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چکيده
با وجود دولتها بهمثابه مهمترین بازیگران فعال روابط بینالملل ،حقوو بوینالملول کو ل مو گیورد .از
مؤلفههای ایجادکننده دولت ،سرزمین ثابت یعن قلمرو با مرزهای مشخص و معین است ،اما این ام ان وجوود
دارد که دولتها در فرایند تغییر قرار گیرند و ک ل پیشین آنها با تغییرات حاکمیت دگرگون کود.
این پژوهش استنباط و توصیف است .از نظر چیست پژوهش ،کم و از نظور هود  ،کواربردی اسوت.
مطالعه متن و بهرهبرداری از سندها و پژوهشهای انجامکده که از ابزارهوای رو
مبان نظری لحاظ گردید .از پرسشنامه( ،پرسوش از  05دکتوری مودر

کیفو اسوت در پیشوینه و

دانشوگاه بوا ده پرسوش در پیودای

همسوی یا عدم همسوی با مبان نظری و پیشینه ،بهره جسته و در نتیجه ایون پوژوهش کمو اسوت .فر ویه
تأییدکده پژوهش (دستاورد بیانگر آن است که جهوت دوری از مخاصومههوای مسولحانه بوهویوژه داللو و
پیامدهای چالشزای آن ،نظم مرزبندی جهان بهصورت فعل حفظ کود و تحقق حق تعیین سرنوکت غیور از
جدای چارهساز به جدای و تجزیه دولتها منجر نگردد ،بل ه آن حق در مفهووم لوود آیینو و لودحواکم
انسان تلق گردد.
کليدواژهها:

حق تعیین سرنوشت ،جانشیني دولتها ،امنیت ملي ،اصل حاکمیت دولتها.

 .1دکتری حقو بینالملل ،استادیار دانشگاه پیام نور . M_Ansarian@pnu.ac.ir
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مقدمه
جانشی ن و مو وعات مربوط به آن از دو دوره بسیار مهم و حسا

تش یل مو کوود.

دوره اول ،فرایند زمان قبل از ایجاد دولت جدیود اسوت کوه بوهطوور معموول بوا اعهمیوه
یک جانبه استقهل همراه لواهد بود و به دلیول عودم مشوروعیت جنوبشهوا و گوروههوای
لواهان استقهل و مقاومت دولت مرکزی که البته در صورت موفقیت جدای طلبان بایود آن
را دولت پیشین بدانیم دورهای همراه با لشونت و ب ثبات است.
در هیچ زمان و موقعیت از اهمیت امنیت مل جهت استمرار حیات و موجودیوت یوک
ملت کاسته نشده تنها بر حساسیتها ،ابعاد و عوامل تأثیرگذار بور آن افوزوده کوده اسوت.
جانشین ی

از عوامل اجتنابناپذیر و مهم در روابط میان دولتهوا و بور عوامول داللو

دولتها است.
در دوره دوم جنبش جدای طلب یا استقهلطلبو توانسوته اسوت بوه پیوروزی رسود و
بهعنوان یک بازیگر جدید بینالملل در عرصه نظام بینالملل وارد کود .در این دوره دولت
نوظهور نوع جدیدی از روابط و کنشها را با دیگر دولتها آغاز م کنود و مسوا ل مهمو
چون کناسای  ،میزان پایبندی به معاهدات و عر

جهان و منطقوهای ،حقوو م تسوبه در

سرزمین لود ،مسا ل مربوط به حقو عموم و در مجموع روابوط بوا دیگور دولوتهوا و
سازمانهای بینالملل مطرح م کود.
«پووا از فووروکش کووردن مووو هووای اسووتعمارزدای در پایووان دهووه  1895موویهدی،
کشوقو های مرتبط با جانشین از زمان فروپاک دیوار برلین در  1885دوباره در عرصوه
بین الملل قوت گرفت و در پ تحوالت مربوط به یوگسهوی سابق و پیودایش کشوورهای
جدید پا از ا محهل کوروی سابق ایون رونود کودت گرفوت» ( . Dumberry,2007:6آن
چیزی که با مطالعه تاریخ حقو جانشین با آن مواجه م کویم این اسوت کوه جانشوین و
تحوالت مربوط به آن مو وع قدیم و غیرقابل ت رار نیست ،بل ه با وجود تغییر روحیه
مل در بسیاری از کشورها و گرایش انسانها به هم اری ،تبادل و تعامول و پررنو

کودن

سرگرم و رفاه در میان آنها ،اما همچنان میل به استقهلطلب وجود دارد و عرصه روابوط
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بینالملل لال از این نوع از تحوالت نیست که کشور ما نیز به دلیل برلورداری از قومهوا
و مذهبهای مختلف و جغرافیای سیاس لاصش از آن متأثر است.
این ه چه رابطهای میان تحقق حق تعیین سرنوکت و جانشین دولوتهوا وجوود دارد و
ظهور دولتها بر اسا

جانشین چه تأثیری بر امنیت مل ایران لواهود گذاکوت پرسوش

پژوهش و فرض گردید که بروز جانشین همیشه منطبق بوا تحقوق حوق تعیوین سرنوکوت
نیست و ظهور دولتهای نوبنیاد بر امنیت مل ایران تأثیر منف لواهد گذاکت.
هد

این پژوهش مطالعه و بررس فرایند جانشین دولتها و رابطوه میوان حوواد

و

متغیرهای مربوط به آن با تأکید بر حق تعیین سرنوکت انسانها و کنالت تأثیری که فرایند
مذکور بر نظم و امنیت مل ایران لواهد گذاکت است.
مباني نظری
در این قسمت در ابتدا ،به چند اثر مربوط به مو وع تحوت عنووان پیشوینه پوژوهش و
سپا چهارچوب نظری بیان م کود.
پيشينه پژوهش
«نیک بخش حبیب » (بهار  1981در مقاله «مدل دفاع  -امنیتو

.ا.ایوران متناسوب بوا

الگوی اسهم ایران پیشرفت» ک لگیری این الگو و مؤلفههوای آن را برکومرده و چنوین
نتیجه گرفته است که فرایند دفاع و امنیت مل با پیامدهای از قبیل حفوظ کراموت انسوان ،
ایمان ،آرامش ،رفاه و امنیت اجتماع  ،اسوتقهل هموهجانبوه ،رکود فیوایل الهقو  ،محوو
استبداد و لودکامگ  ،آزادی ،استقهل ،وحدت و ی پارچگ سرزمین همراه است.
«للف ر ای و هم اران» (پاییز  1989در پژوهشو تحوت عنووان «بررسو تطبیقو
نسبت حق تعیین سرنوکت و حقو اقلیتها در حقو بینالملل و نظام جمهوری اسوهم
ایران» به مناسبات میان حق تعیین سرنوکت با حقو اقلیتها پردالتنود .دو مسوهله بسویار
مهم که هرکدام در فهرست حقو بشر جایگواه مهمو دارنود .نویسوندگان بوه ایون نتیجوه
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رسیدند که مطابق حقو  ،استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوکت ،به معنای جودای طلبو و
استقهل نیست.
«زمان و نی وی » ( 1980در مقالهای تحوت عنووان «حوق تعیوین سرنوکوت :بررسو
جدای کریمه 1از اوکراین از منظر حقو بینالملل و حقو دالل » مو وع اکوارهکوده را
از نقطهنظر حقو بشر و حقو بینالملل مورد مطالعه و بررسو قورار دادنود .نویسوندگان
معتقدند که مرزهای اعمال حق تعیین سرنوکوت ی و از بنیوادیتورین مفواهیم در حقوو
بینالملل به درست مشخص نشده که این مسهله باعث سوءاستفادههوای سیاسو مو کوود.
آنان بیان کردند که اقدامات انجامکده در کریمه بههیچ وجه پاسخگوی استانداردهای حقو
بینالملل نیست و از این رو ،قییه کریمه بههیچوجه نم تواند بهعنوان دسوتاویزی قوانون
برای جدای طلبان آت در اقص نقاط جهان باکد.
نویسندگان آثار مرتبط با مو وع ،به مبان نظری و تحلیل مسا ل درلصوص جانشوین
دولت ها پردالتند ،اما در این اثر ته

