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   هويت گروهي و حق تعيين سرنوشت:يک

  

انسان از زمان روشنگري که .  تأثيرگذار بوده است»خلقهاحق تعيين سرنوشت « ايدة اندازةکمتر ايدة سياسي در دو سدة اخير به 

ساماندهي و سازماندهي جامعه کانون جدال خود را در ايدة ، مباحث گشتتبديل  خودمختار به محور فلسفة سياسي فرِدبه مثابة 

 . اند الهام و تأثير گرفته  ايدة حق تعيين سرنوشت فرد است که قانون اساسي و حقوق بشر ازهای هانديش .حق تعيين سرنوشت يافت

 خدمت ]مثالً دولت [باشد و اگر نقش و وظيفة اجتماع سياسي  عزيمت سياست مية منشأ و نقطبه مثابة فردچنانچه انسان  

به افراد جامعه است، در اين حالت دولت و عالوه بر آن جامعة دولتهاي جهان مکلف هستند، خودمختاري فرد را محترم بشمارند، 

 قانوني جهت  ضمانتهاي دولت،اي بر پاية چنين درک پايه.  کنندفراهم و حفظشرطهاي آن را  نت قرار دهند و پيشمورد صيا

اند که رسالت آنها در درجة نخست تأمين و تضمين حق تعيين سرنوشت فردي در  اي فردفرد جامعه بوجود آمده حفظ حقوق پايه

.  اضافه شدندهاالمللي ضمانتهاي حقوق بشري به آن در سطح بين. باشد يشخصي و در جامعه ـ  مامور حوزة خصوصي ـ در بخش 

گيرد که برابري و آزادي همة   نتيجه مي چنين اصل دمکراسي از حق تعيين سرنوشت،اختار سياسيو در ارتباط با سازماندهي س

 در آن همه يک وعيت نداشته باشد روندان کشور مشرودهد که از طريق موافقت آزادانة شه افراد اجازة شکلي از سلطه را نمي

  .اشته باشنددنرا ) »one man – one vote«(حق مساوي 

يافته بستگي به فاکتورهاي متعددي   بعنوان آزادي واقعي و عينت)Individium(اما تجربه به ما آموخت که آزادي فرد 

 اجتماعي  و بستر بايد به شرايط، بلکهدگردن تأمين و تضمين نميخودی  النفسه و به خودی فياصل آزادي دارد که توسط 

گردد که فرد کشته  حق زندگي مانع از اين ميهر چند براي نمونه .  نمودآن نيز توجهمحيطي  آزادي و به شرايط زيست] طبقاتي[

ا حق  ي؟جان سپاردوي چيزي براي خوردن نداشته باشد و از گرسنگي  ، چنانچه آيدفرداي به چه درد  اين حق پايه اما .شود

 حق  تحققاين وابستگي امکانات واقعي. آزادي شغلي کمک چنداني به بيکار نخواهد کرد، چنانجه وي هيچ کاري را پيدا نکند

توان گفت که   وجود ندارند، به اين معني که نمي يگانهبعنوان شرايط تنهاتعيين سرنوشت فردي به فاکتورهاي اجتماعي طبيعتاً 

 عملي ساختن آزادي ممکن است و اگر شرايط اجتماعي فراهم نباشند، عينيت بخشيدن به ،شنداگر شرايط اجتماعي فراهم با

 را تحت تأثير خود  فرديغالباً شرايط اجتماعي به ميزان نسبتاً وسيعي امکانات واقعي عملي ساختن آزادي. ستنيآزادي ممکن 

مهم تنها اين نيست که فرد کالً يک کار پيدا کند، بلکه همچنين  ، آزادي شغلي نامبرده مثالبراي نمونه در ارتباط با. دهند قرار مي

تواند  بنابراين اينکه فرد چگونه مي.  دارد، چه درآمدي و چه محيط کاري کاری، چه شرايط است چه کاري اين،اين است که

تضمين تأمين و  آنها را ودخ  به تنهايي و به خودیاش را سامان دهد، بستگي به فاکتورهاي زيادي دارد که اصل آزادي زندگي

  . کند نمي

باشند که موضوع و محتواي   مي شرايطي شرايط واقعي آزادي فردي و حق تعيين سرنوشت فردي همچنين آنهاز جمل

  . دنباش  مي نيزحق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت خلقها
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اند و از   شده و ادغامک گروه بزرگتر جذبدر داخل ي) حال يکي کمتر، يکي بيشتر(تک انسانها به ميزان وسيعي  تک

اين گروه فرافردي که فرد به . عتاً از لحاظ فردي و فرهنگي به شيوه و شدت بسيار متفاوتياند ـ طب خصائل جمعي آن تأثير گرفته

وت اننيکي، به به داليل خصائل متفا و اجتماعي شدن در آن تعلق دارد، يعني خلق يا گروه قومي، زايش به درون آنآن از طريق 

  .  سرنوشت مشترک از گروههاي ديگر متمايز استوويژه زبان، فرهنگ، دين و تاريخ 

 ارتباط  وسيلة برقراريزبان اهميت خيلي زيادي دارد، چه که. شود هر انساني با يک زبان مادري معين بزرگ مي

اين امکان که شخص بتواند به زبان مادري خودش  بنابراين . ارتباط و فهم زباني دارد چنينهر انساني نياز به. باشد ميانساني  ميان

گيري از آزادي بدون  لذا بهره. ساختن آزادي است هاي خود را بيان کند، يک شرط بنيادي عملي مراوده کند و نيازها و خواسته

  .شود  ميبه ميزان بسيار بااليي دشوار اگر جه بطور مطلق ناممکن نيست، اما  سخن گفتن به زبان مادری،شرط

 که براي در تکاپو استکسي که در محيطي . کند ميصدق نيز اين امر همچنين براي خصائل ديگر خلق يا گروه قومي 

 و تعلق دارد آن به زندگي کند که اي  فرهنگي بستر، دريابد پرورش مي خلق خودش  داخلدر ، يعني کسي کهوي آشناست

، امکانات شکوفايي بيشتري به نسبت کسي دارد که مجبور به اند شکل گرفتهو رسوم ويژگيها، سنن آحاد ديگر اين خلق نيز با اين 

  .پذيرش فرهنگ و زبان ديگري گشته است

 و برداشت  و همچنين گسترة درک تر جامعاعضاي گروه  هساماندهند ويژگيهاي فرهنگي و  درهر چه ميزان اشتراک

 در مورد امور جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه براي ،آنها) نانوشته و بديهيغالباً و ( توافق کلي  يعنياي اجتماعي، مشترک پايه

بپذيرد، حتي اگر در جريان انتخابات پارلماني و  حاکميت سياسي سازماندهي شده بر اساس اصل اکثريت را  که استترفرد آسان

گروههاي سياسي بيشتر باشد، حاکميت تشکيل حکومت در اقليت بماند، چرا که هر چه توافق کلي وراي مرزهاي حزبي و 

 دارد که  در خود نهفتهشود، به همان اندازه کمتر دليل و انگيزة اين را سياسي که از سوي حزب صاحب اکثريت اعمال مي

  .آزادي فردي را محدود نمايد

 به يک پرنسيپ قاين ح تبديل شود، حقوقي مدتها پيش از اينکه حق تعيين سرنوشت خلقها به يک اصل ،اين دليلبه و 

دولت ملي بود که در قرن حق تعيين سرنوشت سياسي و جمعي در شکل  ايدة ،اين. ديکننده در اروپا تبديل گرد تعيين و سياسي

 اصل حکمروايي سلطنتي جاي خود را به اصل دولت ملي  ودر اروپا نقشة جغرافيايي را از نو سامان داد 20 و بخشاً در سدة 19

جنبشهاي آزاديهاي دمکراتيک با جنبش دولت ملي . تبديل شونددهندة دولت   واحدهاي تشکيل بهخلقهاکه هدف اين بود . داد

 اين دو، لبتها.  ايدة حق تعيين سرنوشت فردي مکمل ايدة حق تعيين سرنوشت جمعي گشت بدين ترتيب.و ليبرال همراه گشت

: کردند هايي بودند که همديگر را کامل مي ده باشند، بلکه ايدههايي نبودند که به طور تصادفي سير همزمان تاريخي طي کر ايده

ساختن آزادي و حق تعيين  مخصوصاً از طريق عملي بر اين گذاشته شده بود که آزادي و حق تعيين سرنوشت فردي اساس

  .شوند ميسرنوشت ملي تأمين و تضمين 

ربة تاريخي که شالودة ايدة حق تعيين سرنوشت  تج درخواهيم يافت که بنگريم،ديگرشچنانچه اين مسئله را از سوي 

باشد که  القاعده به معني سلطة بيگانه بر افرادي مي  سلطة بيگانه بر يک خلق علي کهباشد عبارت از اين ميباشد،  خلقها مي

ي به رهايي ، آنظور که پس از جنگ دوم جهانحاکميت بيگانه  از همطالبة سياسي محو هرگون. باشند ميدهندة اين خلق  تشکيل

  . خواهد از طريق آزادي براي خلقها به آزادي براي افراد برسد ميشد، منجر خلقهاي تحت استعمار 

هر . کنند حق تعيين سرنوشت فردي و حق تعيين سرنوشت گروهي همديگر را تکميل ميگردد که  مبرهن ميبدين ترتيب 

تأمين شرايط واقعي عملي ساختن حق تعيين سرنوشت افراد در حق تعيين سرنوشت خلقها در خدمت . دو به همديگر تعلق دارند

  . باشد جامعه مي

 تأمين  نيزهدف از صيانت از اقليتها و گروههاي قومي. صيانت از اقليتها هم در همين راستا و ارتباط قابل بحث است

صيانت از . باشد وشت خلقها ميباشد، آن هم همان شرايطي که مد نظر حق تعيين سرن مهمترين شرايط واقعي آزادي فردي مي

  . کند  ديگري موضوعيت پيدا مي و بستراقليتها تنها در شرايط
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 به تشکيل دولت، به عملي ساختن حق تعيين  معطوفحق تعيين سرنوشت بيشتر اصلي تمايل بگوييم،   محتاطانه،هدف و يا

 شرايط قومي، فرهنگي،  و اعتاليحفظدن، فراهم کرشود هدف  تالش مي. باشد ميسرنوشت خلق در چهارچوب دولت خودي، 

