمینه اسناد و آرای حقوقی پس از جنگ سرد )اغلب در اروپا( دیده می

اسناد در سطح اروپا اشاره کرد کوه در سواح    نیترمیمیکی از  عنوانبه 9«سند مالقات کپنیاگ»
، به تصویب سازمان امنیت و همکاری اروپا رسید. در اعالمیۀ پایانی این کنفرانس دیدگاه ۰۹۹۱

 صوورت بوه ها بیان شده است. بور پایوۀ ایون رهیافوت جدیود کوه       نوینی برای پشتیبانی از اقلیت
در »هوای ملوی تنیوا    هوای مربووط بوه اقلیوت    ای کلی و عمومی مطرح شده است، مسوئله قاعده

چارچور سیاستی دموکراتیک که بر پایۀ دولتی قانونی، با قووۀ قضواییۀ مسوتقل کوارآ]...[ و بوه      
 (.20۹: ۰9۹9، پاکیخوبرو« )ی استوار باشد، قابل حل خواهد بودروادارگرایی و همراه کثرت

نوامبر  2۰چارچور حقو  بشر، در  ها درها برای سامان دادن به حقو  اقلیتدر ادامۀ تالش
، گردهمایی سران کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در پاریس برگزار شد، که بوه  ۰۹۹۱

الزموۀ روابوط   »منور انوامیود. براسوا  منشوور پواریس     « منشور پاریس»تییۀ منشوری به نا  
هوای قوومی،   نی از هویتدوستانه میان مرد ، صلح، دادگری، ثبات و دموکراسی در اروپا، پشتیبا

 نیو ا به« های ملی و ایواد شرایط برای پیشبرد آنان است.های اقلیتها و مذهبها، زبانفرهنگ
هوا، تنیوا در   سران کشورهای اروپایی بار دیگر تأکید کردند که مسائل مربووط بوه اقلیوت    بیترت

 (.2۸۱: ۰9۹9پاک، چارچور نظامی دموکراتیک قابل حل خواهند بود )خوبروی
هوای ملوی و در   در همین زمینه در گردهموایی دیگوری کوه بوا حضوور کارشناسوان اقلیوت       

، در ژنو تشکیل شد، بار دیگر مسوئلۀ  ۰۹۹۰چارچور سازمان امنیت و همکاری اروپا در جوالی 

                                                           
1. B.B. Ghali 

2. An Agenda for Peace 

3. Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE  
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ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گردهموایی کارشناسوان طوی گزارشوی تأکیود      اقلیت
المللی بوده و منحصراً در مقولۀ امور های ملی ... یک مقولۀ مشروع بینلیتموضوع اق»کردند که 

در این گزارش همچنین تأکید شده است در مناطقی که «. گنودداخلی کشورهای مربوطه نمی
غالباً یک اقلیت ملی سکونت دارد، حقو  انسانی باید بدون تبعیض نسبت به همۀ آنوان رعایوت   

 (.۰2: ۰9۸0شود )امیدی، 
الملول کوه بوه تبیوین     بر موارد یادشده یکی از مدارک میم و تأثیرگذار در حقو  بوین افزون

ها در چارچور اصل یکپارچگی پردازد و بر اجرای حق تعیین سرنوشت اقلیتها میحقو  اقلیت
است. این کمیسیون تنیا واحدهایی را که پویش   ۰سرزمینی تأکید دارد، آرای کمیسیون بادینتر

هوای جانشوین جمیووری    دولوت  عنوانبهشدند، خشی از کشور یوگسالوی محسور میاز این، ب
ی جدید یا تقسیم سرزمینی مرزهااز ایواد  بیترت نیا بهشناخت و  تیرسمبهفدراح یوگسالوی 

، اعال  کرد ویژگویِ  ۰۹۹2ژانویۀ  ۰۰خود در  2جلوگیری کرد. کمیسیون بادینتر در رأی شمارۀ 
هوا، شناسوایی   ها در قباح حقو  اقلیتالمللی دولتلشموح بودنِ( تعیدات بیناالشمولیِ )عا عا 