کده است عوهوه بور بیوان مبوان نظوری و تحلیول

حقوق به اثر جانشین بر امنیت مل ایران پردالته کود.
چهارچوب نظری
حق تعیین سرنوکت 2از حقو اساس بشر ،چهارچوب نظری این پژوهش است که در
اسناد معتبر بینالملل و بیانیههای مجمع عموم سازمان ملل (ازجمله اعهمیوههوای ،2920
 1001و  1010مورد توجه ویژه قرار گرفته است .امروزه م توان به پیروی از حقوقودانان
مانند «آنتونیو کاسسه» 9آن را به عنوان ی

از اصول بنیادی حاکم بر روابط بینالملل قلمداد

نمود.

1. Regarding Crimea, see: Charistakis, Theodore (2015). “Self-Determination,
Territorial Integrity and Fait Accompli in the Case of Crimea” Heidelberg Journal of
International Law (HJIL), Vol 75(1), pp. 75-100.
2. Self Determination.
3. Antonio Cassese.
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«در نیمه دوم قرن بیستوی م ،حقو بینالملل حق تعیین سرنوکت ،گستر
بر اسا

یافت که

آن به مردم سرزمین های غیر لوودگردان و مردمو کوه تحوت سولطه و اسوتعمار

لارج هستند ،حق استقهل داده م کود» (. ICJ Website,2010,para 79
ارمغان این حق برای انسانها ،لودآیین  1و لودحاکم است .ایون مسوهله از دو جنبوه
برلوردار است .در یکسو بیانکننده آن است که انسانها باید بور سرنوکوت لوود حواکم
باکند و نباید برای آنان حق و ت لیف مشخص کرد و اگر در جامعه محدودیتهای قبوول
م کنند و قسمت از آزادی لود را بوه نفوع همنوعوان لوود بوه کنوار مو نهنود بوه جهوت
برلورداری از رفاه ،امنیت و زندگ راحتتر است .وجه دیگر این حق بیانگر آن است کوه
انسانهای که زندگ دریک جامعه را قبول کردند و جامعه سیاس را تش یل دادند از میان
لود؛ حاکم (البته در مفهوم ح مران مطلوب انتخاب کنند؛ بنابراین افرادی از دیگر جوامع
نباید بر آنان حاکم کوند که در این صورت حقو آنان نقض لواهد کد.
این نگاه در درون گفتمان مربوط به حق تعیین سرنوکوت منجور بوه حوقلوواه هوا و
جنبشهای بسیاری در طول تاریخ گردید .در زمینه مل نتیجه این روی رد منجر به جنبش-
های آزادیلواه بر د دولتهای اسوتعمارگر کود کوه نمونوه بوارز و مهوم آن جنوبش
آزادی بخش الجزایر بود که برای تحقق حق تعیین سرنوکت مردم آن کشور بر د فرانسوه
بسیار ته

نمود و در این راه عده زیادی نیز کشته کدند.

گروه حق تعیین سرنوکت را محدود و عدهای آن را مطلق و نامحدود مو داننود کوه
هیچ امری در برابر آن قرار نم گیرد .در این فرایند هر تعداد از کهروندان یک دولت که به
ایجاد یک دولت جدید تصمیم گیرند برله

حت قانون اساس دولت که تحوت تبعیوت

آن زندگ م کنند و لود به عنووان کوهروندان آن هسوتند از حوق تشو یل دولوت جدیود
برلوردارند .این نگاه را باید در حالتهای فرض کنویم کوه گوروه قووم متجوانا و هوم
ک ل در قسمت از سرزمین وجود دارند و با ت یه بر قومیت لاص لوود کوه بوا قومیوت
گروه حاکم یا دیگر قومهای حا ر در کشور متفاوت است لواهان تشو یل دولتو جدیود
1. Autonomy.
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م کوند .این گروه معتقدند که حفوظ ی پوارچگ سورزمین فقوط در حووزه روابوط میوان
کشورها است و گروههای قوم و مذهب دالل یک کشوور مو تواننود از دولوت مرکوزی
اعهم استقهل کنند .این نظر در فرایند بررس پرسش مجمع عموم درلصوص انطبا یوا
عدم انطبا اعهمیه یکجانبه استقهل کوزوو منطبق با حقو بینالملل مورد توجه اکثریوت
قیات دیوان بینالملل دادگستری بود« .درواقوع پونن نفور از قیوات (اوادا 1،الخصواونه،
بورگنتال 9،ابراهام 0،گرینوود 0که دالیل و مستندات اصل رأی توسط آنوان نگوار

2

کوده

است از این رهیافت حمایت کردند که در نظوام حقوو بوینالملول ،ح مو در لصووص
ممنوعیت بیانیه استقهل در و عیتهای غیر استعماری وجود ندارد؛ بنابراین چون جودای
یکجانبه ممنوع اعهم نشده است ،مجاز لواهد بود» (عزیزی. 9 :1998 ،
از طرف دیگر معتقدان به این روی رد بیان م دارند احترام و تعهود کوهروندان و حتو
دیگر دولتها به ی پارچگ سرزمین ؛ در قبال اعمال حاکمیت از سوی دولت به نمایندگ
از طر

همه گروههای قوم  ،مذهب و سیاس مختلف است.