  که، دولت و کشوري فردي براي يک خلق از طريق سازماندهي آن در يک دولت و کشور خودي عملي گرددشکوفايِي ِيزبان

 و قوانين، نظام رسميت و عينت بخشداش را در چهارچوب يک نظام حقوقي خودي  هويت ملي و به ويژه يژگيها در آن وبتواند

   . سازمان و سامان دهدآنها امکان فرهنگي را بر اساس  وآموزشي

ظ ويژگيهاي اتنيکي از طريق حق تعيين سرنوشت ملي، يعني ف که حگردد ميدر مقابل، صيانت از اقليتها آنجا ضروري 

ي به ندرت دستيابي به حق تعيين سرنوشت ملي در چهارچوب دولت مل. و غالباً هم چنين است. تشکيل دولت خودي، ميسر نباشد

اکثراً ممکن نيست که مرزهاي دولتي ملي با مرزهاي مناطق قومي خلقها يا گروههاي . يابد بطور کامل و حتي ناکامل تحقق مي

بسياري اوقات مناطق مسکوني گروههاي . و اين داليل متعدد و متنوع سياسي، تاريخي و جغرافيايي دارد. قومي انطباق داده شوند

کند که مرز چگونه  تفاوتي نمي.  دارند رابسياري جاها، به ويژه مناطق مرزي، ترکيب قومي مختلطي. هستندقومي بسيار پراکنده 

هايي  اين اقليتهاي قومي، يعني آن گروه يا گروه. ماند کشيده شود، يک گروه قومي همواره در اين يا آن سوي مرز در اقليت مي

 تعلق ندارند، نياز به حمايت و صيانت ويژه دارند، تا در چهارچوب اين دهندة دولت ملي که به مردمان در اکثريت و تشکيل

آنچه که خلق . شان الزم است، تأمين گردند آنها براي آزادي ويژگيهاي اتنيکي شرطهايي واقعي که در ارتباط با پيشکشور 

. اي تضمين گردد يوة ويژهسازد، بايد براي اقليت به ش برخوردار از اکثريت عددي از طريق دولت ملي خود متحقق مي

 آگاهي به خود اين امرصيانت از اقليتها را بيش از پيش ضروري ساخته است، چرا که ) ها دولت ـ ملت(گيري دولتهاي ملي  شکل

 دولت ، چرا کهفراهم نموده استنيز را هاي ناسيوناليستي   ييگرا  افراطموجباتتقويت بخشيده است و حتي هم هويت ملي را 

در را در همان حال اين خطر و گرايش کند،  دهي شده در آن را تأمين ميحق تعيين سرنوشت ملت سازمانمان شيوه که به ه ملي

  و منکوبکنند را سرکوب خود نهفته دارد که حق تعيين سرنوشت و خودمديري اقليتهاي اتنيکي که در آن کشور زندگي مي

  2. که مکانيسمهايي براي مقابله با اين خطر ارائه کند رسالت صيانت از اقليتها به ويژه در اين است1.کند

اين ضرورت در کشورهاي چند قومي هم وجود دارد، . البته که نياز به حمايت از اقليتها تنها در دولتهاي ملي وجود ندارد

 خود در چه که در اين کشورها از يک سو اين خطر وجود دارد که يک يا چند گروه قومي حاکميت سياسي را تحت سيطرة

از سوي ديگر در آنها اين نياز وجود دارد که کشور و دولت طوري سازماندهي . آورند و گروههاي قومي ديگر را سرکوب کنند

 را براي اعتال و شکوفايي خود  ممکنشود که هر قومي در منطقة خود و در چهارچوب ويژگيهاي اتنيکي خود بيشترين آزادي

  . داشته باشد

گردد   حق تعيين سرنوشت خقلها مربوط ميشده فرموله کنيم، بايد بگوييم که هخالصور بسيار کلي و چنانچه بخواهيم بط

دولت و کشور خودي و صيانت از اقليتها به حق تعيين سرنوشت گروه قومي در تشکيل به حق تعيين سرنوشت خلق از طريق 

حق تعيين سرنوشت خلقها از هويت ملي خلق  ديگر، به عبارتي. چهارچوب دولت و کشوري که وي تعيين کنندة آن نبوده است

 در چهارچوب کند و صيانت از خلقها از هويت قومي يک اقليت داشتن دولت ملي حفاظت مي از طريق تشکيل و يا پابرجانگه

ي ، آنهم به شيوة اجراي تمهيداتي به منظور جلوگير ديگربرخوردار از يک فرهنگ غالبيک کشور يک کشور چندقومي و يا 

  ].  چون زبان و فرهنگ و غيره[بردن ويژگيهاي اقليت قومي  از سرکوب و يا به تحليل

                                                 
 و »دولت ـ ملت«گرايي قومي خود و اصل به اصطالح  مقصود اين است که آناني که نظام سياسي و دولتي را بر اساس ناسيوناليسم و ملي   1

اند، همين حق را براي اقوام ديگر به   بناکردهب حتي يک دين و مذهيک قوم و يک زبان و يک فرهنگ و بر پاية ويژگيهاي تنها 
طلبي ملي   و جنبش حق»گرايي ملت«آنها شووينيسم خود را . دانند  را تنها برازندة خود مي»دولت ملي«چون همشناسند و  رسميت نمي

نامند و  مي... ، »گرايي خاص«، »جزءگرايي«، »گرايي قوم«توانيم بناميم،  سم هم نمي زيردست را که به عقيدة من حتي ناسيوناليمليتهاي
  )مترجم. (روند بيرحمانه به مصاف آن مي

صيانت از اقليتها « (Dietrich Murswieck: Schutz der Minderheiten in Deutschland: مشروحتر در مورد اهداف صيانت از اقليتها   2
  .  به بعد38، بند 201، فصل 1995 شمارة هشت HStRر مجلة ، مندرج د)»در آلمان
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باشد که مبنا و  اي مي شدة ايدة پايه البته اين، تشريح دقيق وضعيت حقوقي مربوطه نيست، بلکه يک توصيف بسيار ساده

  .باشد  ميهاشالودة اصلي حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليت

آنها يک . استوارندبينيم که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها بر يک ايدة اساسي واحد  اين ما ميبنابر

 قومي، حفظ ويژگيهاي فرهنگي و به خصوص زباني گروهي  ياموضوع هر دو تحقق هويت ملي و. 3کنند  را دنبال مي مشابههدف

  .باشد فردي مي  آزادِية گروهِي شرايط ويژتأمين و بدين ترتيب 

، حق تعيين سرنوشت در درجة نخست به هويت سياسي يک خلق. دساز و اين در عين حال تفاوت عمدة آنها روشن مي

المللي حقوق بشر فرموله شده است، قبل از هر چيز به حق تعيين سرنوشت   بينيثاقيعني بر طبق آنچه که در مادة اول هر دو م

چنانجه خلقي بتواند در کشور ملي خودش سرنوشتش را تعيين کند، ديگر براي حفظ . دگرد ، برميخلق در کشور مستقل خود

يک خلق برخوردار از اکثريت عددي صاحب دولت بنابراين . هويت ملي خود نيازي به تمهيدات و اقدامات حفاظتي ديگر ندارد

اي قومي و يا اقليتهايي که به هر دليل از حق تعيين در مقابل، آن خلقها، گروهه. ملي احتياجي به مکانيسم صيانت از اقليتها ندارد

بنابراين حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت . اند، نياز به صيانت ويژه دارند سرنوشت در دولت ملي خود محروم گشته

ا و عملکردهاي با چنين نگاهي آنها اساساً نقشه. باشند ابزارهاي متفاوتي براي تحقق يک هدف واحد تحت شرايط مختلف مي

مند  آن خلقها يا گروههاي قومي که از حق تعيين سرنوشت برخوردار نيستند، از حق صيانت از اقليتها بهره. کنند پيدا ميمختلفي 

اند، از حق صيانت  گردند، درحاليکه خلقهايي که حق تعيين سرنوشت خود را از طريق تشکيل دولت ملي خود تحقق بخشيده مي

  . گردند دار نمياز اقليتها برخور

چنين به . کنند از لحاظ حوزة اجرايي دفع مي ظاهراً با اين وصف آنها همديگر را. هدف و منظور هر دو حق يکسان است

  ويرسذ که هر خلق يا بايد موضوع حق تعيين سرنوشت باشد که در چنين حالتي مکانيسم صيانت از اقليتها براي نظر مي

تواند همزمان حق تعيين سرنوشت خلقها در مورد وي   که در اين حالت نميباشدانت از اقليتها ، و يا موضوع صيموضوعيت ندارد

  . مطرح باشد

الملل  ادبيات تخصصي حقوق بين، در سازند منتفي ميرا اين برداشت که صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت همديگر 

اشت درست است يا نه، بايد هر دو موضوع حقوقي را مورد بررسي دقيقتر  براي اينکه ببينيم که آيا اين برد 4.شود بسيار ديده مي

  .يمنمائقرار دهيم و وجوه اشتراک و تمايز آنها را مشخص 

  

  حامل حق تعيين سرنوشت خلقها: دو
  

 و که اين دو حق مورد صيانت) Subjekte(] های و يا دارندگان و موضوعات و سوژه[ روشن سازم که حاملين خواهم ابتدا مي

  . با هم مقايسه کنم دهند کدامها هستند و سپس آنها را حمايت قرار مي

اقليت « و يا »گروه قومي«کند، چيست؟   کابرد پيدا مي»حق تعيين سرنوشت خلقها« به مفهومي که در »خلق«منظور از 

رسد با توجه به موارد  ه نظر مي مدنظر است، به چه معناست؟ و اين، ب» صيانت از اقليتهاحق«  اصطالح به مفهومي که در»قومي

مخصوصاً يک تعريف . باشد  موارد ديگر پاسخ به پرسشها دشوار مي ازاما در بسيار. رسد مشخص بسياري کامالً روشن به نظر مي

  . باشد کلي ـ نظري و چگونگي کاربرد آن در نرمهاي قانوني مشکل مي

                                                 
3   Aland-Gutachten) »به نقل از1920به تاريخ ) »گزارش کارشناسي آالند  :Hermann Raschhofer: Selbstbestimmungsrecht und 

Völkerbund) »58 (54، ص 1969، )»حق تعيين سرنوشت و جامعة ملل.(  
حق تعيين « (Eckart Klein: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frageه مقايسه کنيد براي نمون   4

