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چکیده
جدایی کریمه از اوکراین ،به پرسشهای کهنه حیات جدیدی بخشیده و انجام
تحقیقات جدید را با لحاظکردن ماهیت حقوقی و سیاسی مفهوم حق تعیین سرنوشت
ضروری کرده است .بر این اساس ،مقاله حاضر ،با تمرکز بر قضایای مختلف ،تحول
بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و ابهامات آن را مورد بحث قرار میدهد و به این
پرسش محوری میپردازد که حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق بینالملل،
بیشتر از رویههای سیاسی پیروی میکند یا از قواعد حقوقی؟ در پاسخ باید گفت به
لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دولتها ،قواعد حقوق بینالملل عرفی که
معرف همه وضعیتهای حامل حق تعیین سرنوشت باشد ،شکل نگرفته است.
بنابراین ،در بیشتر وضعیتها ،ادعای سیاسی از مطالبه حقوقی قابل مرزبندی روشن
نیست و شناسایی که مهمترین عنصر اعطای این حق به مردم طالب آن است ،مقید به
اراده سیاسی دولتهاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمیکند.
کلیدواژهها :حق تعیین سرنوشت ،مردم ،حاکمیت ،جداییطلبی ،حق تعیین سرنوشت
جبرانی ،قضیه اوکراین
* دکتری حقوق بینالملل ،عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات راهبردی  سال هفدهم  شماره سوم  پائیز   4131شماره مسلسل 6۵
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مقدمه
ایده حق تعیین سرنوشت مردم ،همزمان با شکلگی ری دول ت -مل ته ای م درن و متعاق ب
معاهده وستفالیا ( )4618وارد ادبیات روابط بینالملل ش ده و ب ه ن وعی ه مزاد اص ل براب ری
حاکمیت است .اصل تعیین سرنوشت مردم در عرصه حقوق و روابط بینالملل ،با چ الشه ای
زیادی مواجه بوده و مناقشه علمی برای شفافسازی و ارائه تعریف جامع و فراگیر از آن ادام ه
دارد .پایان جنگ سرد ،همان طور که بسیاری از اصول حقوق ب ینالمل ل را متح ول نم ود ،ب ر
اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر چشمگیری گذاش ت و موج ب ط ر پرس شه ای ت ازهای در
خصوص محتوای حق تعیین سرنوشت شد .پرسش اصلی اکن ون ای ن اس ت ک ه تح ول بع د
داخلی حق تعیین سرنوشت تا کجا با اصل برابری حاکمیتها ،سازگاری دارد .به عبارت دیگر،
تحت چه شرایطی گروهی از مردم که زیر چتر یک حاکمیت زندگی میکنند ،حق دارند ب دون
رعایت الزامات حاکمیت سنتی برای خود دولت مستقل تشکیل دهن د .آی ا شناس ایی ی ا ع دم
شناسایی این حق بر مبنای حقوقی استوار است یا در پرتو اصل سیاس ی ص یانت از حاکمی ت،
تجلی پیدا میکند؟
جدایی کریمه از او کراین با رفراندوم در شرایط خاص سیاس ی و نا امی ح اکم ب ر
منطقه  ،به پرسش های کهنه حیات جدیدی بخشید و انجام تحقیقات جدید با لحاظکردن
ماهیت حقوقی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را ضروری میکند  .این مقاله  ،با تمرکز بر
قضایای مختلف ،تحول بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و ابهام ات آن را م ورد بح ث
قرار م ی دهد.
مناور از مطالبه حقوقی ،مجموعهای از معیارهای عینی و فراگیر است که با جمعشدن آنه ا
حق تعیین سرنوشت بدون توجه به نح و حض ور عنص ر ق درت و جه تگی ری کش ورهای
قدرتمند تحقق پذیرد .در فقدان این معیارها و احکام حقوقی که قابل انطباق بر وض عیته ای
محض عینی باشد ،حق تعیین سرنوشت تحت تأثیر اراده سیاس ی ک نشگ ران ب ینالملل ی ،در
وضعیتهای مشابه به نتایج مختلف منجر میگردد .از این رو ،بیشتر در قالب ادعاهای سیاس ی
قابل بررسی است تا ادعاهای حقوقی.
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الف .مفهوم حق تعیین سرنوشت و مرجع آن
حق تعیین سرنوشت متعلق به مردم است .مشکل این است که با وجود ارائه تع اریف گس ترده و
غیر شفاف از مفهوم مردم ،هنوز به ط ور دقی ق و ب ا معیاره ای قاب ل س نجش ،می زان و وی گ ی
جمعیت برخوردار از حق تعیین سرنوشت تعریف نشده است .آیا مردم دربرگیرنده اکثریت ساکن
در داخل یک سرزمین است یا هر تعداد از انسانها که با توس ل ب ه وی گ یه ای خ اص زب انی،
ن ادی ،مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی خود را در داخ ل ی ک س رزمین از دیگ ران متم ایز ک رده و
مطالبات متفاوت از دیگران مطر میکنند؟ در برداشت موسع از حق تعیین سرنوشت ،ذیح ق و
مخاطب این مفهوم بسیار فراگیر اس ت .ای ن موض وز از آن رو ح ائز اهمی ت اس ت ک ه عم ده
مناقشات مسلحانه و درگیریه ای داخ ل س رزمینه ای مس تقل در س اله ای اخی ر ب ر مح ور
برداشتهای مختلف از حق تعیین سرنوشت رخ داده است.)Higgins 1994: 112) 0
دیوان عالی کبک در تالش برای ارائه تعریف از مفهوم حق تعی ین سرنوش ت مت ذکر ش ده ک ه
مردم نمیتواند فقط بخشی از جمعیت یک کشور را در برگیرد

).(Para 135 judgment 1996

حق تعیین سرنوشت به صورت گستردهای به عنوان حق وق بش ر توس عهیافت ه و در ع ین
حال ،در اسناد بینالمللی در ارتباط با دولت -ملتها مورد استفاده قرار گرفته است .در جری ان
تدوین منشور سازمان ملل متحد که بحثهای طوالنی برای دستیابی به یک تعریف از مفهوم
مردم به نتیجه منجر نشد ،دبیرخانه سازمان ملل در تالش برای ارائ ه تفس یر روش ن از مفه وم
مردم « »peopleو ملت « »nationپیشنهاد میکند که مفهوم ملت به اندازه کافی وس یع اس ت ت ا
مستعمره ،سرپرستی و مردم تحت حمایت و شبهدولت را در بر گیرد .همچنین ،اصطال مل ت
در معنی واحدهای سیاسی ،دولت و غیر دولته ا و همچن ین ،گروه ی از انس انه ا را در ب ر
میگیرد که ممکن است به عنوان دولت یا ملت معرفی شده یا

نشوند.

تالش برای تعریف کلمه مردم در کارهای مقدماتی تدوین میثاقین نی ز بازت اب یافت ه اس ت .در
اینجا ،حق برخورداری از تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم معرفی شده است .بدین مناور ،کلم ه
مردم ،جمعیت همه کشورها از مستقل و غیر خودمختار ،تحت قیمومی ت ،گ روه ش دیدام منس جم و
اقلیت زبانی ،دینی ،قومی و ن ادی را شامل میشود .بن ابراین ،م ردم در برداش ت بس یار وس یع بای د
دیده شود و از این رو ،نیازی به تعریف ندارد (.(Doc EICN 4/s.r/19660
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همان طور که بیشتر اندیشمندان متذکر شدهاند  ،توافق و اجماز بر تعریف مردم ،امر بسیار
دشواری است .از این رو ،بعضی از اندیش مندان تلفی ق دو عنص ر عین ی و ذهن ی را ب رای
شناسایی مردم پیشنهاد دادهاند و از جمله ،رنان متذکر میگ ردد