روششناسي
این پژوهش ت یه بر دیدگاه استنباط دارد که تنها تف ر محض و اندیشویدن را راه فهوم
حقایق نم داند ،بل ه بر استنباط از واقعیتها ،گزارهها و مؤلفههای وقووع یافتوه بنوا نهواده
کده است.
پژوهش حا ر به دلیل بهرهمندی از پرسشنامه ،کم است 9.از میان رو هوای کیفو ،
(مشاهده میدان  ،1مصاحبه (کیف و اکتشاف  ،مطالعه متنها و سندها پژوهشگر در پیشینه
1. Owada.
2. Al-Khasawneh.
3.Buergenthal.
4. Abraham.
5. Greenwood.
 .9هرچند که از نمونهگیریهای احتمال و ابزار سنجش برای اندازهگیری دقیق متغیرهای پژوهش که همان پیمایش
است و از آزمایش و دادههای کم (آماری و مشاهده سالتمند استفاده نشده است.
 .1در این ابزار ،پژوهشگر در محیط طبیع مو وع پژوهش به مطالعه م پردازد.
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و مبان نظری از متنها و پژوهشهای صورت گرفته و سندها بهره جسوته اسوت؛ بنوابراین
با توجه به استفاده از پرسشنامه( ،عمدهترین رو
کم

جمعآوری اطهعات در رو

پوژوهش

در پیدای همسوی یا عدم همسوی با مبان نظوری و پیشوینه ،ایون پوژوهش کمو

است.
رو

پژوهش توصیف است که به تحلیل مفاهیم و متغیرها م پردازد .این مقاله از نظور

هد  ،کاربردی و با توجه به آن ه به دنبال نظریهپردازی و کشوف قووانین و اصوول علمو
نیست ،عمل است چراکه در پ کنالت تأثیر جانشین بر امنیت مل ایران است.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای پژوهش (تحقيق)
الف .کشور؛ بستر جانشیني
حق تعیین سرنوکت در واحدی به نام کشور موجودیت پیدا م کند به همین جهت بوه
این مو وع م پردازیم .بر این اسا

به قرارداد صول وسوتفالیا در  1909مویهدی ،اکواره

م کنیم که به جن های س ساله اروپا که بوه دلیول موذهب مختلوف میوان کاتولیوکهوا و
پروتستانها کروع کده بود لاتمه داد و منجر به پیدایش واحدهای نوو و اموروزی ملوت -
دولتها 1کد .کشور ،کاملترین سازمان متش ل سیاس  ،مهمترین عیو جامعه بینالملل و
در نتیجه ،کخص اصل حقو بینالملل است

(بیگدل

. 251 :1998 ،

از دیدگاه حقو بینالملل ،کشور یا دولت از اجتماع دا م و منظم گروه از افراد کوه
در سرزمین معین و مشخص  ،بهطور ثابت س ونت گزیوده و مطیوع یوک قودرت سیاسو
مستقل هستند ،تش یل کده است .چنین کشوری دارای استقهل و حاکمیوت کامول بووده و
تنها از مقررات حقو بینالملل پیروی م کند و اهلیت برقراری روابط با سوایر کشوورها را
دارد .جمعیت ،گروه از افراد انسان را گویند که با رابطه و پیوندی حقوق و سیاسو بوه
نام «تابعیت» با ی دیگر متحد کده باکند و به کشوری مربوط گردند ،بدون آن ه الزم باکود
.1از آنجای که ملتها هستند که دولتها را به وجود م آورند به همین جهت از واژه ملت  -دولت ( Nation-
 Stateبهجای دولت – ملت مصطل  ،استفاده کده است.
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دارای نژاد ،زبان ،ملیت و مذهب واحدی باکند .سورزمین یوا فیوای زیسوت یوک کشوور،
محدوده جغرافیای است که با مرزهای ثابت؛ معین و مشخص کده است .سرزمین مشوتمل
بر مناطق لاک  ،آب و هوای یک کشور است« .اصل ثبات مرزها توسط دیوان بوینالمللو
دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است» (. Glen,2015:6
منظور از ح ومت 1آن سالتاری است که در حقو اداری و مسهولیت بینالمللو از آن
تحت «ارگان» یا همان بازوی اجرای یاد م کنیم که از طریوق آن حاکمیوت و لودمت بوه
مردم و پاسخگوی انجام م پذیرد.
حاکمیت به معن قدرت برتر ،قدرت مافو و قودرت مطلوق و انحصواری هور کشوور
است« .ایده حاکمیت پا از قرارداد صل وستفالیا  1909میهدی و ایجاد مفهوم صهحیت

2

مل و در دولووتهووا کووه بوواالتر از هوور نوووع قوودرت در دالوول کشووورها اسووت بووه وجووود
آمد»( . Sevastik,2013:16حال پا از تش یل کشور ،مسهلهای که برای آن مم ن است پیش
آید جدای و تجزیه آن است که لود موجب ایجاد دولت جدید م گردد.
« در لصوص مفهوم جدای با دو قاعده مهم مواجه هستیم کوه در ظواهر بوا ی ودیگر
تعووارض دارنوود :اصوول احتوورام بووه تمامیووت ار و کشووورها و حووق تعووین سرنوکووت
مردم»( یای 209:1985،

«اگر دولت به اقلیتهای لواهان مشارکت سیاس اجوازه فعالیوت

ندهد یا بهطور تبعیضآمیز با آنان برلورد نمود ،اقلیتهای مذکور تعهدی به احتورام بوه
تمامیت ار

(ی پارچگ سرزمین

دولت مرکزی نخواهنود داکوت»

(بیگودل

. 01 :1982 ،

من درک این نگاه انسان و مهم باید گفت در صورت که برای اقلیتها ام ان کور
یا نافرمان و برهم زدن نظم را به عنووان یوک حوق قا ول باکویم نتیجوه مودنظر بوا بوروز
مخاصمه و لشونت های میان اقلیت و دولت جز بیشتر کدن درد و رنن انسانها نخواهد
بود.
1. Government.
 .2منظور از صهحیت در اینجا قدرت است و نه التیار در مقابل حاکمیت که در حوزه سازمانهای بینالملل به کار
م رود .دولتها حت ریز قدرت از حاکمیت و سازمانهای بینالملل هرچند با گستره عام و جهان  ،تنها از صهحیت
برلوردارند.
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این نگاه در نظام بینالملل امروزی از دو جهت نم تواند مورد قبول قرار گیرد .دولتها
حق دارند موجودیت لود را استمرار بخشند که در جهت همین و عیت نسبت بوه اصوول
و قواعد حقو بینالملل تعهد قبول م کنند؛ بنابراین اصل اسوتمرار حاکمیوت دولوتهوا و
ی پارچگ سرزمین ؛ آن چیزی است که در برابر آن اصل و قاعدهای متعارض تاب تحمول
ندارد .حق تعیین سرنوکت نیز حت اگر در معن حق هر کهروند و گروه قووم و نوژادی
برای تش یل دولت مستقل مدنظر لوود قلموداد کوود نمو توانود در تعوارض بوا اسوتمرار
حاکمیت دولتها و ی پارچگ سرزمین آنها قرار گیرد.
«قا

«کوروما» 1در رأی مشورت دیووان در قیویه «کووزوو» بوه صوراحت از رهیوافت

حمایت کرد که هرگونه جدای یکجانبه را بهصورت مطلق غیرقانون م داند و بر آن اسوت
که گروههای قوم  ،نژادی و  ...بههیچوجه نم توانند بهصورت یکطرفه از دولت متبوع لود
جدا کوند حت اگر حقو بشر آن مردم بهصورت برنامهریزیکده و گسوترده نقوض کوود».2
درحقیقت اگر هر قوم یا نژاد یا مذهب در اقلیت 9در هر کشوری بوا اسوتناد بوه ایون حوق بوه
تش یل دولت جدید مبادرت ورزد ام ان تداوم پایبندی دولتها به اصول و قواعد بینالمللو
از دست م رود چراکه با وجود ک لگیری جنبشهوای اسوتقهلطلبانوه کوه البتوه هود