 A. Cassese, Political Self-Determination. Old Consepts and به بعد، با اشاره به 61، ص 1990) »سرنوشت خلقها و مسئلة آلمان
New Developments ناشر( در همان( ،UN Law/Fundamental Rights ، 1979 137، ص) 151.(  
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. باشند خلق ميها   خلق هستند، همانطور که فرانسويها و ايتالياييها به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها يک طبيعتاً آلماني

يک )  آلمان ايالت شمال(ها در زودشلزويگ   و يا دانمارکيدنباش فريزيها يک گروه قومي به مفهوم حق صيانت از اقليتها مي

براي . شوند يقتر مشکالتي ديده مياما در نگاهي دق. اين تبيين بدون مشکل استرسد که  چنين به نظر مي. دنباش اقليت ملي مي

ها بعنوان سوژة حق تعيين سرنوشت چه کساني هستند؟ آيا خلق صاحب دولت جمهوري فدرال آلمان همة کساني را  نمونه آلماني

ان زب يا تمام انسانهايي که از لحاظ تباري و قومي آلماني هستند، آلمانيبرخوردار هستند؟ آلماني گيرد که از تابعيت  در برمي

خوب اگر چنين . دانند؟ نقطة پيوند کجاست؟ آيا اين نقطة پيوند قومي است باشند، خود را متعلق به فرهنگ و ملت آلمان مي مي

  در پيوند باآيد و  اين پرسش هم در ارتباط با حق تعيين سرنوشت خلقها بوجود مي.آيد که معيار چيست است، اين سوال پيش مي

  .حق صيانت از اقليتها

  

   خلقها در حق تعيين سرنوشت»خلق«مفهوم . 1
  

پيوسته و قابل تمايز سکونت  هم تواند خلقي باشد که در يک سرزمين به   تنها مي5 حق تعيين سرنوشت)Subject(  و سوژةحامل

آن باشند و از سوي ديگر  جزو آن نمينشين بدون سرزمين و محل سکونت ثابت   قبايل کوچ از يک سوبدين ترتيب. گزيده است

 کنند اي بطور پراکنده زندگي مي هبلکه در منطق، کنند  هم متصل زندگي نمي يي بهدسته از اقليتهاي قومي که در محيط جغرافيا

باشند،   نه تنها در بعد کل کشور در اقليت مياست و بدين ترتيب آن گروه قوميقومي ديگر اکثريت  يک از جمله زيستگاهکه 

  . شان  مناطق مسکوني دربلکه همچنين

خلق در اما . باشند  حق تعيين سرنوشت ميسوژةبر اساس اعتقاد مسلط در اين زمينه خلقهاي صاحب دولت موضوع و 

توانستيم حق تعيين سرنوشت را از استقالل  در غيره اينصورت نمي.  حق تعيين سرنوشت نيست ممکندولت تنها حامل و موضوع

المللي   بعنوان تضمين بيندر نهايتبنابراين و ه مفهوم حق تعيين سرنوشت داخلي  را ب، اگر آن متمايز کنيم است، دولتکه حق

اما اين بر اساس عملکرد دولتها و سير تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها بيشتر منظور نبوده است؛ البته . ائيمدرک ننمدمکراسي 

کراتيک يک خلق در مقابل دولت خودش  که مقصود از حق تعيين سرنوشت خلق همچنين حق دم که بر آن استاين گرايش

به مثابة حامل و  خلق.  فاقد ساختار دولتي نيز باشداما خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد بتواند خلِق. 6باشد، وجود دارد مي

 معيار هيچ. تواند به مفهوم قومي آن مد نظر باشد تنها ميبر اساس تاريخ ايدة حق تعيين سرنوشت موضوع حق تعيين سرنوشت 

  . 7باشند  مي)Ethnos( دولت و اقوام صاحب خلق ،هاي ديگر گزينه. ديگري براي تعريف خلق وجود ندارد

شود که بر طبق آن حق تعيين سرنوشت   نام برده مي»uti possidentis« قاعدة »خلق« تبيين مفهوم راه برايبعنوان سومين 

  مناطق استعماريدر اکثر. گردد طة بيگانه است، متحقق مياي که تحت سل  واحد اداريةدر داخل مرزهاي تعيين شد

  تعيين شده توسط مرزهاي داخل دراتخلقهاي تحت استعمار در مستعمر. صورت گرفت بر اساس اين قاعده  استعمارزدايي

                                                 
 Dietrich Murswiek: Offensives und defensives Selbstbestimmungsrecht. Zum Subject: در بارة اين موضوع بطور مفصل    5

des Selbstbestimmungsrechts der Völker  )»ق تعيين و مستحقين ح يندر بارة حامل. حق تعيين سرنوشت تهاجمي و تدافعي
  ). به بعد528به ويژة ص  (523، ص )1984 (23، شمارة Der Staat، در مجلد )»رنوشت خلقهاس

 Denise Brühl-Moser: Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter: مقايسه کنيد بطور مثال   6
besonderer Berücksichtigung seines innerstaatlich-demokratischen Aspekts und seiner Bedeutung für den 

Minderheitenschutz )»کشوري ـ دمکراتيک آن و اهميت آن  روند تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها با عنايت ويژه به جنبة درون
  . 270 به بعد، ص 219، ص 1994، )»براي صيانت از اقليتها

7  Murswiek)  ن مقايسه کنيد براي نمونه به بعد؛ همچني528، ص )5منبع زيرنويس شماره :Karl Doehring: Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker) »در )»حق تعيين سرنوشت خلقها ،Bruno Simma (Hrsg.): Charta der Vereinten 

Nationen. Kommentar) »به بعد؛ 27، بند شمارة 1، بر طبق مادة 1991، )»تفسير. منشور سازمان ملل متحد Dietrich Blumenwitz: 
Volksgruppen und Minderheiten. Politischer Vertretung und Kulturautonomie) »نمايندگي سياسي . گروههاي قومي و اقليتها

  . 68 و 67، ص 1995، )»و خودمختاري فرهنگي
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گيرند  ر نتيجه ميبرخي از پژوهشگران از اين ام. 8بدون توجه به ترکيب قومي آنهاآن هم  دولتهاي مستقل تشکيل دادند، استعمار

دانم، چرا  اين ارزيابي را من اشتباه مي.  حق تعيين سرنوشت معيارهاي قومي تعيين کننده نيستندين و مستحقينکه در ارتباط با حامل

 alien subjugation domination and«المللي  سلطة بيگانه را ـ که در اسناد بينتوان  نميکه بدون درنظرداشت معيارهاي قومي 
exploitation«به همين جهت هم استعمارزدايي بر مبناي قاعدة . از حاکميت بومي متمايز ساختشود ـ   ناميده مي»uti 
possidentis«با .  تحقق ناکامل حق تعيين سرنوشت است که با عواقب منفي آن، يعني تنشهاي خونين قومي، هنوز درگريبانيم

ها از لحاظ  آمد که گروههاي قومي در بسياري از مستعمره د، چرا که به نظر ميناپذير بو اين وجود، کاربرد اين قاعده اجتناب

بنابراين، ممکن است گروهي که از مشخصات . رند، شرايط جغرافيايي و سطح رشد آنها توانايي تشکيل دولت را ندايجمعيت

 در داخل مرزهاي يک  اين گروهچنانچهد، اشحامل حق تعيين سرنوشت خلقها بموضوع و قومي مشترک هم برخوردار نباشد، 

خلق تقريباً چون خلق در دولت اين در همچون حالتي . اي زندگي بکند که يک قوم ديگر بر آن مسلط باشد واحد اداري منطقه

کنندة هويت  اند، تعيين چون مرزها را بيگانگان يعني استعمارگران تعيين نموده. شود از طريق مرزهاي سياسي آن منطقه تعريف مي

آل حق تعيين   به ايدهصرف استعمارزدايي بر اساس اين الگو چيزي بيشتر از نزديک شدن . اند امل آن هم بيگانگان بودهح

اين نوع تحقق حق تعيين سرنوشت از لحاظ . تواند باشد و اين با حق تعيين سرنوشت واقعي و کامل تفاوت دارد سرنوشت نمي

خلق تحت استعمار چون خلق در دولت يک کشور موجود نگريسته .  استبه حق تعيين سرنوشت تدافعي نزديک يساختار

البته دوران اين نوع حق تعيين سرنوشت . کند در مقابل يک نيروي اشغالگر دفاع مي] اش تماميت ارضي[شود که از سرزمينش  مي

بر ] خلقهاي صاحب دولت[ه استعمار، يعني خاتمة سلطة خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي سازماندهي شددوران پس از خاتمة 

کردند  که خارج از قلمرو دولت حاکم زندگي مي] خلقهاي بدون دولت[خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي غالباً سازماندهي نشده 

 . دولتي سازماندهي شده بودند، بايد بسر آمده باشد در واحدهاي شبهدولت اين و از سوي 

 اروپا که هنگام فروپاشي اتحاد شوروي و يوگسالوي شاهد آن بوديم، بر در مقابل، عينيت يافتن حق تعيين سرنوشت در

  بودند که خود را هاييجلقهايي که به استقالل خود دست يافتند، به مفهوم قومي خلق. اساس اصل دولت ملي صورت پذيرفت

، يعني »uti possidentis« قاعدة اينکه در اين موارد نيز مرزکشي بر اساس. بعنوان ملت در دولت مستقل خود سازماندهي کردند

تشکيل دولت . بر اساس مرزهاي جمهوريهاي موجود و نه بر طبق سکونتگاههاي قومي انجام گرفت، در تضاد با آن قرار ندارد

آنجا که ممکن . گردد، در انطباق نخواهد بود مردم سرزميني که دولت در آن تشکيل ميملي هيچگاه بطور دقيق با ترکيب قومي 

تلط خترکيب قومي ماز  را در مناطق برخوردار  جديد ايدة تعيين سرنوشت به شيوة بهتري تحقق يابد، يعني مرزهاي سياسينيست

را مالک ] تقسيمات کشوري موجود[ به داليل عملي مرزهاي موجود اداري بهتر است که اي تعيين نمود، رفراندوم منطقهبر پاية 

   .قرار داد

شد،  ر که پس از جنگ اول جهاني چون تبلور اساسي اصل حق تعيين سرنوشت نگريسته مياي، آن طو رفراندوم منطقه

