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Abstract 
This article analyzes the crisis of secession in the Catalan region of Spsin in terms 

of  the right to self-determination in international law. The focus of this paper is on 

the application of this rule to non-colonial situations. While applying the right to 

self-determination in colonial situation is well-established and the people of these 

lands can create their own government under this rule, serious doubts have been 

raised about the right of self-determination outside the colonial situations. There is 

no consensus about the right to remedial secession under international law. This 

article tries to examine the customary law and the most important international 

instruments dealing with the right to self-determination, in particular the right of 

Catalan ethnic minority in Spain to form a new state. It is concluded that the Catalan 

authorities’ reliance on this right for declaring independence faces serious legal 

difficulties. 
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 چکیده
الملتل ر  بحترا    هتا ر  حقتوب بتین   این مقاله به تحلیل گسترۀ حق بر تعیین سرنوشت  للتق  

اعمتا  ایتن عاعتدر ر     حاضتر بتر بر ستی    پررازر. تمرکت  نوشتتا    میطلبی ایال  کاتاال  جدایی
کته ر  متو ر اعمتا  حتق بتر تعیتین       . ر حتالی عرا  گرفته است  های لا ج از استعما  وضعی 

تواننتد  ها میهای ناشی از استعما  تررید وجور را ر و مررما  این سرزمینسرنوش  ر  وضعی 
های لا ج از وضعی  م بو ند، ر  مو ر اعما  حق کنر رولتی برای لور ایجا ،با اجرای این حق

ستاز نیت  ر    استعما ی ترریدهای جدی اب ا  شدر اس . ر  لصوص ایجار حق بر جدایی چتا ر 
تترین  الملل اجماع کافی وجور ندا ر. ر  این پژوهش با بر سی حقتوب عرفتی و م ت    حقوب بین
حق عومی  اعما  ویژر از  هگذ  به ایال  وضعی  المللی ناظر بر حق تعیین سرنوش ،اسنار بین

 کاتاال  ر  اسپانیا برای ایجار رول  جدید مو ر بر سی حقوعی عرا  گرفتته و ر  ن ایت  نتیجته   
شدر اس  که استنار مقامات کاتاال  به این حق برای  ستید  بته استتقد  ر  وضتعی       گرفته

 ساز مو ر عبو  عرا  گیرر.رعنوا  جدایی چا الملل بهتواند ر  حقوب بینفعلی نمی
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 مقدمه

الملل اس  کته ر  لصتوص   حقوب بین ۀشدها از هنجا های تثبی حق بر تعیین سرنوش  للق
جتور را ر. گستترر و هتد     الملتل و های زیاری ر  حقوب بینمصاریق و شرایط اجرای آ  بحث

در است . ر   شت بیستت  رستتشوش تحتو      ستدۀ ر   چشتمگیری  نحواصلی تعیین سرنوش  به
های فرری و تأمین آزاری منظو بهعنوا  اصل بنیارین بیست  این اصل به سدۀهای نشس  رهه

بشتش  های رو جنگ ج تانی او  و روم ال تام  د. ر  حقیق  این اندیشه ر  سا شجمعی مطرح 
 ةیند ب  گ استعما زرایی  ا ر  رهاطلب بور و ر  ن ای  شالورۀ فرهای جدایییا ی از جریا بس

 نظتام کته  الملتل او ، زمتانی  ر  واعت،، ر  فتررای جنتگ بتین     سال .بیست  هموا   سدۀشص  
عنوا  توجیته سیاستی   ک  رچا  فروپاشی شد، اصل تعیین سرنوش  بهسیاسی ا وپا ک  فرسورۀ

بترای   کتا   فت .  به ،های فکری متفاوت بورندرا  سیاسی که گار را ای مشربمو ر توجه متفک
های سیاستی ماننتد ویتد و ویلستو  و والریمیتر لنتین ر  عالتب بته اجترا ر آو ر           مثا  چ رر

 زمینته ر  ایتن   .(Schaefer, 1991: 45) اندها اشا ر کرررهای سیاسی لور به این اندیشهاندیشه
مندنتد، ولتی ر    از این حق ب رر« هاها و مل للق»ائل به آ  بورند که ه  ویلسو  و ه  لنین ع

رارنتد. ر  مقتام   معنای رعیق این واژگا  یا گسترۀ آن ا ا ائه نمتی  لصوصمقام اجرا تعریفی ر  
فلستفی متان، از عترا  رار  ایتن اصتل ر  متتن        ةعمل نی  مشکدت عملی ر  اجرای این اندیش

عنتوا  اصتل   صو ت غیرمستقی  بهن همه مف وم تعیین سرنوش  بهملل شد. با ای ةمیثاب جامع
لتا جی عترا     ۀملتل تحت  ارا    ةهایی که ر  عالب عیموم  ر  جامع اهنمای حاک  بر سرزمین

هتای ا وپتایی   گرفتنتد، متو ر توجته عترا  گرفت . مطتابق ایتن  ویکترر مستتعمرات رولت           می
ر  التیتا   « تعیین سرنوشت  » ةزمین  کررلو رر ر  جنگ ج انی او  به شرط فراه  شکس 
 1های پیروز عرا  گرفتند.رول 

تعیین سرنوش  مررما  تح  استعما  ر  منشو  ملتل   ةالملل روم، مسئلبا پایا  جنگ بین
د. شت مطترح   1945های ب  گ ر  کنفرانس سانفرانسیسکو ر  ستا    غ  مواض، عد تمتحد به

 ةن ستازما  و تیییترات شتگرفی کته ر  جامعت     تحو  راللتی ایت   ةواععی  آ  اس  که ر  نتیج
وجور آمدر بور، اصل تعیین سرنوش  با گذش  زما  به یکی از اصو  بنیارین نظت   الملل بهبین
عتدالتی ااتتی نظتام استتعما ی مجمت، عمتومی  ا بتر آ  راشت  تتا          المللی تبدیل شد. بیبین

ن ایت  بته ایجتار تیییترات      د کته ر  کنتصویب لصوص هایی  ا ر  این ای از عطعنامهمجموعه
 ةالمللتی ر  رو عضتی  عضایی بتین  ة وی 2ای ر  اجرای نظام استعما ی آ   وزگا  منجر شد.عمدر

 ,CIJ Recueil) «تیمتو  شترعی  » ۀیا پرونتد  3«کمیسیو  راو ی کنفرانس صلح ر  یوگسدوی»

___________________________________________________________________ 
1. Luizard, 1982: 364 
2. Dailler, 1970 : 38 

یت    ،شتور ( نیت  لوانتدر متی   Badinterراو ی بتدانتر )  ةکمیسیو  راو ی کنفرانس صلح یوگسدوی که کمیت .3
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نوا  یت  اصتل   علوبی نشا  رار که اعتقار حقوعی ر  مو ر پذیرش این اصل به( به102 :1992
 وجور آمدر اس .ج انی به ةالملل ر  صحنبنیارین حقوب بین

عنوا  هنجا ی پذیرفته شدر است  کته مطتابق    المللی، اصل تعیین سرنوش  بهبین ةر   وی
اجتماعی و اعتصاری لور حتق را نتد تتا    -ها برای تعیین اوضاع و احوا  سیاسیآ  تمامی للق

 1 ۀمتار  2ر  بسیا ی از اسنار ملل متحد، ماننتد بنتد    مسئلهسرنوش  لور  ا تعیین کنند. این 
نحتو مبتین ر    اعطای استقد  به ممال  و مررما  تح  استعما  به ةمنشو  ملل متحد، اعدمی

(، میثاعین UN Doc. A/4684: 1961) 1960 رسامبر 14مجم، عمومی مصوب  1514 ةعطعنام
المللتی  حقتوب متدنی و سیاستی و میثتاب بتین     المللی )میثاب بین 1966المللی حقوب بشر بین

میثتاب   1 ۀانعکاس یافته اس . ر  ایتن معنتا متار    نوعیبهحقوب اعتصاری، اجتماعی و فرهنگی( 
ها بر تعیین سرنوشتشتا  بتر   المللی حقوب مدنی و سیاسی با تأکید روبا ر بر حق تمام مل بین

ا حق را ند تتا آزارانته شترایط سیاستی     همطابق با این حق، للق»ن د که این امر م ر تأیید می
این حتق ر    .«اعتصاری، اجتماعی و فرهنگی رس  یابند ةلور  ا تعیین کنند و آزارانه به توسع

الملل ر  ا تباط با  وابط روستتانه  اصو  حقوب بین ر  لصوصتعریف تجاوز و اعدمیه  ةعطعنام
مجم، عمومی ملتل   2526 ةعطعنامها مطابق با منشو  ملل متحد که ر  و همکا ی میا  رول 

 در اس .شمنعکس  ،1متحد آمدر
، بتر ایتن   است  الملتل  تعریف تجاوز ر  حقوب بین ر  لصوصکه  1514 ةعطعنام ةر  مقدم

