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چکیده
نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از
منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن
عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد .این نظریه
موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی
برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین
الملل ی وجود دارد .به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است ،عبارت است.
از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین
به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردند به عقیده موافقان این نظریه ،نظریه خودمختاری
اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد
داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام
جهان فراگیر شود ،تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوبگرایانه و غیر دموکراتیک که توسط دولت
هایشان صورت می گیرد مصونتر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد
نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد بویژه در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را فراهم
کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی
بکند.
واژگان کلیدی :حقوق برابر ،خودمختاری ،عدالت ،توسعه ،منابع طبیعی.
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مقدمه
حقوق بشر وخودمختاری مردم در طول  60سال گذشته به عنوان نیرویی بررای انسرانی
کردن و دمکراتیک کردن حقوق بین الملل عمل کرده است .وامروزه تا جایی پیش رفتره
است که این حقوق که زمانی تنها به روابط میان دولتها می پرداخت .به دنبال شفاف ترر
شدن حاکمیت دولتها بوده و نهایتا توانسته با کمک اسرتانداردهای حقروق بشرر نگراهی
دقیق تر به افراد و گروه هایی که درون دولت زندگی می کنند بیندازد و آنها را به عنوان
افرادی تلقی کند که دارای حقوق قانونی بین المللی هستند .بررسی دقیق نشان می دهد
که فاصله زیادی میان چهارچوب حقوق بین الملل قبرل از جنگهرای جهرانی و بعرد از
جنگهای جهانی وجود دارد به طوریکه قیل از وقوع جنگ جهرانی اول در حقروق برین
الملل تمایز فاحشی میان انسانها با نژاد اروپایی و دیگر انسانها با نژاد غیر اروپایی وجود
داشت همچنین در آن دوران از خودمختاری به عنوان استقالل ملی حاکمیرت نرام بررده
میشد و فرض بر این بود که در هیچ شرایطی این امر صحیح نیست و بار اثبات صرحت
آن بر دوش استقالل طلبان بود که باید بر اسرا اسرتانداردهای تعریرف شرده توسرط
تمدن غرب ،استقالل طلبی خود را توجیه می کردند .در سالهای بعرد از جنگره جهرانی
دوم ملتهایی که تحت سرکوب استعمار و سلطه خارجی ها بوده اند توانستند با اسرتفاده
از خودمختاری به آزادی دست یابند .بنابراین چند سوال در اینجا مطرح میشود ،که آیرا
شخص می تواند توقع داشته باشد که خودمختاری باعث ایجاد زمینه جدیدی گردیده و
نقشی مهم را در آینده و در آزادی افرادی که در حکومتهای غیر دمکراتیک و اقتدار گرا
زندگی می کنند بازی کند؟ آیا خودمختاری از لحاظ قانونی می توانرد چنرین افررادی را
در آینده مقدور سازد تا بتوانند بر فقر و توسعه نیافتگی غلبه کنند و اینکه آزادانه بتواننرد
در جامعه مشارکت داشته و از پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورشران بهرره
مند شوند؛ و اینکه به حقوق برابر در زمینه اقتصادی دست پیدا کنند؟ آیا ایرن توقعرات
میتوانند مدینه فاضله واقعی برای قرن  21را با توجه به تغییراتی که مفاهیم حقروق بشرر
و خود مختاری افراد در قرن  20بازی کرده اند را بوجود بیاورد؟
اگر چه خودمختاری قویا توسط لنین و ویلسون به دنبال جنرگ جهرانی اول مرورد
حمایت قرار گرفت اما آن به عنوان یک حرق در غالرا اصرل در می راق جامعره ملرل
گنجانده نشد .کمیته قضات در خصوص مسئله جزایر آالند بیان کررده اسرت کره خرود
مختاری تا کنون نتوانسته است ،جایگاه یک قرانون م برت را در حقروق برین الملرل بره
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دست بیاورد .با این حال هم ایده لنین از خودمختاری به مفهوم جدایی سیاسی مرردم از
دولت ملی موجود یا قدرت امپریالیستی و شکل گیری دولت مسرتقل آن و نیرز مفهروم
ویلسون از حق مردم برای انتخاب آزادانه دولتشان و حکومت خودشان توانستند بعردها
نمود عینی را در دو نظریه خودمختاری پیدا کننرد کره بعردها در منشرور سرازمان ملرل
تکامل یافت .این ها عبارت بودند از حق مرردم بررای اسرتقالل از سرلطه اسرتعماری و
دولتهای بیگانه (خودمختاری خارجی) وحق مردم در یک کشرور بررای انتخراب کرردن
دولت منتخا( .خودمختاری داخلی)
امروزه نظریه سومی در خصوص اصل تساوی حقوق و خودمختراری افرراد وجرود
دارد که در مفاهیم ابتدائی خودمختاری پیش بینی نشده اسرت امرا بره طرور خراص برا
منشور سازمان ملل متحد منطبق ،و عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانره
به پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نائل شروند و همچنرین بره طرور مشرترک از
نتایج این پیشرفتها بهره مند گردند .همراه با خودمختاری داخلی ،این نظریه سوم که می
توان آن را خودمختاری اجتماعی اقتصادی نامید احتمراال در آینرده سرهم بسرزایی را در
محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت .هنگامی که این دو اصرل
به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیرر شرود؛ ترک ترک انسرانها در برابرر اقردامات
سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولت هایشان صورت می گیرد مصرون ترر
میگردند .از سوی دیگر دولتها ممکن اسرت پریش شررایط مرورد نیراز را بررای محقرق
ساختن حقوق بشر افراد بویژه در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را فراهم کننرد.
و همچنین ممکن است که گرایشهای مختلفی در خصوص حقوق برابر و خود مختاری
افراد ،در آینده تکامل یابد و سهم بسزایی را در پیشرفت حقوق برین الملرل و همچنرین
پیشرفت بشریت داشته باشد.
-1اسناد بین المللی به عنوان مبنایی برای نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی
 .1-1منشور ملل متحد:
نتیجه سالها مبارزه با استعمار ،شناسایی حق داشتن دولرت مسرتقل بررای افررادی بروده
است که تحت حکومت های استعماری و با سرکوب و سلطه خارجی زندگی می کردند
این حق با عنوان اصل حقوق برابر و خودمختاری افراد در منشرور سرازمان ملرل آورده
شده است .بنابراین منشا اثر در حقوق بین الملل بوده است .به نظر می آیرد علری رغرم
اینکه شناسایی حق خودمختاری از اهداف تدوین کنندگان متشور بوده است.