پرسي تعيين نگردند، بلکه  چنانچه مرزهاي دولتي از طريق همه. پس از جنگ جهان دوم جزو الينفک حق تعيين سرنوشت نشد

 بايد کل اهالي ساکن در داخل مرزهاي اين تعيين سرنوشت از طريق مرزهاي موجود تاکنوني تحقق يابد، در چنين حالتي منطقاً

کنند، حامل حق تعيين سرنوشت باشند و در صورت  منطقه، درصورتيکه آنها بطور ثابت و از زمانهاي دور در آنجا زندگي مي

را د خواالجراي تعيين سرنوشت  خلق حق قانوني و الزمزماني يک اما . پرسي حق رأي داشته باشند اجراي اين اصل از طريق همه

 توسط مرزهاي اداري خود از لحاظ قومي از اکثريت تشکيل دهندة کل آن کشور ة در منطقة تعيين گرديدآن اکثريت کهدارد 

 جمهوري ، نيمه]اتحاد شوروي سابقمثالً در  [جمهورييک واحد اداري چون هيچ حق تعيين سرنوشتي براي . متمايز باشد

 دليلي که در انطباق  هم براي آن.در چهارچوب يک کشور وجود ندارد] ثالً استانهام [ ديگر، واحدهاي اداري]يوگسالوي سابق[

 که يک ديدگاه حقوقي بتواند آنرا توجيه و مدلل ها نيز دولت مربوطة باشد، وجود ندارد و عملکردبا ايدة حق تعيين سرنوشت

 تنها آن هنگام به استناد به حق تعيين سرنوشت و جمهوريها بعنوان واحدهاي ساختار سياسي يک نظام فدرال. شود کند، يافت نمي

 و خلقها يابند که آن کشور يک کشور چند قومي باشد يا در اجراي عملي ايدة حق تعيين سرنوشت به استقالل خود دست مي

                                                 
حق تعيين « (Daniel Thürer: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker: در ارتباط با استعمارزدايي نگاه کنيد براي مثال به   8

  .  به بعد126، ص 1976، )»سرنوشت خلقها
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ها از سوي در داخل آن کشور داشته باشند و هر يک از جمهوري] مثالً به صورت ايالت يا جمهوري[ساختار بخشاً دولتي خود را 

گره . ني سلُوِِ و، مانند کرواتي)و آن جمهوري نام آن خلق را بر خود داشته باشد(آن خلق به مفهوم اتنيکي آن حکومت شوند 

 به دليل الزامات باشد که البته  مي به معني تضعيف ايدة تعيين سرنوشتتقسيمات کشوري موجودزدن مرزهاي دولت نوبنياد به 

توان نتيجه گرفت که مرزهاي موجود يک دولت يا يک جمهوري در داخل يک  اما از آن نمي. گيرد صورت مي  و عمليسياسي

باشند، بلکه بايد به آن عنصر ترکيب قومي را   حق قانوني تعيين سرنوشت تعيين کننده مي و دارندةکشور فدرال براي تعيين حامل

 هاسازند، هنوز روشن نيست و عملکرد دولت  سرنوشت را مشخص مياينکه اين دو با هم حامل و دارندة حق تعيين. اضافه نمودنيز

تعيين حامل قانوني حق تعيين سرنوشت به : المللي بايد در اين خصوص گفت از لحاظ حقوق بين. بايد آنرا در آينده نشان دهد

 و قابل توصية جامعه و نظام براي کشورها باشد تا از سازماندهي نوممکن است دليلي اين امر . تواند مخرب باشد اين شيوه مي

چنانچه مبنا تنها ارادة خلق به ما ا. ي را منحل نمايند موجود و يا همچون ساختارسياسي بر اساس فدراليسم ممانعت بعمل آورند

 ي ساکنهاي اتنيکي و مناطق مسکوني خلقها مفهوم اتنيکي آن باشد، ايجاد يک نظام فدراتيو در کشور چندقومي بر اساس داده

طلبانه را در اين خلقها اساساً  هاي جدايي اي براي تأمين و تحکيم ثبات در کل کشور باشد و رغبت به طرح خواسته تواند وسيله مي

  .بوجود نياورد

 به اين مسئله بنگريم، بايد بگوييم که هر جمهوري )de lege lata (به هر حال، چنانچه از موضع مباني حقوقي موجود

و يا هر طوري که آن واحد سياسي، دولتي ...] آمريکا، مکزيک، [، هر ايالت ]آلمان[، هر الند ]وي سابقاتحاد شوروي و يوگسال[

، آن واحد سياسي ـ )]سويس(، کانتون )بلژيک(، جامعة زباني )]درکانادا(مثالً استان [شود   نظام فدراتيو ناميده  دراي و منطقه

الملل اين حق هر کشوري  از لحاظ حقوق بين. وني تعيين سرنوشت برخوردار نيستالنفسه از حق قان فيبعنوان واحد اداري دولتي 

گيري در  بنابراين اين يک امر کامالً داخلي است و تصميم. است که نظام سياسي خود را متمرکز يا فدراتيو سازماندهي نمايد

ب اکثريت آن کشور در برابر مداخالت مورد آن هم بر مبناي استقالل آن دولت و هم بر اساس حق تعيين سرنوشت خلق صاح

المللي متعهد نشده باشد که واحدهاي نامتمرکز و کم يا بيش مستقل  چنانچه دولتي از لحاظ بين.  است و مصونخارجي محفوظ

ه باي  براي اين واحدهاي نامتمرکز منطقهحق تعيين سرنوشت را تواند  الملل هم نمي را در داخل خود بوجود بياورد، حقوق بين

حامل . توانند باشند حق تعيين سرنوشت در خدمت واحدهاي دولتي قرار ندارد، بلکه حامل آن تنها خلقها مي. رسميت بشناسد

 برخوردار باشد که دولتي که در ]چون زبان و فرهنگ [حق تعيين سرنوشت بايد به داليل منطقي از مشخصات و ويژگيهايي

  . اشدشود، فاقد آنها ب برابرش اين حق مطرح مي

تقسيم شده باشد، شايد به داليل عملي بسيار ] مثالً ايالتها[اما اگر کشوري بر اساس معيارهاي اتنيکي به واحدهاي سياسي 

هم مفيد و منطقي باشد که حق تعيين سرنوشت به اين واحد سياسي موجود مربوط گردد، به ويژه به اين دليل که با آن استقالل 

اي که بايد در آن حق تعيين سرنوشت  المللي منطقه گردد، تا اينکه بر اساس حقوق بين ايت ميداخلي کل آن کشور بيشتر رع

لذا بايد جدايي مثالً کرواتي را چون اجراي حق تعيين . تحقق يابد، بر مبناي مناطق مسکوني و قومي خلق مربوطه تعيين گردد

جراي عملي اين حق به داليل سياسي بر مرزهاي موجود  نمود، در حاليکه ا تلقي  به مفهوم قومي آنسرنوشت خلق کرواتي

  .استوار گشت و بدين ترتيب در انطباق ناکامل با ايدة حق تعيين سرنوشت قرار داشت

از طريق قدرت دولتي  آن  دولتسوياز است که  خلق در دولت متعلق به هم حق تعيين سرنوشت  و سوژةبنابراين حامل

از طريق معيارهاي اتنيکي چون تبار، زبان، باشد و اين  ميخلق به مفهوم قومي آن به  و هم متعلقگردد،  و مرزهاي دولتي تعيين مي

  .گردد  تعيين ميتاريخ مشترک و فرهنگ مشترک

 باشد که هدف »حق تعيين سرنوشت تدافعي«تواند حامل  خلق در دولت تنها مي. حقوق متفاوت دارند هر دو اين حاملين

و . 9باشد  مي»حق تعيين سرنوشت تهاجمي«، خلق به مفهوم قومي حامل در مقابل. کند  دولت را دنبال ميدفاع از قلمرو موجود آن

  .تواند در مقابل دولتي مطرح گردد که يک خلق ديگر بر آن غلبه دارد و هدف تغيير قلمرو دولتي آن را دنبال کند اين مي

  

                                                 
  9    Murswiek)  به بعد532، ص )5منبع نامبرده در زيرنويس شماره .  



 8  رابطة صيانت از اقليتها با حق تعيين سرنوشت خلقها

  مفهوم گروه قومي يا اقليت. 2
  

بر اساس همان معيارهايي تعيين و ) خلقها(، آنها کند پيدا ميوشت به خلقها به مفهوم اتنيکي تعلق تا آنجا که حق تعيين سرن

 اقليتها تعيين ي و يا اقليتهاي قومي به مفهوم حقوق)Volksgruppen (گردند که بر اساس آنها گروههاي قومي مشخص مي

  . گردند مي

 و به جاي همة 10کنم  صرف نظر مي»اقليت ملي« و »اقليت قومي«، »گروه قومي«من در اينجا از تمايزگذاري بين مفاهيم 

گروههايي است که بر اساس معيارهاي قومي از گروههاي ديگر متمايز موضوع اينجا نيز . برم  را بکار مي»اقليت«آنها مفهوم 

يتها مربوط به آنها مشخصاتي که به کمک آنها حاملين حق تعيين سرنوشت تهاجمي و گروههايي که صيانت از اقل. هستند

بايد به مشخصات عيني چون زبان، نژاد، تبار، دين، اجتماعات . از اين نظر با هم متفاوت نيستندشوند،  باشد، مشخص مي مي

 ارادة و آن، اضافه شود سرنوشت تاريخي و از اين قبيل، هم در ارتباط با خلق و هم در ارتباط با اقليت يک شرط ذهني نيز هم

   11.شدهو مشخص يف و مدلل حفظ هويت تعر

پيوسته سکونت داشته باشد، درحاليکه اين شرط براي اقليت  هم خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد در يک منطقة به

تواند بطور پراکنده در گسترة يک کشور زندگي کند، اما در چنين حالتي در ارتباط با وي  الزامي نيست، بدين معني که اقليت مي

اي  تواند سرزمين و يا منطقه مي) تهاجمي(خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت .  اقليت مطرح باشد اقليميق صيانتتواند ح نمي

 صيانت از اقليتها همواره گروهي است در  مفهومبهدرحاليکه اقليت . داشته باشد که مرزهاي چندين کشور را درنوردد

، تواند کل آن منطقة مرزي چند کشور سکونت داشته باشد، ميچنانچه خلق به مفهوم قومي در . چهارچوب يک کشور موجود