الملول و همچنوین احتورا  و    ها را مشروط به تعید آنیا نسبت به رعایت اصوح حقو  بوین دولت
ها دانسوته اسوت. ایون کمیسویون پوس از توجوه بوه حقوو          تضمین حقو  بشر و حقو  اقلیت

 کند:گیِ سرزمینی کشورها نیز تأکید میها، در مورد اهمیت یکپارچاقلیت
توانود اصول گزندناپوذیری    در هیچ اوضاع و احوالی، حق مرد  برای تعیین سرنوشوت نموی  »

بواره میوان   را دگرگون سازد  مگر آنکه توافقی در ایون   (Uti possidetis juris)2مرزهای کشورها
 (.91۱-91۰: ۰9۹9پاک، )خوبروی« های مربوط انوا  گرفته شده باشددولت

های ملوی،  که پیداست کمیسیون داوری در کوشش خود برای تعیین پایگاه اقلیتگونههمان
انگاری حق تعیین سرنوشوت بوا   حق تعیین سرنوشت را نفی نکرد، بلکه با مردود دانستنِ معادح

ها یا اقووا ، بایود در چوارچور شایسوتۀ     استقالح، نشان داد که هویت ملی مورد درخواست ملت
گری غیر از استقالح و بدون ایواد دولتی جداگانه قرار داده شود. در واقع آرای کمیسیون بور  دی

سوو  هوا قورار دارد، زیورا از یوک     پایۀ احترا  و پشتیبانی از هر دو طرفِ مسئلۀ منازعوات اقلیوت  
یۀ ها بر پاداند که دولتها را دارای حقوقی غیرقابل اسقاط برای حف  هویت ویژۀ خود میاقلیت

                                                           
بس در یوگسالوی ای خواستار آتش، جامعۀ اروپا )اکنون: اتحادیۀ اروپا(، با صدور اعالمیه۰۹۹۰آگوست  20در . ۰

از طرف جامعۀ اروپا تأسیس شد. « کنفرانس اروپایی برای برقراری صلح در یوگسالوی»شد و در این زمینه 
روبرت بادینتر وری در مورد مسائل ناشی از توزیۀ یوگسالوی، به ریاست این کنفرانس، کمیسیونی برای دا

(Robert Badinter) .وزیر دادگستری فرانسه، بنا نیاد که کمیسیون بادانتر نا  گرفت 
اند یا مفیو  این اصل آن است که مرزهای کشورهای نوپا، همان مرزهایی است که پیش از استقالح وجود داشته. 2

های مرزی به انوا  این دولت آنکهتوانند تغییر یابند  مگر اند. این مرزها نمیح مشخص شدههنگا  استقال
 (.22: ۰9۹9تغییر رضایت داده باشند )شاو، 
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الملل موظ  به حف  و حمایت از آن هستند. از سوی دیگر کمیسیون بوا رد کوردنِ   حقو  بین
دانود، از  طرز تفکری که نتیوۀ حوق تعیوین سرنوشوت را الزاموًا اسوتقالح و برپوایی دولوت موی        

های مستقل پشتیبانی کرده است. در مومووع بوه نظور کمیسویون در روزگوار      یکپارچگی دولت
ای تعیین سرنوشت تغییر یافته یا در حاح تغییر است. مطابق ایون دیودگاه،   کنونی حق مرد  بر

دهی دولت تبدیل شوده و  حق تعیین سرنوشت امروزه از حق تشکیل یک دولت، به حق سازمان
این تنیا راه برقراری آشتی میان حوق تعیوین سرنوشوت و اصول یکپوارچگی سورزمینی اسوت.        