آن

تجزیه دولت و تش یل دولت جدید است نظم بینالملل از دست رفته و در جریان مقاوموت
دولت مرکزی و کور های تجزیهطلبانه ،حقو بشردوستانه بوینالمللو در ایون فراینود کوه
معموالً با مدالله همسایگان و کشورهای دیگر صورت م گیرد نقض م کود.
دوم آن ه منظور از حق تعیین سرنوکت ،وجود سازوکاری است در سوالتار هور نظوام
سیاس ؛ بهگونهای که ام ان مشارکت فعاالنه و مؤثر کلیوه کوهروندان را از هور نوژاد ،قووم،

1. Abdul G. Koroma.
2. http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15991.pdf.2020-07-09.
 .9بر طبق اصول ،اقلیت در حقو بشر مفهوم ندارد؛ چراکه اکخاص با هر ویژگ  ،برابر م باکند؛ اما در عوالم واقوع و
برای حفظ حقو انسانها باید به تعریف اقلیت اقدام نمود« .اقلیت به گروه از افراد گفته م کود که جمعیت کمتور
از بقیه مردم کشور یا ایالت از کشور داکته و در حاکمیت حیور مؤثر ندارند .اعیای این گروه از ویژگ های متفاوت
قوم  ،مذهب یا زبان برلوردارند و برای حفظ آن لصایص ،احسا

همبستگ دارند» (عزیزی. 199 :1980 ،
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مذهب و جنسیت میسر سازد؛ به طووری کوه کوهروندان درک کننود در فراینود رهبوری 1و
مدیریت کشور به واقع سهیم هستند و تمایهت و نظرات آنان در ح ومت موؤثر و حاکموان
جدا از تمنیات و لواستههای آنها اقدام نم کنند.
حال اگر دولت به طور کامل به این جلوه از حقو بشر متعهد نبود؛ بهطوری کوه زمینوه
نقض گسترده و برنامه ریزی کده حقو گروه از کهروندان را ایجاد کرده یا به جنایت بر
د بشریت مبادرت بورزد ،جدای چارهساز مطرح م کود .در حقیقت تنها استثنای قبوول
هرگونه استقهلطلب  ،جدای چارهساز 2است که آن نیز با اجماع جهان و تصمیم کوورای
امنیت م تواند به برگزاری همهپرس و اعهم استقهل منجر کود9؛ بنابراین در ایون حالوت
نیز نباید اقدام به کور

و توسل به اسلحه را برای جدای تحت عنوان جودای چوارهسواز

مشروع قلمداد نمود .همچنان که «جامعه جهان  ،جدای را یک حق قلمداد نم

کند»(سیمونه،

 ، 928 :2510بل ه اقدام به همهپرس نهتنها در منطقه لواهان جدای بل ه در سراسر کشور یا
ته

مسالمتآمیز جهت مذاکره مدنظر باید باکد« .ب اعتباری جدای لواه با اسوتناد بوه

حق تعیین سرنوکت در رویه جهان نیز تثبیت کوده اسوت .بورای نمونوه و وعیت منطقوه
چچن در روسیه مؤید استناد ن ردن به حق تعیین سرنوکوت بورای جودای لوواه اسوت»
(للف ر ای

 . 912 :1989 ،در این راستا باید بیان نموود کوه تویم حقیقوتیواب بوینالمللو در

لصوص «آبخازیا» ) (I.I.F.M.C.G,2009,126یا پیشتور دیووان عوال کانوادا 0در لصووص
«کبک» استدالل کرده بود که حق تعیین سرنوکت مستلزم جدای طلبو نیسوت« .بوارزترین
 .1قانون اساس

.ا.ایران در بند سوم اصل دوازدهم بر لوزوم تعیوین سواعت کواری بوهگونوهای کوه ام وان فراغوت و

استراحت و مشارکت در فرایند رهبری کشور برای همه کهروندان ایجاد کود تأکید ورزیده است.
2. Remedial Secession.
 .9از طرف در پاسخ به این مورد که هیچ دولت اجازه نخواهد داد بر قسمت از قلمرو رسم لود که حاکمیتش را بور
آن اعمال م کند همهپرس استقهل صورت گیرد باید به همهپرسو اسو اتلند در  2510از بریتانیوا اکواره نمواییم کوه
دولت مذکور مجوز برگزاری آن را صادر نمود که استقهل با رأی مخالف مردم مواجه گردید.
 .0دادگاه کانادا ،همانند دادگاه روسیه ،هم به حقو بینالملل و هم به حقو دالل توجه نمود .دادگواه نتیجوه گرفوت
که تا جای که به نظم موجود در قانون اساس کانادا مربوط است ،برگزاری همهپرس بههیچوجه نم تواند به جودای
یکجانبه مشروعیت دهد (زمان . 291 :1980 ،
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ح م قیای که دکترین جدای چارهساز را مورد اکاره قرار م دهد رأی دادگاه عال کانادا
در مورد کبک است»

(صادق حقیق  ،جهل

. 98 :1981 ،

طرفداران مطلق حق تعیین سرنوکت بیان م دارند که اگور اقلیوت قووم  ،نوژادی و یوا
مذهب ذاتاً تصمیم به تش یل دولت مستقل نداکته باکد از این حق برلوردار اسوت کوه در
صورت اعمال ظلم و ستم بر آنان از سوی دیگر فرهن ها ،قومیتهوا و یوا نادیوده گورفتن
حقو آنها از سوی دولت یا س وت آن در برابر تعدی به آنان از سووی دیگور اقووام؛ بوه
تش یل دولت جدید و مستقل از دولت مرکزی اقدام کنند.
«طبق منشور سازمان ملل و سایر اسناد مهم حقوو بوینالملول؛ «ی پوارچگ سورزمین
دولتها» و «حق تعیین سرنوکت» دو اصل بنیادین حقو بینالملل محسوب م کووند .بوا
این وصف ،این دو اصل ،زمان که یک اقلیت؛ قربان ظلم ،تبعیض و تحت فشار بوه دنبوال
حق تعیین سرنوکت لود از طریوق جودای از یوک دولوت مسوتقر اسوت ،دچوار تنواقض
م گردد».

(امیدی01 :1989 ،

چنین فرایندی که ناک از نادیده گرفتن یا جفا بر یوک گوروه قووم و فرهنگو اسوت
باعث تحقق حق تجزیه لاک و تش یل دولت جدید نم کوود ،بل وه راهحول آن از طریوق
مبارزه فرهنگ و آگاه بخش جهت تحقق حق و عدالت است توا تف ور ظلوم و سوتم بور
دیگر قومها و مذهبها به کنار گذاکته کود .درحقیقت مبنای ف ری تبعیض و ظلم بهجوای
مبارزه نظام و کور

که در عمل نیز این راه پا از برجا گذاکتن تعوداد زیوادی کشوته،

معلول و آواره نتیجهای دربر نخواهد داکت باید محو کود.
از طرف نیز دولتها در صورت تحقق حقوو کوهروندان و در هورم آن حوق تعیوین
سرنوکت مانع از طرح تف رات جدای طلب با ریشوه احقوا حقوو سیاسو و اقتصوادی
م کوند« .با رعایت اصل حق تعیین سرنوکوت از سووی دولوتهوا ،محملو بورای طورح
مسا ل از قبیل لودمختاری ،تجزیهطلب و یا مبارزات نهیوتهوای آزادیبخوش ملو بوه
وجود نخواهد آمد»