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با این حال منشور موفق به ایجاد حق قانونی برای خودمختاری نشده است .بره نظرر
می آید در بند  2ماده  1منشور ملل متحد با توجه به اینکه اصل خودمختاری بره همرراه
حقوق برابر آورده شده است زمینه ای باشد برای ایجاد و به رسمیت شناخته شدن حرق
خودمختاری به عنوان حقی در برابرر اسرتعمارگری و سرلطه برر کشرورهای ضرعیف و
کوچک )Nirmal,1999:39( .در حقیقت با شناسایی حقوق برابر افراد در منشرور همره
راهها برای قانونی جلوه دادن اعمال دولتهای قدرتمند جهت سرکوب و سلطه بر دیگرر
ملتها که از نطر ارتش و تسلیحات و از نطر توانایی اقتصادی دارای قدرت کمتری بودند
بسته شد و بنابراین ادامه سلطه آنها بر دولتهای ضعیفتر خاتمه یافت .ملتهای تحت سلطه
به جهت اعطای حقوق برابر به آنها توسط منشور مستحق خودمختاری یا داشتن دولت
مستقل شدند .منشور و به دنبال آن سازمان ملل در موارد متعددی بر حقوق ملتها سوای
از دولتهای آن تاکید می کند .به عبارتی ملتها تحت هر شرایطی چه توسط یک حکومت
خارجی تحت استعمار باشند یا تحت اشغال یک دولت خارجی باشند دارای موجودیتی
جمعی هستند که جدای از دولت حاکم بر آنهرا مسرتحق حقروق برابرر و خودمختراری
مطابق حقوق بین الملل می باشند .البته بسته به شرایط ملتها ممکن است حقروق آنهرا
متفاوت باشد)Balayev,2013:105( .
 .2-1قطعنامه های سازمان ملل متحد و اصل تساوی حقوق:
نمونه ای دیگر از اقدامات سازمان ملل جهرت اعطرای اسرتقالل بره ملتهرا و دولتهرای
مستعمره اعالمیه استقالل در سال  1960بود که با استناد بنرد  2مراده  1منشرور توسرط
مجمع عمومی سازمان ملل منعقد گردید .و موجا گشت امیردها و آرزوهرای ملتهرایی
که حقوقشان از آنها گرفته شده بود زنده گردد .این ملتهرای رنرج کشریده سرالیان سرال
تحت سلطه حکومتهای استعماری بودند و اتفاقا این سلطه مطابق حقوق برین الملرل آن
زمان قانونی جلوه می کرد )Rostbol,2008:201( .در حقیقرت برر اسرا حقروق برین
الملل قدیم افراد تحت سلطه افراد درجه دوم به حساب می آمدنرد کره دارای تراری و
تمدنی نبودند پس بنابراین حقوق یا تکالیفی نیرز در سرطح برین المللری نداشرتند .و برا
ظهور سازمان ملل متحد و تصویا قطعنامه هایی در جهرت شرناختن حقروق از دسرت
رفته مردم ،امید را در دل این ملتها زنده شد )Kelsen,2000:59( .قطعنامه هرای دیگرری
که توسط مجمع عمومی جهت شناسایی حق خودمختاری منعقد شرد عبرارت بودنرد از
قطعنامه های  1514و 1541و  2625در این قطعنامه ها ضرمن مشرخص کرردن مفراهیم
حقوقی سعی در منعکس کردن اصول سازمان ملل متحد به عنروان نقشره راه دارد .ایرن
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نقشه راه شرایط و اصول را بررای دسرتیابی ملتهرای بره خودمختراری بررای نهادهرای
سازمان مشخص می کند حقوق و تکالیف تعیین شده بر اسا این قطعنامه ها به مررور
زمرران برره عنرروان بخشرری از حقرروق بررین الملررل مررورد قبررول قرررار گرفترره اسررت
( .)Claude,1992:442یکی از جهات م بت تاکید منشور برر احتررام بره اصرل تسراوی
حقوق و خودمختاری ملل توسعه روابط دوستانه و تحکریم صرلح جهرانی برود بردین
ترتیا استعمار و سلطه گروهی از مردم بر گروه دیگر بره صرورت غیرر قرانونی و غیرر
مجاز تلقی گردید .در همین راستا سازمان ملل در قطعنامره  1514مجمرع عمرومی نظرر
خود را بدین شرح اعالم کرد :سلطه خارجیان بر مردم و است مار آنها بر خرالف حقروق
بشر و منشور سازمان ملل بوده و همچنین مانعی در راه پیشبرد صرلح و امنیرت جهرانی
است همچنین تمامی افراد از حق خودمختاری برخوردار هستند و بواسطه این حق آنهرا
می توانند آزادانره بره تعیرین وضرعیت سیاسری خودشران پرداختره و رشرد اقتصرادی،
اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند و از این طریق رابطه ای مبتنی برر همزیسرتی را
بین حقوق برابر و خودمختاری افراد مطرابق منشرور بوجرود آورنرد در ادامره قطعنامره
است مار ملتها و اشغال سرزمینهای آنها توسط خارجی ها به عنروان نقرح حقروق برابرر
افراد و بنابراین مغایر با منشور ملل متحد تلقی گردید و بر حرق ملتهرا بررای مشرارکت
سیاسی و تصمیم گیری در مورد سرنوشتشان بدون هر گونره فشرار از سروی دولتهرای
خارجی تاکید شد و به عنوان هدف درازمدت معرفی گردید (.)Bueren,2010:11
در حقیقت دستیابی به حقوق برابر انسان ها در طول سال ها مبارزه با اسرتعمارگری
و تالش برای تدوین قوانینی جهت غیرقانونی کردن تسلط بیگانگان بر کشرورها محقرق
گشته است و روز به روز بر حقانیت آن افزوده می گردد .مواردی که مری تروان از ایرن
حقوق قانونی استفاده کرد عبارتند از:
 -1تسلط و سرکوب یک ملت توسط یک دولت دیگر
 -2نابرابری ها به صورت نهادینه شده و سازمان یافته در جامعه در درون قلمرو
یک دولت باشد
 -3نابرابری به صورت نهادینه و سازمان یافته در روابرط میران دولرت هرا شرکل
گرفته باشد (.)Genser,2014:6
پیشگام قانونی کردن حقوق برابر انسانها در قاره آفریقا و منشور حقوق بشر آن بود
چنانکه در ماده  19منشور حقوق بشر آفریقا تاکید شد که تمامی انسران هرا بایرد برابرر
باشند و همچنین از احترام یکسان برخوردار شروند و دارای حقروق یکسرانی باشرند و
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هیچ چیز نمی تواند تسلط یک گروه از مردم را بر مردمی دیگر توجیه نمایردEvans, ( .