)0(Renan 1982: 803-804

که عنصر عینی وقتی حضور دارد که یک گروه قومی به واسطه ت اریخ مش ترب ب ه یک دیگر
پیوند میخورند .جمعیتی که فاقد سنت های مشترب هستند و به طور اتفاقی دور ه م جم ع
شدهاند ،نباید مردم تلقی شوند .در شناسایی عنصر ذهنی ،توسل به عامل ن ادی و تاریخی در
گذشته کافی نیست ،بلکه برجستگی وضعیت روانی امروز حائز اهمیت است .به بی ان رن ان،
اظهار وجود دستهجمعی برای آش کارکردن اراده زن دگی مش ترب و احت رام ب ه س نته ای
مشترب ،برای تعریف مردم الزم است.
در بررسی دیدگاههای مختلف ،این واقعیت آشکار میشود که اندیشمندان و صاحبنا ران
تحت تأثیر رویدادها ،اصطال مردم را ب رای تحلی ل ادعاه ای ت اریخی -جمعیت ی خ اص ب ا
وی گیهای فرهنگی ،ن ادی یا تاریخی که آنها را از اکثریت ساکن در یک سرزمین خاص ج دا
میسازد ،به کار بردهاند .در این تحلیلها بر عنصر خودآگاهی سیاسی در پیگیری مطالبات غی ر
مطر برای اکثریت غالب در یک سرزمین تأکید شده است.
به طور خالصه ،گروه برخوردار از حق تعیین سرنوشت باید به قدر ک افی از وی گ یه ای
هویتی برخوردار باشد تا مردم متمایز شناخته شود.
در گزارشهای دورهای دولتها در ارتباط با م اده ی ک میث اقین ،ب ه عنص ر وابس تگی ب ه
سرزمین خاص در استحقاق از حق تعیین سرنوشت ،بیش تر توج ه ش ده اس ت .ای ن موض وز
روشن میسازد که مسئله حق تعیین سرنوشت در خیلی از موارد ب یش از آنک ه وی گ ی م ردم
دارای حق تعیین سرنوشت را مد نار قرار دهد ،با ادعاهای مرب وط ب ه س رزمینه ای خ اص
مرتبط است.
از این رو ،حق تعیین سرنوشت با اصل تمامیت ارضی کشورها تداخل دارد .موض وز قاب ل
توجه این است که در موج دوم مطالبات مرتبط با حق تعیین سرنوش ت در کن ار وی گ یه ای
مردم متقاضی حق تعیین سرنوشت به وی گیهای حکوم ت مرک زی توج ه ش ده و فروپاش ی
حکومت و عدم توانایی آن در پاس خگ ویی ب ه مطالب ات دموکراتی ک م ردم ،نق ش مهم ی در
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شناسایی حق تعیین سرنوشت جمعیت س اکن در س رزمین خ اص ایف ا ک رده اس ت .در ای ن
خصوص ،اعالمیه دوازده کشور عضو جامعه مشترب اروپا ناظر به شناسایی کش ورهای جدی د
در روسیه و یوگسالوی سابق قابل استناد است

.(Charpenther 1992: 34(0

جامعه مشترب اروپا ،به دنبال رویدادهای یوگسالوی و درخواس ت شناس ایی دول ته ای
عضو فدراسیون یوگسالوی ،در براب ر ای ن پرس ش ق رار گرف ت ک ه آی ا شناس ایی کرواس ی،
اسلوونی ،بوسنی و بقیه اعضای فدراسیون یوگسالوی منطبق با حقوق بینالملل است یا خی ر؟
بعضی از اعضای جامعه مشترب همانند آلمان که مایل به شناسایی سریع اس تقالل اس لوونی و
کرواسی بود ،از این دیدگاه دفاز میکردند ک ه مناقش ه یوگس الوی جنب ه ب ینالملل ی یافت ه و
مداخله ناامی صربها در جمهوریهای تازه ،نقض حقوق بینالملل ،به خصوص بن د  9م اده
 1منشور است .آلمان آشکارا با جمهوریهای مدعی استقالل ه مص دا ش ده و اعتق اد داش ت
یوگسالوی فروپاشیده و دولتهای جدید در چ ارچوب حق وق ب ینالمل ل بای د ب ه رس میت
شناخته شوند (.(Kherad 1997
فرانسه و دیگر اعضای عضو جامعه مشترب با جهتگیری آلمان موافق نبوده و نهایت ام در جری ان
برگزاری کنفرانس صلح یوگسالوی در  7سپتامبر  4334در اله ه ،تأس یس کمیس یون داوری ب رای
حل اختالفهای حقوقی معطوف ب ه توص یف وض عیت حق وقی واح دهای سیاس ی ک ه خ ود را
دولتهای مستقل میخواندند ،مورد تصویب قرار گرف ت .پرس ش اص لی ک ه کمیس یون م یبای د
بررسی میکرد ،این بود که آیا آن طور که صربها مدعی هستند ،مطالبات جمه وریه ای خواه ان
استقالل از یوگسالوی ،به مثابه تجزیهطلبی است یا آن طور ک ه ای ن جمه وریه ا م دعی هس تند،
فدراسیون یوگسالوی فروپاشیده و دولتهای جدید و مستقل همعرض هستند؟ کمیس یون ب ا ص دور
نخستین اعالمیه خود ،تصریح کرد که فقط در چارچوب حقوق بینالمل ل موض وز را بررس ی خواه د
کرد .قبل از صدور رأی کمیسیون داوری ،دولت آلمان ،کرواس ی و اس لوونی را ب دون در نا ر گ رفتن
این واقعیت که حداقل شرط شناسایی دولت در حقوق بینالملل ،وجود دول ت مقت در و ت وانمن د در
برقراری مناسبات است ،به رسمیت شناخت .کمیسیون داوری با ارزیابی موقعیت یوگسالوی ب ه عن وان
کشور فروپاشیده ،رأی خود را در  44ژانویه  4339ص ادر ک رد و اعض ای جامع ه مش ترب دو کش ور
اسلوونی و کرواسی را به رسمیت شناختند ).(I.S.Eastwood 2000
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اگر رویه دولتهای اروپایی را در چگونگی شناسایی دولتهای جداشده از یوگسالوی مورد
ارزیابی قرار دهیم ،این نتیجه قابل دفاز خواهد بود که کشورها بنا به مالحاات سیاس ی و عالی ق
ملی خود« ،مردم» برخوردار از حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی ق رار م یدهن د و اخ تالف
نار و تعارض بین کشورها به قدری عمیق است که نمیتوان با تکی ه ب ر عملک رد دول ته ا ب ه
شفافسازی مفهوم «مردم» مستحق تعیین سرنوشت پرداخت .صفآرایی دیدگاههای مختل ف در
این خصوص در قضیه کوزوو به بهترین نحوی خود را آش کار ک رد .در رأیگی ری ب رای ط ر
موضوز در دیوان داوری دادگستری الهه 77 ،کش ور رأی مواف ق و  71رأی مخ الف و  6کش ور
رأی ممتنع دادند که تقسیمبندی جامعه بینالملل را نشان میدهد .حق وق ب ینالمل ل ب ه ص ورت
مطلق ،حق جدایی از سرزمین اصلی را به عن وان یک ی از اش کال ح ق تعی ین سرنوش ت انک ار
نمیکند ،بلکه به اهمیت اصل تمامیت ارضی بیشتر اصرار میورزد (.(IC Report 2010
رویه بینالمللی در دهههای گذشته ،نمونههای اندکی از شناسایی ح ق ج دایی در ش رایط
خاص را نشان میدهد .حمایت جامعه بینالملل از مردم ساکن در اتح اد جم اهیر ش وروی و
فدراسیون روسیه راه را برای استحکام حقوق بینالمللی عرفی در خصوص اعمال ح ق تعی ین
سرنوشت در قالب جدایی از حاکمی ت مس تقر در س رزمینه ای موض وز ج دایی را تقوی ت
میکند .شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم تیمور شرقی و در وضعیت متفاوت ،سودان جنوبی
که با دخالت شورای امنیت به استقالل رسیدند و قضیه اریتره نی ز نمون ه ج البی از وض عیتی
است که در آن حق تعیین سرنوشت ،هم با شرایط رهایی از استعمار پیوند دارد و هم با جدایی
از حاکمیت مستقر در سرزمین موضوز

جدایی.

ب .حامالن تکلیف به رعایت حق تعیین سرنوشت
اعمال حق تعیین سرنوشت عالوه بر شناسایی مردم برخوردار از ای ن ح ق ،مس تلزم شناس ایی
حامالن تکلیف به رعایت این حق هم هست .در بررسی ادبیات حق تعیین سرنوش ت ،توس ل
به قاعده  Erga- omnesبارها مشاهده میشود.
دیوان دادگستری در قضیه نامیبیا ) (ICJ Report 1971در پاسخ به پرسش چه کسانی ح امالن
تکلیف در حق تعیین سرنوشت مردم هستند؟ به قاعده  Erga- omnesاستناد کرده است .بدون
اینکه در این خصوص به شفافسازی و تعیین این موضوز که محتوا و آثار این توصیف دقیق ام
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چیست ،بپردازد .دیوان در این قضیه به این امر بسنده م یکن د ک ه چ ه چی زی

Erga- omnes

نیست .دیوان متذکر میشود وقتی حق تعیین سرنوشت در خطر است ،به رغم فق دان رض ایت
دولت ،دیوان صالحیت دارد و این در شرایطی است که تعیین وی گی قاع ده  Erga- omnesب ا
احراز صالحیت دیوان متفاوت است.
دیوان در نار مشورتی خود در دیوار حائل ) ،(ICJ Report 2004در شفافس ازی محت وای ای ن
قاعده و در تعیین اینکه دولتهای ثالث چه نوز تکالیفی در قبال نقض حق تعیین سرنوشت ملت
فلسطین دارند ،گامی به پیش نهاده و تصریح نمود« :تمامی دولتها تکلیف دارن د وض عیت غی ر
قانونی ناشی از احداث دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین و از جمل ه اورش لیم ش رقی را ب ه
رسمیت نشناسند .همچنین آنها تعهد دارند به وضعیت ناشی از ساخت دیوار حائل کمک نکنن د».
به رغم این شفافسازی ،بازهم این مشکل باقی است که چگونه و با چه عملی نقض حق تعی ین
سرنوشت در هر مورد خاص صورت گرفته و مورد شناسایی قرار میگیرد؟
هرچند در قضیه دیوار حائل ،نقض حق تعیین سرنوشت با ایجاد خطر بیش تر در آین ده ب رای
ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی مورد توجه قرار گرفت؛ اما دیوان تصریح نمیکند چرا و ب ه
چه صورتی حق تعیین سرنوشت به صورت عینی از جانب کشورهای ثالث نقض م یش ود و ب ه
طور عینی ( (in concertoبا خود حق پیوند میخورد؟ با توجه به ماهیت پراکن ده و جزی یب ودن
آراء دیوان ،از رویه دیوان فقط میت وان مب انی ع دم قطعی ت ماهی ت ح ق تعی ین سرنوش ت را
شناسایی

کرد.

