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اميرفيض -حقوقدان
انتخاب عنوان >آشوب< برای موضوع تحرير به اين مناسبت است که مسئله حق تعين سرنوشت که
زيربنای تجزيه واعالم استقالل مناطق کشورھاست ،دريک آشوبی از نظرات حقوقی وتصميمات حقوقی
ناشی ازتوسالت سياسی گرفتارشده است وبھرحال دراين آشوب ،بيشتری رسوبی که از آن آشوب باقی
مانده تالطمی است ھنوز نتوانسته به ساحل آرامش برسد.
ﻣﺴﻴﺮآﺷﻮب
تحرير حاضر قاصد اين مقصود نيست که درمسيرآشوب مزبور حرکت تحقيقی داشته باشد که کاری مفصل
است بلکه ميخواھد با نگاه کلی به آن مسيربا آگاھی بيشتری به دستآوردی که ميتواند نگرانی مارا توجيه
کند برسد.
رﻳﺸﻪ آﺷﻮب ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
** ريشه آشوب حق تعيين سرنوشت درافکارواظھارات لنين مالحظه شدنی است ،او معتقد بود که
>پرولتاريای ملت ھای تحت ستم بايد برای تحقق حق سرنوشت ملی خود قيام کنند< لنين تا آنجا پيشرفت
که دررساله ای نوشت >چشم پوشی ازحق تعيين سرنوشت خيانت به سوسياليسم است<
ناگفته نماد که ھمين روزھا درجريان استقالل طلبی کردستان عراق ،حزب توده ايران! بيانيه ای
منتشرساخت که در آن آمده است.
>حزب توده ايران برپايه اعتقاد وتعھداتش به اصل لنينی ،حق تعين سرنوشت ملی از مبارزه خلق ھای
مورد ستم درکشورخودمان وديگرکشورھای جھان برای رفع ستم ملی حمايت ميکند<.
ورود ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
حق تعيين سرنوشت ملت ھا برای اولين باربصورت رسمی بعدازجنگ بين الملل اول درجامعه جھانی مطرح
شد ،بدين طريق که آقای ويلسون رئيس جمھوری وقت آمريکا درسال  ١٩١٨در کنگره آمريکا ازسياست
آمريکا درحمايت ازحق سرنوشت ملتھا صحبت کرد وھدف از آن بازيابی استقالل ملت ھا وکشورھائی بود
که در اثر اشغال کشورھای فاتح سرنوشت سياسی خودشان را از دست داده بودند .بعدھا اصل مزبور يعنی
نظر آقای ويلسون درمفھوم حمايت واحترام به حق سرنوشت ملتھا درمنشور آتال نتيک واعالميه يالتا به
تاکيد آمد.
ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﻳﻠﺴﻮن
حق سرنوشت ملتھا درخطابه ويلسون شامل سه فاز بود؛ به اقليت ھای خاص ،حکومت خود مختاری داده
شود -اختالفات مورد مناقشه ازطريق ھمه پرسی حل گردد ،سوم گروه ھای خيلی کوچک قومی يا خيلی
پراکنده تحت نظارت جامعه ملل ازحمايت ويژه اقليت ھا برخوردارشوند.

مه شيد= دوشنبه ٠٩/١٠/٢٠١٧ ،برگ  ٢از ۴

آشوب حقوقی در مسير حق تعيين سرنوشت – اميرفيض -حقوقدان

اظھارات ويلسون با آنکه درکنگره اظھارشده بود ،نه قانون شد ونه ويلسون حق تعيين تکليف برای اھالی
کشورھای ديگررا داشت.
ورود ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﺋﻲ درﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
درسال  ٢٠٠٨پس ازدخالت سازمان ملل وشورای امنيت به تبعيت آمريکا در امور يوگسالوی و تبديل آن
کشور به  ٧کشور مستقل وعضوسازمان ملل ،استقالل کوسوو ،با طی مراحلی ازحقوق بين الملل مواجه
شد که رسوب جدی درتعيين حق سرنوشت ملتھا بوجود آورد.
پس ازبرسميت شناختن کشورھای اروپائی ازاستقالل قطعات جداشده ازصربستان دولت صربستان در مقام
مقاومت برآمد و به سازمان ملل شکايت کرد وسازمان ملل ھم شکايت مزبوررا به ديوان دادگستری بين
المللی احاله و خواستارشد که براساس قاعده ای که درمنشورسازمان پياده شده ديوان مزبور رای دھد
که آيا اقدام کوسوو برخالف حقوق بين الملل ھست يانه.
ديوان مزبور بعد ازيک سلسله نظرخواھی ازکشورھا که جمھوری اسالمی ھم يکی از آن کشورھا بود،
وھمچنين مبادله نظرات کشورھا چنين رای داد:
اعالميه يک جانبه مجلس کوسوو راجع به استقالل کوسوو از صربستان ناقص حقوق بين الملل نيست.