)2008:53
همچنین در قطعنامه  1514جهت تضمین حقوق برابر هرگونره اقردام قردرت هرای
استعمارگر را که حقوق برابر ملتها را نقح کند منع شده است به عنوان م رال بهانره ای
که اغلا توسط چنین قدرت هایی برای به تاخیر انداختن یا ندادن اسرتقالل بره خراطر
ناکافی بودن آمادگی سیاسی اقتصادی اجتماعی یا آموزشی کره مرورد ادعرای آنهرا برود
استفاده می شد؛ به عنوان م الی دیگر می توان از تالش قدرتهای استعمارگر برای تجزیه
کردن یک کشور مستعمره به گونه ای که بتوانند بر بخشی از آن سررزمین اعمرال نفروذ
کنند نام برد همچنین ممکن است این قدرتها با اسرتفاده از اقردامات نظرامی و اقردامات
سرکوب گرایانه بر علیه جنبش ها یا احزاب سیاسری آزادیخرواه صرلح طلرا بخواهنرد
سلطه خود را ادامه دهند )Laver,2001،100( .مهم تر از همه اینکه قطعنامره از دولرت
های استعمارگر می خواست تا اقداماتی سریع انجام دهند و تمامی اختیارات را به ملرت
های سرزمین های مستعمره بدون هیچگونه شرطی بر طبق اراده و خواست آزادانه آنهرا
برگردانند تا این ملتها توانایی بهرره منرد شردن از آزادی و اسرتقالل را بدسرت آورنرد.
همچنین قطعنامه  1514استفاده از زور بر علیه ملت های وابسته را که تالش می کنند تا
حق خود برای خودمختاری را عملی کنند ممنوع می کرد و اعالم کرد تمامی اقردامات
مسلحانه یا اقدامات سرکوب گرایانه به هر شکلی که باشد بر علیه ملت هرای وابسرته و
مستعمره هر چه سریعتر باید متوقف گردد تا اینکه ملتهای مذکور بتوانند به طرور کرامال
آزاد و مسالمت آمیز به حق خود برای آزادی دست یابنرد ،نکتره مهرم تاکیرد برر حفر
تمامیت ارضی این ملتهاستو بنابراین همه اقدامات باال باید با احتررام کامرل بره تمامیرت
ارضی ملتها صورت پذیرد)Raic,2002:217( .
همچنین در وضعیتهایی که حقوق برابر مورد خدشه واقع شود مطابق اصول حقوقی
و آنچه که در اسناد بین المللی آمده است می توان اقدامات عملری جهرت برخرورداری
ملتها از حق خودمختاری صورت داد .در حقیقت چنین می توان استدالل کررد کره هرر
وقت خشونت صورت می گیرد آن باعث می شود تا افراد حرق داشرته باشرند ترا خرود
بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند .همچنین مطابق قطعنامه  2625مجمع عمومی کلیه
دولتها باید به حق برابر و خودمختاری ملتهرا احتررام بگذارنرد( .قطعنامره  2625مجمرع
عمومی)
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 .3-1اعالمیه روابط دوستانه و همکاری میان دولتها سال :1970
اعالمیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتهرا برر
پایه منشور سازمان ملل متحد 4در سال  1970تصویا شد که اکنون به عنوان بخشری از
عرف حقوق بین الملل قلمداد می گردد .این اعالمیه با تاکید برر اصرل حقروق برابرر و
خودمختاری ملتها به موارد زیر اشاره می کند:
ابتدا اعالمیه تاکید می کند که مطالا مقرر شده در آن به هیچ عنوان مجروزی بررای
جدایی کلی و یا جزئی از یک سرزمین نمی باشد و به حاکمیت مستقل واتحاد سیاسری
کشورها احترام می گذارد به معنای این که دولتی که منطبق با اصول حقوق برابر و حرق
خودمختاری افراد تشکیل شده باید نماینده تمامی مردمی که به آن سرزمین تعلق دارنرد
بدون هرگونه تبعیح نسبت به نژاد ،اعتقادات و یا رنگ پوست باشد .همچنین تصرریح
میکند تا مادامی که حاکمیت یا دولرت مسرتقل منطبرق برا اصرول حقروق برابرر و حرق
خودمختاری افراد می باشد ،تمامیت ارضی و اتحاد ملی اش نباید مختل شرده یرا مرورد
تعرض قرار گیرد)Warrt,1994:110( .
با این حال می توان چنین استنباط کرد که اگر یک دولت نتوانرد برر اسرا اصرول
حقوق برابر و خودمختاری افرادش رفتار نماید یک حالت است نائی ممکن است بوجرود
بیاید که در این حالت گروهی که از لحاظ قومی یا نژادی اقلیت می باشد از حق تعیرین
سرنوشت داخلی خود محرروم گشرته اسرت بنرابراین مری تواننرد ادعرای حرق تعیرین
سرنوشت خارجی یا جدایی از دولرت را مطررح نمایرد )Ruiz,1975:45( .در حقیقرت
همانگونه که گفته شد حقوق برابر افراد مانعی قانونی است در جلوی راه افرادی که می
خواهند به واسطه سلطه به سرکوب کردن دیگران بپردازند .حتی در مروادی کره هرر دو
این گروه بخشی از دولت واحد می باشند .سلطه یا سرکوب یک گروه از افرراد توسرط
گروه دیگر درون مرزهای یک دولت از لحاظ قانونی تفاوتی با سلطه از سروی مردمران
خارجی ندارد زیرا باعث نقح حقوق برابر افراد می گردد)Henrad,2000:116( .