ج .ابعاد حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی ،در دو وضعیت استعمار ملته ا ،اش غال بیگان ه در قال ب اع الم
استقالل و رهایی از مناسبات استعماری ،به عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی پذیرفته ش ده اس ت.
وضعیت سوم که حق تعیین سرنوشت در قالب جدایی و تشکیل دول ت جدی د تجل ی پی دا م یکن د،
مرتبط با نقض حقوق بشر و ممانعت برای اعمال حق تعیین سرنوش ت داخل ی توس ط دول ت مس تقر
است .در اینجا حق جدایی ،بخشی از فرآیند اعمال حق تعیین سرنوش ت دموکراتی ک اس ت .رویک رد
غالب این است که حق تعیین سرنوشت باید در چارچوب حق حاکمیت موجود اعمال شود.
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در شرایط خاص که در آن بخشی از مردم کشور قربانی نقض گس ترده و س ازمانیافت ه حق وق
بشر هستند ،به طور استثنایی از حق جدایی جبرانی 4حمایت میشود .در این وضعیت ،ظرفی ته ای
بعد داخلی حق تعیین سرنوشت به صورت حداکثری تا ح د ج دایی فع ال م یش ود .ح ق تعی ین
سرنوشت در بعد داخلی به حق تک تک افراد و کل افراد جامعه در سازماندهی زن دگی س عادتمند
اجتماعی در کلیه ابعاد سیاسی ،اقتص ادی ،فرهنگ ی و امنیت ی نا ر دارد .پروفس ور سوکس ی وج وه
مختلف تحقق اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد گوناگون توضیح داده است ).(Suksi 1999
با توجه به جهتگیری میثاقین و رویهای که در رفتار دولتها و آراء قض ایی ب ینالملل ی ایج اد
کرده است ،به خصوص رویه دیوان حقوق بشر اروپایی ،میتوان ادعا کرد حق تعی ین سرنوش ت در
بعد داخلی ،ارتباط مستقیمی با حق حیات در مفهوم وسیع آن شامل حیات فیزیکی ،معن وی ،حی ات
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارد .از این رو ،بر خالف دیدگاه سنتی ،موضوز ح ق تعی ین
سرنوشت استقالل و آزادی ملتها از مناسبات استعماری و سلطه یا به طور کلی ،استقالل ملته ا و
تشکیل واحدهای سیاسی جدید تحت عنوان دولت نیست ،بلکه حق تعیین سرنوشت به مح دوده و
چگونگی صیانت از شأن و منزلت انس انه ا در ه ر جغرافی ایی اس ت ک ه در آن اعم ال حاکمی ت
مشروز توسط دولتها منوط به رعایت موازین حق وق بش ر اس ت .در ای ن برداش ت ،ح ق تعی ین
سرنوشت با حق صلح و آزادیهای فردی پیوند برقرارمی کند .بر پایه این تقسیمبندی ،حق تعی ین
سرنوشت در وضعیتهای مختلفی ظاهر میگردد که میتوان آن را به دو دسته برداشت مض یق
و موسع از حق تعیین سرنوشت تقسیم کرد .همچنین ،برای سهولت مطالعه میتوان حق تعی ین
سرنوشت را در قالب نسلهای اول ،دوم و سوم ،به بحث گذاشت.

 .0نسل اول؛ برداشت مضیق از حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در نسل اول خود عمالم به صورت حق تعیین سرنوش ت م ردم س اکن در
قلمرو جغرافیای خاص ظاهر شده و تفس یر بس یار مح دودی از ح ق تعی ین سرنوش ت ارائ ه
میدهد .از این رو ،این اصل با دیگر اصول حقوق بینالملل ،همچون اصل برابری حاکمیته ا
و تمامیت ارضی ،عدم مداخله در امور داخلی و عدم توسل به زور ،در تعارض قرار

نمیگیرد.

1. remedial cession
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حق تعیین سرنوشت به صورت محدود برای پایانبخش یدن ب ه مب ارزات ض د اس تعماری
ملتهای تحت ستم بود و به س اختار و ماهی ت حکوم ته ای رهاش ده از اس تعمار ت وجهی
نداشت .به عبارت دیگر ،آزادی و رهایی انسان از چنگال فقر ،بیعدالتی ،تبعیض و خشونت را
مد نار نداشت .حق تعیین سرنوشت در نسل اول به صورت حصول نتیجه ظاهر میگ ردد .ب ا
قطع مناسبات استعماری و شناسایی کشور تحت استعمار به عنوان کشور مس تقل ،ح ق تعی ین
سرنوشت تحققیافته تلقی میگردد.
در مجموز ،در نسل اول ،حق تعیین سرنوشت به ص ورت بس یار مح دود مط ر ش ده و
عمدتام بیانگر رویکرد دولتمحور و حاکمیت وستفالیائی در سازمان ملل متحد است.

 .1نسل دوم حق تعیین سرنوشت
نس ل دوم ح ق تعی ین سرنوش ت متعاق ب فروپاش ی اتح اد جم اهیر ش وروی و فدراس یون
یوگسالوی سابق مطر شد .نسل دوم تا حد زیادی در تداوم و ادامه مسیر نس ل اول اس ت و
قسمت دیگری از مفهوم گسترده مردم 4را آشکار کرده و از مرزه ای مح دود نس ل اول فرات ر
میرود .این نسل از ح ق تعی ین سرنوش ت ب ه ص ورت ک امالم متف اوت ظ اهر م یگ ردد .در
صورتبندی اول ،حق تعیین سرنوشت فرآیندی است که در آن اراده ملتهای طالب تشکیل و
تأسیس دولتهای جدید و اراده کشوری که جدایی در قلمرو سرزمین آن صورت میگیرد ،ب ا
یکدیگر همسویی داشته و به نوعی رضایت طرفین در پذیرش آرایش جدید سیاس ی و ظه ور
چندین کشور مستقل از دل یک کشور ،عنصر کلیدی در تحقق حق تعیین سرنوشت اس ت .در
اینجا ،صدور بیانیه از جانب کشور مادر و سپس صدور اعالمیه از جانب کش ورهای جانش ین،
فرآیند حقوقی و دموکراتیک است.
صدور اعالمیه تأسیس کشورهای مشترب المنافع که بخشی از جمهوریهای سابق شوروی
سوسیالیستی بود و همچنین ،صورتبندی حق تعی ین سرنوش ت در نس ل دوم در روی دادهای
یوگسالوی سابق ظاهر گردید که در آن اصل حاکمیت فدراس یون یوگس الوی در مقاب ل ح ق

1. self-people
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تعیین سرنوشت مردم جمهوریهای عضو فدراسیون ق رار گرف ت و فرآین د توس ل ب ه زور و
خشونت در این رویدادها برجسته شد و در نهایت ،حق تعی ین سرنوش ت م ردم تح ت ت أثیر
مداخالت کشورها و نهادهای بینالمللی قرار گرفت .بنابراین ،وی گی اصلی ای ن نس ل ،ظه ور
دولتهای جدید از درون کشور فروپاش یده اس ت .از ای ن رو ،مرزبن دی مباح ث حق وقی از
سیاسی بسیار دشوار است .یکی از دشواریهای توضیح حقوقی به این حقیقت برمیگ ردد ک ه
در نسل دوم حق تعیین سرنوشت ،مفهوم سنتی حاکمیت دولتها که روند فرسایشی آن شروز
شده است ،به چالش کشیده میشود که یک ی از چ الشه ای اص لی در بعض ی وض عیته ا،
خودمختاری فرهنگی و زبانی ،به عنوان تجلی بخشی از بعد داخلی حق تعیین سرنوشت است.
حق تعیین سرنوشت همان طور که رادل ف اس تفان ه اگن  )Stavenhagen 1993(0م ورد
توجه قرار میدهد ،برای افراد متفاوت در وضعیتهای مختلف معانی مختلفی پیدا میکند .حق
تعیین سرنوشت به صورت کلی قابل تعریف و مخالفت نیست.