شور و ها میهای جمعی موجب تشدید ر گیریکه از بین برر  آزاری شدر اس حقیق  تأکید 
ها حق بتر تعیتین سرنوشت  لتور  ا را ا     لقتمامی ل»را ر که بیا  می 2 ۀبر این اساس ر  مار

توانند آزارانه شرایط سیاستی لتور  ا تعیتین کتررر و ر  کمتا       باشند و مطابق این حق میمی
همتین   بتر ایتن  افت و   .«آزاری توسعة اعتصاری، اجتماعی و فرهنگی لتور  ا تحصتیل نماینتد   

سیاسی، اعتصاری، اجتماعی  ناکافی بور  سطح آمارگی»کند که عطعنامه بر این نکته تأکید می
« عنوا  توجی ی برای به تألیر اندالتن استتقد  آن تا استتفارر شتور    یا آموزشی هرگ  نباید به

ها ر  این مو ر نباید غافل شد. ر  زمتا  تصتویب ایتن    نظر رول (. با این همه از التد 3 ۀ)مار
د که بیتانگر  شن مارر ابراز محتوا و گسترۀ ای لصوصها ر  مشتلفی از سوی رول  هایمارر نظر

ر  مقتام   .(Kaikobad, 1996: 15المللی ر  برابر این اصل بور )بین ةتفاوت  فتا ی اعضای جامع
ینتد بت  گ استتعما زرایی بته استتقد       اها ر  اجترای فر بسیا ی از رول  1970 ةعمل، ر  ره

                                                                                                                                        
ر  بترای کنفترانس    1991اوت  27اعتصتاری ا وپتا ر     ةشتو ای وزیترا  جامعت   ا گا  راو ی بور که از ستوی  

ع در راش . ایتن کمیستیو  راو ی ر     بر«  وبر بدانتر»بحرا  یوگسدوی تشکیل شد و  یاس  آ   ا  لصوص
نظتر مشتو تی صتار      15های یوگسدوی ستابق،  میا  جم و ی ةحقوعی ناشی از منازعۀ لصوص مسائل عمد

 Pellet,  1992: 220-238 : .کعملکرر این کمیسیو  ر. ر  مو ر کر

1. Sahovič, 1972, tome 137: 251 
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ریتوا    ،عضتایی  ةویت الملتل شناستایی شتدند. از منظتر      بتین  ةعنوا  اعضای جامع سیدند و به
عنوا  یکی از هنجا های حقتوب  وجور حق بر تعیین سرنوش   ا بهبر المللی رارگستری نی  بین
. ر  ایتن  کترر تأکید  1971نامیبیا ر  سا   لصوصالملل موضوعه ر  نظر مشو تی لور ر  بین

  ستیاب  هتا  ا ر نظر مشو تی رارگار ج انی با عبا اتی  وشن، اعما  حق تعیین سرنوش  للتق 
 .(ICJ Report, 1971: para52) کرراستعما زرایی تأیید 

حقوعتدانا    ةفراتر از سیاب استعما زرایی، محتوا و گسترۀ این اصل بسیا  مو ر بحث و مناعشت 
طلبی کته بته ایتن    های اعلی  جداییبا این همه ک  نیستند گرور .(Bassiouni, 1971: 102) اس 

و آ   ا تتوجی ی بترای    ررکتر ا ضتی رولت  متار  استتنار      اصل برای به چالش کشتید  تمامیت   
تتوا  بترای    ور. ر  این چا چوب متی اند که گار از بستر صرفاً راللی فراتر میهایی رانستهلشون 

 کاتانگتا  و 1(، بیتافرا International Commission of Jurists, 1972: 42مثا  به متو ر بتنگدرش )  

(1962: 405 Lemarchand,اشا ر )       کرر. ر  ج ا  امروز تتدش بترای  ستید  بته لورمشتتا ی و
 :Johnson, 1978) فریقای جنتوبی آو  2های جیرافیایی چو  لاو میانهتعیین سرنوش  از محدورر

شد، فراتر  فتته است  و   های کدسی  تعیین سرنوش  شنالته میعنوا  مثا ها به( که سا 887
 ) (، ا یتترر Cantarow, 1979: 64) تیمتو  شترعی  طلتب ر   هتای شو شتی و جتدایی   امروزر گترور 

93:Shermann, 1980 4، کررستتتا 3(، تتتایوا( ایرلنتتد شتتمالی ،Hume, 1980: 300 کبتت ،) 

(Thibodeau, 1979: 179  ستورا  جنتوبی ،) (120-Gray, 1971: 108  تبت ،)و صتحرای غربتی    5
(Hodges, 1980: 42 برای  سید  به استقد  مطلوب لور به این اصل )کنند.استنار می 

است  کته آیتا ر  وضتعی       پرستش به ایتن   گوییحاضر ر  پی پاسشتحقیق ر  این چا چوب، 
صو ت عتانونی و مشتروع بته اعمتا  حتق تعیتین       تواند بهالملل ایال  کاتاال  میکنونی حقوب بین

  الملل استتنار کنتدب بته تعبیتر ب تتر، آیتا مقامتات ایالت        سرنوش  لور ر  عالب عواعد حقوب بین
طناب ا تباط لور با پارشتاهی استپانیا   « جدا شد  یکجانبه»توانند با استنار به حق بر کاتاال  می
و تمامی  ا ضی و یکپا چگی سیاستی ناشتی از نظت  حقتوب اساستی ایتن کشتو   ا         نند ا عط، ک

الملتل، بایتد رو مستئله    م   ر  عالتب حقتوب بتین    پرسشناریدر انگا ندب برای پاسخ رار  به این 
او ، تعیین معنا و گسترۀ کنونی حق بر تعیین سرنوش  و مشتش    ة: مسئلشورحلیل و ا زیابی ت

ر  روم  ةتوا  از حق بر جدایی ر  شرایط لاص سشن گف ب مسئلر  این نکته اس  که آیا میکر
استتقد    ةاعتدم یکجانبت   با ۀای ر الملل امروز عاعدراین سؤا  اس  که آیا ر  حقوب بین لصوص

___________________________________________________________________ 
 Forysth, 1969: 155 : .کبیافرا  ةلئمس ۀبا ر  .1

 O’Neill, 1980: 137 : .کبرای ابعار کلی بحرا  تعیین سرنوش  ر  لاو میانه ضمن مناب، ریگر  .2

 Chiu, 1972: 599 : .کر  مو ر تایوا  ضمن مناب، ریگر  .3

 Edmonds, 1971: 87 : .کطلبی ر  کررستا  ر  مو ر ابعار عمومی استقد  .4

 Van Praag, 1979: 279 : .کتب   ةلئر  مو ر حق تعیین سرنوش  و مس .5
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ای کته  را ر، و ر  صو ت مثب  بور  این سؤا  بترای معتبتر بتور  چنتین اعتدام یکجانبته       وجور
گیتری  عنتوا  نتیجته  جدید اس ، چه شرایط حقوعی الزم اس ب ر  ن ای  بته  یمتضمن تولد رولت

هتای موجتور   شرطرلیل میایرت با پیشکه اعدم استقد  کاتاال  به شداین فرضیه بر سی لواهد 
تتوا  پتذیرف  کته تمامیت      المللی است  و نمتی  الملل امروز میایر با هنجا های بینر  حقوب بین

 ا ضی رول  اسپانیا از  هگذ  استقد  منج  ایال  کاتاال  مو ر لدشه عرا  گیرر.
 