 .4-1منشور آفریقایی حقوق بشر:
از منشور آفریقایی حقوق بشر به عنوان یک سند پیشتاز در شناسایی حق برابر ملتها می
توان نام برد بره طوریکره در مراده  20منشرور آفریقرایی حقروق بشرر از حرق برابرر و
4
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خودمختاری ملتها نام برده شده اما به دو نوع خودمختاری اشاره کررده اسرت و ایرن دو
نوع خودمختاری را از هم متمایز کرده است.
بنابراین مطابق این منشور حق خودمختاری به دو دسته تقسیم می گردد:
 -1حق خودمختاری مردمان تحت استعمار
 -2حق غیر قابل انکار مردمان یک سرزمین برای بهره مندی از آزادی جهت رشرد
اقتصادی و اجتماعی
با این حال نوع دوم خودمختاری اگر چه به طرور کلری در دسرتر تمرامی افرراد
است نمی تواند توسط اقلیت قومی یا نژادی که در دولتری هسرتند کره از حقروق برابرر
برخوردار بوده و مورد تبعیح قرار نمی گیرند و قادر هستند تا به مشارکت در انتخراب
دولت منتخا خود بپردازند مورد ادعا قرار گیرد.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در پرونرده کنگرره مرردم کاتانگرائی در برابرر زئیرر
شرایط است نائی را توصیف می کند و بیان می کند کره ادعرای خودمختراری خرارجی و
جدائی از دولت موجود ممکن است در شرایط زیر صورت بگیرد:
باید شواهد عینی برای نقح حقوق بشر در زئیر وجود داشته باشد ،همچنین باید به
اثبات برسد که مردم کاتانگا از حقشان برای مشارکت در حکومت محروم گشته اند( برر
اسا ماده  13منشور آفریقایی) همچنین کمیسیون معتقد است که کاتانگا مری بایسرتی
نوعی خودمختاری را اعمال نماید که منطبق با حاکمیت و تمامیت ارضی زئیر می باشد.
(گزارش کمیسیون آفریقایی حقوق بشر5)1996،به بیان دیگر کمیسریون معتقرد برود کره
مردم کاتانگا می بایستی حق تعیین سرنوشت خودشان را به طور داخلی اعمرال نماینرد
مگر اینکه ثابت می شد که حقوق بشر آنها به طور فاحشی توسرط دولرت زئیرر نقرح
گردیده و آنها از حق مشارکت در حکومت محروم شده بودند.
کمیسیون آفریقا به ماده  13منشور آفریقایی حقوق افراد و انسان ها بره عنروان یرک
معیار اساسی استناد می کند و مطابق آن می توانرد تصرمیم بگیررد کره آیرا افرراد مرورد
سرکوب و یا تبعیح قرار گرفته اند یا اینکه از حق مشارکت در دولت خودشان محروم
شده اند و این حق را به آنها می دهد تا به اعمال حق خودمختاری خارجی و جدا شدن
از آن دولت بپردازند .چنین به نظر می رسد که محرومیت از حق افراد بررای مشرارکت
در دولت خودشان و عدم وجود یک دولت که تمام افرادش را نمایندگی کند باعث بره
5
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وجود آمدن شرط موجهی می گردد که ممکن است توسل به خودمختراری خرارجی را
درون دولت موجود توجیه نماید)Viljoen,2012:131( .
 .5-1اساسنامه اتحادیه آفریقا و منشور دولتهای آمریکایی:
اولین قدم را اتحادیه آفریقا برداشت در سال :2000
در اساسنامه اتحادیه آفریقا در سال  2000هرگونه تغییرات دولت بایرد براسرا قرانون
اساسی باشد و اگر در سطح قاره آفریقا دولتی بر خالف قرانون اساسری تشرکیل گرردد
غیرقانونی خواهد بود .ضمانت اجرای این امر معلق کردن عضویت دولتی اسرت کره از
راههای غیرقانونی م ال کودتا به قدرت رسریده اسرت از مشرارکت در سرازمان اتحادیره
آفریقاست  .نتیجه آنکه اگر یک دولت نظامی یا یک دولت غیر نظامی که توسرط ارترش
به قدرت رسیده است بتواند به طور کامل تمامیت ارضی کشور را کنتررل کنرد ،توسرط
اتحادیه آفریقا به رسمیت شناخته نخواهد شد و اجرازه عضرویت در اتحادیره آفریقرا را
نخواهد یافت تا زمانیکه حکومتی دموکراتیک و منتخرا را برا رای آزادانره و انتخابرات
آزاد مردمانشان برپا نماید .همچنین در اقردامی دیگرر کشرورهای قراره آفریقرا در سرال
 2007اقدام به تصویا منشور آفریقرایی دموکراسری ،انتخابرات و دولرت کردنرد .ایرن
کنوانسیون به شکل کنوانسیونی می باشد که هنگامی که توسط  15دولت عضو سرازمان
تصویا شود به مرحله اجرا در خواهد آمد )Fombad,2017:85( .همچنین در منشرور
آفریقایی به توافق رسیدند که احزاب درون کشورها می بایستی خود را متعهد به ترویج
دموکراسی نمایند ،اصل حاکمیت قانون و حقروق بشرر را تررویج نماینرد و اینکره ایرن
احزاب باید مشارکت مردم از طریق حق رای همگانی به عنوان یرک حرق مسرلم بررای
مردم را به رسمیت بشناسند .نکته دیگری که بایرد در منشرور آفریقرا یری دموکراسری،
انتخابات و دولت به آن توجه کرد صالحیت محاکم می باشد زیرا مقرر کرده اسرت در
ص ورت دستیابی بره قردرت از طریرق ابرزار هرای غیرر دموکراتیرک ،ایرن موضروع در
صالحیت محاکم داخلی نیست و در چنین وضعیتی اتحادیه آفریقا اقردامات خراص در
دستور کار قرار می دهد از جمله تحریم عضو خاطی.
بر این اسا ماده  24منشور به صورت زیر مقرر می کند :در وضعیتهایی کره یرک
حزب دولتی ساختار نهاد سیاسی یک دولت را مختل و به صورت نامشرروع قردرت را
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در دست می گیرد  .باید شورای اتحادیه آفریقا بررای پاسردار از دموکراسری وارد عمرل
6
گردد و مجددا سازوکار دموکراسی را برقرار سازد.