 .9نسل سوم حق تعیین سرنوشت (نظر اقلیت)
اعمال حق تعیین سرنوشت در قالب جدایی از سرزمین اصلی به ش دت بح ثبرانگی ز اس ت.
طرفداران ناریه جداییطلبی ،ناگزیر به قطعنامه  969۵مجم ع عم ومی اس تناد م یکنن د و ب ه
موجب تفسیر موسع ادعا میکنند این قطعنامه ج داییطلب ی را ب ه عن وان آخ رین راه ح ل در
پاسخگویی به وضعیتی که دولت مرکزی حقوق بشر را نقض میکند ،مج از م یدان د .در ای ن
برداشت از قطعنامه ،روابط دوستانه و همکاری بین دولتها به جای ممنوعیت از جداییطلب ی
به استثناییبودن آن و شرایط تحققش اشاره میشود .مطابق این دیدگاه ،در شرایطی ک ه دول ت
نمیخواهد یا نمیتواند به تعیین سرنوشت داخلی احترام بگذارد ،تعیین سرنوشت بیرونی ی ک
راه عالج است.
این برداشت از قطعنامه روابط دوس تانه در کنف رانس جه انی حق وق بش ر س ال  4331در
اعالمیه سازمان ملل برای پنجاهمین سالگرد تأسیس

تکرار شد (.(Nada 2001

به عبارت دیگر ،از نار نادا ،محرومیت یک جمعیت بزرگ از حقوق بشر و مشارکت فع ال
در حیات سیاسی ،مدنی و فرهنگی و فقدان ساختار سیاسی مناسب برای توزیع عادالن ه من ابع
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قدرت و به طور کلی ،تأمین رفاه و سعادت ،موجب طر حق ج دایی ب ه عن وان ح ق تعی ین
سرنوشت میشود.

د .حق تعیین سرنوشت و مفاهیم مرتبط
 .0حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیه اعالم استقالل یکجانبه ک وزوو در
تشریح وضعیت حقوق بینالملل اظهار میدارد که اصل تمامیت ارضی ،بخش مهمی از حق وق
بینالملل است که در بند  1ماده  9منشور سازمان ملل ،دولتها از توسل به زور علی ه آن من ع
شدهاند .در قطعنامه  969۵معروف به اعالمیه اصول حقوق بینالملل ناظر به رواب ط دوس تانه و
همکاری بین دولتها که منعکسکننده حقوق بینالملل عرفی است نیز اص ل تمامی ت ارض ی
مورد تأکید قرار گرفته

است ).(ICJ Report 2009

سند پایانی هلسینکی به نوعی اصل  uti possdetisرا مورد تأیید قرار داده و تغییر مرزها را
از طریق صلحآمیز و مبتنی بر موافق ت اعض ای درگی ر ب ه رس میت م یشناس د .ح ق تعی ین
سرنوشت در چارچوب  uti-opossidetisحق محدودی است .ج ان کالب ر

)(Klabbers 2001

نیز در مقالهای ،تضاد حق تعیین سرنوشت و رعایت اصل  uti-opossidetisرا نش ان م یده د.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه اختالف مرزی بورکینافاسو و مالی0با استفاده از اص ل
 uti-opossidetisو با ذکر اینکه مردم آفریقا به رغم فداکاری زیاد نتیجه مطلوب را در اس تقالل
خود کسب نمیکند ،مورد انتقاد قرار میدهد (.)ICJ Report 1986
وقتی از دولتها خواسته میشود فرایندی را که مطابق قانون اساس ی در اعم ال ای ن ح ق
باید به اجرا گذاشته شود توضیح دهند ،معموالم برداشت محدودتر از هنجارهای حق وقی ارائ ه
میدهند که فقط به صورت محلی 4قابل اعمال است.
در رویه دولتها و آراء محاکم ،معموالم حق تعیین سرنوشت به منزله حق ذاتی و مستحکم
که هدف غایی آن جداییطلبی باشد توصیف نشده ،بلکه برداشت خیلی مح دودتری از آن ب ه
1. domestically
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دست داده میشود و اینک ه در ای ن رویک رد مح دود مرزه ای آن کجاس ت ،روش ن نیس ت.
کمیسیون بادنیتر در ترجمه مبهمبودن مفه وم ح ق تعی ین سرنوش ت عن وان ک رد ک ه حق وق
بینالملل تمامی جنبههای حق تعیین سرنوشت را آشکار نکرده است.
دیوانها و دادگاهها بین حق تعیین سرنوشت و حق جدایی فاصله قائل هستند و گرایش رو
به افزایش این است که حق جدایی ،مستقل از حق تعیین سرنوشت

است.

 .1اصل عدم مداخله و حق تعیین سرنوشت
اصل عدم مداخله نیز همانند دیگر اص ول ب ه ص ورت بس یار کل ی و ع ام وارد ادبی ات حق وق
بینالملل شده است .در مذاکرات مقدماتی تصویب منش ور ،دی دگاهه ای مختلف ی در خص وص
تعریف و محدوده عمل صالحیت داخلی کشورها بروز کرد و ای ن ام ر ب ه وی ه در تفس یرهای
مختلفی که از بند  7ماده  9ارائه شد ،خودنمایی کرد .ب ه رغ م اهمی ت غی ر قاب ل انک ار تعری ف
معیارهای حقوقی برای مرزبندی امور داخلی از خارجی ،از اصل عدم مداخله در امور داخل ی ب ه
لحاظ مفهومی و مصداقی ابهامزدایی نشده است .دیوان دائم ی ب ینالملل ی دادگس تری در قض یه
فرمانهای تابعیت در تونس و مراکش ،یک معیار ح داقلی ب رای مرزبن دی ص الحیت داخل ی از
خارجی ارائه میدهد .بنا به اظهار نار دیوان« :هنگامی ک ه مس ئلهای موض وز موافق تنام های ب ا
دیگر دولتها میگردد ،آنگاه باید آن مسئله را از حوزه صالحیت داخلی خ ارج ک رد» .در دوران
استعمارزدایی ،حوزه عمل مداخل ه بس یار مض یق ش د ،ب ه نح وی ک ه در اج رای اص ل تعی ین
سرنوشت ،دولتها مدافع اعطای کمک به نهضتهای رهاییبخش ملی بودند و حقوق بینالمل ل
عرفی ،اعطای کمکهای مالی و اقتصادی را به این گونه جنبشه ا من ع ننم وده ب ود .در جری ان
مبارزات رهاییبخش مردم الجزایر ،بسیاری از کشورها این جن بش را ب ه رس میت ش ناخته و ب ا
کمکهای مالی و حتی تسلیحاتی ،راه پیروزی ملت الجزایر را هموار نمودند .در جریان مب ارزات
مردمی در جمهوریهای فدراسیون یوگسالوی نیز کمکهای مالی و تس لیحاتی ب ه س وی م ردم
بوسنی و کوزوو سرازیر شد و عالوه بر شناسایی حق جدایی این مردم از فدراسیون یوگس الوی،
بسیاری از کشورها از جمله اعضای ناتو با مداخله ناامی خ ود عم الم ح ق حاکمی ت فدراس یون
یوگسالوی را نادیده گرفته و اعتبار اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل را زیر سؤال بردند.
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دیوان بینالمللی دادگستری در مناسبتهای مختل ف ،ممنوعی ت توس ل ب ه زور علی ه تمامی ت
ارضی کشورها را مورد تأکید قرار داد .دیوان از این دیدگاه حمایت میکند که این موضوز م رتبط ب ا
مناسبات بین دولتهاست .دیوان در قضیه کوزوو مشاهده میکند ،زمانی که شورای امنیت بعض ی از
اعالمیههای استقالل را محکوم میکند ،به این دلیل نیس ت ک ه آنه ا ب ه ص ورت ی کجانب ه اع الم
میگردد ،بلکه به خاطر همراهشدن آن با توسل به زور به صورت غیر قانونی یا سایر جنبههای نق ض
حقوق بینالملل از جمله قواعد  Jus Cogensاست .(ICJ Report 2010)0

 .9حق تعیین سرنوشت و دولتسازی
رویه بینالمللی معاصر نمونههای زیادی از اداره سرزمین به دست دولتها به صورت انف رادی
یا زیر نار سازمان ملل را نشان میدهد .این مسئله از آن جهت نیز توجیه میگردد که در عصر
ما دولتهای در حال تجزی ه و اض محالل ک ه اص طالحام دول ته ای ناکارآم د 4ی ا در ح ال
فروپاشی 9خوانده میشوند ،رو به افزایش م یباش د و ای ن وض عیت از جنب ه ص لح و امنی ت
بینالمللی غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل میباشد .این نوز م دیریت س رزمینی ،ب ه ص ورت
استقرار یا بازسازی ساختار حکومتی یک دولت از خارج صورت م یگی رد .ای ن روی ه نهایت ام
منجر به تأسیس دولتهای جدید خواهد شد .بحرانهایی که یوگسالوی سابق و تیمور ش رقی
به آن گرفتار شده و در شرایط متفاوتی ،سومالی ( )4331-4334و ع راق در س ال  9007آن را
تجربه کردند نیز نمونههای قابل ذکر میباشند .این وضعیت و رویه به عنوان پارادیم 1جدید در
ایجاد دولتها ظاهر شده و حق تعیین سرنوشت به مفهوم سنتی آن را تحت تأثیر قرار میدهد.