 المللها در حقوق بینجوی معنا و گسترۀ حق بر تعیین سرنوشت خلقودر جست

شور، مقصور حتق فترر یتا گروهتی از افترار بترای       یکه به حق بر تعیین سرنوش  اشا ر مزمانی
لواهند برای سیر لور ر  حا  حاضر یتا ر  آینتدر ر    تعیین  اهی اس  که این فرر یا گرور می

های مشتلفتی  ا ر  برگیترر و اعمتا     تواند افرار و چا چوبپیش گیرند. این مف وم گستررر می
تواند به ایجار ی  رول  مستتقل و برلتو را    الملل میبین ةجامع ةعانونی و مشروع آ  ر  عرص

 . شوراز حاکمی  منجر 
نظر مشو تی صحرای غربی بته بععتد ریگتری از ایتن      ۀالمللی رارگستری ر  پروندریوا  بین

و ر   اس مف وم اشا ر کررر اس  که همانا ضرو ت توجه به ا ارۀ آزار مررما  موضوع این حق 
شور که این حقیق  که مجم، عمومی ر  موا ری از مراجعه این چا چوب به این نکته اشا ر می

متان، از   ،عمومی ساکنا  ی  سرزمین برای تعیتین سرنوشت  لتوررا ی کتررر است       یبه آ ا
از نظتر   .(ICJ Report, 1975 : para 59هتا نیست  )  آزار ساکنا  این سرزمین ۀاهمی  الذ ا ار

نطبتق بتا ا ارۀ آزار متررم صحراست      اساستی ضترو ت اعتدام م    ةریوا ، ر  این پرونتدر مستئل  
(Simpson, 1996: 255که ر  این عضی )توانند تصمی  بگیرند یتا رولت  جدیتدی    مشش  می ة

وضتعی  لتویش    ةتشکیل رهند یا به پارشاهی مراکش ملحق شوند یا همچنا  مایتل بته ارامت   
 اسپانیا باشند.   ۀعنوا  مستعمربه

بایتد میتا  رو بععتد از ابعتار      ،شتور   استنار میکه به حق تعیین سرنوشطو  کلی، زمانیبه
بته   (تعیین سرنوش  راللی)ر: بععد راللی و بععد لا جی. بعد نشس  کراجرای این حق تفکی  

حقوب سیاسی و اجتماعی مررما  ی  سرزمین اشا ر را ر که براساس آ  افترار ستاکن بتدو     
. ر  مقابل، ر  بععد لا جی تعیین کنندها حقوب لور  ا اعما  میرلال  لا جی ریگر حاکمی 

شتور.  سرنوش  به استقد  یا جدایی عانونی ی  مررم ر   ابطه با حاکمیتی ریگتر مربتوط متی   
ابراز راشته اس ، اساساً رو نستشه از تعیتین سرنوشت  وجتور      1«ما تی کاسکنمی»که همچنا 

شتوند  کتدیگر ارغتام متی   ر  عمل بتا ی  ،کنندرا ر که اگرچه به لحاظ نظری با یکدیگر  عاب  می
(Koskenniem, 1994: 249). از « لتوب » ةالملتل، یت  نستش   مطابق نظر این متفکر حقوب بین

___________________________________________________________________ 
1. Martti Koskenniemi 
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طرفتی است  و ریگتری    تعیین سرنوش  وجور را ر که نماری از برتری اصل رموکراستی و بتی  
رانستتن  ا گرایانه، ان واجویانه و مستثنملی غرای که ر  پی بیدا  کرر  « چندا  لوبینه»نسشة 

کته  الملل زمتانی معمو  ر  حقوب بینطو  بهگروهی از عواعد عمومی حاک  ر  ی  کشو  اس . 
مقصور تعیین سرنوش  لا جی اس  کته بعتد راللتی     ،شوراز تعیین سرنوش  سشن گفته می
که گف  فراتر از این مدحظه باید  .(Hipold, 2012: 49گیرر )تعین سرنوش   ا نی  ر  لور می

گیرنتد:  طو  اساسی رو عنصر ر  معتر  آستیب عترا  متی    ین سرنوش  از بعد لا جی بهر  تعی
الملل اس  و اثبات آ  حمای  از حاکمی  ملی )که بنا به تعریف یکی از مبانی اصلی حقوب بین

 ةیند استتعما زرایی ر  رهت  افر ةنیازمند مقدمات نیس ( و ریگری حقوب استعما ی که ر  نتیج
یشتین ر  متو ر عتانونی بتور  و مشتروعی  آن تا ترریتد وجتور را ر. ر          شص  و هفتار عر  پ

حق تعیین سرنوش  بر این حقوب استتعما ی وجتور    ةشرایطی که ر  مو ر روم ترریدی بر غلب
 تررید جدی وجور را ر.« هاحاکمی  رول »ندا ر، ر  مو ر او  برای ناریدر گرفتن حق م   

 

 ن سرنوشتحقوقی حق بر تعیی ةجوی خصیصودر جست

ویتژر  های تح  استعما  بر تعیین سرنوش   یشه ر  منشو  ملل متحد و بههای حق للق یشه
تکتوین منشتو  ملتل متحتد تتا زمتا         ةاین ستند م ت  را ر. ر  بر ستی تا یشچت     55و  1موار 
 ۀمار 2شور. ر  واع، مطابق بند اثری از آ  مشاهدر نمی« رامبا تن اُکس»نویس کنفرانس پیش

هتا  ا بتر مبنتای اصتل     میا  مل  ة وابط روستان»و  ملل متحد، سازما  ملل متحد باید منش 1
منشتو  ملتل    55 ۀتوسعه رهد و ر  عین حا  متار « ها)...(برابری حقوب و تعیین سرنوش  للق

 را ر:صراح  اظ ا  میمتحد به
هتا،  میتا  ملت    آمی  و روستانهبا هد  ایجار شرایط ثبات و  فار الزم برای  وابط مسالم »

هتا، ستازما  ملتل متحتد )...(     مبتنی بر احترام به اصل برابری حقوب و تعیتین سرنوشت  للتق   
هتای بنیتارین همته،    اعتصاری و اجتماعی،  عای  ج انی حقوب بشر و آزاری ةپیشرف  و توسع

 .«بدو  تبعیض از حیث نژار، جنسی ، زبا  یا مذهب )...(  ا ا تقا لواهد بششید

 ةهای متعدری که از سوی مجمت، عمتومی ملتل متحتد ر  لصتوص مستئل      طعنامهر  میا  ع
، حداعل باید به سه عطعنامه اشتا ر کترر کته بته گمتا  متا       1استعما زرایی به تصویب  سیدر اس 

هتای  به شرایط حقوعی اساسی این نوع حق بر تعیین سرنوش  اشا ر را ر. این عطعنامته   وشنیبه

___________________________________________________________________ 
برلتو را    آو های مجمت، عمتومی ملتل متحتد از عتوت الت ام      این حقیق  که عطعنامه با وجوراکر اس   شایا  .1

هتای صتار ر از   ای از رکترین بر این باو  اس  که محتوای بستیا ی از عطعنامته  درمنیس ، با این همه بشش ع
است .   ناپتذیر المللی را ای آثا  حقوعی و سیاستی انکا  بین ةرلیل انعکاس نظر بشش م می از جامعاین ن ار به

 Sloan, 1991: 53 : .کر  این مو ر 
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اعطتای استتقد  بته ممالت  و مررمتا  تحت  استتعما          ر  لصوصه اند از: اعدمیاساسی عبا ت
 1803 ةعطعنامت  1شور.( که از آ  تح  عنوا  منشو  ب  گ استعما زرایی یار می1514 ة)عطعنام
ها و مناب، طبیعی آن تا کته   ها بر ثروتحاکمی  رائمی للق لصوصر   1962رسامبر  14مصوب 

اصتو    ر بتا ۀ ؛ و ر  ن ایت  اعدمیته    ور کتا  بته   رولت   ملی و  فار مررما  آ ةباید به سور توسع
ها مطابق با منشو  ملل متحتد کته   الملل  اج، به  وابط روستانه و همکا ی میا  رول حقوب بین

 2ملل متحد توسط مجم، عمومی این سازما  به تصویب  سید. 2625 ةر  عالب عطعنام
ن و عاط، است  و ر  آ  مبتانی حتق    کامدً  وش 1514 ةمحتوای عطعنامة او  یعنی عطعنام

 معین شدر اس . این عطعنامه ر  عتین « هاتمامی للق»عنوا  حقی برای بر تعیین سرنوش  به
توانتد  گتار نمتی  کند، عدم آمارگی سیاسی، اعتصاری، اجتمتاعی و آموزشتی هتی    حا  تأکید می

گونته   مه این عطعنامه هتر ها باشد. با این هتوجی ی برای تألیر ر  اعطای استقد  به این للق
ر. کتر ها  ا ممنوع متی ج ئی یا کلی به یکپا چگی ملی و تمامی  ا ضی رول  ةتدش برای لدش

و  1514 ةالملل به این نکتته اشتا ر کتررر است  کته عطعنامت      رکترین حقوب بینزمینه ر  این 
اند کته  نیار ن اررالملل بالمللی حقوب بشر، سنگ بنای این اندیشه  ا ر  حقوب بینمیثاعین بین

حق غیرعابل تررید تعیین سرنوش  صرفاً ر  مو ر استعما  و سلطة لا جی عابتل اعمتا  است     
(Espiel Gros, 1979: para 56). 