(آر

پور . 199 :1989 ،مگر آن ه عدهای از اسا

بوه دنبوال ایجواد دولتو
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جدید تنها با دلیل هویت باکند بهمانند کاتالونها 1در اسپانیا که البته در مخالفوت بوا قوانون
اساس اسپانیا کشوری که لود آن را سالتهاند است« .اگور اسوتقهلطلبو روا پیودا کنود
ادعاهای هویت هم مطرح م کود بهمانند ادعاهای هویت در کبک کانادا کوه کوچوکتورین
تبعیی بر آنها اعمال نم کود»

(انصاریان ،طیب

. 29 :1981 ،

ب .ماهیت حقوق جانشیني
جانشین  ،جایگزین یک دولت با دولت دیگر در زمینه مسهولیت روابط بینالملل یوک
سرزمین است .بر اسا

ح م داوری 2مورخ  91ژو یه  1899مویهدی دربواره تعیوین مورز

دریای میان «گینوه بیسوایو» 9و «سونگال» 0و نظریوه کوماره یوک کمیسویون داوری 0بورای
«یوگسهوی» به تاریخ  28نوامبر  1881میهدی .حقو جانشین بیانگر این واقعیوت اسوت
که عرصه روابط بینالملل ،عرصهای پایدار و ثابت نیست و سرزمین دولتها در حال تغییر
و تحول است« .تمایز هر یک از موارد جانشین دولتها بوه لحواظ اعموال قواعود حقووق
مختلف نسبت به هر یک از آنها ،واجد اهمیت است .بهعنوان نمونه آثار حقووق پیودایش
دولت جدید بهواسطه ادغام یا انفصال ی سان نیست»

(موس

زاده. 299 :1991 ،

«جانشین کشورها معلول علت اصل و اساس است و آن تغییرات جغرافیوای سیاسو
در منطقهای از جهان است»

(بیگدل

. 9 :1999 ،

جانشین کشورها به این مفهوم است که کشوری به جای کشور دیگر ،مسهولیت روابوط
بینالملل را در سرزمین معین بر عهده م گیرد (زیور بنود «ب» بنود  1موادهی  2عهدناموه
 1819در زمینه جانشین کشورها بر معاهدات 9و عهدنامه  1819در زمینه جانشین کشورها

 .1همه دولتها و اتحادیه اروپا به مخالفت با همهپرس در کاتالونیای اسپانیا پردالتند.Catalonia.
2. https://www.icj-cij.org/en/case/82-2019-09-04.
3. Guinea Bissau.
4. Senegal.
5. https://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-19960429-ORA-01-00-BI.pdf-201909-04.
6. Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties.
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بر مو وعات به غیر از معاهدات 1و عهدنامه  1899در زمینه جانشین کشوورها بور امووال،
اسناد و دیون .

2

حقو جانشین  ،عرف و معاهدات  9است .عهدنامه وین راجع به جانشین دولتهوا در
زمینه معاهدات بینالملل  1819تنها سند حقوق الزماالجرا در ایون زمینوه اسوت.
Conference,2004

( Berlin

مطابق عهدنامه راجع به جانشین دولتها در زمینوه معاهودههوای بوین-

الملل  ،نظام حاکم بر همه معاهدات ی سان نیست؛ معاهودههوای دوجانبوه در صوورت بوه
دولت جانشین انتقال م یابد که این انتقال به صراحت مورد توافوق طورفین قورار گیورد یوا
این ه عمل و رویه دولتها به طوری باکد که از آن چنوین توافوق قابول اسوتنباط باکود .در
صورت که اجرای معاهده در سرزمین انتقال یافته مطوابق مقوررات لوود معاهوده ،نیازمنود
اعهم ر ایت تمام اعیا باکد ،م بایست جهت اجرای معاهده در سورزمین انتقوال یافتوه
این ر ایت کسب کود.
ج :صورتهای جانشیني
تغییر ک ل سرزمین دولتها همواره به اک ال گوناگون رخ مو دهود .تغییور یوا انتقوال
حاکمیت به این ک ل است که کشوری تمام یا بخش از سرزمین لود را از دست م دهود
و به جای آن ،سرزمین یک یا چند کشور موجود توسعه م یابد یا در آن سرزمین ،کشور یا
کشورهای جدیدی تأسیا کوند.
ـ استقالل :منظور از اسوتقهل ،اعموال حاکمیوت توسوط موردم بووم و لوار کوردن
سرزمین از سلطه حاکمیت دولت دیگر بهعنوان دولت لارج اسوت .اسوتقهل کشوورهای

1. legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf. 2019-09-04.
2. Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and
Debts .legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_3_1983.pdf.2019-09-04.
 .9معاهدات سهگانه وین ،عهدنامه جانشین کشورها بر معاهدات  22اوت 1819؛ جانشوین کشوورها بور مو ووعات
بهجز معاهدات  22اوت  1819و عهدنامه وین در زمینهی جانشین بر اموال ،اسناد و دیون  9آوریل .1899
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مستعمره پیرو قطعنامه کماره  1010به تاریخ  10دسامبر  11895در زمینوه اعطوای اسوتقهل
به کشورها و مردم مستعمرات ،است ( Indian Independenceبه نقل از باقری. 290 :1982،
ـ جدايي :جدای  2به معن انف اک بخش از یک سرزمین و تشو یل دولوت مسوتقل در آن
قسمت از سرزمین است .جدای  ،برله استقهل ،در لصووص سورزمینهوای اسوت کوه از
لحاظ تاریخ  ،بهعنوان کل واحد کنالته م کدند ،اما به علل ازجمله عوامل فرهنگ  ،قوم یوا
مذهب راه جدای از مسیر کل کشور مربوطه پیموده و لواستار جدای م گردند.9
ـ انتقال بخشي از سرزمین يک دولت به دولت ديگر :در این حالت به عللو ازجملوه
تاریخ  ،نظیر قراردادهای اجاره سرزمین بین دولتها و اتمام مدت این قراردادهوا ،بخشو
از سرزمین که تحت حاکمیت و اعمال قدرت یک دولت بوود ،تحوت حاکمیوت و اعموال
قدرت دولت دیگر قرار م گیرد (. Dumberry,2006:64
ـ وحدت :0اتحاد دو یا چند کشور موجود و تأسویا کشووری جدیود ،ماننود آلموان و
یمن .اتحاد دولتها وابسته به کرایط تاریخ  ،سیاس لاص است .در این فرایند که نمونه
بارز آن وحدت دولتها و تش یل دولت هوای فودرال اسوت ،دو یوا چنود دولوت حواکم و
مستقل با تش یل دولت واحد ،تحت یک قانون اساس  ،کلیه سرزمینهای که تحت سویطره
لود داکتند را وارد در حاکمیوت دولوت واحود مو نماینود و ایون دولوت نماینودگ کول
سرزمینهای مزبور را لواهد داکت.
ـ تجزيه يا فروپاشي :تجزیه یا فروپاک  0،همان ا محهل یعن تقسیم قلمرو کشووری
به دو یا چند کشور جدید با انحهل کشور اصل است .تقسیم به دو کشور ،ماننود چوک و
اسلواک و تقسیم به چند کشور مانند اتحاد جماهیر کوروی و یوگسوهوی .البتوه مواده 90
عهدنامه  1819وین این مورد را نیز نوع جدای قلمداد کرده است.
1. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
Adopted by General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960.
2. Secession.
3. Charistakis, Ibid, p 79.
4. Unification.
5. Dissolution.
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د .تأثیر دولتهای جديد و مفهوم حق تعیین سرنوشت بر امنیت ملي ايران
دولتهای جدید با ت یه بر مفهوم حق تعیین سرنوکت و در پو اعموال آن حوق بورای
کهروندانشان ،در نظام بینالملل پا به عرصه حیات م گذارند .ایران از سوه جنبوه از ظهوور
دولتهای جدید و تحوالت مربوط به جانشین و روا مفهوم حق تعیین سرنوکت اثرپذیر
است.
 .1به دلیل برلورداری از سرزمین گسترده و دسترس کومال و جنووب آن بوه دریوا و
جغرافیای متنوع؛ بهطوری که ایران را با وجود آبوهوای مختلف ،نمای از پنن قواره مو -
دانند؛ این مسهله در صورت عدم وحدت و تجانا واقعو بوین منواطق مختلوف ،میول بوه
استقهل یا نزدی