 .1حق تعیین سرنوشت ،حاکمیت و جهانیشدن
حق تعیین سرنوشت با مفهوم حاکمی ت دول ت ه ا پیون د ناگسس تنی دارد  .از ای ن رو ،
تحوالت مربوط به حاکمیت ابعاد گستره حق تعیین سرنوشت را تحت تأثیر قرار می دهد.
ابعاد حاکمیت چ ه از جنب ه س رزمینی ،قض ایی ی ا اقتص ادی م یبایس ت تح ت ت أثیر
1. Failed states
2. Collapsed
3. paradigm
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جهانیشدن  ،مجددام بازتعری ف شود ) .(Cameron 2006: 1پایه اصلی سیستم وستفالیا بر
اصل برابری حاکمیت ها استوار است .احترام به اقتدار مقام ات مل ی در م دیریت ام ور
داخلی تمامیت ارضی و عدم مداخله در ام ور داخل ی کش ورها  ،از وی گ ی ه ای اص ل
برابری حاکمیت است .تحوالت مرتبط با جهانیشدن  ،ادغام بازارها و اموال و خ دمات
نیروی کار و سرمایه  ،حاکمیت دولت ها به مفهوم وستفالیایی را به چالش م یکشد  .اولین
تعهد علیه حاکمیت سنتی ،نیروهایی هستند که بنا به طبیعت فعالیت های ش ان  ،مرزگری ز
بوده و فراملی /مرزی عمل م یکنند  .این نیروها به طور روزافزون ی  ،یکپارچگی بازارها را
هدف قرار داده و در تعامل با سازمان های منطقه ای و بی ن الملل ی دولتی و غیر دولت ی و
شرکت های فرامل ی که بر بازارها حکومت م یکنند  ،فعالیت می کنند  .نهادهای بی ن الملل ی
همچون صندوق بی ن الملل ی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی  ،حوزه صالحیت
کشورها در زمینه برنامه ری زی و اج رای سیاس ت ه ای اقتص ادی را تح ت ت أثیر ق رار
م ی دهن د  .از ای ن رو  ،بع د داخل ی ح ق تعی ین سرنوش ت در ح وزه اقتص ادی ب ا ورود
کنشگران بی ن الملل ی با محدودیت هایی روب ه رو میشود  .این نیروها با تحمیل بعض ی از
فرم ها و کاهش کنترل دولت ی ب ر سیاس ت ه ای اقتص اد ک الن  ،اس تقالل و خوداتک ایی
دولت ها در تصمی م گیری های ملی را محدود م یکنن د .
دومین تهدید علیه حاکمیت از جانب جهانیشدن ،ایجاد تسهیالت برای تضعیف سیاستها
و تدابیر ملی از درون مرزهای ملی است .تح ت ت أثیر جه انیش دن ،جن بشه ای خودمخت ار
فروملی در تالش برای افزایش سهم خ ود از اقتص اد و سیاس ته ای مل ی ،اقت دار حکوم ت
مرکزی را به چالش میکشد .تقاضا برای سهم بیشتر از خودمختاری فروملی بعضام ب ه ص ورت
تقاضا برای تعیین سرنوشت قومی و منطقهای ظاهر میگردد.

 .۶شناسایی و حق تعیین سرنوشت
در حقوق بینالملل ،شناسایی دولت ،کشور ،گروهها و جنبشها از اختی ارات منحص ر ب ه ف رد
کشورهای مستقل است ) .(Verhoeven 1993: 25-28کشورها کامالم آزاد هستند ب ه ه ر دلیل ی
که خود میپذیرند ،از شناسایی متقاضیان خودداری کرده یا آن را مورد پذیرش قرار دهند .ای ن
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دولتها همچنین آزاد هستند شرایطی را برای شناسایی تعیین کنند .برای نمون ه ،جامع ه اروپ ا
با تشکیل کمیسیون داوری برای صلح در یوگسالوی سابق ،رئ وس کل ی شناس ایی را ترس یم
کرده است ).)Kherad 1997: 101
با وجود این ،در حقوق بینالملل ،هیچ معیار حقوقی برای شناسایی وجود ن دارد ،مگ ر در
خصوص توسل به زور که بعضی از کشورها آن را از موانع شناسایی معرفی میکنند.
واکنش سازمان ملل متحد به اعالم استقالل قسمت تربنشین قبرس نیز قابل توج ه اس ت.
شورای امنیت در سال  437۵تأسف خود را از این اعالمیه اعالم و اظهار نمود که هیچ اق دامی
از جانب دولتهای عضو که موجب جداشدن این جزیره شود ،پ ذیرفتنی نیس ت و همچن ین،
شورای امنیت در قطعنامه  ۵14از دولتها خواست هیچ دولتی جز قسمت یونانینش ین قب رس
را به رسمیت نشناسند

).(S/Res 541/1975

دلیل دیگر برای عدم شناسایی موجودیت سیاسی به عن وان دول ت ،فق دان اس تقالل آن در
ارتباط با دیگر دولتهاست .برای مثال ،جمهوری ترانس نیستریای مولداوی به لحاظ اقتصادی،
تأمین هزینههای انرژی ،پوشش دیپلماتیک ،سیاسی و ناامی ،وابسته به فدراسیون روس یه ب وده
و نمیتواند متکی به خود باشد .در عین ح ال ،ای ن پرس ش همچن ان ب اقی اس ت :آی ا ب رای
شناسایی ،شرایط سیاسی وجود دارد؟ پاسخ به ای ن پرس ش منف ی اس ت ،هرچن د مالحا ات
سیاسی در اتخاذ تصمیم دولتها تأثیرگذار است.
شناسایی و عدم شناسایی از تجلیات حاکمیت دولتهاست ،اما در رویه بینالمللی ،چنانچه
شکلگیری دولتهای جدید با نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل همراه باشد ،معموالم
دولتها از شناسایی خودداری میکنند.
بررسی رویه سازمان ملل متحد آشکار میسازد که معیاره ای حق وقی ه یچ جایگ اهی در
پذیرش یا رد پذیرش تقاضای عضویت ندارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،ب ه ش رط پ ذیرش و اج رای قطعنام هه ای  484و 431
توسط اسرائیل ،عضویت آن را در این سازمان ،طی قطعنام ه  971م ورخ  44م ی  4313م ورد
تصویب قرارداد .(A/Res 273/1949)0
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هـ .حق تعیین سرنوشت در فرآیند مداخله دولتها و نهادهای بینالمللی
 .0قضیه کوزوو
قضیه کوزوو ،مورد بسیار جالبی برای به چالش کشیدن یکی از مرک زیت رین اص ول نا ام ب ینالمل ل،
یعنی حق تعیین سرنوشت است .برای بررسی اعتبار حقوقی حق تعیین سرنوش ت م ردم ک وزوو بای د
تحوالت سیاسی که متعاقب پایان جنگ سرد ،فروپاشی یوگسالوی را به دنبال آورد ،م ورد توج ه ق رار
گیرد .از میان این رویدادها ،بدون شک قطعنامه ( 4911سال  )4333نقش تعیینکنندهای در دس تی ابی
مردم کوزوو به استقالل ایفا نمود .شورای امنیت در این قطعنامه از طرفی احترام به حاکمیت و تمامی ت
ارضی یوگسالوی را به تمام دولتهای عضو یادآوری میکند و از طرف دیگر ،تش کیل رژی م سیاس ی
موقت با هدف آمادهسازی برای استقرار هدف نهایی را پیشبینی میکند .شورای امنیت ب ا ب هک ارگیری
ادبیات مبهم از تأسیس  *UNMIKدر قطعنامه  (S/Res /1244/1999) 0 4911خبر داده و ای ن واقعی ت
را آشکار نمود که به دنبال شکست طر  (Kumbaro 2010)0در مراح ل اولی ه خ ود و ب ه ب نبس ت
رسیدن شورای امنیت در یافتن راه حل پایدار ،راه را برای صدور اعالمیه اس تقالل هم وار ش د .مجم ع
عمومی سازمان ملل در مارس  )A/Res 1997) 4337از دولت یوگسالوی درخواست نمود اجازه ده د
تأسیسات دموکراتیک اصیل از قبیل پارلمان و دستگاه قضایی در احت رام ب ه اراده آزاد م ردم ک وزوو در
آن سرزمین شکل گیرد.
جهتگیری مجمع عمومی نشان میدهد سازمان مل ل متح د ،از خودمخت اری ب ومی قاب ل
انطباق با بعد داخلی حق تعیین سرنوش ت در ک وزوو حمای ت م یکن د .ش ورای امنی ت نی ز
حکومت یوگسالوی را به انجام دیالوگ معنیدار در مورد وضعیت سیاسی کوزوو فرا میخواند
که در آن درجهای از خودگردانی وجود داشته

باشد.