اقليتها، در مقابل، .  موضوع حق تعيين سرنوشت گردد، اما اين امر براي اقليت به مفهوم حق صيانت از اقليتها ممکن نيستسوژه و

  . دهند  هستند، که درآن اکثريت قومي را تشکيل مي ديگري از خلق کشورهايي پاره

يد در ارتباط با مفهوم اقليت به معيارهاي اتنيکي که با معيارهاي خلق يکسان هستند، معيارهاي ديگري اضافه بنابراين با

اقليت هميشه گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود، و اين گروه بايد کم . گردند شوند که از پيوند کشوري استنتاج مي

وي بايد همچنين از تابعيت کشوري . طة سياسي بر اکثريت اعمال کندتر از مابقي اهالي اين کشور باشد و نبايد سل جمعيت

وجه مشترک حامل حق تعيين سرنوشت، يعني خلق، با حامل حق صيانت از اقليتها، . 12برخوردار باشد که در آن سکونت دارد

باشد،  ز حق صيانت از اقليتها مياي که در آن خواستار برخورداري ا باشد که اقليت بايد بطور سنتي در منطقه يعني اقليت، اين مي

 که در يک منطقه غيرخودينه حق صيانت از اقليتها و نه حق تعيين سرنوشت در خدمت مهاجرين و انسانهاي . زندگي کرده باشد

 و منشور جهاني حقوق بشر ـ به 13المللي بيگانه  انسانها را حقوق بين کلصيانت از. باشد اند، نمي بطور موقت سکونت گزيده

  . 14از اقليتها صيانتمکانيسم و حق نه وليت ممنوعيت به داليل نژادي و قومي ـ برعهده دارد، اما شم

                                                 
 Dietrich Blumenwitz: Minderheiten- und Volksgruppenrecht. Aktuelle:  در ارتباط با تعريف اين مفاهيم بنگريد به 10

Entwicklung.) »به بعد26، ص 1992، )»سير جديد آن. »حقوق مربوط به اقليتها و گروههاي قومي .  
 Francesco Capotorti: Study on the rights of persons belongig to ethnic, religious and:  در خصوص اقليتها مقايسه کنيد 11

linguistic minorities, E/CN.4/Sub.2/384 v. 20.06.1977 ط با حق تعيين سرنوشت بهو در ارتبا :Karl Doehring: Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völler als ein Grundsatz des Völkerrechts ) » حق تعيين سرنوشت خلقها بعنوان يک اصل حقوق

  .23، ص )BerDGVR 14 (1974، )»الملل بين
منبع زيرنويس  (Blumentwitz: تر در مورد مفهوم اقليت مفصل). 11 منبع زيرنويس شمارة (Francesco Capotorti مقايسه کنيد تعريف  12

 Die Definition des europäischen Minderheitenbegriffs در مقالة Gilbert Gornig به بعد، همچنين به ترسيم 26، ص )10شمارة 
und der Minderheitenrechte aus historisch-völkerrechtlicher Sicht )»م اروپايي اقليت و حقوق اقليتها از ديد تعريف مفهو

  . کتاب، مندرج در همين )»المللي تاريخي و حقوق بين
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  خلق بعنوان اقليت ـ اقليت به عنوان خلق. 3
  

 به مفهوم حق صيانت از اقليتها نامگذاري دو سوژة »اقليت« به مفهوم حق تعيين سرنوشت تهاجمي خلقها و »خلق«بنابراين اصطالح 

 خصائل  هم آنها هم ويژگيهاي مشترک دارند و، چه که متفاوت نيست کامالً برخوردار از کاراکترهاي منحصر به فرد ومختلف

  چيزي غير از اقليت باشد و شود که خلق همواره  آيا اين خصائل متمايزکننده باعث اين مي: بايد پرسيد کهاکنون. متفاوت از هم

خلقي که در محل سکونت خود در اکثريت باشد، ديگر : شود  مي بدست داده تعاريف ما  بالعکس؟ پاسخ اين پرسش از کاربرديا

تواند قطعاً همزمان  کند که بر آن يک گروه اتنيکي ديگر غلبه دارد، مي  اقليتي که در کشوري زندگي مي.تواند اقليت باشد نمي

ط اين امر در کنار برخوردار بودن از هويت ويژة شر پيش. خلق ناميده شود و سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت خلقها گردد

و همچنين بزرگي و وسعتي که براي تشکيل دولت کافي است، طبيعتاً در پيوستة متعلق به آن گروه  قومي يک زيستگاه به هم

وضوع و از سوي ديگر خلقي که م. باشد مي ،پيوند با عناصر ذهني خودآگاهي و داشتن اراده براي حفظ و اعتالي هويت خويش

سوژة حق تعيين سرنوشت تهاجمي است، ممکن است همزمان يک اقليت باشد، آن هم زماني که وي در چهارچوب کشوري که 

اينجا ديگر اهميت ندارد که وي آيا از لحاظ ترمينولوژي .  باشدتر جمعيت کمدر آن قرار دارد، از مابقي مردم وي سکونتگاه 

  .» قوميگروه« است يا يک »خلق«شناسي يک  قوم

خوب، اگر چنين است، خلق ممکن است هم موضوع حق تعيين سرنوشت باشد و هم موضوع حق صيانت از اقليتها و به 

گيرد، بلکه همچنين بطور  عبارتي ديگر، اقليت تنها از طريق مکانيسم و حق صيانت از اقليتها مورد حمايت و صيانت قرار نمي

اين امر براي کاربرد عملي هر دوي اين مفاد حقوقي ـ حق تعيين سرنوشت خلقها . 15لقهاهمزمان با استناد به حق تعيين سرنوشت خ

 با هم تداخل پيدا  تنهاسازند، بلکه کنند و منتفي نمي  دفع نمي راو حق صيانت از اقليتها ـ بدين معني خواهد بود که آنها همديگر

 مقررة صيانت از اقليتها براي همة اقليتها و حقوق منتنج از هر مقررة حق تعيين سرنوشت براي همة خلقها معتبر است و. کنند مي

  .باشند دوي اين حقوق بطور جمع براي تمام خلقهايي که در عين حال اقليت مي

 به. بست حقوقي بايد به ساختار و محتواي اين دو ماتريال حقوقي نظر افکنيم براي روشن شدن تبعات عملي اين جمع

براي خلقي که در عين حال اقليت فوايد و محاسني توان بررسي نمود که آيا کاربرد هر دوي اين موازين حقوقي  چنين طريقي مي

  .، داردباشد مي

  

   اين حقوقمستحقينموضوع صيانت و . سه
  

نت از اقليتها موضوع حق صيا.  خلق در مجموع خود است، سوژة آن.حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق کلکتيو و جمعي است

البته در کنار آن غالباً و يا حتي در درجة نخست آحاد متعلق به اقليتها به مثابة . باشند، آنها هم بعنوان کلکتيو و گروه اقليتها مي

ه القاعده نه حقوق گروهي، بلک بنابراين صيانت از اقليتها علي. باشند و نه به مثابة گروه افراد موضوع حق صيانت از اقليتها مي

خواهم به اين مسئله بپردازم که حق فردي صيانت از اقليتها به چه ميزان نياز به حقوق کلکتيو  من اينجا نمي. باشد حقوق فردي مي

  .باشند صيانت از اقليتها به هر حال بر طبق قوانين جاري و معتبر اکثراً جزو حقوق فردي ميو مطالبة  قابل استناد وقحق. دارد

                                                 
در آرشيو حقوق ) »حق جدايي ـ نگرشي جديد«(Dietrich Murswiek: Das Recht auf Sezession – neu betrachtet   مقايسه کنيد  15

 Dietrich Muswiek: The Issue of a Right of Secession: تر اين مقاله  نسخة مفصل=) (328 (307، ص )1993 (31الملل، شمارة  بين
– Reconsidered مندرج در  :Christian Tomuschat [ed.], Modern Law of Self-Determination  ،1993 ؛ ) به بعد21، ص

 Ermacora, Receuil des Cours 182 به بعد، با اشاره به 68، ص )7منبع زيرنويس شمارة  (Blumenwitz: همينطور نگاه کنيد به
(1983), Part IV به بعد 324 (250، ص(؛ همچنين مقايسه کنيد براي نمونه :Dehring) بند با شمارة )7 زيرنويس شمارة  نامبرده درمنبع ،
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 در ها را دارد که غالباً با نظام حقوقي موجود کشورمزيتحقوق صيانت از اقليتها اين ) معيو نه ج(اجراي فردي 

 يا مراجع مشابه براي دستيابي به اين حقوق شکايت توانند در دادگاهها و مي) و البته نه خلقها(آحاد   16.گيرد تعارض قرار نمي

شوند و  نوشت خلقها به سهولت بيشتري به کرسي نشانده ميبه هر حال حق صيانت از اقليتها به نسبت حق تعيين سر. کنند

  . يافتني هستند دست

 Lubicon Lake Bandبه نام پوست کانادايي  چند سال قبل يک گروه سرخ. مايلم اين مسئله را با يک مثال نشان دهم

 که از سوي رئيس Cree. 17 نمود در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عليه تضييق حقوق بشر خود شکايتCreeاز قبيلة 

شدند،  اتهاماتي که وارد مي. گذارد شد، اظهار نمود که حکومت کانادا حق تعيين سرنوشت آنها را زير پا مي قبيله نمايندگي مي

پوستان نه تنها شيوة زندگي سنتي آنها لطمه  ساخت حيات اين سرخ زير نابوديشد که از طريق مطرح مي. بسيار سنگين بودند

 باشند و  ه اين اتهامات واقعيت داشتهچچنان. ده است، بلکه حق تعيين سرنوشت آنها بطور فيزيکي به يغما برده شده استدي

Lubicon Lake Bandآميز حق تعيين سرنوشت خلقها از سوي حکومت    يک خلق باشند، بدون ترتيب اين امر زيرپانهادن فاجعه

شود،   و سياسي نه تنها شامل تعيين سرنوشت سياسي ميمدنيالمللي حقوق   ميثاق بيناين حق بر طبق مادة نخست. بود کانادا مي

اما . شود  حق حيات را نيز شامل مي ياين حق ضرورتاً بطور ضمن. گيرد دسترسي به منابع طبيعي را هم دربرميبلکه همچنين 