به اعتبار رای مزبورتاکنون  ٨٨کشورجھان ازجمله آمريکا استقالل کوسوو رابرسميت شناخته اند.
رئيس جمھوری صربستان اعالم کرد که ھرکز اعالميه استقالل کوسوو را نخواھد پذيرفت )مشابه اظھارات
نخست وزير عراق که گفت ھرگز نتيجه ھمه پرسی کردستان عراق را نخواھم پذيرفت -ھمانطور که اسپانيا
استقالل و رفراندم کاتالونيا را نمی پذيرد(.
وزيرخارجه آمريکا ھم گفت> :رای ديوان درراستای ديدگاه آمريکاست و از آن استقبال کرد )مقايسه کنيد
با اظھارات وزيرخارجه کنونی آمريکا مبنی برعدم رضايت آمريکا از اقدام کردستان عراق(.
رای دادگستری بين المللی با آنکه تنھا نسبت به صربستان وکوسوو قابليت اجرا دارد ولی بمنزله جواز و
رد و حق سرنوشت درجامعه جھانی است وبه ھمين اعتبارھم استقالل کوسوو مورد تائيد کشورھای جھان
قرارگرفت.
دررابطه با ھمين رای دادگستری بين المللی ديوان عالی کانادا ھم درسال  ١٩٨٨درباره استقالل طلبی
ايالت کبک رای داد >اگرھريک ازاياالت اين کشوربااکثريت مشخصی برپرسش جدائی و استقالل رای مثبت
دھند ،دولت مرکزی بايد با آن ايالت وارد مذاکره شود وحق ندارد که برای جلوگيری ازاعالم استقالل به
نيروی نظامی و يا زور متوسل شود<.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راي ﻣﺰﺑﻮر
** گروھی ازقضات وحقوقدانان کشورھا با استدالل ھايی مدعی اند که حق سرنوشت کشورھا مربوط به
کشورھای تحت استعماراست و خارج ازوضعيت مزبور ھيچگونه حقی برای جدائی يک جانبه وجود ندارد
وحقوق بين الملل اصل تماميت ارضی کشورھارا محترم شمرده است.
** حقوقدانان روسيه ورومانی عقيده داشتند که وضع کوسوو استثنائی بوده ونميتواند الگوی ھمه
کشورھا باشد.
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)نظريه مزبور نزديک به صواب است زيرا اقدامات خشن صربی ھا عليه مسلمانان کوسوو بخشی نيست
که وجه تمايز موقعيت کوسوو با سايرکشورھا نشود(
** بنظراين تحرير؛ عبارت حق سرنوشت ملت ھا درماده دوم منشورسازمان ملل ونيزکنوانسيون ھای
حقوق مدنی وسياسی واقتصادی ،متوجه ملتھاست ،نه اقوام واقليت ھا وبا توجه به تعريف قابل قبول
)ملت( می بينيم که تصريحات در منشورسازمان ونيز کنوانسيون بدان معناست که ملت ھائی که تحت انقياد
کشورھای ديگرقرارگرفته اند و از حق تعيين سرنوشت خود محرومند ،حق دارند به اقداماتی متوسل شوند
که منجربه تعلق سرنوشت کشور به خودشان بشود نه کشوری که در محدوده مشخص مورد تائيد حقوق
بين الملل با داشتن قانون اساسی وانتخابات عمومی عضويت سازمان ملل متحد راھم داراست.
توضيح بيشتر اينکه ،اعالميه اعطای استقالل به مستعمرات وملت ھا که درسال  ١٩۶٠بتصويب سازمان
ملل رسيد که بموجب آن اعالم شد که ھمه ملتھا حق تعيين سرنوشت دارند وبايد بتوانند آزادنه وضعيت
سياسی واقتصادی خودرا تعيين کنند ،حق تعيين سرنوشت مختص ملتھا شناخته شده نه اقوام ويا اياالت
وواليات کشورھا.
** از اقليت ھا تعريف جامعی که مقبول جامعه شناسان وحقوقدانان بين المللی باشد دردست نيست وبيشتر
برتمايات شخص ومنطقه ای است ازباب مثال اقای سيد کميل البو شوکه ازتئوريسين ھای تجزيه طلبان
خوزستان ) االھواز( است مدعی است که >اصال بين ملت واقليت تفاوتی نيست< ادعای عجيبی که
ازھيچکس تاکنون شنيده نشده است
** درسال  ١٩۴٩اظھارنظری کتبی ازسوی دبيرکال سازمان ملل متحد نسبت به اقليت ھا شد که آن چنين
است:
>با آنکه ازنقطه نظرعلمی به دشواری ميتوان تعريف واقع دقيقی ازاصطالح اقليت ارائه داد ولی درواقع
اصطالح اقليت امروزه غالبا به مفھوم محدوتری بکارميرود ،اکنون مرسوم است که اين اصطالح برای
دسته بخصوصی ازاجتماع خاصی استفاده ميشود که ازگروه برتری که درکشوی زندگی ميکنند متمايز شده
اند<.