به ی

از کشورهای همسایه را تقویت م کند.

 . 2وجود اقوام مختلف چون کرد ،ترک ،لر ،بختیاری ،تات ،ترکمن ،سیسوتان  ،بلووچ ،
عرب و  ...در کشور با در نظر داکت این مسهله که بسیاری از آنها در مناطق مرزی مسوتقر
هستند به طور بالقوه این ام ان را ایجاد سالته است تا از تغییرات سرزمین و تجزیه لواک
در دیگر کشورها حت در مناطق دوردست اثرپذیر گردند.
تداوم تنش در روابط لارج ایران با روح حاکم بر روابط بینالملل که درهم تنیدگ و
وابستگ متقابل 1لصوصیت آن است و عیت ایجاد نموده که ظهور دولتهای جدید نیوز
به عامل بر فشار بر کشور تبدیل کود .تنش بوهلصووص بوا ی و از قودرتهوای بوزر
جهان و با بعی از قدرتهای منطقهای همچون عربستان؛ بهطوری که رقابتهای مذهب
و سیاس که از قبل بین ایران و آن کشور وجود داکت جوای لوود را بوه سوتیزهجووی و
جن

نیابت  2در عرا  ،سوریه و یمن داده است .این مسهله باعث کده است تا عربستان که

بسیاری از کشورها و مسلمانان برای آن به دلیل ظهور اسهم و حمایتهای مال آن دولت،
احترام و جایگاه واالی در نظر م گیرند 9و همچنین بوا توجوه بوه متغیرهوای دیگور چوون
1. Interdependence.
2. Proxy War.
 .9نگارنده در چندین سفر لود به کشور افغانستان در من گفتوگو با کهروندان محترم آن کشوور ،ایون مسوهله را
متوجه گردید.
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نزدی

به آمری ا ته

لود را جهت ربه زدن به موقعیوت ایوران بوا وجوود حوواد

و

رویدادهای منطقهای و جهان و از طرف گسست میان اقوام ایران بهلصووص کوهروندان
عرب و اهل تسنن ایران با تبلیغ مذهب و د ایران دوچندان نموده است.
 .9ایجاد دولتهای جدید به دلیل تأثیر بر ف ر و نظور آن عودهای از جمعیوت قووم و
مذهب در کشور که میل و گرایش به استقهلطلب و ایجاد دولت جدید دارنود؛ بور امنیوت
مل کشور بوه صوورت مسوتقیم و غیرمسوتقیم تأثیرگوذار اسوت .البتوه کشوورها نسوبت بوه
استقهلطلب و صدور اعهمیههای استقهل ،محتاطانه رفتار م کنند .این مسهله را نسبت بوه
استقهل کوزوو و رقابتهای آمری ا و روسیه 1مشاهده نمودیم .دولتهوای ماننود آلموان و
آمری ا (که استقهل کوزوو را مورد کناسای قرار دادند استدالل حقوق لود را مبتنو بور
اصل و عیت لاص دانستند .آنها چنین استدالل نمودند که کووزوو یوک موورد اسوتثنای
است و نباید آن را مهک ارزیاب سایر جنبشهوای جودای طلوب قورار داد .تواریخ ت ووین
کوزوو ،فروپاک یوگسهوی ،سابقهی طوالن لودمختاری ،لأل حقوق پوا از حاکمیوت
هیهت اجرای سازمان ملل بر کوزوو ،گزار
این سرزمین و همچنین حواد

نماینده سازمان ملل مبنو بور لوزوم اسوتقهل

لوونین منواطق مختلوف یوگسوهوی سوابق همگو یوک

و عیت لاص به کوزوو بخشیدند (امیدی . 09 :1989 ،به هموین دلیول دولوت ایوران و کلیوه
دستگاهها و نهادهای دالل در سالتار .ا.ایران و اساتید و نخبگان باید تحوالت مربوط بوه
جانشین را در نظر گیرند و در جلسهها ،گردهمای ها و نشسوتهوای علمو کوه بوهطوور
مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به آن مو کوود کورکت کننود و در دوری از تجزیوه لواک و
استمرار حاکمیت دولتها تأثیرگذار کوند.
این مو وع مورد نظر کشورهای هم و عیت با ایران اسوت .بسویاری از دولوتهوا بوه
فرالوان دیوان بینالملل دادگستری در پاسخ به بیانیوه اسوتقهل کووزوو ،موا وع لوود را
اعهم نمودنود« .گروهو از دولوتهوا و قیوات (اغلوب از کشوورهای در حوال توسوعه و
آسیب پذیر در قبال تجزیه طلب

بر این اعتقادند که لار از و عیت استعماری ،هیچگونوه

 .1دولت روسیه به دلیل مسا ل نژادی و سیاس  ،مخالف کناسای دولت کوزوو بود.
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حق برای جدای یکجانبه وجود ندارد و حقو بینالملل معاصر بنا بر اصول حاکمیوت و
ی پووارچگ سوورزمین هرگونووه تووه
م

داند»(Almqvist, 2009: 6

یووکجانبووه بوورای تجزیووه دولووتهووا را نامشووروع

به همین جهت است که در مجموع ،حقو بینالملل ،مخوالف

به رسمیت کنالتن حق برای گروههوای کورکو در جهوت دعووت از دیگور بوازیگران
به لصوص دولتها برای حیور در کنار آنها در برابر دولت قوانون و مسوتقر در کشوور
محل درگیری است .با استناد به رویه قیای بینالملل  ،آموزهها (دکترین و رویوه دولتو
م توان به این ن ته دست پیدا کرد که دولتها باید به هنگام مواجه دولوت دیگور بوا یوک
گروه تجزیهطلب در کنار آن دولت قرار گیرند .البته از سوی دیگر نیز باید به این ن ته مهوم
توجه نمود که هد

تنها حفظ دولتها و استمرار حاکمیت آنها با وجود نقض گسوترده و

برنامهریزی کده حقو کهروندی کهروندانشان نیست.
در این صورت دولتهای دیگر نباید دولت سرکوبگر و نواقض حقوو بشور را کموک
کنند «هر زمان دعوت به مدالله از سوی دولت حاکم با حوق تعیوین سرنوکوت موردم در
تعارض باکد چنین مداللهای له

حقو بینالملل تلق م گردد» (نصیری.1 191 :1989 ،

البته اگر دولتهای نیز به طرفداری از کورکیان یا به هدایت و رهبری آنان با حمایت
یا اعمال کنترل (مؤثر یا کل

بر آنها اقدام نمایند این اقدام آنان ،سیاست رسم و اعهنو

آنها نخواهد بود ،بل ه درواقع ،عمل آن دولت تلق م کود.
در این قسمت نتاین آماری پرسشهای کوه پاسوخدهنودگان 2بوه آن جوواب دادنود بوه
تف یک هر پرسش بیان م گردد.