سران دولت های قاره آمریکا به تأسی از اقدام اتحادیه آفریقا در سال  2001در شهر
کبک دور هم جمع شدند و ماده واحده ای به شرح زیر به تصویا رساندند:
هر گونه تغییر یا توقف نظام دموکراتیک در هر کشوری از اعضای منشرور آمریکرا
مانع مشارکت دولت آن کشور در نشست سران کشورهای آمریکایی میگردد.
اقدام دیگری که دولتهای آمریکایی انجام دادنرد تصرویا منشرور دموکراتیرک برین
آمریکایی که در  11سپتامبر سال  2001بود این منشور به شکل اعالمیه ایست که توسط
مجمع عمومی سازمان دولت های آمریکایی مورد شناسایی قرار گرفته است.
در این منشور مواردی به شرح زیر مقرر شده است:
ماده  1منشور :مردمان قاره آمریکا حق دموکراسی دارند و دولت های آن ها ملزم اند که
آن را ترویج کرده و از آن دفاع نمایند.
ماده  2منشور :این ماده تصریح میکند که دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکرایی
ملزم به برقراری دموکراسی مبتنی بر انتخابات قانونی و به دنبال آن تشکیل رژیم مبتنری
7
بر قانون اساسی می باشند( .منشور آمریکایی)
 .6-1پروتوکل دولتهای آفریقایی:
در پروتوکل دموکراسی و حاکمیت مطلوب جامعه اقتصادی دولت های آفریقرای غربری
اصول اساسی مشترک میان دولت های عضو این سازمان آفریقایی منطقره ای بره شررح
زیر وجود دارد که عبارتند از:
 -1هر دست یابی به قدرتی مری بایسرتی از طریرق انتخابرات شرفاف ،آزاد و عادالنره
صورت گیرد.
 -2قدرتی که از طریق ابزار غیر قانونی بدست آمده است به هیچ عنوان مرورد قبرول
قرار نخواهد گرفت)Ebobra,2010:43( .
 -3دولتهای عضو ملزم هستند در فرایند تصمیم گیری مشارکت مردم را تضمین کننرد
و سیاستهای داخلی خود را براسا اصول دموکراتیک ،بدون هرگونه قید و شرطی
تنظیم نمایند و همچنین تمرکززدایی قدرت در تمام سطوح دولت را انجام دهند.
6
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 .7-1اصول هنجاری قابل اجرا:
مطابق قطعنامه  1514مجمع عمومی اصول هنجاری و اقدامات عملی می تواند صورت
پذیرد .در این قطعنامه حق خودمختراری بره رسرمیت شرناخته شرده و در وضرعیتهای
استعمار ،اشغال توسط خارجیان و سلطه توسرط بیگانگران اقردامات پیشربینی شرده در
قطعنامه انجام خواهد شد و همچنین اقدامات مناسبی را در صورت ایجاد شرایط خاص
داخلی اتخاذ خواهند کرد.
شرایط خاص عبارتند از :نقح حقوق برابر و خودمختاری افراد و بویژه حرق آنهرا
برای داشتن یک دولت منتخا .در حقیقت به طور ضمنی به معنای غیر قانونی شناختن
استفاده از زور توسط هرگونه دولت اقتدار گرا و غیر منتخا بر علیه مردمانش می باشد
و همچنین الزام آن برای احترام گذاشتن به آزادی اراده مردمان آن سرزمین مری باشرد و
باتبع آن حق سایر دولت ها برای اینکه به طرور جمعری بتواننرد در سرازمان ملرل یرا از
طریق سازمان های منطقه ای اقداماتی را انجام دهند در جهت حف حقوق مردمان این
کشور ها را به رسمیت بشناسد تا امکان تضمین حق مسرلم آن هرا بررای خودمختراری
فراهم گردد( .دوید )25:2002،عالوه بر این سوای تحریمهای ذکر شده در براال احتمرال
توسل کشورهای بیشتر به دادگاه بین المللی کیفری خواهند بود تا با اسرتفاده از دادگراه
کیفری بین المللی بتوان رهبری سیاسی دولتهای ناقح حقوق برابر مردمران را مسروول
اقدامات سرکوب گرانه علیه مردمانش قلمداد کرد .بویژه هنگامی که اقرداماتی از جملره:
نقح گسترده حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه یا جررایم علیره بشرریت اتفراق بیافترد،
امکان درخواست رسیدگی توسط نمایندگان مردمان مورد نظر یا توسرط سرازمان هرای
غیر دولتی به نیابت از آن ها در خصوص قضاوت در مورد حقوق بشر به سازمان هایی
مانند دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردمان و دادگاه حقوق بشر آمریکایی فراهم خواهد
شد و احتماال میل رجوع به این دادگاهها افزایش خواهد یافت تا بتواننرد راه حرل هرای
قضایی برای وضعیتهایی ارائه دهند که در آن نقرح خودمختراری داخلری افرراد در آن
دولت ها وجود دارد.
 -2دالیل طرفداران خودمختاری داخلی برای توجیه آن
از نظر نظریه پردازان با اینکه ممکن است در قالا دوران پسا اسرتعماری ،ادعرای حرق
خودمختاری خارجی ممکن است توجیهپذیر به نظر برسد اما ابتدا باید در حالت نقرح
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حقوق برابر افراد در داخل یک دولت .تمامی راه حل های ممکرن بررای محقرق کرردن
خودمختاری داخلی بررسی گردد .همچنین در این نظریه برای جامعه بین المللی برویژه
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین سرازمان هرای منطقره ای ماننرد
اتحادیه آفریقا اهمیت زیادی قائل شرده انرد .در مرواردی ممکرن اسرت خودمختراری
خارجی از طریق توافق متقابل بین گروهها و دولت صورت گیرد بویژه این توافرق مری
تواند به عنوان راهی برای پایان دادن به مناقشات داخلی طروالنی مردت مرورد اسرتفاده
قرار گیرد .به عنوان م ال می توان از موارد این نوع تجزیه طلبی مبتنی بر توافق نرام بررد
که شامل اریتره و سودان جنوبی می باشد که به ترتیا از اتیروپی و جمهروری سرودان
جدا شدند می باشد)Modrich,2016:223( .