دردائرت المعارف بريتانيکا ميگويد:
يک گروه محدودی که ازلحاظ نژادی ،فرھنگی ،قومی باگروه اکثريت حاکم زندگی ميکنند.
مقصود از ارائه تعاريف مزبور اين است که ھيچ حقوقدان ويا مرجع بين المللی ملت واقليت را بيک معنا
نگرفته است که بتوان گفت تصريحات منشورسازمان وکنوانسيون ھای بين المللی که تنھا ذکرملت دارد
شمولی ھم براقليت ھا دارد.
عده ای زبان ونژاد ومذھب وفرھنگ را مالک اقليت گرفته اند تصورميشود اين نظريه ضعيف ترين نظريه
ھا باشد زيرا درجھان امرز به عقيده >مالرب< جامعه شناس مردم دنيا به  ٣٠٠٠زبان تکلم ميکنند وبنا
برنوشته )سايت فرھنگی وانديشه( > ٢۵٠٠فرقه مذھبی درجھان وجود دارد<.
درھمين کردستان عراق که برچم جدائی واستقالل برافراشته ازلحاظ مذھبی به آشوری ،مسيحی ،کليمی،
زرتشتی ،شيعه – سنی که خود مذھب شيعه به چندين نوع مانند  ١٢امامی واھل حق وچند مذھب ديگر
و پيروان اھل تسنن ھم به شعبات ديگری ازقبيل يزيدی ،صارلی ھا ،شيک ھا و بنچه قسمت شده اند و
ھمين تشتت وگوناگونی مذھب درزبان و آئين آنھا ھم کم وبيش ھست يعنی لھجه گورانی ،و کرنانچی و
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سورانی که ھيچيک زبان ديگری را نمثفھمد ھم بصورت زبان رسمی آنھا جريان دارد ،آيا ھمه اين پيروان
مختلف مذاھب وزبان بايد زيرچترخودمختاری واستقالل قرارگيرند؟؟
ادﻋﺎي ﺗﻠﻘﻴﻨﻲ
** يکی ازدالئلی که ميتوان گفت ادعای استقالل طلبی اقوام امری طبيعی نبوده وراه يافت آن بمناسبت
دخالت ھای سياسی است اين است که:
ازسال  ١٨٠٠ميالدی تاکنون درجھان  ۵۴بارقوم وقبيله ای خواھان استقالل ورجوع به ھمه پرسی کرده
اند که از آن ميان تنھا  ١١مورد ازجمله اسکاتلند به آن ھمه پرسی »نه« گفته اند وبعد از رفراندم ھم
تنھا  ٢٢مورد به استقالل رسيده اند وبقيه يا به جنگ گرفتارشده ويا کارشان معلق مانده است.
اين جريان نشان ميدھد که خواستاری استقالل ازسوی اقليت ھای قومی امری طبيعی نيست ،که درطول
 ٢٢٠سال حرکتی چنين ضعيف داشته است واين درحالی است که ھمان حرکت ضعيف ھم ناشی ازحمايت
کشورھای خارجی بوده است.
ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﻲ دراﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري دروازه ﻏﺎرﺗﻬﺮان
روحيه استقالل طلبی يک امرطبيعی است که درانسان ھا کم وبيش وجود دارد ودرزندگی شخصی افراد
حتی ازکودکی ھم ديده ميشود؛ اين روحيه ازعواملی است که مثال اگر از اھالی پامنارويا دروازه غار تھران
پرسش شود که آيا مايليد خود مختاربشويد وخودتان پليس وقانون وضع کنيد ودولت بکار شما کاری نداشته
باشد مطمئن باشيد که ھمه محالت تھران از خود مختاری استقبال خواھند کرد .مردم غالبا ھمه مشکالت
خودشان را از دولت ميبينند وراه حل را ھم رھائی از قيد دولت ميدانند.
اينجاست که بايد بزرگان محله مشوق مردم به خود مختاری وتقسيم قدرت کشور نشوند وباصطالح تخم لق
دردھان مردم نشکنند وبه موازات ان شخصيتی که ضامن استقالل وتماميت ارضی کشور است بيش ازھمه
ازاستفاده ازواژه ھای وھن اور احتياط بفرمايند يادمان نرفته که ان ديورھبرمسلمانان وقتی وعده اب وبرق
مجانی را داد با باورعمومی به حقانيت ان مواجه شد
نقش سياست جھانی
باموافقتت شما موکول به فرصت ديگری