قطعنامه  4911با ایجاد  unmikبه دنبال برقراری توازن و سازش ب ین حاکمی ت و تمامی ت
ارضی یوگسالوی و خودمختاری و حکومت خودگردان آلبانیتباران در کوزوو برآمد.
از این رو ،با در نار گرفتن رویه دولتها و سازمانهای بینالمللی و قانون اساس ی یوگس الوی
و قوانین اداری و از همه مهمت ر ،روی ه دول ت یوگس الوی ح داقل از س ال  ،4316تردی دی ب اقی

nation interim administration mission in Kosovo

*United
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نمیماند که آلبانیتباران کوزوو میتوانند به عنوان «مردم» برخوردار از حق تعیین سرنوش ت قلم داد
شوند .با وجود این پرسش دوم هنوز مطر است که آیا این مردم م یتوانن د در چ ارچوب حق وق
بینالملل موجود از حاکمیت یوگسالوی جدا شده و دولت مس تقل ب رای خ ود تش کیل دهن د؟ در
توضیح باید گفت حق عام جدایی در ناام بینالملل نه صراحتام تضمین شده و نه م ورد انک ار ق رار
گرفته ،ولی در عمل ،شناسایی این حق توسط جامعه بینالمل ل من وط ب ه تحق ق س ه ش رط ذی ل
میباشد .4 :0کنترل مؤثر دول ت ب ر س رزمین موض وز اس تقالل  .9امک ان برق راری مناس بات
بینالمللی با سایر کشورها .1 ،پذیرش تعهدات بینالمللی و شناسایی حقوق اقلیتها در داخ ل
سرزمین خود (.)Frank 1993: 19-27
نقض گسترده و همهگیر حقوق بشر علیه مردم آلبانیتبار از اوایل دهه  30شروز م یش ود.
وضعیت اسفبار مردم کوزوو بهان های ب رای مداخل ه ن اتو و بمب اران  78روزه یوگس الوی در
مارس  4333شد .کمیسیون مستقل بینالمللی کوزوو این مداخله را غیر قانونی توص یف ک رد،
ولی در عین حال آن را مشروز ارزیابی

نمود ).(Kumbaro 2010

بعد از مداخله ناتو نیز شورای امنیت قطعنامه  4911را تصویب و یک نیروی ناامی جه ت
استقرار در کوزوو 4و یک نهاد اداری متولی خودگردانی محلی 9را تأسیس نمود .قض یه ک وزوو
یکی از ظرفیتهای حق تعیین سرنوشت مردم را در وضعیت خاص که حضور پررنگ سازمان
ملل و سازمانهای بینالمللی را موجب گردید ،معرفی ک رد ک ه ب ه خ ودی خ ود نم یتوان د
انحرافی از تعریف حق تعیین سرنوشت سنتی به نحوی که در قطعنام ه  969۵مجم ع عم ومی
آمده است ،محسوب شود .نقض فاحش حقوق بشر ،فروپاشی دولت مرکزی و مداخله سازمان
ملل و ناتو ،وضعیت جدیدی برای مردم کوزوو ایجاد نمود که ای ن م ردم ب رای دف از از ح ق
حیات خود ،ناگزیر به جدایی از حاکمیت فدراسیون یوگسالوی شدند و در عین ح ال ،تع داد
زیادی از دولتها (بیش از صد کشور) از شناسایی کوزوو به عنوان دول ت مس تقل خ ودداری
کردهاند .چنانچه به لحاظ حقوقی اعتباری برای حق جدایی مردم کوزوو قائل شویم ،آن را باید
بر مبنای نقض آشکار و گسترده حقوق بشر استوار کنیم.

1. Kfor
2. Unmik
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دیوان همچنین در نار مشورتی خود در قضیه کوزوو (انطباق اعالمیه یکجانبه ک وزوو ب ا
حقوق بینالملل در خصوص اعتبار جایگاه ابعاد این اصل حق ،موضعگیری نکرد ،چ را ک ه از
نار دیوان مجمع عمومی نار مشورتی دیوان را محدود به بررسی انطباق اعالمی ه اس تقالل ب ا
حقوق بینالمللی کرده بود .)advision opinion, para. 51( .با وجود ای ن ،دی وان نتوانس ت از
طر موضوعات مختلف مرتبط با حق تعیین سرنوشت خودداری کند .برای مث ال ،در بن د 84
دیوان متذکر میشود که بعض ی از دول ته ا در چ ارچوب ج دائی ن اگزیر 4م ردم ک وزوو را
مستحق تشکیل دولت در اعمال حق تعیین سرنوشت خود میدانند (.)id para 81
در بندهای  81 ،81 ،73 ،۵7 ،۵6ح ق نی ز م یت وان ب ا بعض ی از چ الشه ای م رتبط ب ا
شفافسازی مفهوم حق تعیین سرنوشت آشنا شد .نارات قضات مخالف رأی مشورتی نی ز در
این خصوص آموزنده است .بعضی از قض ات در نا ر مخ الف خ ود ،ح ق ج دایی جبران ی
(ناگزیر) را صراحتام غیر قانونی اعالم کردهاند (.)separate opinion of judge Yusuf, para 6
قاضی یوسف و ترینداد شرایط توسل به ح ق تعی ین سرنوش ت جبران ی را م ورد بح ث ق رار
دادهاند .قاضی یوسف ضمن اظهار تأسف از اینکه دیوان از فرصت به دست آم ده در ابه امزدای ی از
مفهوم حق تعیین سرنوشت در دوره پس از استعمارزدایی استفاده نکرده ،از اعمال بعد خارجی ح ق
تعیین سرنوشت در اوضاز و احوال خاص حمایت کرده و ح ق ج دایی اجتن ابناپ ذیر را در ای ن
شرایط منطبق با حقوق بینالملل توصیف کرده است (.)separate opinion of judge korma para.
قاضی ترینداد نیز به وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره کرده و
ضمن دفاز از اصل تمامیت ارضی دولتها ،آن را در مناسبات بین دولتها قابل اعمال دانس ته
و در شرایط خاص کوزوو ،به نار میرسد قاضی ترینداد به صورت تل ویحی از ج داییطلب ی
جبرانی دفاز میکند (.)separate opinion of judge Cancado….
دیوان تالش زیاد کرده است که اثرات حقوقی نار مشورتی خود را کمرن گ جل وه داده و
تصریح کند که چون حقوق بینالملل صدور اعالمیه یکجانبه استقالل را منع نکرده ،نمیت وان
در خصوص مغایرت آن با حقوق بینالملل نار داد .متأس فانه دی وان ب ه ای ن موض وز بس یار
حساس توجه نکرده که در شرایط خاص کوزوو ،نهادهای حکومتی غیر وابسته به کشور اصلی
1. remedial secession
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(یوگسالوی) عمالم حاکمیت را در دست داشته و جداییخواهان کوزوو برای مشروعیت عم ل
خود نیازمند توجیه حقوقی هستند .بنابراین ،نار مشورتی دیوان دارای آثار حقوقی معنیدار در
قضیه کوزووست و در این شرایط ،دیوان راه را برای سوء تفسیرهای مختلف از مفهوم ،گس تره
و ابعاد حق تعیین سرنوشت ،باز گذاشته است.

 .1قضیه اریتره
اریتره در سالهای  488۵ -3از سوی ایتالیا اشغال شد و ب ه موج ب موافق تنام ه  uccuialliم ابین
ایتالیا و اتیوپی ،اریتره تحت حاکمیت کامل ایتالیا قرار گرفت .اتی وپی نی ز در س ال  431۵ب ه اش غال
ایتالیا درآمد و مجموعه اریتره و اتیوپی به بخشی از مستعمرات ایتالی ا تب دیل ش د .ب ا خاتم ه دوران
استعمارگری ایتالیا ،اریتره تحت سرپرستی انگلستان قرار گرفت .در سال  43۵9سازمان ملل تص میم
گرفت دو موضوز آینده اریتره و استقالل اتیوپی را مورد توجه قرار ده د .ب ا مراجع ه ب ه اح زاب و
انجمنها ،نتیجه گرفت که مردم اریتره موافق اتحاد سیاسی با اتیوپی هستند ).(UN Doc 1950

مجمع عمومی سازمان ملل خودمختاری اریتره را به عنوان بخشی از حاکمیت دولت فدرال
اتیوپی به رسمیت شناخت .در س ال  ،43۵9ب ا خاتم ه دوران سرپرس تی انگل یس ،فدراس یون
متشکل از اریتره و اتیوپی مستقر شد .در سال  4369به ساختار حکوم ت ف درالی خاتم ه داده
شد و اریتره به یکی از استانهای اتیوپی تبدیل شد .سپس ،جن بش آزادیبخ ش اریت ره ش کل
گرفت که تا سال  4331کل سرزمین اریتره را به کنترل خود درآورد و در سال  ،4331اس تقالل
خود