های گوناگون سواکن در محودودۀ یوک    آید، اقلیتست میدحلی که از این رویکرد بهراه براسا 
 بیترت نیا بهدهی خود را مطرح کرده و کشور، حق دارند تا در درون کشور، درخواست سازمان

 (.91۰-912: ۰9۹9پاک، حقو  خود را تثبیت کنند )خوبروی
اعمواح   نظورمبهشده های انوا ترین تالشی، بخشی از میمروشیپاسناد یادشده در نوشتار 

المللوی در ایون   های جامعوۀ بوین  ها بوده است. کوششآمیز حق تعیین سرنوشت اقلیتمسالمت
الملل انوامید. ایون رویکورد   گیری رویکرد جدیدی در حقو  بینبه شکل ۰۹۹۱زمینه، در دهۀ 

رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت، تحوح از حق تشکیل دولوت بوه   »توان از آن با عنوان که می
یاد کرد، اعمواح حوق تعیوین سرنوشوت را بوه معنوای نیادینوه شودن         « دهی دولتسازمان حق

های حکومت دموکراتیک و رعایت حقو  بشر و همچنین توأمین  دموکراسی و پایبندی به ارزش
 ۰داند.ها در پرتو نظامی دموکراتیک میحقو  اقلیت

رنوشوت، زمینوۀ آشوتی و    الملل با پذیرش رویکرد نوین حوق تعیوین س  امروزه در حقو  بین
ها فراهم شوده اسوت.   الملل و حق تعیین سرنوشت اقلیتسازگاری بین اصوح اساسی حقو  بین

ها از درخواست جدایی و کسب اسوتقالح، حفو  و شوکوفایی    واقعیت این است که انگیزۀ اقلیت
کوان  هویت و فرهنگ ویژۀ خود و امکان پیگیری آزادانۀ آدار و سونن خوود و از سووی دیگور ام    

های مختل  جامعه و رهایی از هر نوع کنارگذاشوتگی و تبعویض   گیریمشارکت مؤثر در تصمیم
آفرینوی و  هوای دارای اقلیوت، زمینوۀ نقوش    توان ادعا کورد چنانچوه دولوت   رو میاست. از همین

های تحت حاکمیت خوود را در ادارۀ جامعوه فوراهم سوازند و از سووی دیگور       تأثیرگذاری اقلیت
خیوز  طلبانه و پیامودهای زیوان  های جدایینان را نیز تصدیق کنند، طرح درخواستهویت ویژۀ آ

 رسد.آن، به کمینۀ ممکن می
بندی مباحوثِ  توان در جمعکه می -المللبنابر دیدگاه شماری از حقوقدانان برجستۀ حقو  بین

رنوشوتِ  کلی حوق تعیوین س   طوربه -اخیر و برای بیان خالصۀ پژوهش حاضر از آن بیره گرفت 

                                                           
های داخلی و همچنین تأکید بر تأمین حقو  ی حوزهوسوسمتگیری حق تعیین سرنوشت به البته آغاز جیت .۰

گردد. اما پذیرش این و پایان استعمارزدایی برمی ۰۹0۱خلی، به دهۀ ها در پرتو حق تعیین سرنوشت دااقلیت
 -دست آوردها بهی اقلیتحلی برای مسئلهنحوی که بتوان از آن راهبه –رویکرد و بازتار آن در اسناد مختل  

 گردد.و پایان جنگ سرد برمی ۰۹۹۱به دهۀ 
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داخلی بر مبنای دو عنصر قابل تبیین است. از این منظر حق تعیین سرنوشت داخلی بر مبنوای  
اسوتوار اسوت و نَوه اسوتقالح. پوس از اعمواح حوق تعیوین         « دموکراسوی »و « هویت»دو عنصرِ 

 تشوان یهوحوق دارنود کوه     هوا گروهسرنوشتِ خارجی و دستیابی به استقالح، همۀ مرد  و همۀ 
 ,.Thomas Franck et al)و در بیان خواست سیاسی خود در دولوت آزاد باشوند   شناسایی شود 

1992, paras. 3.07-3.08) به بیان دیگر، امروزه اعماح حق تعیین سرنوشت به این معناست که .
های ملی، قومی و مذهبی ساکن در آن کشوور، برخووردار از   شیروندان یک کشور از جمله گروه

وندان را نمایندگی کند و به اصوولی همچوون دموکراسوی، دادگوری،     دولتی باشند که همه شیر
یِ فرهنگی پایبند باشد. در این میان آنچوه  روادارگرایی سیاسی و برابری، حاکمیت قانون، کثرت