 ،ر  کنا  این مسئله، حقوب اعتصاری که ر  مف وم حق بتر تعیتین سرنوشت  ن فتته است      
افته است . ایتن حتق کته عنصتر      ر  مف وم حاکمی  رائمی بر مناب، طبیعی انعکاس ی  وشنیبه

 1803و  1314م ت    ة، ر  رو عطعنامس ها بر تعیین سرنوش  اعتصاری آن ابنیارین حق للق
هتای تحت    للتق »مجم، عمومی ملل متحتد انعکتاس یافتته است . مطتابق ایتن رو عطعنامته        

ق  ونتد و تحقت  شتما  متی  نف، انحصا ی و مستقی  این مناب، پیش از استتقد  بته  ای «استعما 
 اعتصاری آن ا بر این مناب، شرط تحقق کامل تعیین سرنوش  آن اس . ةسلط

اس  که با  1970مجم، عمومی مصوب  2625 ةعطعنام زمینهکلیدی ر  این  ةسومین عطعنام
بتا اجمتاع بته تصتویب       «الملل ر  مو ر  وابط روستتانه اعدمیه  اج، به اصو  حقوب بین»عنوا  

ها بترای تعیتین سرنوشت     این عطعنامه متضمن حق تمامی مل مجم، عمومی ملل متحد  سید. 
گونته مداللته لتا جی است . از نگتار رکتترین        سیاسی، اعتصاری، اجتماعی و فرهنگی بدو  هتر 

شور و حتی فراتر از آ ، گروهی آو  تلقی میعنوا  مجموعه هنجا های ال اممحتوای این عطعنامه به
 .(Brownlie, 2000 : 513اند )الملل یار کررر  حقوب بینعنوا  مصاریق عواعد آمرر راز آ  به
 

___________________________________________________________________ 
 ی مشالفی به تصویب  سید.أی ممتن، بدو  هی   أ  9ی موافق و أ  89این عطعنامه با  .1
به مناسب  پنجاهمین سالگرر تأسیس ملتل متحتد ر     1995اکر اس  که محتوای این عطعنامه ر  سا   شایا  .2

 A/RES/ 50/6, 9 Nov. 1995- در اس :شتکرا   ای ریگر تقریباً عیناًعالب عطعنامه
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 دارندۀ حق تعیین سرنوشت «خلقِ»بازخوانی معنای . 1
آمدر اس . ر  حقیق  نشستین اعما  م   ایتن   2625 ةعطعنام ةاعدمی ةر  مقدم «للق» ۀواژ

 لو ر:مذکو  به چش  می ةاعدمی 5واژر ر  پا اگرا  او  اصل 
ها که ر  منشو  ملل متحد آمتدر است ،   ری حقوب و تعیین سرنوش  للقمطابق اصل براب»

ها حق را ند تا بدو  مدالله لا جی آزارانه شرایط سیاسی لور  ا تعیتین کتررر و   تمامی للق
ایتن حتق  ا    انتد مکلتف هتا  اعتصاری، اجتماعی و فرهنگی رس  یابند و تمامی رولت   ةبه توسع

 «سند.مطابق مقر ات منشو  به  سمی  بشنا
رو مف وم متفاوت و جتدا از هت    « للق»و « رول »شور، رو مف وم مدحظه می کههمچنا 

« اعتصتاری، سیاستی و فرهنگتی    ةتوستع »و « للتق »میا  مف توم   ،هستند و بنابر آنچه گذش 
تمتامی  »شتدر است  کته    پذیرفتته  ۀتنگاتنگی وجور را ر و بر این اساس ایتن یت  عاعتد    ة ابط
« للتق »سرنوش  برلو را ند. با این همته بایتد پتذیرف  کته اصتطدح       از حق تعیین« هاللق

کتا   توانتد بته  گستررر و عام اس  که ه  ر  سیاب استعما زرایی و ه  جدا از آ  می یاصطدح
کنتد  برای مثا  پروفسو  آند سو  ر  این متو ر لاطرنشتا  متی    .(Sukovid, 1972: 323)  ور
(Anderson, 2012-2013: 350-353 که ) رو مف وم مج ا هستند و « للق»و « رول »رو مف وم

بتا  « هتا کشتی لتا جی از للتق   سلطه کشید  و ب ترر  زیر به»فراتر از چا چوب استعما زرایی، 
لا ج از چا چوب استعما زرایی نی  « للق»معنا که مف وم منشو  ملل متحد میایرت را ر. بدا 

هتای  جتدا از وضتعی   « کشتی لتا جی   ررسلطه و ب»های ناظر بر عابل طرح اس  و ر  وضعی 
 .استعما ی این مف وم عابل اعما  اس 

 سد. ر  هر مو ر کته وجتور   می نظربهکامدً منطقی و منظ   2625 ةسالتا  راللی عطعنام
ر و شتو متی  تثبیت  الملل پذیرفته شور، حق تعیین سرنوش  برای آنا  ی  للق ر  حقوب بین

غیر از آ  عابل تصو  اس . با ایتن همته اعمتا  حتق تعیتین       این ه  ر  سیاب استعما زرایی یا
سرنوش  ر  سیاب لا ج از وضعی  استعما ی متفاوت از اعمتا  ایتن حتق ر  متوا ر نتاظر بتر       

 ا هتای لاصتی   شرایط و محتدوری   2625 ةعطعنام 7استعما زرایی اس . ر  واع،، مطابق بند 
 نظر گرفته شدر اس . مطابق این بند:های غیراستعما ی ر  برای اعما  این حق ر  وضعی 

سا  تفسیر نشواهد شد که مجوزی باشد برای هر ی  از مقر ات و بندهای سابق بدینهی »
صو ت ج ئی یا کلتی بته تمامیت     اعدامی که مقصور از آ  آسیب زر  یا لدشه وا ر آو ر ، به

 «های را ای حاکمی  و مستقل)...(ا ضی رول 
هتای را ای حاکمیت  و   شور، این عاعدر ر  مو ر رول رر مدحظه میآنچنانکه که ر  این ما

هتا  شترط حفاظت  از تمامیت  ا ضتی رولت       نتوعی بهتوا  آ   ا مستقل عابل اعما  اس  و می
شتور  یکجانبه اعدم استتقد  لحتاظ    ةر  لصوص هر اعدمی شرطپیشعنوا  رانس  که باید به
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Anderson, 2012-2013: 352)).  توا  گف  که حق مطلقتی بترای جتدایی وجتور     نمیبنابراین
استثنایی ماننتد  اهکتا  آلتر و     ۀالعارلاص و ر  موا ر فوب هایشرطپیشرا ر و تن ا با  عای  

 1تواند مو ر پذیرش عرا  گیرر.می چا ر  ارآلرین 
 

 ها بر جدایی در چارچوب غیراستعمار حق خلق. 2
رهد کته آیتا   پاسخ نمی  وشنیبه پرسشبه این  ،ذش که پیشتر از نظر گ 2625 ةعطعنام 7بند 

صو ت یکجانبه وجور را ر یتا لیترب ایتن    های استعما ی حق اعدم استقد  بهلا ج از وضعی 
عدم شفافی  ر  نگا ش این مارر شاید  یشه ر  این واععی  راشته باشد کته ر  زمتا  نگتا ش    

ی  واحتد سترزمینی  ا    ةم استقد  یکجانباین اعدمیه ر  مو ر شرایط استثنایی که بتوا  اعد
نشتا    2625 ةعطعنام ةها وجور نداشته اس . کا های مقدماتی ت یتوافقی میا  رول  ،پذیرف 

ها رول برلی از ی  سو  ؛رهد که مواض، گار بسیا  متناعضی ر  این مو ر وجور راشته اس می
انتد و از ستوی ریگتر،    اعدمیته بتورر  صو ت یکجانبه ر  این به «حق بر جدایی»موافق گنجاند  

های بلوک سابق کمونیستی چنتین  اند. برای مثا  رول هایی با این حق کامدً مشالف بورررول 
استتقد  یتا    ةکررند که حق بر تعیین سرنوش  مشتمل بر حق ااتی اعدم یکجانبت استدال  می

 .(Buchheit, 2000: 91جدایی اس  )
اشکا  متفاوتی بترای تعیتین سرنوشت      2625 ةعطعنام 4بند  ، مطابق باگفتی  کههمچنا 

ایجار ی  رول  را ای حاکمی  و مستقل، مشا ک  آزارانته   ؛لا جی ی  للق عابل تصو  اس 
یا ارغام ر  ی  رول  مستقل و ر  ن ای  هر وضعی  سیاسی ریگر که منطبق با ا ارۀ آزار ایتن  

هتای استتعما ی یتا    جترای ایتن اصتل ر  وضتعی     مررما  باشد. این عطعنامه به هی   و میا  ا
 ستد ایتن ستکوت تتا حتدی تعمتدی باشتد.        می نظربهغیراستعما ی تفاوتی عائل نشدر اس  و 

ر  ایتن متو ر    2625 ةعطعنام 4توا  با عنای  به اطدب بند رشوا ی میحقیق  آ  اس  که به
 د.های استعما ی و غیر استعما ی عائل به تفکی  شلاص میا  وضعی 

هما  حقتی  ا   2625 ة، عطعنامغیرمستقلهای غیراستعما زرر یا بنابراین ر  لصوص للق
های تح  استعما  از آ  برلو را ند. با این همه این حتق بایتد ر    کند که للقبه آن ا اعطا می