با افزایش روز افزون به کارگیری حق خودمختاری داخلی ملتها قادر خواهند بود ترا
خود سرنوشت سیاسی اقتصادی و اجتماعی را تعیین کنند و بتوانند آزادانه دولت منتخبی
را انتخاب کنند .در حقیقت هدف نظریه پردازان این ایده ایجاد امکان اینکره توسرل بره
خودمختاری خارجی به مفهوم جدا شدن از یک دولت موجود در آینده دیگر بره وقروع
نپیوندد و تنهرا در مروارد اسرت نائی بره شررط وجرود اجمراع و اتفراق نظرر کره امکران
خودمختاری داخلی افراد در زمینه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند بروده
است و خواست آنها ارائه این نظریه به عنوان یکی از مبانی حقوق و روابط برین الملرل
می باشد.
 .1-2خودمختاری داخلی ،احترام گذاشتن به اراده افراد
حق خودمختاری در مفهوم پسا استعماریش در درون مرزهرای دولرت هرای فعلری بره
اشکال مختلف عمل می کند که در حقیقت هدف حق خودمختراری برخرورداری کلیره
مردم ساکن در یک سرزمین از حق تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی و اجتمراعی خرود
است و به دنبال این حق به دست آوردن آزادی انتخراب یعنری بتواننرد دولرت منتخرا
خود را انتخاب کنند و همچنین حق خودمختراری هردف دومری نیرز دارد ایرن هردف
برخوردار کردن اقلیت قومی یا نژادی است به عنوان بخشی از جمعیت یک سررزمین از
حق داشتن نمایندگانی در دولت جهت سهیم شردن در فعالیتهرای سیاسری آن سررزمین
برخوردار گردند )Macklem,2015:82( .این مشارکت باید بدون تبعیح و در شررایط
کامال برابر صورت پذیرد .به دلیل اینکه ،این حقوق در درون دولتی اعمال مری گردنرد
که در آن گروه قومی و نژادی زندگی می کنند منتج به بوجود آمدن حرق خودمختراری
داخلی می گردند .آنها مجموعه ای از حقوق را به این افراد مورد نظر در داخل مرزهای
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دولتشان می دهند بدون اینکه حاکمیتشان مورد تهدید قرار گیرد ،بنابراین مهمترین اصل
احترام گذاشتن به اراده افراد برای انتخاب آزادانه دولت کامال منتخرا مری باشرد .ایرن
حق به طور آشکاری در نقطه مقابل اشکال غیر دموکراتیک حکومت ها دیده مری شرود
مانند دولت های نظامی و یا دولرت هرای اقتردارگرا یرا دولرت هرای پادشراهی .چنرین
حکومتهایی تالش می کنند تا با سواستفاده از اصل عدم دخالت در امور داخلری دولرت
ها خود را از هر گونه ادعای قوانین حقوق بین الملل در خصوص حق تعیین سرنوشت
را برای انتخاب دولت توسط مردمانشان را بی اثر کنند .چنرین دولتهرایی ایرن دسرته از
حقوق را به عنوان امور داخلی کشور معرفی می کندد و قائل به این که مرتبط با حقروق
بین الملل باشند نیستند)Cassese,1995:213( .
 -3آینده نگری نظریه پردازان خودمختاری اقتصادی و اجتماعی
در حقیقت نظریه پردازان این ایده بر این باورند که حقوق بین الملرل در حرال تکمیرل
فرایند مدرن شدن مری باشرد کره نهایترا بره ایجراد ضرمانت اجراهرایی بررای تضرمین
خودمختاری اقتصادی اجتماعی می گردد و بردین ترتیرا دامنره ضرمانت اجررا چنران
گسترده می گردد که عالوه بر دولتها سازمانهای بین المللی را نیز در بر خواهد گرفت و
در همه جا فراگیر خواهد شد نتیجه این تحوالت به تضمین حقوق افراد بررای انتخراب
آزادانه دولتی خواهد انجامید که به طور واقعی آنهرا را نماینردگی مری کنرد و مرنعکس
کننده آزادی بیان اک ریت افراد جامعه در نتیجه برگزاری انتخابرات آزاد و منصرفانه مری
باشد( .هاشمی)165 :1384،
ضمانت اجراهایی که در قالا الزامات قانونی ظهور می یابد شامل مروارد زیرر مری
گردد:
عدم شناسائی چه به صورت جمعی یا فردی در حقیقرت ایرن عردم شناسرایی شراملدولتهایی می شود که احترام به اراده مردمانشان نمیگذارند.
معلق کردن عضویت کشورهای ناقح قرانون در سرازمان هرای منطقره ای و برینالمللی .به بیان دیگر نهادهای منطقه ای یا جوامع بین المللی به طور کلی از ایرن اختیرار
قانون ی برخوردار هستند تا دولت های غیر مشروع و غیر منتخا را منزوی کننرد بردون
اینکه با استفاده از زور در امور داخلی آنها مداخله کنند)Walter,2014:56( .
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-4نقض حقوق مردم دلیل خودمختاری
از جمله موارد نقح حقوق مردم یک سرزمین در بهره بررداری از منرابع بره قررار زیرر
است:
آنچه که مسلم است این است که اقدامات دولت هرای غیرر منتخرا و مسرتبد در
بهره برداری از منابع طبیعی آشکارا نقطه مقابل منافع مردمان می باشد و بررای حراسرت
از حقوق مردم در مقابل دولتهای مستبد باید این امر به عنوان نقح حقروق برین الملرل
قلمداد گردد .همانند ماده  21منشور آفریقا که مقررر کررده اسرت :در صرورت تخریرا
منابع  ،افرادی که متحمل ضرر شده اند می بایستی حق داشته باشند تا به ترمیم قانونی و
باز پس گیری قانونی اموال و همچنین دریافت خسارت مناسا اقدام نمایند.
همچنین بهره برداری از منابع دیگر کشورها توسط کشورهای دیگر نروعی دیگرر از
است مار و بر خالف منافع مردمان آن سرزمین می باشد در حقیقت بهره برداری از منرابع
یک سرزمین به نفع شرکت ها و دولت هرای خرارجی و برر خرالف منرافع مردمران آن
سرزمین می باشد که برای مبارزه با آن ابتدا باید به عنوان نقح حقوق چنرین مردمرانی
برای دسترسی آزادانه به منابعشان به نفع دولتهای زورگو قلمداد گردد .و همچنین مورد
حمایت قانونی بین المللی قرار بگیرد)Boulden,2015:142( .