ها به حق تعیین سرنوشت قلمداد ی برای ارزیابیِ پایبندی دولتاسنوهالملل از منظر حقو  بین
المللوی حقوو    احترا  به مفاد میثا  بین ژهیوبهر قباح حقو  بشر و شود، میزان تعید آنیا دمی

 (.۸2: ۰9۸۸قاجار، مدنی و سیاسی است )بیمنی
 

 گیرینتیجه
تواکنون،   الملول نیبو حقی پویا از ابتدای پیداییِ خوود در حقوو     عنوانبهحق تعیین سرنوشت 

در مسیر تحوالت خوود پوس از    المللی تحوالتی یافته است. این حقهای بینمتناسب با واقعیت
های اسوتعماری و تحوت سولطۀ    یی توسط مرد  سرزمیناستعمارزداجنگ جیانی دو ، در روند 

های مختل  اقلیتی یی نیز گروهاستعمارزداکار گرفته شد. با پایان بیگانه برای نیل به استقالح به
ی از دولوت اصولی و   در محدودۀ یک کشور، با مطرح کردن حق تعیین سرنوشت، خواستار جدای

الملل شدۀ حقو  بینها نیز با استناد به اصوح شناختهشدند. در مقابل، دولتکسب استقالح می
دانستند با توسل بوه  از جمله اصل حاکمیت دولت و اصل یکپارچگی سرزمینی، خود را مواز می

هوا اغلوب بوا    یاروییها مقابله کنند. این روبا این درخواست -حتی اقدامات قیرآمیز -ایهر شیوه
کلی با توجه  طوربهالمللی همراه بود. نقض گستردۀ حقو  بشر و تیدید آشکار صلح و امنیت بین

هوای  ی منازعۀ گروهپسااستعمارهای گوناگون اقلیتی در درون کشورها، در دوران به وجود گروه
 مطرح بوده است. المللدر حقو  بین مسئلهیک  عنوانبههای حاکم، همواره اقلیت با دولت

المللی، بیانگر آن است که ای و بینگرفته در سطوح مختل  منطقههای صورتبررسی تالش
گیریِ وجود آمده است. امروزه با توجه به جیتالملل بهها در حقو  بینزمینۀ حل مسئلۀ اقلیت

لمورو  هوای ق گیوری از ظرفیوت  های داخلی و بوا بیوره  وسوی حوزهحق تعیین سرنوشت به سمت
تووان بوا حفو  یگوانگیِ سیاسوی کشووور و      هوا، موی  درونویِ ایون حوق در توأمین حقوو  اقلیوت      

رسانی به یکپارچگی سرزمینی، به حلِ این مسئله دست یافت. با پایوان جنوگ سورد و    آسیببی
، رویکردی دربارۀ حق تعیین سرنوشت شوکل گرفوت کوه مشخصوۀ     ۰۹۹۱پس از تحوالت دهۀ 
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تووان از  ها دانست. در این رویکرد، که میحلِ مسئلۀ اقلیتداری از راهتوان برخوراصلی آن را می
دکتورین نووین حوق تعیوین سرنوشوت، تحووح از حوق تشوکیل دولوت بوه حوق            »آن با عنوان 

اهرمی برای استقرار دموکراسوی و   عنوانبهیاد کرد، از حق تعیین سرنوشت « دهی دولتسازمان
شوود. تأکیود بور اهمیوت حقوو       ا اسوتفاده موی  هو توسعۀ حقو  بشر و تضومین حقوو  اقلیوت   

 بور جامعوه و تأکیود    ادارۀآفرینی شیروندان در مظیر نقش عنوانبهانتخابات  ژهیوبهدموکراتیک 
شوان، از  هوا و رفوع هور گونوه تبعویض در توأمین حقوو  انسوانی        حف  و شکوفایی هویت اقلیت

هموۀ شویروندان از جملوه افوراد      . از رهگوذر ایون تحووح   رودیم شماربههای این رویکرد ویژگی
های گوناگون حق دارند توا در درون کشوور و بوا احتورا  بوه اصول یکپوارچگی        وابسته به اقلیت

دهوی  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی سوازمان  سرزمینی، خواست خود را در زمینه
 کنند و حقو  خود را تثبیت کنند.