 موجود محق نديد، اتهام زيرپانهادن حق اي منامه و نظااي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خود را به داليل مکانيسم اساسنامه

 و سياسي بعنوان مبناي مدنيتعيين سرنوشت را مورد بررسي قرار دهد، چرا که پروتکل اختياري الحاقي ميثاق جهاني حقوق 

درمورد نقض ) و نه خلقها(دهد که به شکايت افراد  حقوقي براي کار کميسيون حقوق بشر به اين ارگان تنها اختيار اين را مي

  . و حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق فردي نيست.حقوق فردي رسيدگي نمايد

کميسيون کليت قبيلة :  کمک کند و در اين راستا به اين فکر افتاد نامبردهپوستان با اين وصف کميسيون خواست به سرخ

بر اساس  حق تعيين سرنوشت قبيلة مزبور نقضم  به اجزاي يک قبيله تجزيه نمود و اتهارا به اصطالح از لحاظ حقوقي پوستان سرخ

 که از سوي رئيس  اين پيمان27 بر اساس مادة را به اتهام زيرپاگذاشتن حقوق صيانت از اقليت آحاد اين قبيله ميثاق نامبرده 1مادة 

و صيانت از اقليتها در ميثاق  اقليت هستند »کريها«اين واقعيت که .  تغيير داد است، ارائه شدهاين قبيله به نام خود و اعضاي آن 

 و سياسي يک حق فردي است، براي شاکيان اين فايده را در برداشت که شکايتشان به اين شيوه مورد بررسي مدنيجهاني حقوق 

  .دتوانستند داشته باشن قرار گرفت و در انتها موفق هم شدند، درحاليکه چنين موفقيتي را با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها نمي

 Lubicon  گروه اين مسئله که ايندر اين مورد: سازد  حق صيانت از اقليتها را نمايان مياين نمونه يک حسن ديگِر
Lake Bandکميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين قبيله را چون گروه اجتماعي ـ فرهنگي . ساز نبود ، مشکل يک اقليت قومي بود

کنند،   را بعنوان زبان مادري صحبت مي»کري«ز هويت ويژه تشريح کرد که اعضاي آن و اقتصادي نسبتاً خودمختار، برخوردار ا

گيرند و همچنان فرهنگ سنتي، دين، ساختار سياسي  کنند، ماهي مي کنند، شکار مي از مدتهاي مديدي در مناطق خود زندگي مي

 حق تعيين سرنوشت خلقها ي که مدنظره خلق به مفهومدر اينکه آيا اين گرواما . اند و اقتصاد خودکفاي خود را پابرجا نگه داشته

تعداد جمعيت . باشد  عضو خود فاقد توانايي الزم براي تشکيل دولت مي500اين گروه با تنها  :است، بايد بطور قطع ترديد نمود

  . باشد کافي يک فاکتور و ويژگي مهم خلق بعنوان سوژة و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها مي

بهر حال در برخي . در اين مورد بسيار روشن بود، ممکن است در موارد ديگر دشوار و ناروشن باشداين چيزي که 

موارد تشخيص اينکه گروهي يک اقليت است، آسانتر از اين تشخيص و ارزيابي است که آيا اين گروه همزمان خلق هم است يا 

  .نه

                                                 
توجه اين پژوهشگر . دهد شود، نويسندة مقاله کشورهايي چون ايران و ترکيه را مد نظر ندارد که اين حکم را مي  همانطور که مالحظه مي 16

باشد، چرا که کيست نداند که در دو کشور نامبرده سخن گفتن از همين حقوق فردي نيز  اروپاي شرقي مي بيشتر معطوف به کشورهاي
آيا در اين دو کشور مثالً مرجعي وجود دارد که . »عامل بيگانه«  آنکنندگان شوند و مطالبه  و نظاير اينها معرفي مي»طلبي جدايي« و »کفر«

  )  مترجم(؟  و از آن مطالبة حق کردش زبان مادري ميليونها انسان ممنوع باشدقادر باشد روشن کند که چرا بايد آموز
17  UN-Human Rights Committee, Decision of 26 March 1990, HRLJ II (1990), 305 – Bernard Ominayak vs. Canada. 
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  مضمون حق. چهار
  

 حقوق منتنج از حق صيانت از اقليتها مقايسه نماييم، تصوير ا تعيين سرنوشت را بچنانچه مضمون و محتواي حقوق منتنج از حق

 را دارد که به سبب مزيتاين حق اين . حق تعيين سرنوشت يک اصل بسيار کلي و نامشخص است: شود  مي ذيل به دست داده

تحد، يعني در قراردادهايي که براي تقريباً  و از لحاط قراردادي در دو منشور حقوق بشر سازمان ملل مقانون عرفي اعتبار دارد

 يعني  ،18ius cogens  و بر طبق درک و برداشت غالب حتي بعنوان.  است االجراست، تضمين شده تمام کشورهاي جهان الزم

 حق در  اين.گيرند هايي است که در تضاد با آن قرار مي االجرا ارجح و مقدم بر مقرره المللي قطعي و الزم بعنوان يک حق بين

مقابل اين فوايد و محاسني که به نسبت حق صيانت از اقليتها دارد، معايبي هم دارد، به اين معني که محتواي آن و مخصوصاً 

 که به معني حق تعيين سرنوشت باشد که اين  مياين روشن و نامبهم است آنچه که. برانگيزند شرايط پياده نمودن آن مبهم و جدال

 حق يخلقهر به )  منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد1مادة بر اساس  (باشد  ميشت سياسيحق تعيين هويت و سرنو

گيري   تصميم خودي، پيوستن به يک کشور ديگر و دولت يک مستقل، تشکيل يک قوارة سياسيايجادگيري در مورد  تصميم

 تحت باشند که ار ناروشن است شرايطي مي آنچه بسي.دهد به امور حاکميت ملي و ارضي خود را مي مسائل ديگر مرتبط در مورد

 چون در مقابل حق تعيين ،تواند بهره گيرد مي خلق به مفهوم قومي آن از اين حق ـ به مثابة حق تعيين سرنوشت تهاجمي ـ آنها

به تنها در موارد استثنايي حق جدايي . 19گيرد سرنوشت خلقها حق دولتها براي حفظ استقالل و تماميت ارضي خود قرار مي

 که آيا پرسش اين پاسخ بههمچنين . شود نظران حتي به کلي رد مي از سوي برخي از صاحباين حق ؛ 20شود رسميت شناخته مي

  .آسان نيستگردند، نيز   از اصل حق تعيين سرنوشت منتنج ميتر از حق جدايي،  ديگري، حال کمتر و پايينحقو چه 

توان حکم داد که ويژگي اين حق وضوحيت و روشني  نميهم ز اقليتها المللي صيانت ا متأسفانه در ارتباط با حق بين

اما دست . کند  براي استاندارد عمومي صيانت از اقليتها صدق ميبه هر حال ابهاماين . باشد  و اطمينان حقوقي اقليتها ميضمانتها

زيني که در هر حال بطور مستقيم به نفع شوند و يا آن موا کم ضمانتهاي حقوقي که بطور مشخص به صيانت از اقليتها مربوط مي

 و مدني حقوق يللالم بين ميثاقمادة صيانت از اقليتها در به ويژه اند  از آن جمله. پسند هستند باشند، نسبتاً دقيق و محکمه اقليتها مي

 بسيار ها حقوقاينته که الب. 21اند ممنوعيت حقوق بشري تبعيض، همچنين تضمين آزاديها، به ويژه آزادي دين ، از آن جملهسياسي

دشوار  اما مبهم و به همين دليل هم ، وسيع وتر از يک مقررة بسيار کلي ، اما محتمالً براي کارکرد حقوقي با اهميتندزيادي نيست

کشوري   قراردادهاي دوجانبة صيانت از اقليتها و مکانيسمهاي درون بايد آنبه. دنباش براي پياده کردن و به کرسي نشاندن مي

صيانت از اقليتها آنجا نيرومند است که مشخص و روشن فرموله شده است، آنجا که ضمانتهاي . را نيز افزودصيانت از اقليتها 

                                                 
18  Doehring)  7منبع زيرنويس(به بعد؛ 57اي  ، پاراگراف با شمارة حاشيه E. Klein)  به بعد56، ص )4منبع زيرنويس شمارة .  
 ويژه   به بعد و به309، ص )15منبع ذکر شده در زيرنويس شمارة  (Murswiek در ارتباط با تضاد اين دو اصل و حل آن نگاه کنيد به  19

  . به بعد325
 Georg Nolte: Eingreifen auf به بعد؛ 35اي  هاي حاشيه ، پاراگرافهاي با شماره)7منبع زيرنويس شمارة  (Doehring مقايسه کنيد  20

Einladung  )»؛ براي مراجعه به منابع ديگر نگاه کنيد به256 و 255، ص 1999، )» دعوت به حمله :Stefan Oeter: 
Selbstbestimmungsrecht im Wandel. Überlegungen zur Debatte um Selbstbestimmung, Sezessionsrecht und 

„vorzeitige“ Anerkennung,  )»نظرياتي پيرامون حق تعيين سرنوشت، حق جدايي و به رسميت شناختن . تحول حق تعيين سرنوشت
 به 307، ص )15منبع مندرج در زيرنويس  (Murswiek: مرجع ژرفتر). 760 و 759 (741، ص )1992 (ZaöRV 52در ) »"زودهنگام"

  .   به بعد325 ص  بعد، به ويژه
 Christian Hillgruber/Matthias Jestaedt: Die: قليتها در چهارچوب کنوانسيون حقوق بشر اروپا مقايسه کنيد در بارة صيانت از ا 21

Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten )» کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و صيانت
  .1993، )»از اقليتهاي ملي
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با اين مکانيسمها و . 22شوند گردند و به آنها حقوق بطور دقيق فرموله شده اعطا مي حقوقي به اقليتهاي بسيار مشخص شده برمي

 ضعيف حق تعيين يباال، اما از لحاظ مضمون   سطحشود تا با اصل  ها به اقليتها کمک بهتري ميهاي مشخص صيانت از اقليت ضمانت

اما دقيقاً به اين دليل بسياري از کشورها آماده نيستند، به اقليتهايشان حقوق دقيقاً فرموله شده و منطبق با شرايط . سرنوشت خلقها