 -5مولفه های خودمختاری
راه حل دستیابی ملتها به حقوق برابر از منظر نظریه خودمختاری اقتصرادی و اجتمراعی
این است که باید حق افراد یک سرزمین برای خودمختاری سیاسی اجتماعی و استفاده
کردن از منابع خود که مسلما حق مالکیت و استفاده از این منرابع را بره نفرع خودشران
دارند مورد شناسایی قرار بگیرد و در حقیقت این می تواند پایانی باشد برای اسرتفاده از
منابع توسط دولت های غیر منتخا یا نخبگان حاکم فاسد که در نتیجه آن به آزاد شدن
منباع عظیمی از منابع مالی موجود می انجامد که عملی کردن حقوق بشر در زمینه هرای
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و همچنین مبارزه علیه فقرر و توسرعه نیرافتگی را مقردور
سازد( .مهرپور )98 :1387،از نظر نظریه پردازان طرفدار خودمختاری چند مولفه در کنار
هم می تواند راهگشا باشد به عبارت دیگر ازمنظر آنان شناسایی بهتر و به کارگیری بهتر
حق خودمختاری اقتصادی اجتماعی و تاثیر آن بر روابط اقتصادی بین الملل ببره همرراه
آزادی عمل برای همه به طور کامال برابر در جهت پیگیری اهداف اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی مد نظر آنها می تواند چشم انداز روشنی را در برابر سیسرتم اقتصرادی برین
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المللی قرار دهد تا ریشه نابرابری برای همیشه از میان برود .بیشترین نگرانی بره قروانین
نامتقارن مربوط است که می تواند تجارت بین المللی را تحرت حاکمیرت خرود درآورد
این قوانین موجا نگرانی کشورهای توسعه نیافته شده است)Macklem,2015:241( .
عدم تعادل قوانین تجارتی چند جانبه که در موافقت نامه کلی در خصوص تعرفره و
تجارت (گات) ،سازمان تجارت جهانی و چهارچوب حقروقی آن هرا بره شرکل نگرران
کننده ای وجود دارد .نکته جالا این است که قروانین تجرارت برین المللری تقریبرا برا
موافقت تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس تصویا شده است .اما به هر حرال ترالش
هایی برای جبران کردن چنین عدم تعادل هایی صورت پذیرفته است به عنوان م ال مری
توان به آغاز روند توسعه دوهه در سازمان تجارت جهانی اشاره کرد که نتوانسرته اسرت
به نتایج موفقی دست پیدا کند( .آقایی)116 :1390،
در حال حاضر دولت های درحال توسعه که به عنوان نمایندگان ملتهای خود بررای
بدست آوردن حقوق برابر مردمانشان در زمینه اقتصرادی اجتمراعی ترالش مری کننرد و
سعی می کتتد در اقتصاد جهانی بیشتر و بیشتر فعال شوند و در همکاری اقتصادی برین
المللی مشارکت کنند )Sterio,2012:178( .به همرین دلیرل دیرری نخواهرد پائیرد کره
ساختار و محتوای چند جانبه دستخوش تغییرات خواهد شد تا اینکه تجارت بین المللی
را به نیروی محرکه ای برای پیشرفت تمامی کشور ها تبدیل خواهد کررد و منرافع ایرن
حرکت به تمامی مردم دنیا یه طور برابر خوهد رسید تا آنجا کره همگران قادرخواهنرد
بود تا به خق خودمختاری اقتصادی اجتماعی دست یافته و با فقر و در حاشیه رفرتن از
لحاظ اقتصادی مبارزه نمایند.می توان از همه این مباحث چنین نتیجره گرفتره شرود کره
در صورت ترکیا خودمختاری سیاسی داخلی و خودمختاری اقتصادی اجتماعی سربا
می گردد که احسا نیاز مردمان جهان به جدایی از دولت های کنونیشان کرم اهمیرت
جلوه داده شود  .از منظر نظریه پردازان طرفداری خودمختاری ترکیا این دو بره محقرق
شدن حقوق برابر افراد در سطوح بین المللی و داخلی کمک خواهد کررد و محیطری را
بوجود خواهد آورد که در آن حقوق بشر افراد و آزادی های بنیادین آنها مری توانرد بره
اجرا گذاشته شود)Fisch,2015:111( .
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 -6موانع و اشکاالت خودمختاری اقتصادی اجتماعی
 .1-6حق افراد برای تعیین سرنوشتشان در زمینه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
خودمختاری داخلی تاثیر بسزایی در حقوق افراد در زمینه سیاسی و مدنی و همچنین در
زم ینه های اجتماعی اقتصادی دارد که می توانرد پریش شررطهای مرورد نیراز را بررای
تحقق حقوق بشر افراد در حیطه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محیا کنرد  .برا ایرن
حال خودمختاری اقتصادی اجتماعی علی رغم قید شدن در اسناد بین المللری مختلرف
نتوانسته است پیشرفت چشمگیری در عرصه بین المللی و یافتن مقبولیرت عرام داشرته
باشد(.طباطبایی موتمنی )121 :1390،در حقیقت ایده خودمختراری اقتصرادی اجتمراعی
هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلری موفقیرت چنردانی نداشرته و نتوانسرته
حقوق مردم را ت بیت کرده و از مردم در برابر سلطه خارجیران و اسرتعمار یرا سررکوب
محافظت نماید .هدف نظریه خودمختاری اجتماعی اقتصرادی ت بیرت حرق مرردم بررای
دسترسی آزادانه به رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بروده و اینکره بتوانرد آزادانره بره
منابع طبیعی و ثروتشان دسترسی داشته باشند .اما تا کنون با توجه به اسناد برین المللری
فراوان در مورد آن به اهداف خود نرسیده است)Hofbauer,2016:112( .