ند دانست، که توانسته است مسئلۀ ناسازگاری میان توان سودمروی میاین رویکرد را از این
ها و اصول  از جمله اصل حاکمیت دولت –الملل حق تعیین سرنوشت و اصوح سنتی حقو  بین

های شیروندان یک کشور ازجمله را از میان بردارد و با قرار دادنِ خواست -یکپارچگی سرزمینی
وشت و اصل یکپارچگی سورزمینی سوازش   ها، در چارچوبی شایسته، میان حق تعیین سرناقلیت

در این رویکرد نوین، مفیو  حق تعیین سرنوشت از حقِ بر تشوکیل دولوت،    واقع درایواد کند. 
ها تحوح یافته است. بازتار رویکرد شیروندان از جمله اقلیت لۀیوسبهدهی دولت به حقِ سازمان

هوا یعنوی اعالمیوۀ    ینوۀ اقلیوت  المللوی در زم ترین سند بوین جدید حق تعیین سرنوشت در میم
، بوه روش  ۰۹۹2که در سواح  « های ملی یا قومی، مذهبی و زبانیحقو  افراد وابسته به اقلیت»
در مومع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، بیوانگر پوذیرش ایون    « وفا  عا »

ت کامل این رویکورد  رسد که تثبینظر میبه همه نیا باالمللی است. رویکرد از سوی جامعۀ بین
 الملل، نیازمند تصویب کنوانسیونی ویژه و مستقل در این زمینه است.در حقو  بین

هوا  حلی که در پرتو تحوح مفیومی حق تعیین سرنوشت برای حلِ مسئلۀ منازعات اقلیتراه
 آید، به گواهی دکترین و اسناد مختل ، در مقا  نظر مورد توافق و اجماع است. حول دست میبه

هوا در قبواح حقوو  بشور و     این مسئله در عرصۀ عمل نیز، تا حدود بسیاری بوه عملکورد دولوت   
حلِ پیشنیادی میوان حوق   در این راه واقع درها بستگی دارد. اهتما  آنیا به تأمین حقو  اقلیت

میزان موفقیت  رونیازاکننده برقرار شده است. ها، ارتباطی تعیینتعیین سرنوشت و رفتار دولت
ها ارزیابی کرد. بر همین اسا  است که امروزه حل را در آینده، باید براسا  رفتار دولتین راها

شوود. بور پایوۀ ایون     ها قلمداد موی معیار سنوش مشروعیت دولت عنوانبهحق تعیین سرنوشت 
هایی همچوون میوزان تعیود آنوان بوه      ها به حق تعیین سرنوشت با سنوهنگرش، پایبندی دولت

المللوی حقوو    های مقرر در میثا  بوین احترا  آنیا به حقو  و آزادی ژهیوبهو  بشر موازین حق
 شود.ها ارزیابی میمدنی و سیاسی و اهتما  آنیا به تأمین و تضمین حقو  اقلیت
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شده در رویکورد نووین حوق تعیوین     ها بر مبنای معیارهای ارائهبررسی وضعیت حقو  اقلیت
هوا در  مسائل مربوط به اقلیت وفصلحلموفقیت این رویکرد در  سرنوشت و ارزیابی دقیق میزان

های مستقل موردی، موضوع پژوهش طوربهتواند هر یک از کشورها و مناطق مختل  جیان، می
کشورهای  عمل درنکتۀ روشن و قابل اشاره در این زمینه، آن است که  همه نیا بادیگری باشد. 

آمیز شومار زیوادی   مسالمت وفصلحلاند و دی، پیشگا  بودهاروپایی در پایبندی به چنین رویکر
هوا در ایون قواره در مقایسوه بوا دیگور       ها در اروپا و بیبود نسبی حقو  اقلیوت از منازعات اقلیت

 دهد که این رویکرد در اروپا در حاح تثبیت شدن است.مناطق جیان نیز، نشان می
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