 .1چهبسا در این صورت دکترین حمایت با وجود تصمیم کورای امنیت مدنظر قرار گیرد.
 .2چهل نفر پرسشنامه را ت میل نمودند .همه آنان از تحصیهت دکتری برلوردار و در دانشگاهها تودریا مو کننود.
 90نفر هیهت علم دانشگاههای مختلف بودند .از  90نفر هیهت علم هشت نفور دانشویار و بقیوه ( 21نفور اسوتادیار
بودند .از  05نفر پنن نفر مرتبه دانشگاه نداکتند ،اما از سابقه تدریا در دانشگاههای مختلوف برلووردار هسوتند .از
 05نفر  20نفر دکتری حقو بینالملل عموم  ،پنن نفر حقو عموم  ،دو نفر حقو لصوص  ،دو نفر حقو جوزا و
جرمکناس  ،یک نفر فقه و حقو  ،دو نفر روابط بینالملل ،یک نفر امنیت مل  ،یک نفر علوم سیاسو  ،دو نفور دکتوری
حقو محیطزیست ،اما آکنا به حقو بینالملل عموم بودند.
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ردیف
2
9
0
0

گروههای قوم  ،زبان  ،مذهب مختلف ،برلوردار از تابعیوت یوک کشوور بوا هور
فرهنگ  ،همه؛ یک ملت را تش یل م دهند؟
امروزه حق تعیین سرنوکت تنها از بعد دالل یعن لود آیینو و لوود حواکم
(انتخاب دولتمردان بر اسا

قوانین مل بدون دلالت بیگانگان مدنظر است؟

تحقق حق تعیین سرنوکت ،اجازه تأسیا دولت جدید و استقهل از دولت حواکم
موجود را به اقلیتهای قوم  ،مذهب  ،زبان م دهد؟
اصوالً معتقد به حق جدای از دولت که اقلیتهوای موذهب  ،قووم  ،زبوان در آن
کشور زندگ م کنند هستید؟
حوق تعیووین سرنوکووت بوهماننوود حووق بور آب آکووامیدن سووالم ،حوق بوور توونفا
(برلورداری از هوای پاک حق است بنیادی؟

ميانگين نظرات

1

پرسش

1

خير

8170

270

179

8270

170

170

8270

170

170

80

0

1780

8270

170

170

بله

2

آیا قانون اساس کشورها ،مبنای تعیین حق تعیوین سرنوکوت کوهروندان اسوت؟
9

یعن اگر قانون اساس مخالف تش یل دولت جدید یوا لودمختواری یوک گوروه

8270

170

170

اقلیت باکد باید همان ،الگوی رفتار قرار گیرد؟
اگر معتقد به حق بر جدای بهعنوان جلوهای از حق تعیین سرنوکت نیستید آیا بوه
1

جدای چارهساز به عنوان راه در برابر گروه که بهکودت و برناموهریوزیکوده

1170

2270

1719

حقو بنیادین بشری آنها نقض م کود ،اعتقاد (قبول دارید؟
9
8
15

جنبشهای جدای طلب در جهان همچون کاتالونها در اسپانیا تأثیر منف بر امنیت
ایران لواهند گذاکت؟
جنبشهای جدای طلب در منطقه همچون در کردسوتان عورا بور امنیوت و نظوم
ایران تأثیر منف لواهد گذاکت.
سوء مدیریت ،فساد اداری و مال  ،نار ایت از منش و رفتوار دولتموردان موجوب
میل و گرایش به تش یل جنبشهای جدای طلب لواهد کد؟

 .1درصد پاسخهای مثبت.
 .2درصد پاسخهای منف .
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پرسش

توضيح و تحليل
در ابتدا درلصوص این پرسش باید گفت ی

1

از روی ردهای اکتباه درلصوص مفهوم ملت این است کوه

عدهای هر گروه قوم و فرهنگ را یک ملت م نامند در حال که ملت لزومواً تشو یل یافتوه از یوک قووم،
فرهن

و مذهب نیست 81/0 .درصد پاسخ دهنودگان بوه ایون پرسوش نیوز معتقدنود تابعیوت محوور اصول

تش یلدهنده ملت است.
2

 82/0درصد پاسخدهندگان معتقدند کهروندان یک دولت نم توانند از دولت موجوود اعوهم اسوتقهل کننود؛ زیورا
حق تعیین سرنوکت انتخاب نظام سیاس  ،قانونگذاری و عدم وابستگ ف ری و سیاس به بیگانگان است.
 81/0درصد پاسخدهندگان بیان داکتند اقلیتهای که تحت تابعیت یک دولت زندگ م کنند و همه با هوم

9

یک کشور را تش یل م دهند از این حق برلوردار نم باکند که تنها براسا

اقلیتشوان بوه تأسویا دولوت

جدید اقدام کنند.
0

 80درصد پاسخگویان بهطور کل این حق را برای اقلیتها به رسمیت م کناسند .این درصد باال مو توانود
در جهت جدای چارهساز و نه جدای در کرایط مطلوب تعبیر کود.
حق بر هوای پاک ،آب آکامیدن سالم ،غذای سالم و مقوی از حقو بنیوادین و تعهود بوه نتیجوه از سووی

0

دولتها است .پاسخ دهندگان معتقدند که حق تعیین سرنوکت بهمانند حقو اکارهکده بنیوادین و هومتوراز
با آنها است.
نظر اکثریت پاسخدهندگان به این پرسش را م توان اینچنین تعبیر کرد که قانون اساس با توجه به مراحول

9

سخت و طوالن تصویب آن از جامعیت نسبت به لواستهها و تمنیات کهروندان برلوردار اسوت .بنوابراین
نسبت به این مسهله مهم نیز باید از قانون اساس تبعیت کود.
جدای چارهساز تنها راهحل قبول تجزیه یک کشور در پ نقض گسترده حقو بشر توسط دولت است کوه

1

 11/0درصد پاسخدهندگان به آن نظر مثبت دادند و دلیل اصل که  22/0درصد به آن منفو پاسوخ دادنود را
م توان همان عدم تأیید هرگونه جدای و تجزیه کشور دانست.
تأثیرگذاری وقایع و فرایندهای اجتماع ی

9

از مسا ل مهم در علوم اجتماع اسوت .دلیول مخالفوت 22/0

درصد پاسخدهندگان با تأثیرپذیری ایران از جدای طلب در اسپانیا کاید به دلیل عدم وجوود ریشوه مشوترک
در جدای طلب است؛ چراکه در کاتالونها براسا