را اعالم کرد ).(Acussese 1995

اعالم استقالل اریتره متعاقب برگزاری رفراندوم زی ر نا ر نهاده ای ب ینالملل ی ص ورت
گرفت و به معنای واقعی بیانگر اراده آزاد مردم اریتره برای دستیابی به استقالل بود .موفقی ت
مردم اریتره در دستیابی به استقالل ،به سبب موفقیت جنبش آزادیبخش خلق اریتره در نب رد
ناامی و کنترل سیاسی و مادی سرزمین اریتره بود و با اصل تمامیت ارض ی تع ارض نداش ت.
در اینجا ،تعریف مردم برخوردار از حق تعیین سرنوشت در رون دی ت اریخی ش کل گرف ت و
بیش از آنکه متکی به معیارهای حقوقی باشد ،بر واقعیات مادی و سیاسی استوار شد.
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 .9قضیه صحرای غربی
بعد از تصویب اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و مردمان مستعمرات در سال  ،4369فض ای
سیاسی مساعدی برای اعالم استقالل مستعمرات به وجود آمد ،به طوری که قاعده عرفی ب رای
به رسمیت شناختن حق رهایی و استقالل ملتهای تحت مستعمره شکل گرفت .با وجود این،
در بعضی از قضیهها که حق تعیین سرنوشت ملته ا ب ه عالی ق و من افع سیاس ی کش ورهای
مختلف پیوند خورده بوده ،حق تعیین سرنوشت حتی در قالب نسل اول ب ا مش کالتی مواج ه
گردید که از آن جمله قضیه صحرایی غربی اس ت ک ه ب ه عل ت مخالف ت پادش اهی م راکش
تالشهای پنجاهساله سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم حق تعی ین سرنوش ت ب دون نتیج ه
باقی مانده است .مجمع عمومی برای اولین بار در سال  ،4366درخواست برگ زاری رفران دوم
در نار مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری را نمود که موضوز در سال  437۵به دیوان ارجاز
داده شد .دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه صحرای غربی نیز ب ا اس تناد ب ه قطعنام ه 4۵41
مجمع عمومی ،حق تعیین سرنوشت را بیان آراء آزاد مردم معرفی کرد .با وجود این ،دی وان دو
استثنا بر این اص ل را م ورد توج ه ق رار م یده د  :(ICJ Report 1975,6-at 35-36)0اول ،در
مواردی که با مردم به معنی واقعی آن مواجه نیس تیم و دوم ،در اوض از و اح وال خاص ی ک ه
مراجعه به آراء عمومی و برگزاری رفران دوم غی ر ض روری باش د .در ع ین ح ال ،دی وان ب ه
شفافسازی مفهوم مردم و شرایط وی ه همت نکرده و از تعریف استاندارد با معیاره ای دقی ق
حقوقی خودداری کرده است ).(id para 59

 .1قضیه تیمور شرقی
تیمور شرقی در سال  4360در فهرست سرزمینهای غیر خودمختار س ازمان مل ل متح د ق رار
گرفت .قبل از این تاریخ ،این سرزمین توسط کشور پرتغ ال اداره م یش د .ان دونزی در س ال
 4379سرزمین تیمور شرقی را اشغال ناامی کرد.
در سال  ،4389مذاکرات دوجانبه اندونزی و پرتغال برای تعیین وضعیت تیمور شرقی آغاز
شد .این مذاکرات منجر به امضای قرارداد  4333در نیویورب گردید .بر پای ه ای ن تواف قنام ه،
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مراجعه به آراء عمومی زیر نار سازمان ملل برگزار م یگ ردد .نتیج ه رأیگی ری  10اگوس ت
 4333رد پیشنهاد اندونزی با  % 76/۵درصد آراء مخالف بود.
متعاقب اعالم نتایج ،پلیس مستقر در تیمور شرقی که به شدت طرفدار ادغ ام ب ا ان دونزی
بود ،با حمایت نیروهای امنیتی اندونزی موجی از خشونت را در سراس ر تیم ور ش رقی ب ه راه
انداخت .هزاران نفر از مردم در خ ون غلتیدن د و پانص د ه زار نف ر از م ردم آواره ش دند .در
عکسالعمل به این رویدادها ،شورای امنیت نیروهای بینالمللی تیمور شرقی را تأسیس نمود.
این نیرو موفق شد امنیت را در تیمور شرقی مستقر کند .سازمان مل ل ب رای اداره موق ت تیم ور
شرقی نهاد  UNAMETیا اداره موقت تیمور شرقی را به وجود آورد ).(Abline 2003: 355

این اولین تجربه سازمان ملل در تأسیس دولت برای دوران گ ذار در س رزمینی اس ت ک ه
مردم آن برای حق تعیین سرنوشت مبارزه م یکنن د .مقام ات ان دونزی در س ال  4333تیم ور
شرقی را ترب کردند و در  98سپتامبر  ،4333ان دونزی و پرتغ ال موافق ت نمودن د اداره ای ن
سرزمین را به سازمان ملل واگذار کنند .همان سال ،شورای امنیت طی قطعنام ه  4974تص میم
گرفت نهاد اداری دوران گذار برای تیمور شرقی ( (untaetتأسیس کند .در س ال  ،9009تیم ور
شرقی به عضویت سازمان ملل

درآمد.

 .۶قضیه سودان جنوبی
سودان در اول ژانویه  43۵6به استقالل دست یافت و بنابراین در زمره کشورهایی قرار دارد که م وج
اول استعمارزدایی را تجربه کرده و از حق تعیین سرنوش ت در چ ارچوب هنجاره ای م ورد قب ول
سازمان ملل متحد در دوره جنگ سرد بهرهمند شده است .با وجود این ،عدم موفقیت در دستی ابی
به توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و مسائل باقیمانده از سیس تم اداری دوران اس تعمار موج ب
گردید سودان به مدت بیش از  ۵دهه در بیثباتی سیاسی و بحرانهای اقتصادی و اجتم اعی گرفت ار
شود و نهایتام موج دوم حق تعیین سرنوشت را تجربه کند و سودان جنوبی بر فراز سالهای خ ونین،
پرچم استقالل خود را به اهتزاز در بیاورد .سودان فرصتهای زیادی داشت تا پایههای وحدت مل ی
را در سراسر سرزمین خود مستحکم کند ،اما این فرصتها را به علت قرائتهای غی ر واق عبینان ه و
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تا حدی خودسرانه از مفهوم استقالل و تمامیت ارضی از دست داد .پس از جنگ طوالنی و چن دین
مذاکره ،توافقنامه شاکوس در سال  9009منعقد شد که در آن حق تعی ین سرنوش ت ب رای جن وب
سودان پس از یک دوره انتقالی ششساله به رسمیت شناخته شد .به دنبال این توافقنام ه ،آت شب س
برقرار شد .در ماه می  ،9001دولت و نیروهای جنوب به توافق جدید دست یافتند که در آن عناص ر
اصلی صلح مورد مذاکره قرار گرفت ).(Dagan 2004: 7

توافقنامه نیواشا (نایروبی) در ژانویه  ،900۵جنگ میان شمال و جنوب را پس از  99س ال
خاتمه داد .در این موافقتنامه به حق تعیین سرنوشت مردم جن وب در پای ان دوره انتق الی در
سال  9044تصریح شده بود .از نکات قابل توجه در روند دستیابی سودان جنوبی به استقالل،
حضور فعال آمریکا در کنار جنبش جنوب از سال  4379ب ود .ع الوه ب ر حمای ت سیاس ی از
جنبش جنوب ،آمریکا با کمکهای مالی تسلیحاتی خ ود ی ک نی روی تأثیرگ ذار در مناس بات
سودان جنوب و شمال بود .حضور فعال سازمان ملل متحد در فرآیند دستیابی سودان جنوبی
به حق تعیین سرنوشت نیز حائز اهمیت است.
بین  3تا  4۵ژوئن  ،9044رفراندوم برای تعیین سرنوشت سودان جنوبی تحت نار س ازمان
ملل متحد با این پرسش برگزار شد که آیا سودان جن وبی ح ق اس تقالل و تش کیل ب ه عن وان
دولت مستقل را دارد یا خیر؟  %38/8مردم به رفراندوم رأی مثبت دادند و سودان جنوبی رسمام
به عنوان صدو نود و سومین کشور عضو سازمان ملل متحد متولد شد.