   23.مشخص و نيازهاي مشخص آنها اعطا نمايند

.  تجريدي هر اقليتي حق تعيين سرنوشت خود مشتمل بر تشکيل دولت خود و يا پيوستن به کشور ديگر را دارداز لحاظ

استقالل دولتي کشوري که با اين حق روبرو . دشوارتر آن نشاندن کرسي به  واما شرايط حقوقي اين حق غالباً مهيا نيست

  .اهد به اين حق دست يابدخو  ارادة خلقي است که ميز اترگردد، اکثراً نيرومند مي

است، در حالت عادي تنها زماني از اين موقعيت نيز حق تعيين سرنوشت اصل اقليتي که در عين حال سوژه و موضوع 

 غير از حق استقالل که غالباً غيرعملي است، حقوق ديگري نيز ،که از حق تعيين سرنوشتاي خواهد برد  حقوقي دوگانه بهره

هاي فراواني به دست  المللي در اين خصوص داده  پديده موافق بود، هر چند که عملکرد حقوق بين اين بايدبا. استنتاج شوند

 آزادانه تصميم اناش ـ سياسي دهد که در مورد هويت دولتي  چون اگر حق تعيين سرنوشت به همة خلقها اين حق را مي. دهد نمي

نبايد توان نتيجه گرفت که  شود، نمي  به عقب رانده مي  کشورها پيوستهدر برابر حق استقالل و تماميت ارضياين حق د، اما نبگير

اگر قرار باشد تضاد نرمي بين حق تعيين سرنوشت از سويي و . براي خلقهاي مربوطه هيچ حق تعيين سرنوشتي وجود داشته باشد

 تنها اين  از چنين وضعيتيمند نظامتماميت ارضي از سويي ديگر به سود دولتها و به زيان خلقها حل شود، استنتاج منطقي و 

خلقها بايد حق تعيين سرنوشت خود را دست کم به ميزاني بايد داشته باشند که با تماميت ارضي کشور قابل تواند باشد که  مي

 حفظ تماميت ارضي در چهارچوب مرزهاي موجود منافي حق تعيين سرنوشت در حد  کهاين بدين معني است. انطباق باشد

القاعده و  کند، علي خلقي که بعنوان اقليت در يک کشور در کنار اکثريت زندگي مي.  از جدايي نيست و کمترتر پايين

حق تعيين سرنوشت بايد دولت و کشور مستقل خود را ندارد، اما تشکيل  به شيوةحق جدايي، حق تعيين سرنوشت خود  خودي به

  . 24را در چهارچوب مرزهاي آن کشور داشته باشد

گيريم که اين خلق حق موجوديت دارد، آنهم حق موجوديت  گيريم؟ از آن اين نتيجه را مي اي مي  امر چه نتيجهاز اين

مقصود اينجا تنها حفظ موجوديت فيزيکي، يعني برخوردار بودن از حق مقاومت در مقابل .  و زيستگاه خود را منطقهدر 

ت، بلکه همچنين حق حفظ و اعتالي هويت فرهنگي، زباني و ديني و  ممانعت از زاد و ولد نيس، حق مقاومت در مقابلکشي نسل

 اجباري  از جمله ممنوعيت کوچ در هر حال از آنها برخوردار باشند اين اقليتها حقوقي که بايد . 25فراهم آوردن شرايط آن است

 گرووهاي قومي و ملي مناطق و يا اقوام ديگر در  يا حاکم شمارشي ممنوعيت اسکان دادن آحاد قوم در اکثريت وو تبعيد

ديده شده که . دهند قرار دارند، اما در سرزمين خود اکثريت عددي را تشکيل مي اقليت عد کشوري دردر ب که هر چند باشند مي

 اسکان خلقاين در مناطق مسکوني يک خلق در خاک خودش آحاد قوم حاکم را به منظور در اقليت قرار دادن کشورهايي 

                                                 
 Dietrich Blumenwitz: Minderheitenschutz nach dem ersten und zweiten Weltkrieg – Ein Rechtsvergleich مقايسه کنيد  22

unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Polen  )» صيانت از اقليتها پس از جنگ اول و دوم جهاني ـ
 .، در همين کتاب)»ماني در لهستان در نظر گرفتن ويژة اقليت آلايک قياس حقوقي ب

براي هم گيرد که خوب اگر چنين است، اگر بيشتر کشورها همين حقوق فردي را  دنبال اين قضيه را نمي فعالً در اين بخش نويسنده  23
ن سرنوشت  بايد در چنين شرايطي هم از طرح حق تعييآيا. ، تکليف چيستندآحاد به اصطالح اقليتهاي قومي و ملي خود قائل نيست

 با هر دو  وشود ترين خواسته همان باشد که در جواب به بزرگترين مطالبه داده مي آيا اگر پاسخ ابتدايي: تر خلقها پرهيز نمود؟ صريح
 شود، منطقاً نبايد خواست اصلي، يعني رهايي ملي را طرح نمود، به ويژه با در نظرداشت بخش اول اين ستيز  و حدتتقريباً به يک شدت

توانند  ار که حق تعيين سرنوشت جمعي مقدم بر حق تعيين سرنوشت فردي است، چرا که جمعي که آزاد نيست، آحاد آن نيز نميگفت
گويد که هر خلقي حق تعيين سرنوشت  گيري آن را دارد، باالخره مي   اما بعنوان آخرين جملة اين بخش که حکم نتيجهآزاد باشند؟

 ويژه   آن خلق و به»داخلي«ق تشکيل دولت مستقل خود را دارد، چنانچه حق تعيين سرنوشت  خود، يعني ح»تهاجمي« و »خارجي«
  )مترجم (. حقوق فردي منتنج از صيانت از اقليتهاي آن مورد عنايت قرار نگيرد

24  Murswiek)  330 و 329، ص )15زيرنويس.  
  . 315 و 314، ص )15زيرنويس  (Murswiek:  مشروحتر 25
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هاي حداقل براي صيانت از اقليت از حق تعيين سرنوشت داخلي خلق  توان بعنوان حقوق و خواسته ين مطالبات را ميا  26.اند  داده

البته .  باشند هاي صيانت از اقليتها وجود نداشته اين مطالبات همچنان آن هنگام برحقند که مقرره. در داخل کشور مشتق نمود

دادگاه کيفري  و اين اواخر 27کشي نوانسيونهاي ويژه چون کنوانسيون منع نسلدر کشورهايي که دولتهاي آنها به کامروزه 

 اکثر آن چيزهايي که اينجا اند، اند و تمهيداتي را براي صيانت از اقليتها انجام داده اند و تعهداتي را پذيرفته  پيوسته28المللي بين

  .  تعيين سرنوشت ندارندبعنوان مطالبات حداقل نام برده شدند، ديگر نياز به استنتاج از حق

تأمين و تضمين موجوديت و ماندن خلق در خاک خودش يگانه حقي نيست که از حق تعيين سرنوشت استنتاج 

بنابراين . 29گيرند گردد، بلکه بايد براي خلقها تمام حقوقي را به رسميت شناخت که در تعارض با تماميت ارضي قرار نمي مي

يين سرنوشت شمرده و بايد رعايت شوند، حق تعيين سرنوشت فرهنگي، مخصوصاً آموزش و تواند جزو مضامين حق تع آنچه مي

 با عارضاتياينجا نيز ممکن است ت.  30باشند مي] داخلي[گيري از منابع طبيعي، حفظ اقتصاد سنتي   بهرهپرورش و آموزش عالي، 

پافشاري شود، اين تضادها و مشکالت کمتر پيش   31اي   هويت ويژة سياسي ـ منطقهرهر چه کمتر ب. تماميت ارضي پيدا شود

پذير نيست، حداقلي از خودمختاري فرهنگي و سياسي براي هر خلقي   پذير و تخطئه  اما آنچه که به اعتقاد من تعديل. خواهند آمد

العموم  توان علي اينکه اين خودمختاري چگونه بايد سازمان داده شود، نمي. باشد که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت است مي

اين مسئله ربط زيادي به فاکتورهايي چون بزرگي و کوچکي آن خلق، تاريخ و فرهنگ آن، موقعيت جغرافيايي و . حکم داد

به هر حال هر کشوري که پيشاپيش هر نوع از خودمختاري را رد کند، حق تعيين سرنوشت را نقض . نيازهاي آن کشور دارد

  . نمايد مي

. شود، مطمئناً چندان زياد نيست باشند ـ مي تعيين سرنوشت عايد اقليتها ـ که از لحاظ حقوقي خلق مياي که از حق  بهره

 شروعي است براي آغاز مذاکرات حول  باشد، حداقل نقطه اما اين حق تعيين سرنوشت ضامن منافع و مصالح بنيادي آنها مي

روز به شيوة بسيار جالبي نشان داد که چرا ما به خودمختاري  قبل از ظهر ام)Oeter(آقاي اوتر . خودمختاري مشخص اقليتها

                                                 
دولت عراق با صرف هزينة فراوان و ترغيبهاي مالي عربهاي : يما ه براي نمونه در کردستان عراق روبرو بودة ضد انساني با چنين پديد 26

داد، تا کردهاي  خيز را به مناطق ديگر کوچ اجباري مي کرد و کردهاي ساکن اين شهر نفت نواحي جنوبي عراق را به کرکوک منتقل مي
  )مترجم (. نام گرفته است»تعريب«اين سياست . اين شهر در اقليت قرار بگيرند

  .1948 کنوانسيون پيشگيري و مجازات کشتار جمعي به تاريخ نهم دسامبر  27
باشد،   که مربوط به کشتار جمعي مي6 توجه کنيد براي نمونه به مادة 1998/7/17المللي به تاريخ   در اساسنامة رومي دادگاه جزايي بين 28

 اين 8مادة . باشد وعيت بيرون راندن و کوچاندن اجباري و همچنين ممنوعيت تحت تعقيب قراردادن اقليتها مي که مربوط به ممن7مادة 
کند، به اين شيوه که براي نمونه اسکان دادن  باشد، از خلقها حمايت و حفاظت مؤثرتري مي اساسنامه که در مورد جنايات جنگي مي