المللی بر بین ةکه  ویر. آنچنا شواین عطعنامه تفسیر  7چا چوب شرط حمایتی مذکو  ر  بند 
هتتای جتتدایی یکجانبتته ر  وضتتعی  ةایجتتار یتت  رولتت  جدیتتد ر  نتیجتت ،کنتتدأکیتتد متتیآ  ت

ر  واعت،   .(Crawford, 2007: 330غیراستعما ی محصو  ی  وضعی  کتامدً استتثنایی است  )   
 یینتد جتدایی عبتا ت است  از ایجتار واحتد      ااشا ر کررر اس ، فر« ما سلو کوهن» کههمچنا 

مین و جمعی  ساکن ر  آ  از ی  رول  موجور، بتدو   مستقل از  هگذ  جدایی بششی از سرز

___________________________________________________________________ 
1. See: S. F. Van Den Driest, 2015: 338; D. Jacobs, 2011: 804; J. F. Escudero Espinosa, 2017:166-167.  
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هایی چو  بتنگدرش،  توا  به مثا ر  این معنا می .(Kohen, 2006: 3 ضای  رول  الیرالذکر )
 1ر.کتر نگترو، استلووانی، صربستتا  و کتوزوو اشتا ر      ا یترر، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مونتته 

گروهتی از حقوعتدانا  بتر ایتن بتاو        2625 ةحقیق  آ  اس  که از هما  آغاز تصویب عطعنام
اصل تعیین سرنوش   ا بته متوا ر استتعما زرایی     2625 ةنگا ش و  وح عطعنام ۀبورند که شیو

 یشه ر  این « طلبانهجداییضد »این نگار  .(Gros Espiel, 1979: para 60رر اس  )کرمنحصر 
های مستتقل لطمته وا ر   ی رول واععی  راش  که با وعوع جدایی به مرزها و سالتا های سیاس

ج تانی   ةهای عضتو جامعت  شد و این لور نقض اصل تمامی  ا ضی و استقد  سیاسی رول می
 فت . بته   این اساس این مدحظه محدوریتی بر حق تعیتین سرنوشت  متی     ف . برشما  میبه

حق بتر  »عار  توا  م ا نمی« حق بر تعیین سرنوش »تعبیر ب تر، فراتر از سیاب استعما زرایی، 
از آنجا که حقوب  2کنندالمللی تأکید میرانس . با این همه گروهی از حقوعدانا  بین« استقد 

طرفانته را ر، نته ایتن وضتعی   ا ممنتوع      الملل نسب  به اعدم استقد  یکجانبه حال  بتی بین
 ر.را ای ر  آ  لصوص مقر  میکند و نه عاعدرمی

هتای  لملتل حتق بتر جتدایی یکجانبته  ا تن تا ر  وضتعی        اواععی  آ  اس  که حقوب بین
 ةشناسد. ریوا  عالی کانتارا ر  عضتی  استثنایی ر  ا تباط با حق تعیین سرنوش  به  سمی  می

تواند مستتقل از عتانونی بتور  یتا عتانونی      الملل میحقوب بین»رر اس  که کرکب  لاطرنشا  
 ا با پذیرش یت  واععیت  سیاستی وفتق      های منت ی به ایجار ی  رول  جدید، لورنبور  گام

ر، گیرها و توسط مررم با موفقی  انجام . بر این اساس، اگر ی  جدایی ر  عمل ر  لیابا «رهد
بررر شد کته ر    کا بهکب  این استنتاج نی   ةتواند به ایجار رول  جدید منجر شور. ر  عضیمی

 ةش استتقد  توستط ریگتر اعضتای جامعت     ها با پتذیر العارر ممانع  از استقد  رول موا ر فوب
. ر  این مو ر ریتوا  عتالی کانتارا بته ایتن      شورتواند شناسایی ج انی، استقد  رول  جدید می

الملتل، بته رالیتل عملتی، بته      عابلی  حیات ی  رول  ر  جامعته بتین  »نتیجه  سیدر اس  که 
 Supreme Court of Canada, Secession of) «هتتای ثالتتث بستتتگی را رشناستایی رولتت  

Quebec, 1998: para 141)، رانتی  تن تا ر  برلتی شترایط لتاص تع تد بته عتدم         می هرچند
طترح متوار کمیستیو      41 ۀشناسایی برای ی  رول  جدید وجور را ر که ایتن متوا ر ر  متار   

ها برای اعما ِ متشلفانته  المللی رول ولی  بینئالملل سازما  ملل متحد ر  مو ر مسحقوب بین
 ةمشش  به تع تد بته عتدم شناستایی رولتتی کته ر  نتیجت        طو بهر اس . با این همه دشاکر 
ای نشدر است . ر  واعت،، مطتابق نت  ایتن متارر       وجور آمدر، اشا راستقد  به ةیکجانب ةاعدمی
الملتل ر   های ناشی از نقتض جتدی حقتوب بتین    اند تا از شناسایی وضعی ها متع د شدررول 

___________________________________________________________________ 
 Hilpold ,2012 : .کویژر ر  مو ر کوزوو به .1

 .11-45: 1387ع ی ی،  : .کله به زبا  فا سی ئهمچنین برای تحلیل مس
2. Olivier Corten, 2006 : 233 
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کمت  و   ةالملل لوررا ی کننتد و از ا ائت  گفته کمیسیو  حقوب بینطرح پیش 40 ۀمعنای مار
 ,A/RES/56/83) طترح کمیستیو (   41ۀ متار  2پرهی ند )بنتد  بمساعدت به حفظ این وضعی  

الملتل بترای   آمرر به ایجار ی  تع د ر  برابر کل جامعه بتین  ۀسا ، ی  نقض عاعدبدین .(2001
های ناشی از . این تع د به عدم شناسایی وضعی رشوپرهی  از شناسایی چنین وضعی منجر می

ها را ر و تصمیمات مراج، عمومی رول  ةموا ر جدی تع دات ناشی از عواعد آمرر  یشه ر   وی
 :ICJ Reports, 1986المللی رارگستری نی  بر آ  تأکیتد کتررر است  )   عضایی مانند ریوا  بین

para 126). کوزوو بر ایتن نکتته م تر     ر  لصوصمشو تی المللی رارگستری ر  نظر ریوا  بین
الملل مان، از آ  نیس  که مررمانی ر  رالل یت   تأیید ن ارر اس  که هی  چی  ر  حقوب بین

شتور و  با این همه ریوا  چندا  به مسائل اساستی وا ر نمتی   کنند.رول  اعدام به اعدم جدایی 
هتای  دیتد لتا ج از وضتعی    هتای ج ینتد ایجتار رولت    االملتل ر  متو ر فر  شروط حقتوب بتین  

های مجمت، عمتومی ر    لور  ا محدور به پرسشفقط رهد. ریوا  غیراستعما ی  ا توضیح نمی
شور که آیا حقی بر اعدم استقد  کند و وا ر این مسئله نمیمی گرفتهانجاممو ر نقض تع دات 

آ   ا بته اعتبتا  یتا     توا  ر  صو ت اثبات چنین حقییکجانبه وجور را ر یا لیر و اینکه آیا می
به گما  ما ریوا  ر  این پرونتدر ایتن    1ای تسری راربعدم اعتبا  چنین اعدم استقد  یکجانبه
ینتد ایجتار   االملتل ر  متو ر فر  لوبی شرایط حقوب بینموععی  لوب  ا از کف رارر اس  که به

 .کند ها لا ج از سیاب استعما زرایی  ا  وشنرول 
استتقد    ةکه عدم مشتروعی  یت  اعدمیته یکجانبت     مسئله  به این از سوی ریگر، با عنای

آمرر صو ت گرفته باشد، باید یارآو  شد حفظ تمامیت    ۀصرفاً بستگی به آ  را ر که نقض عاعد
حفتظ   ۀای آمرر رانس . ر س  است  کته عاعتد   توا  عاعدرا ضی ی  کشو   ا ر  این معنا نمی

حد اکر شدر و ر  عالب ریگر هنجا های حقوعی ماننتد  ها ر  منشو  ملل متتمامی  ا ضی رول 
( یا من، توسل به زو  یا ت دیتد بته   Malcolm, 2003: 443ها )من، مدالله ر  امو  راللی رول 

مربتوط بته  وابتط     فقتط ( مو ر حمای  عرا  گرفتته است ، ایتن عاعتدر     Corten, 2011: 89آ  )
 .کررا  به آ  استنار تورولتی نمیشور و ر   وابط ر و می الدولیبین

هتای  گررر که رولتی که استاندا رهای حقتوعی و آزاری از آنچه گفته شد چنین مستفار می
اش ر  برابر الملل از تمامی  ا ضیمحق اس  تا نظ  حقوعی بین ،مررما  لویش  ا پاس راشته

صراح  ابتراز  المللی بهگونه اس  که برلی حقوعدانا  بینهای احتمالی محافظ  کند. ایننقض
« اشتضمین ستدم  مرزهتایش و نیت  حفتظ استتقد  سیاستی      »اند که چنین رولتی از راشته
 .(Buchheit, 2020: 91-92مند لواهد بور )ب رر

 

___________________________________________________________________ 
1. See: Marcelo Kohen, ASIL Proceeding, 2013: 218-219; Urrutia Libarona, 2012: 123; Gattini, 2013: 239. 
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 عنوان آخرین راه چارهیک خلق غیراستعماری به ةجدایی یکجانب

مطتابق بتا اصتل    تعیین سرنوش  این نکته  ا برای هر رولتتی کته    ر  لصوصالملل حقوب بین
کنتد کته تمامیت  ا ضتی یتا      تضتمین متی   ها  فتا  کنتد، برابری حقوب و تعیین سرنوش  للق

ر ستتی  یکپا چگی سیاسی آ   ا پاس را ر. ر  مقابل اگر نمایندگی تمامی مررمتا  ستاکن بته   
ی اگونته میا  این مررما  تبعیض گذاشته شور، به «نژار، عقیدر یا  نگ»ر یا براساس گیرانجام ن

توانند چش  میایر با اصل تعیین سرنوش  راللی عمل شدر اس ، و ر  نتیجه چنین مررمی می
 به تعیین سرنوش  لا جی راشته باشند. 