 .۵قضیه کبک و حق تعیین سرنوشت جبرانی
در سال  ،4376حزب کبکی 4در ایالت کبک انتخاب شد و برای اولین بار در تاریخ کانادا ی ک
حزب جداییطلب کنترل سیاسی یک منطقه (کب ک) را در دس ت گرف ت .ای ن ح زب م دافع
حاکمیت کامل کبک با اتحاد اقتصادی با کانادا بود.
در سال  ،4380دیدگاه حزب حاکم کبک در خصوص گزینۀ اتحاد حاکمی ت ب ه رفران دوم
گذاشته شد .پاسخ شصت درصد مردم به این سؤال منفی بود.
1. Quebecois
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از مجموعه ایالتهای تشکیلدهنده فدراسیون کبک ،تنها ایالت کبک ب ه ق انون اساس ی س ال
 4389معترض باقی مانده بود .در مجموز ،حکومت کبک به دنبال اخذ اختی ارات وی ه در زمین ه
قانونگذاری و دادگستری بود 10 .اکتبر سال  ،433۵رفراندوم جدیدی با مضمون حاکمی ت ب رای
کبک و اتحاد اقتصادی و سیاسی با کانادا برگزار شد که طرفداران جدایی از کان ادا ب ا  13/11%آرا
در مقابل  ۵0/۵6%آراء منفی شکست خوردند .در سپتامبر  ،4336پرسش مربوط به سیاس ته ای
جداییطلبانه حزب کبکی به دیوان عالی کانادا ارجاز شد ).(Van Der Vyver 2000
دیوان عالی باید نار خود را در مورد سه مسئله اعالم میکرد :اول اینکه ،آی ا مجل س مل ی
قانونگذاری و یا دستگاه اجرائی کبک میتواند به طور یکجانبه به جدایی کبک از کانادا اعتبار
قانونی ببخشد؟ دوم اینکه ،آیا حیطه حقوق بینالملل به مجلس قانونگذاری و دستگاه اجرای ی
کبک حق جدایی یکطرفه را اعطا میکند یا نه؟ و سوم اینکه ،در صورت ب روز تع ارض ب ین
حقوق داخلی و حقوق بینالمللی ،کدامیک برتری دارد؟
در پاسخ ،دیوان عالی کانادا اظهار نمود که قانون اساسی کانادا ح ق ج دایی ی کجانب ه ب ه
مناطق داخل در فدراسیون کانادا را نمیدهد .با وجود این ،قانون اساسی نمیتواند پاسخ ق اطع
و روشن به موضوز بدهد.)Bienvenu( 0
دیوان پس از بررسی شرایط اصول قانون اساسی ،ورود همه ایالتها ب ه فراین د م ذاکره ب ا
ایالت متقاضی جدایی را تکلیف قانونی (قانون اساسی) همه ایالتها توصیف م یکن د .از نا ر
دیوان ،جداییطلبی یکی از ایالتها ،حقوق دیگر ایالتها را تحت تأثیر ق رار م یده د .دی وان
تأکید میکند که جدایی ،میباید متکی به اراده اکثریت شفاف مردم کانادا باشد.
دیوان نتیجه گیری میکند که جدایی کبک از کانادا نمیتواند بر اساس تصمیم مجلس یا
حکومت کبک صورت بگیرد ،بلکه باید الزامات قانون اساسی در مذاکره با دیگر ایاالت و
شناسایی اراده شفاف و آزاد اکثریت مردم کانادا رعایت شود .دی وان در بررس ی موقعی ت
حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل  ،بعد داخلی حق تعیین سرنوشت را پیگیری و بر
توسعه حقوق اقتصادی ،اج تماعی ،سیاسی و فرهنگی م ردم در چ ارچوب دول ت مس تقر
تأکید

کرد.
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 .1قضیه اوکراین
رویدادهای اوکراین نشان داد حق تعیین سرنوشت از ظرفیت ی برخ وردار اس ت ک ه در پیون د ب ا
رویدادهای سیاسی بینالمللی ،چالشهای جدیدی در ابعاد داخلی و بینالمللی آن ظاهر میگ ردد.
در  46مارس  ،9041رفراندومی در کریمه برگزار شد که نتیجه آن با  ٪37آراء شرکتکنندگان ب ه
نفع جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه اعالم شد.
این رفراندوم در فضای پر از التهاب سیاسی و حضور پررنگ و س نگین نیروه ای نا امی ارت ش
فدراسیون روسیه برگزار شد ( .)Simpson 2014ریاست پارلمان روسیه بع د از اع الم نتیج ه در
حمایت از نتیجه رفراندوم ،اظهار نمود که تصمیم به برگزاری رفراندوم ،حق حاکمیتی پارلم ان
کریمه است که به صورت مشروز انتخاب شده و مقامات کرملین ای ن رفران دوم را منطب ق ب ا
حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل و همچنین رویه ک وزوو توص یف ک رد .ان دکی پ س از
رفراندوم ،پوتین از امضای معاهده الحاق کریمه به فدراس یون خب ر داد .در مقاب ل ،کش ورهای
غربی و از جمله آمریکا این رفراندوم را غیر قانونی و مغایر با حقوق بینالمل ل اع الم کردن د.
صفبندیهای سیاسی حول محور اعتبار این رفراندوم ،برای چندمین بار صاحبناران حقوقی
و سیاسی را در برابر پرسشهای بیپاسخ قدیمی قرارداد .آیا مردم کریمه وی گی مردم مس تحق
تعیین سرنوشت را دارند؟ آیا این حق میتواند در قالب جدایی از اوکراین مطر شود؟ تح ت
چه شرایطی جمعیت ساکن در کریمه به صورت قانونی میتوانند از اوک راین ج دا ش وند؟ آن
بخش از مردم کریمه که نمیخواهند جدا بشوند و صدایشان هم شنیده نمیشود ،چه وض عیتی
پیدا میکنند؟ جامعه بینالملل چگونه میتواند مشروعیت رفراندوم کریمه را تأیید کند؟
در مورد کریمه باید متذکر شد که حق تعیین سرنوشت مردم بین س اله ای  4334و 4338
مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتام خودمختاری جمه وری کریم ه در ق انون اساس ی اوک راین و
کریمه گنجانده شد .صرف ادعای اینکه روسیتبارهای ساکن کریم ه عالق همن د ب ه الح اق ب ه
روسیه بودند ،دلیل بر حقانیت جدایی از سرزمین اوکراین محسوب نمیشود .حکومت مرک زی
اوکراین به رغم تمامی مشکالت ،آمادگی خود را برای پی داکردن راه ح ل ب رای دغدغ هه ا و
مطالبات مردم کریمه از طریق روند سیاست ملی اعالم کرده ب ود .ای ن رون د م یتوانس ت ب ه
مذاکره سازنده بین رهبران کریمه و کیف در خصوص بعد داخلی حق تعیین سرنوش ت م ردم
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کریمه منجر شود ،ولی مداخله ناامی مسکو ،این روند را ب ه کل ی متوق ف ک رد .مس یری ک ه
مسکو انتخاب کرد ،شانس شناسایی نتایج رفراندوم از طرف جامعه بینالمللی را بسیار ک اهش
داد ،به طوری که بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا آن را

محکوم کردند.

نتیجهگیری
حق تعیین سرنوشت همزاد اصل حاکمیت دولتهاست و به رغم ق دمت ت اریخی آن ،توس عه
حقوقی آن بسیار اندب است .به عبارت دیگر ،هنوز معیاره ای دقی ق حق وقی ب رای شناس ایی
ابعاد و گستره آن وجود ندارد .به لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دول ته ا ،قواع د
حقوق بینالملل عرفی که معرف همه وضعیتهای حامل حق تعی ین سرنوش ت باش د ،ش کل
نگرفته است .دکترین حق جدایی جبرانی نیز که بحثهای ناری آن در رأی دیوان عالی کان ادا
و رأی مشورتی دیوان در قضیه کوزوو و توس ط بعض ی از ص احبنا ران مط ر گردی د ،از
ظرفیتهای حقوقی و سیاسی برای ب ه چ الش کش یدن مفه وم س نتی ح ق تعی ین سرنوش ت
برخوردار است ،اما هنوز زود است که به شکلگیری قاعده عرفی در این خص وص حک م داد.
از سوی دیگر ،حق تعیین سرنوشت آنچنان با تحول مفهوم حاکمیت عج ین و ب ه ه م تنی ده
شده که به سختی بتوان قواعد حقوقی مربوط به حق تعیین سرنوش ت را از تح والت سیاس ی
مفهوم حاکمیت دولتها جدا کرد .در بیشتر وضعیتها ،ادعای سیاسی از مطالبه حق وقی قاب ل
مرزبندی روشن نیست و شناسایی که مهمترین عنص ر اعط ای موجودی ت حق وقی و سیاس ی
جدید در قالب یک کشور به مردم طالب حق تعیین سرنوش ت اس ت ،مقی د ب ه اراده سیاس ی
دولتهاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمیکند.
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کوزوو چشمانداز جدیدی پیش روی تح ول مفه وم ح ق
تعیین سرنوشت گشود که چنانچه جهتگیری دیوان مبنای شناسایی دولت مستقل ک وزوو از س وی
جامعه جهانی گردد ،در آن صورت در درب حقوقی مفهوم با دشواری زیادی مواج ه خ واهیم ش د،
چراکه اعتبار فرآیندهای سیاسی در شکلگیری رویه حقوقی هرچه بیشتر آشکار خواهد شد .در ای ن
صورت ،تعامالت سیاسی میتواند شکلگیری قواعد عرفی خلق الساعه را به دنبال داشته باشد.
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