در ارتباط با . دهد المللي تحت پيگرد و مشمول مجازات قرار مي  در جريان نزاعهاي بينشهروندان خودي در مناطق متعلق به ديگران را
 Commentary:  را درTriffterer مقايسه کنيد تفسير 1977 و پروتکل الحاقي 1949الگوهاي اين نرمها براي نمونه در کنوانسيون ژنف 

on the Rome Statute of the International Criminal Court, 1999 .  
29  Murswiek)  به بعد329، ص )15زيرنويس .  
به ) خلقها(آنها ... «: گويد بند اول ماده نخست اين پيمانهاي جهاني مي: المللي حقوق بشر را  ميثاقهاي بين1 مقايسه کنيد محتواي مادة  30

گيرند و آزادانه امر توسعة اقتصادي،  تصميم مي] جدا شدن يا ماندن در چهارچوب کشوري موجود[حکم اين حق در بارة هويت سياسي 
توانند براي نيل به هدفهاي خود  تمام خلقها مي«:  و در بند دوم همين ماده آمده است».دهند اجتماعي و فرهنگي خود را سازمان مي

  و بقايرهاي الزم براي حفظتوان خلقي را از دستيابي به ابزا  هيچ وجه نمي به... آزادانه به ثروتها و منابع طبيعي دسترسي داشته باشند
  ».موجوديتش محروم ساخت

 و نظاير اين شعارها و مفاهيم »توطئه بيگانه«و  »تماميت ارضي«يعني هر چه کمتر بر طبل :  البته برعکس اين هم صادق است 31
مذهب و مکتب و  و دين و قوماز سوي يک زبان و فرهنگ و کوبيده شود، هر چه کمتر تالش شود که ساختار سياسي دماگوژيک 

پيدا خواهند ... اي، قومي، ملي،  حتي جنس معين تعيين گردد و شکل داده شود، خواستهاي مردم به همان اندازه کمتر خصلت منطقه
  )مترجم. (نمود؛ برعکس مبناي توافق و اجماع در جامعه گسترده و بيشتر نيز خواهد شد
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من امروز به شما نشان دادم که اقليتهاي معيني همين امروز با استناد به حق تعيين . 32فرهنگي براي اقليتهاي قومي نياز داريم

  . سرنوشت حق قانوني برخورداري از خودمختاري را دارند

اين کشورها ـ بدون اينکه اعتراضي از سوي کشورهاي . کند اين درک را تأييد ميرفتار کشورهاي ناتو در نزاع کوسوو 

داد ر قرانويس پيش.  نمايداحياثالثي وارد شود ـ از حکومت يوگسالوي خواستند خودمختاري لغو شدة کوسوو را مجدداً 

کشورهاي ناتو . 34گرفته بود يک خودمختاري بسيار وسيعي را بر اساس يک نظام فدراتيو براي کوسوو درنظر 33رامبويه

من .  و باالخره به اين تهديد جامة عمل پوشاندند35نديوگسالوي را در صورت عدم پذيرش اين قرارداد تهديد نظامي نمود

آنچه که مد نظر من است تنها راه حل خودمختاري . خواهم در اين ارتباط صحبت کنم که آيا کاربرد زور قانوني بود نمي

تواند از  اين خواستة ـ همراه گشته با تهديد نظامي ـ تنها زماني مي. کردند از يوگسالوي مطالبه ميي ناتو باشد که کشورها مي

 و المللي به اعطاي خودمختاري مطالبه شده از سوي ناتو مکلف المللي قانوني باشد که يوگسالوي از لحاظ بين لحاظ حقوق بين

اما تعهد . شد ته يک دخالت غيرمجاز در امور داخلي يوگسالوي محسوب مياين خواسدر غير اينصورت . 36اشد گرديده بمتعهد

هاي مربوطه تنها  المللي براي اعطاي خودمختاري به کوسوو به دليل عدم وجود قراردادها و مقرره يوگسالوي بر اساس حقوق بين

هاي کوسوو  ور وجود داشته باشد که آلبانيتنها زماني که اين تص. از حق تعيين سرنوشت خلقها استنتاج و استنباط شودبايست  مي

باشند و آنها حق تعيين سرنوشت داخلي خود در داخل يوگسالوي با شموليت  يک خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها مي

  .توان برخورد کشورهاي ناتو را قانوني تلقي نمود خودمختاري سياسي را دارند، مي

  و 37 خودمختاري و خودمديري کوسوو را خواستار شده بود،هاي متعدد طعنامهشوراي امنيت سازمان ملل متحد هم در ق

 بود،  در نظر گرفته شده) فرانسه(که در رامبويه المللي را   وسيلة يک دستگاه اداري بين بهخودمختاري و خودحکومتي کوسوو 

ي امنيت سازمان ملل متحد اصل را بر اين قرار بود، چنانچه شورا اين امر بسيار به دشواري قابل فهم مي. 38قبوالند و عملي ساخت

  .39 دارند راالملل حق قانوني و قابل مطالبة خودمختاري هاي کوسوو از لحاظ حقوق بين داد که آلباني نمي

                                                 
32  Stefan Oeter: Minderheiten zwischen Segregation, Integration und Assimilation. Zur Entstehung und Entwicklung 

des Modells der Kulturautonomie  )»در بارة پيدايش و روند مدل . گري، جذب، حل شدن فرهنگي اقليتها مابين جدايي
  .، مندرج در همين کتاب)»خودمختاري فرهنگي

33  Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo 1999 فورية 23، طرح.  
 مانده براي جمهوري فدرال که صالحيتهاي) 3 (1، همچنين مادة “… Kosovo shall govern itself„): 1 (1 مادة 1 مقايسه کنيد فصل  34

  .شمارد  کوسوو را برمييوگسالوي در
سياست غرب در قابل « (Marie-Janine Calic: Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton مقايسه کنيد براي نمونه  35

هر چند .  به بعد27، 22ب، ص 99/34، شمارة Aus Politik und Zeitgeschichte، مندرج در مجلة )»يوگسالوي از زمان نشست دايتون
تقر شدن نيروهاي ناتو در مانند خروج نيروهاي يوگسالوي از کوسوو، مس(هاي نظامي همراه بود  اين تهديد در درجة نخست با خواسته

  .، اما همة اينها نهايتاً در خدمت اجراي مفاد طرح قرارداد بودند)آنجا
 و پذيرش خودمختاري منتنج از آن بطور ههاي کوسوو وهمچنين در بارة حق قانوني و قابل مطالب  در بارة حق تعيين سرنوشت آلباني 36

، )»الملل يک پژوهش بر مبناي حقوق بين. کوسوو« (Fee Rauert: Das Kosovo. Eine völkerrechtliche Studieمشروح نگاه کنيد به 
  .  به بعد166 ص  بهبا حق جدايي) رفِص( به بعد، و به ويژه در بارة رابطة خودمختاري 121، ص 1999

، )S/RES/1199) 1998 هاي مورد تأکيد قرار گرفت در قطعنامة اًمجدد؛ 5 شمارة 1998 مارس 31 به تاريخ S/RES/1160 قطعنامة 37
S/RES/1203) 1998( ؛S/RES 1244) 1999 .(  

  .2 و ضميمة 1 و همچنين ضميمة 11، 10، به ويژه شمارة 1999/06/10 به تاريخ S/RES/244 (199) قطعنامة  38
دوين و صدور آنها با استناد هاي خود که ت شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه":  شود  ممکن است در مقابل اين رويکرد و ارزيابي گفته 39

گيرند، آزادي عمل و تشخيص دارد و هدف، تأمين  رو هستند، صورت مي به فصل هفتم منشور اين سازمان در ارتباط با اقداماتي که پيش
. زم استلذا در اين راستا اين شورا مجاز است حکم انجام همة اقداماتي را بدهد که براي برقراري اين صلح ال. باشد  صلح ميحفظو 

 در حاليکه در مقابل اين ارزيابي بايد گفت که ايجاد خودمختاري و خودمديري ".چنين اقداماتي نبايد الزاماً توجيه حقوقي داشته باشند
 صرفاً بعنوان هدفي باشدو هر خواستة سياسي ـ که مجاز ن. يک ابزار حفظ صلح نيست، بلکه خود يک هدف و خواستة سياسي است

مدت سازمان و سامان  ي احياي صلح درک و استنباط شود، بلکه بايد مناسبات سياسي در کشور مورد نظر را در بعد طوالنيمدت برا ميان
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توانيم از آن حتي اين استنتاج منطقي را بکنيم که به هر خلقي آن زمان بايد  گيريم، مي تا انتها پيچنانچه اين انديشه را 

ius secedendi ] حق تعيين اش   محل سکونت تاکنونيکشوردر  کهتعلق گيرد  ] و تشکيل دولت خوديحق جدايييعني 

   [...]. 40شناخته و رعايت نشودبه رسميت آن سرنوشت داخلي 

  

  گيري  نتيجه.پنج
  

:  قرار دارند واحد هدفتوان گفت که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها در خدمت يک گيري مي بعنوان نتيجه

. شرط حق تعيين سرنوشت فردي آحاد آنها حفظ موجوديت و هويت فرهنگي و ويژگيهاي مختص گروههاي قومي بعنوان پيش

کنند، اقليتها و خلقهاي مربوطه  آنجا که با هم تداخل پيدا مي. حق تعيين سرنوشت خلقها و صيانت از اقليتها مکمل همديگرند

. بخشد اين امر ـ دست کم در تئوري ـ صيانت و حمايت از آنها را تقويت مي.  دارندمحکمتريگانه و يک جايگاه حقوقي دو

الملل ارزش و جايگاه مستقل هويت  اما اينکه حقوق بين. آيند ساختن آن است که بوجود مي  در قبوالندن و عملي تنهامشکالت

کند، يک مبناي خوبي  مي در مناطق خودشان را تضمين ميو موجوديت خلقها و گروههاي قو شناسد به رسميت ميرا  قومي

  .باشد براي تمام تالشهاي عملي سياست مي
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 تأمين حق تعيين سرنوشت باشد، در تبلورتواند از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطالبه شود که  دهد ـ تنها زماني مي

  . گيرد ا حق تعيين سرنوشت قرار ميغيراينصورت شوراي امنيت خود در تضاد ب
40  Murswiek)  15زيرنويس( ؛ 330، صRauert)  که بر پاية طرح و انديشة کالسيک حق جدايي يک خلق 206، ص )36زيرنويس ،

به شناسد که يک کشور در ارتباط با آن گروه قومي حقوق بشر را  اين حق را تنها زماني به رسميت مي)  به بعد188مقايسه کنيد ص (
  .ميزان زيادي زيرپاگذاشته باشد