که ر  «  نگ»و « اعتقار»، «نژار»الملل با اجماع پذیرفته اس  که واژگا  رکترین حقوب بین
 ,Cassese، عرفی و مذهبی اس  )به معنای تبعیض نژاری، زبانی، فرهنگی، این شرط آمدر اس 

رارر اس . « بدو  هر نوع تبعیض»ر  حا  حاضر این جمله جای لور  ا به عبا ت  .(78 :1991
برای از بین برر  هر نتوع   1945پنجاهمین سالگرر تأسیس ملل متحد ر  سا   ةاعدمی 1 ۀمار

به عبا ت زیتر رارر است :    جای لور  ا«  نگ»یا « اعتقار»، «نژار»اب ام ر  مو ر تفسیر واژگا  
سا  این نکته مو ر تأکید عرا  گرفته اس  که بدین«. تبعیضی گونه برابری حقوب )...( بدو  هر»
وسیعی از  رامنةعلیه ی  للق غیرعابل پذیرش اس . این عبا ت میدا   ا برای  تبعیضگونه  هر

از تبعیض سیاسی، فرهنگی  موا ر نقض حقوب بنیارین ی  گرور انسانی ر  ابعار مشتلف آ  اع 
کند. بایتد  کشی باز میجمعی یا نسلهیا نژاری تا موا ر جدی چو  پاکسازی نژاری، کشتا  رست

هتایی  شور و اکنو  ریگتر محتدور بته  ژیت     گسترۀ وسیعی  ا شامل می ،که تبعیض کررااعا  
 اس .فریقای جنوبی طبیع  آن ا با تبعیض گرر لو رر آنیس  که مانند  ژی  سابق 

ها ی  حق عمومی و ر که حق بر تعیین سرنوش  للقکرگونه اس  که باید لاطرنشا  این
 5استثنایی را ر و باید با توجه به شرط مند ج ر  بنتد   ةمطلق نیس ، بلکه حقی اس  که جنب

تتوا  تمامیت  ا ضتی و    مجم، عمتومی بتدا  نگریست . بتر ایتن استاس نمتی        2625 ةعطعنام
 .«صو ت کلی یا ج ئی مو ر لدشه عرا  راربه»های را ای حاکمی   ا سیاسی رول  یکپا چگی

طلب یا لواها  تج یته  های جدایی  جنبشکررحق بر تعیین سرنوش  به معنای عانونی اعدم 
تتوا   مشش  اس . بنتابراین متی   ةر  ی  رول  نیس ، بلکه  اهکا  ن ایی مسئله ر  ی  مسئل

ر  گسترۀ تعیین سرنوشت  است  نته    کرشرط محدور  که ر  عمل هد  از گنجاند  این گف 
اساسی آ  اس  کته چته    ةاشا ر کررر اس ، مسئل« اشتفا  اُتِر»که گستررر کرر  آ . همچنا 

 :Peter, 2010چه شرایطی اعما  شرایط لا جی تعیتین سرنوشت  ممکتن است ب )     ر زما  و 

کنتد،  اللی آ  تحقق پیدا میر حقوعدانا  ر  موا ری که تعیین سرنوش  ر  عالب ربیشت .(117
-Crawford, 2007: 388هستند )« آلرین  اهکا »عنوا  منکر وجور حق بر تعیین سرنوش  به

توانتد  ش  ر  چا چوب برلی شرایط بسیا  لاص، حق بر تعیین سرنوش  راللی متی یب .(402
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کته  جتدایی   چنتین ایتن بر ایجار ی  رول  جدید و مستقل تبتدیل شتور.   « فو ی»به ی  حق 
ای اس  که تن ا باید ر  شرایط بسیا  بشش یار کرر، نسشهعنوا  جدایی  هاییتوا  از آ  بهمی

 ةجداگان ةر  نظری« یوسف»العارر از آ  استفارر کرر. ر  تأیید همین ریدگار عاضی لاص و فوب
 نظر مشو تی کوزوو اظ ا  راشته اس : ۀلور ر  پروند

کته یت    کند که تا زمانی[ این نکته  ا  وشن می2625 ة]شرط حمایتی مند ج ر  عطعنام»
کنتد،  ها  ا  عای  میرول  مستقل و را ای حاکمی ، اصو  حقوب برابر و تعیین سرنوش  للق

ایتن متارر ر      وازایتن اش نباید مو ر لدشه یا آسیب عترا  گیترر.   تمامی  ا ضی و وحدت ملی
کنتد و ر  پتی   ی  رارر و از آ  حمای  متی حفاظ  از تمامی  سرزمین اولو ةاو  به مقول ةر ج

شتور. بتا ایتن     طلتب جتدایی رس  نیروهای  آ  اس  تا مان، از فروپاشی یا چندپا ر شد  آ  به
همه، این شرط ر  عسم  الیر لور متضمن این نکته اس  کته اگتر رولتتی نتوانتد بته اصتو        

وجور آید استثنایی بهها عمل کند، ممکن اس  ی  وضعی  حقوب برابر و تعیین سرنوش  للق
آ  گرور کامدً متمای  به لحاظ نژاری یا عتومی کته حتق تعیتین سرنوشتشتا  بته        ةکه ر  نتیج

توانند مدعی اعما  بعد لا جی تعیتین سرنوشت    لحاظ راللی مو ر انکا  عرا  گرفته اس ، می
اکمیت  آ   تواند تمامی  سرزمینی رولت  و ح لور یا جدایی از آ  رول  شوند که این لور می

 .( ICJ Reports, 2010: Separated Opinion of Judge YUSUF) « ا متأثر سازر
بر این اساس نشس  باید این نکته مو ر توجه عرا  گیرر که ی  وضعی  استثنایی ناظر بتر  

تتوا  از  اثبتات آ  متی   ةهای اساسی ی  للق وجور را ر و ر  نتیجعدم  عای  حقوب و آزاری
 ةه تمامی  ا ضی ی  رول  سشن گف . ر  ایتن ستیاب و مطتابق بتا اندیشت     لدشه وا ر شد  ب

گویند، لدشه وا ر شتد  بته   الملل سشن میساز ر  حقوب بینکسانی که از وجور جدایی چا ر
تمامی  ا ضی ی  رول   ا بایتد پاستشی استتثنایی از جانتب حقتوب بته یت  وضتعی  کتامدً          

  مو ر تحقتق شتروط چنتین جتدایی بایتد تأمتل       استثنایی ر  ی  رول  رانس . با این همه ر
تتوا  شترط کتافی بترای تحقتق      ر. ر  واع،، صر  انکا  حق تعیین سرنوش   ا نمیکربیشتری 

العتارر و  معمو  ر  چنین حالتی اششاص باید مو ر تبعیض فوبطو  بهساز رانس . جدایی چا ر
گرفته باشند. تن تا ایتن نتوع از      ژی  حاک  عرا  سوی ازبا  شدید لشون  هایجدی مانند اعدام

، کشتتا  جمعتی و   کشتی نستل اوضاع و احوا  استثنایی و موا ر جدی نقض حقوب بشتر، ماننتد   
مجتوزی بترای بععتد لتا جی      باشتد و  تواند توجی ی بر حق لاص بر جداییپاکسازی نژاری می

این متوا ر  ن سالتر. بنابراین فقط اگر  اهکا  ریگری برای متوعف شوتعیین سرنوش  محسوب 
نقض وجور نداشته باشد و تمام  اهکا های ممکن ریگتر ماننتد متذاکرر استتفارر شتدر باشتد و       