هویت و در منطقه لاورمیانوه بیشوتر بوه لواطر تیوییع

حقو اولیه کهروندان است.
بیش از نیم از پاسخدهندگان معتقدند که جدای طلب در عرا (همسایگ ایران بر امنیت ایران تأثیرگوذار
8

لواهد بود که کاید آن را بتوان به دلیل ریشه مشوترک مشو هت و قومیوت مشوترک در دو طور

مرزهوا

دانست.
15

 00/0درصد به این پرسش پاسخ مثبت دادند .به نظر نویسنده دلسوردی از تحقوق حوق آزادیهوا و حقوو
اقتصادی در ایجاد میل به جدای و گریز از حاکمیت مل نقش دارد.
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نتيجهگيری
نظم و امنیت پایه و ستون رکود و توسوعه و همچنوین تحقوق عودالت و آزادی اسوت.
ک ل گیری و تثبیت هر امر لوب و نی و در جامعوه بودون برقوراری امنیوت ملو میسور
نخواهد کد .ی

از مفاهیم نوین و از حقو اساس بشر که با جانشوین دولوتهوا رابطوه

مستقیم دارد حق تعیین سرنوکت است که مورد تأیید پاسخدهندگان بر اسوا

پرسوش 0

به نظرسنج نیز است .حق تعیین سرنوکوت بور حوق کوهروندان بور انتخواب حاکموان و
زمامداران مبتن است و نباید در تعارض با اصل استمرار حاکمیوت دولوتهوا قورار گیورد.
مو وع که جامعه لطاب در پ نظرلواه صورت گرفته بر اسوا

پرسوش کوماره دو

تأیید نمود.
بعد از پایان حرکتهای استقهلطلبانه کشورهای تحت استعمار که با پیوروزی هموراه
بود ،روی رد و نگاه به حق تعیین سرنوکت به سمت تحقق بعد دالل آن معطو

کد کوه

دربردارنده اجرای کامل حق آزادیها و دیگور حقوو کوهروندان در حووزههوای سیاسو ،
قیای  ،اجتماع و فرهنگ است .این ه کهروندان از حقوو بنیوادین برلووردار باکوند و
کخصیت و کرامت انسان آنان با برقراری آزادیها و حقو مدن و از طرف وجود امنیت
غذای و تحقق حقو اقتصادی حفظ کود.
برآمده از نتاین نظرسنج پرسوشهوای  9و  8بایود بیوان کورد تشو یل دولوت جدیود
به لصوص بر اسا

جدای و چندپارگ یوک کشوور (ا ومحهل بور تموام دولوتهوا

بهلصوص بر آنهای که میل و گرایش به ایجاد دولت جدید و مسوتقل از دولوت مرکوزی
وجود دارد تأثیرگذار لواهد بود .جانشین که در قالب یک فراینود از زموان کوروع اولوین
تحوالت ایجاد دولت جدید تا تش یل و تثبیت دولت نوظهور مورد بررس قرار م گیرد بر
ایران و تمایهت آک ار و مخف در کشور بورای دوری و گسسوت از دولوت مرکوزی کوه
وجود دارد اثرگذار است و در نتیجه فر یه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
قبل از بیان پیشنهادهای درلصوص ایران ،بهطور کل و عام بیان م کود که کهروندان
بهلصوص آنهای که از مذهب ،قومیت ،زبان متفواوت از اکثریوت جمعیوت یوک کشوور
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برلوردار هستند لود را تبعه آن دولت بدانند و نسبت به کشورکان عر مل داکته باکند.
مو وع که با توجه به پاسخ ارا ه کده به پرسش کوماره  ،1موورد تأییود پاسوخدهنودگان
است .کهروندان با ویژگ مذکور در صورت که قانون اساسو کشورکوان مجووز تأسویا
دولت جدید نداده است به ف ر تجزیهطلب نباکند .چنان چه جامعه لطاب به پرسوشناموه
با پاسخ لود به پرسش  ،9آن را تأیید نمود .همچنین اگر ام ان تغییر نظام سیاسو و اداری
از مرکزگرا به فدرالیسم داده نشده است در پ تغییر آن نباکند .این نظر بورله

روی ورد

عدهای است که قا ل به جدای های اقتصادی ،سیاسو و قیوای حسوب موورد فشوارها و
نادیده گرفتن حقو اقلیتها از طر

دولت هستند .البته این امر نیز برله

قانون اساس

نباید صورت گیرد.
از طرف نیز دولتها در پ تحقق کراموت انسوان هموه کوهروندان باکوند .فرصوتهوا و
ام انات زندگ اعم از حقوق  ،سیاس و اقتصادی را در کل کشور بهلصوص آن قسمتهوای
از قلمرو که اقلیتهای مذهب  ،قوم و زبان زندگ م کنند ارا ه نماینود و هموه کوهروندان را
جدا از ایدهها و لواستهها و تمنیات فردی و کخص لود ببینند و در یوک عبوارت بور اسوا
حقو بشر و نه تقسیمات مذهب  ،قوم و نژادی عمل نماینود کوه در ایون صوورت همزیسوت
مسالمتآمیز و یک زندگ کرافتمندانه و برلوردار از کادی برای همه فراهم لواهد کد.
پيشنهاد
راههای را م توان برای دوری از اثرپذیری از تغییرات سورزمین و ظهوور دولوتهوای
جدید در ایران مطرح کرد که باید از سوی سالتار سیاس کشور یعن دولت در معن عوام
تحقق یابد.
 .1ته

بیشتر جهت وفا مل میان اقوام مختلف با نگاه بوه روی ردهوای فرهنگو و

انسان .
 .2مبارزه واقع و مؤثر با فساد اداری.
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 .9ایجاد فرصتهای بیشتر به دینها و موذهبهوای مختلوف جهوت برپوای مراسوم و
مناسک مذهب تا عهوه بر تحقق کامل حقو انسان آنها زمینه نزدی
ته

دولتهای کوه در

برای نفرتپراکن و تبلیغ راه و کیوه ف ری لودکان به آنها هستند فراهم نشود.
 .0گستر

لدمات و ایجاد کغل بهویژه برای کهروندان ساکن در مناطق مرزی.

 .0ایجاد زمینه بیشتر و حمایت از تعامل ف ری و ارا ه نظور توسوط موردم بوهلصووص
کهروندان با قومیت و زبانهای محل .
 .9اتخاذ سیاستهای همسو با حقو بینالملل و منطبق با منافع مل درلصوص اعوهم
استقهل دولت های نوظهور .ایران استقهل مونتهنگرو 1از جمهوریهای یوگسهوی سابق را
به رسمیت کنالت ،اما استقهل کوزوو با اکثریت مسلمان را به رسمیت نشنالت همچنوان
که روسیه نیز استقهل کوزوو را به رسمیت نشنالت.

 .1مونته نگرو پا از تجزیه یوگسهوی سابق ،به همراه صربستان با تش یل اتحادیهای جدید ابتدا کشور یوگسوهوی را
مجدداً تش یل دادند بعدها اتحادیه به صربسوتان و مونتوه نگورو تغییور نوام داد و سورانجام در سوال  2559مویهدی دو
جمهوری ط روند سیاس مسالمتآمیز ،پایان اتحادیه و تش یل دو کشور جدید را اعهم کردند.
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