ساال  لواهتا  اجترای بعتد لتا جی حتق تعیتین       با تکیه بر اب ا های مررم چشمگیریاکثری  
معنا که استنار به بدا  .(Raic, 2002: 365توا  از چنین حقی سشن گف  )سرنوش  باشند، می

طلتب  هتای جتدایی  عنوا  آلرین  اهکا  چ  ستفیدی ر  رست  گترور   عیین سرنوش  بهحق ت
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بشش استنار به حق تعیین سرنوش  های الزم که مشروعی شرطر  واع، شرایط و پیش .نیس 
عنوا  آلرین  اهکا  ر  برابر ی  وضعی  لتاص و جتدی بعتد راللتی حتق تعیتین       لا جی به

 آمدر اس . 2625 ةعطعنام 7یتی مند ج ر  بند ر  شرط حما نوعیبهسرنوش  هستند، 
حق بر جدایی یکجانبته تن تا    ،(Cassese, 1999: 120که کاسسه اشا ر کررر اس  )همچنا 

صتو ت عمتدی، پایتدا  و    تبعیض جدی بتر ضتد یت  للتق بته     »تواند اعما  شور که زمانی می
از « چوب ن ارهای آ  رولت  آمی  ر  چا حل مسالم گونه  ار مند اعما  گررر و امکا  هرنظام

صتو ت  ها از سوی رول  علیه ی  للتق بته  بین برور. ر  مقابل، موا ر نار  اعما  برلی تبعیض
 لورکا  نباید مجوزی برای استنار به حق جدایی یکجانبه باشد.  

مفید این معناست  کته ایتن     ،صو ت ضمنی ر  شرط حمایتی آمدر اس شرط رومی که به
ه باشتد.  گرفتصو ت هم ما  با ر لواس  جدایی انجام مند باید بهو نظامتبعیض عمدی، پایدا  
آمی  و ر لواس  برای جدایی یکجانبه زمانی میا  این اعدامات تبعیض ةبه تعبیر ب تر باید  ابط

شرط، حق بر جدایی یکجانبه از نظتر زمتانی نامحتدور    وجور راشته باشد. بدو   عای  این پیش
ی استنار شور که صتدها ستا  عبتل بته    هایبرای استنار به آ  به اعدام لواهد بور و ممکن اس 

تواند نمی ،نه از نظر منطقی و وعوع پیوسته اس . بدی ی اس  که چنین امری نه از نظر سیاسی
توانستند به حتق تعیتین سرنوشت  ر     مو ر پذیرش باشد. رعیقاً به همین رلیل مررم کوزوو می

هتا پتس از   استنار کنند نه پس از آ  و طبعاً ستا  « میلوسووی » نظامی رول  هایجریا  اعدام
ترریتد زمتا    بی سید. با این همه نظر میاستنار به این حق نامعقو  به 1244 ةتصویب عطعنام

رعیق الزم برای منقضی شد  حق بتر جتدایی یکجانبته محتل بحتث و مناعشته است . برلتی         
 کننتد  رر سا  از زما  پایا  موا ر نقض اشا ر متی حقوعدانا  به چا چوب زمانی مابین رر تا پان

(Andersson, 2012-2013: 359  با این همه سشن گفتن از یت  محتدور .)زمتانی مشتش  و    ۀ
 ، ستد. از ستوی ریگتر   نظر میالملل زورهنگام بهرعیق ر  این مو ر ر  وضعی  فعلی حقوب بین

ند لور به موضوع محتل التتد    تواشدید علیه ی  گرور مشش  می زما  آغاز اعما  تبعیض
 تبدیل شور.

 ا باید آ  رانس  که رول  جدیدی که از  2526 ةعطعنام 7شرط ضمنی ر  بند سومین پیش
هتا  شور، لور ضامن حقوب بشر، حقوب تمامی للقاستقد  متولد می ةیکجانب ة هگذ  این اعدمی

تتوا  آ   ا  برر. این شرط کته متی  سر لواهند هایی باشند که تح  حاکمی  این رول  بهو اعلی 
المللتی  ا تضتمین لواهتد کترر کته یت  جتدایی        بتین  ۀاین عاعد ،نامید 1«اصل همگونی راللی»

ر  واعت،   یکجانبه ر  هی  شرایطی به اب ا ی برای ا تکاب و تشویق نقض حقوب بشر تبدیل نشتور. 
ر، محتمل اس  کته ایتن   گذا وجور می ةجدایی رول  جدیدی پا به عرص ةر  موا ری که ر  نتیج

رول  متشکل از ی  گرور عومی اکثری  و ی  یا چند گترور اعلیت  باشتد. بنتابر اصتل همگتونی       
___________________________________________________________________ 

1. Homogénéité interne 
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راللی رول  جدید باید عواعد هنجا ی حقوعی لور اع  از ماهوی یا شکلی  ا چنتا  تنظتی  کنتد    
عنتوا   یشی بته . این اصل به لحاظ تتا  شور کامل تضمین طو بهها که تمامی حقوب بنیارین اعلی 

هتای جدیتد پتس از فروپاشتی اتحتار      ا وپا ر  مو ر شناسایی رولت   ةیکی از اصو   اهنمای جامع
هتای  راشتتند کته رولت    مو ر توجه بورر اس . این اصو   اهنما مقر  می 1991شو وی ر  سا  

د های جدید اعما  لواهنت یند شناسایی رول افر لصوصموض، مشترکی  ا ر  »ا وپا  ةعضو جامع
هتا مطتابق بتا    های عتومی و اعلیت   کند که ضمن امو  ریگر، حقوب گرورر. این اصو  ایجاب میکر

 1.«اعتصاری ا وپا تضمین گررر ةاستاندا رهای پذیرفته ر  جامع
ها شرایط الزم بترای  رول ة استقد  یکجانب ر  لصوصر  ن ای ، الزم اس  که هر اعدمیه 

اشد. ایتن شترایط همتا  شتروطی هستتند کته کنوانستیو         ایجار ی  رول   ا ر  لور راشته ب
یعنی را ا بور  سرزمین مشش ، جمعیت    ؛به آن ا اشا ر کررر اس  1933ویدئو ر  سا  مونته

ثر ر  آ  سرزمین که عابلی  هدای  و کنتر  متررم  ا راشتته باشتد و از    ؤرائ  و ی  حکوم  م
 2یاسی برلو را  باشد.المللی براساس استقد  ساهلی  و ور به  وابط بین

استقد  برای هتر   ةیکجانب ةکنند که ی  اعدمیها بر این حقیق  تأکید میشرطتمامی این پیش
ر  متوا ر تبعتیض    فقتط ، جدایی یکجانبته  هذاعلی. شوررول  جدید باید براساس این شرایط ا زیابی 

ضی ی  رول  عابل استنار باشتد.  تواند ر  برابر اصل تمامی  ا مند ی  للق میعمدی، پایدا  و نظام
تواند مو ر پذیرش واعت، شتور کته متوا ر     استقد  تن ا ر  موا ری می ةیکجانب ةبه تعبیر ب تر، اعدمی

 ةتتوا  ر  آئینت  ایتن مستئله  ا متی    ةنمون نقض شدیدی از هنجا های حقوب بشری اتفاب افتارر باشد.
 3د.شه استقد  کوزوو منت ی ب 2008بحرا  کوزوو مشاهدر کرر که ر  ن ای  ر  سا  

 

 المللمالحظات پایانی: بررسی انطباق استقالل کاالتان با هنجارهای حقوق بین
تتوا  بته   تر متی ها، آسا با ر  نظر گرفتن مدحظات نظری باال ر  مو ر حق تعیین سرنوش  للق

اساسی  پرسشسخ رار. الملل پاکاتاال  با حقوب بین ةطلبانانطباب مطالبات جدایی ر با ۀ هاپرسش
کاتتاال   ة ر  عضتی  2625 ةشور آ  اس  که آیا شترایط متذکو  ر  عطعنامت   که ر  اینجا مطرح می

لا جی حق بر تعیین سرنوش  لتور   ةبتواند جنب« للق کاتاال » عای  شدر اس  تا براساس آ  
به گمتا  متا،    ؛الملل  وشن باشد سد وضعی  حقوعی از منظر حقوب بینمی نظربهدب کن ا اعما  

الملتل ر  پرتتو   ایال  کاتتاال   ا از منظتر حقتوب بتین     ةبسیا  رشوا  لواهد بور که جدایی یکجانب
 ساز یا غیر از آ  بپذیری .تعیین سرنوش  مانند جدایی چا ر ر  لصوصمدحظات عام 

___________________________________________________________________ 
1. Déclaration sur les "LIGNES DIRECTRICES SUR LA RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX 

ETATS EN EUROPE ORIENTALE ET EN UNION SOVIETIQUE" (Réunion ministérielle 
extraordinaire de CPE, Bruxelles, le 16/12/1991) 

2. The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Article 1. 

 .155 :1398ویسی چمه و ع ی ی،  : .کطو  مشش  ر  این لصوص به .3
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 ور و ر  چتا چوب عتانو  اساستی    شما  نمتی او  کاتاال  ی  للق تح  استعما  به ةر  ر ج
این وضعی  کامدً متفاوت از وضعی  کتوزوو ر    1اسپانیا نی  از لورمشتا ی برلو را  اس . 9781

. ست  لورمشتتا  پارشتاهی اسپانیا   ةجامعت  17این اساس کاتاال  یکی از  . براس زما  ملوسووی  
 ؛این ایال  همانند ریگر جوامت، لورمشتتا  استپانیا، از لورمشتتا ی عانونگتذا ی برلتو را  است        

یندگا  لاص لور  ا ر  سنا و مجلس نمایندگا  اسپانیا ر  مار ید را اس  و ر  ستطح محلتی   نما
 2نی  از التیا ات اجرایی و ارا ی مقر  ر  عانو  لورمشتا ی لور برلو را  اس .

ر  زمتا  رومتین جم تو ی استپانیا      1932نشستین عانو  لورمشتا ی ایتن ایالت  ر  ستا     
( وضتتعی  1936-1939پتتس از جنتتگ راللتتی استتپانیا ) ( بتته تصتتویب  ستتید.  1939-1931)

لورمشتا ی کاتاال  به حال  تعلیق ر آمد و ر  نتیجه زبا  کاتاال  که زبا  فرهنگی ایتن منطقته   
هتای  طلبتی ر  کاتتاال  بتر اندیشته    ر  واعت، متوج استتقد     3 ور، ممنتوع اعتدم شتد.   شما  میبه

گررر. این جنبش توانس  بتا  می لواهی باز یگرایانه متکی اس  و تا یخ آ  به جنبش جم وملی
حکومت  لورمشتتا  ایتن ایتاالت کته موستوم        1932پایا   ژیت  ستلطنتی ر  استپانیا ر  ستا      

اس ، تشکیل رهد. با این همه این لورمشتا ی با به عد ت  سید  فرانکو از میتا    Generalitatبه
 1978  چتا چوب عتانو  اساستی     ف . پتس از پایتا  ریکتتاتو ی فرانکتو اگرچته ایتن منطقته ر       

رس  آو ر، با این حا  جنبش لورمشتا ی ر  این منطقه لور  ا به شتکل  لورمشتا ی لور  ا به
رست  آو ر  استتقد    اجتماعی هد  لور  ا بته -گرایانه و ر  عالب مطالبات اعتصاریحرک  ملی

یکتاتو ی فرانکتو کاتتاال    شاید به لحاظ تا یشی ر  زما  ر 4سیاسی ر  این منطقه عرا  رارر اس .
د. بتا ایتن   کنت ساز لتور استتنار   عنوا  چا رهای زبانی و فرهنگی بهتوانس  با استنار به تبعیضمی

و  1978ستاال   همه با گذش  بیش از چ ا  رهه از پایا  ریکتاتو ی، تصویب عانو  اساستی متررم  
  سد.نظر میحقوعی بهگذا  به عصر رموکراسی اشا ر به این وضعی  تا یشی فاعد وجاه  

، «و منتاطق  هتا ملی یکپا چگی ملی، »عنوا   بااسپانیا  1978عانو  اساسی  2 ۀر  واع، مار
 را ر:عانو  اساسی اسپانیا مقر  می

عانو  اساسی مبتنی بر یکپا چگی غیرعابل انحد  مل  اسپانیا، می ن مشترک و غیرعابتل  »
ها و مناطق شامل آن تا و همبستتگی   ها ملی تا یهاس  و حق بر لورمشتمام اسپانیایی ةتج ی

 5.«کندشناسد و تضمین میمیا  تمامی آن ا  ا به  سمی  می
که به معنتای حتق    ا عبا ت ریگر، عانو  اساسی اسپانیا یکپا چگی و حق بر لورمشتا ی به

به  ستمی  شتنالته است . ایتن هنجتا  متضتمن        ،تمامی واحدهای محلی بر لورگررانی اس 

___________________________________________________________________ 
1. Esther González Hernandez, 2013: 108.  
2. Ibid. 
3. Joan Martí i Castell, 1992: 58. 
4. Vilar, 2011: 155 
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سایی گوناگونی وضعی  حقوعی جوام، لورمشتا  محلی و ر  عین حا  تکلیف مقامات ایتن  شنا
 .اس جوام، به وفارا ی به رول  ملی ر  انجام وظایفشا  

عام، هی  رولتی ر  میا  هنجا های عانو  اساسی یا هنجا های بنیارین لتور   ۀعنوا  ی  عاعدبه
رهنتدۀ آ   این رول  یا جوام، انستانی تشتکیل   ۀرهندپذیرر که یکی از عناصر تشکیلاین حق  ا نمی

با این همته لورمشتتا ی راللتی یکتی از  اهکا هتای       1حق بر جدا شد  از آ  واحد  ا راشته باشد.
ر  متتو ر وضتتعی   یعتتانو  جدیتتد 1979. ر  ستتا  استت راللتتی تحقتتق حتتق تعیتتین سرنوشتت  

تجدیدنظر و اصتدح   2006که ر  سا  لورمشتا ی ایال  کاتاال  به تصویب  سید. مطابق این عانو  
هتا و التیتا ات محلتی    ، ایال  کاتاال  از رول ، رارگار عالی و التیا ات انتظامی همرار با صدحی شد

های حقتوعی ریگتر، رولت  کاتتاال  بایتد ر  حتدور التیتا ات        منظابسیا ی از مانند  2برلو را  اس .
عی عانو  لورمشتتا ی کاتتاال   ا بایتد ستند     . به لحاظ حقوکندر  عانو  اساسی عمل  شدرمشش 

کته بته موجتب آ      کرر تفسیرحقوعی توافق لورگررانی حقوعی میا  رول  مرک ی و ایال  کاتاال  
آموزش و پرو ش، امتو  اجتمتاعی، نقتل و انتقتا ،      ةای ر  زمینحکوم  کاتاال  از التیا ات گستررر

 .  اس برلو را   های اعتصاری و تجا ی و غیر از آن اتعیین سیاس 
گذشتته، استپانیا    ةهای حقوعی و اجتماعی باید پذیرف  که ر  چ ا  رهر  کنا  این واععی 

ساال  بورر اس  و نمایندگا  تمامی جوام، لورمشتا  از جمله مناطق مشتلف ایال  رول  مررم
فت  کته متررم    گ توا  و نمی، ازاین3انداین کشو  بورر مجلس ر کاتاال  را ای نمایندگا  لور 

اند. با عنای  به تمام این رالیل  وشتن است    کاتاال  تح  تبعیض نژاری، زبانی یا فرهنگی بورر
هایی ماننتد کتوزوو است  و وضتعی  حقتوعی ایتن       که وضعی  کاتاال  کامدً متفاوت از وضعی 

توا  به هی  عنوا  نمی و ازاینو  اس منطقه از حیث لورمشتا ی راللی کامدً  وشن و شفا  
ل وم توسل بته بعتد لتا جی تعیتین      ۀکنندای صحب  کرر که بتواند توجیهالعارراز شرایط فوب

سرنوش  برای این مررم باشد. با این همه باید توجه راش  که اصل تمامی  ا ضی، وجور یت   
رول  یا تمامی  سرزمین  ا ر  برابر تحوالتی که  یشه ر  جریانی را ر که ر  رالتل آ  کشتو    

با تیییر معارالت سیاسی رالل ر  استپانیا شتاهد والرت    بساچهکند و حفظ نمی ،افتدفاب میات
 4رولتی جدید به نام کاتولونیا ر  نقشه سیاسی ا وپا باشی .

___________________________________________________________________ 
کننتد و حتق تعیتین    عنوا  رول  چنتدملیتی تعریتف متی   هایی هستند که لور  ا بهتن ا استثنا ر  این مو ر رول  .1

تررید عدم ایفای وظایفی که مطابق عتانو  اساستی ایتن    بی گیرند.لور ر  نظر می ۀسرنوش   ا برای اج ای سازند
 ار  ا برای جدایی عانونی هری  از ایتن جوامت، از نگتار حقتوب      ،حکوم  مرک ی ن ارر شدر اس  ۀها بر ع درول 
توا  جم تو ی فتد اتیو سوسیالیستتی یوگستدوی، اتیتوپی و      له  ا میئالملل باز لواهد کرر. مثا  با ز این مسبین

 .Radomir Lukic, 1974 : 279 ss : .کطو  لاص های چندملیتی بهر  مو ر رول  ازبکستا  رانس .

2. Josu de Miguel Bárcena, 2019: 20 ss. 

  .Vito Breda,  2018, chapter 3 : .کطو  لاص ر  این مو ر به .3
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