 .2-6بررسی ابعاد خودمختاری داخلی:
خودمختاری داخلی دارای ابعاد مختلف حقوقی می باشد این ابعاد عبارتند از:
اصل حاکمیت منابع طبیعی که منتج به خودمختاری اقتصادی و اجتماعی می گرددمحقق کردن حقوق برابر افراد از طریق حذف و از بین بردن نابرابری های موجود در سیستم اقتصاد بین المللدر حقیقت دولت دارای دو وظیفه می باشد کره در برخرورد برا عوامرل خرارجی و
داخلی درخصوص خودمختاری اقتصادی اجتماعی باید به نحرو احسرنت انجرام دهرد.
اولین وظیفه دولت در پرداختن به منافع خارجی است و به نیابرت از مرردم بایرد منرافع
خارجی کشور را حف نماید و همچنین در پرداختن به منرافع داخلری بره عنروان امرین
مردم ثروت و منابع ملی به نحو احسنت مدیریت کند)Tomushat,2006:74( .
همانگونه که اوموزیرک کمیسر حقوق بشر آفریقا ( )1990-1989اظهار میکند:
برای اینکه مردمان از امتیازات منابع ملی سود ببرند می بایستی جوی ایجاد شود کره
نواقص روابط اقتصادی با قطا های بزرگ بین المللی از بین رفتره و همچنرین نحروه
رهبری داخلی اصالح گردد.
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 :3-6اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی
هنگامی که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی توسط مجمرع عمرومی در سرال 1962
مطرح شد چنین تصور می رفت که کنترل بر منابع طبیعی می توانست دولت های ترازه
استقالل یافته را قادر سازد تا به استقالل اقتصادی از دولت هرای اسرتعمار گرر سرابق و
شرکت هایشان دسترسی پیدا کنند( .ذاکریان )87 :1381،همچنین اینگونه فرض می شرد
که چنین دولتهایی از منابعشان برای دستیابی بره قردرت اقتصرادی بررای مردمانشران و
همچنین برای دستیابی به رشد فرهنگی اقتصادی و اجتماعی اسرتفاده خواهنرد کررد .برا
این حال در بسیاری از موارد منافع به دست آمده از این منابع یا توسط رهبریت سیاسی
برای دسترسی به اهداف شخصیشان منحرف شد یا بره طررق دیگرری توسرط نخبگران
حاکم مستبد مورد سوء استفاده قرار گرفت که منجر به آن چیزی شرد کره بره آن آفرت
منابع می گوییم بویژه در کشورهای آفریقائی که اغلرا رابطره ای وارونره برین منرابع و
توسعه اقتصادی مشاهده شده است.
با این حال می بایستی به خاطر داشته باشیم کره قطرع نامره  1803مجمرع عمرومی
تصریح کرد که حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به مردم تعلق دارد نه به دولت و همچنرین
به مقامات دولتی تعلق ندارد .این بعدها در ماده  1دو می اق در خصوص حقوق بشر نیز
مورد تائید قرار گرفت که در پاراگراف  2آن آمده است که :کلیه ملل مری تواننرد بررای
نیل به هدفهای خودد در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخالل به الزامرات ناشری از
همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونره
تصرفی نمایند)Bungenberg,2015:201( .
 .4-6حقوق برابر افراد و حذف نابرابری ها
در ماده  21منشور آفریقا در خصوص حقوق بشر و مردم آمده است کره :تمرامی افرراد
می بایستی به طور آزادانه به منابع و ثروت ملی دسترسی داشته باشند .همچنین اسرتفاده
از منابع باید در راستای منافع مردم باشد و به هیج وجه نباید مردم از آن محروم گردند.
این تایید مجددی بر رابطه میان دولت و شهروندانش است و همچنین توجه ویژه ای به
مدیریت و استفاده از منابع طبیعی کرده است .در حقیقت رابطه میان دولت و شهروندان
رابطه ای است مبتنی بر اعتماد و شامل حقوق و تکالیف مشرخص مریگرردد .بره ایرن
مفهوم که حقوق افراد ذکر شده در مفاد فوق الذکر تکالیف متقابلی را بر عهده دولرت و
نهاد های آن می گذارند( .میرعباسی )94 :1388 ،مورد اول اینکه دولت باید همه منرابع
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ملی را به صورت صحیح و بره نفرع تمرام مرردم آن سررزمین مردیریت کنرد.همچنین
تضمین کند که هیچ بخشی از جامعه از آن محروم نخواهند شد .مرورد دوم اینکره نهراد
های دولتی باید متعهد باشند به استفاده صحیح از منابع و نباید به هیچ عنروان از منرابع
به نحوی استفاده کنند که باعث آسیا اساسی و جدی به سالمت و محیط افرراد گرردد.
مورد سوم اینکه یکی از وظایف دولت حراست از حقوق نسلهای آینده بویژه در مرورد
منابع تجدید ناپذیر می باشد و باید متعهد به حف این منابع باشد .از آنجایی کره منرابع
ثروت از طریق منابع انرژی غیر قابل تجدید پذیر ایجراد مری شروند و بره مررور زمران
کاهش می یابند و ناپدید می شوند این وظیفه دولت است تا با ایجاد مکانیزم هرایی بره
ذخیره بخشی از این ثروت از منابع بپردازد تا بتواند تداوم آن را تضمین نماید و حقروق
نسل های بعدی محافظت گردد)Duagard,2006:256( .
 .5-6تحدید خودمختاری در جهان معاصر
علی رغم تکمیل نسبتا کامل فرایند استعمارزدایی در جهان ،حرق خودمختراری توانسرته
است در چهار دهه اخیر پس از اینکه در دو می اق در خصروص حقروق بشرر در سرال
 1966و اعالمیه اصول حقوق بین الملل در خصروص روابرط دوسرتانه و همکراری در
سال 1970مورد تاکید قرار گرفت( .امیرارجمند )64 :1381،مجددا توسرط دولرت هرای
همسو با منشور سازمان ملل متحد اهمیت دوباره ای یافت به طوریکره در کنفرانسرها و
اسناد متعدد جهانی دیگرر برر آن مهرر تاییرد زده شرد از جملره در کنفررانس امنیرت و
همکاری در اروپا در سال ( 1975اعالمیه هلسینکی) ،منشور آفریقرایی حقروق بشرر در
سال  1981و بیانیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی حقروق بشرر در مراه
ژوئن سال  1993ارائه شد .حق خودمختاری و اصول بنیادین حقوق بشر در وضعیتهایی
که سلطه استعماری و یا اشغال خارجی وجود داشته به وفور مورد استفاده قررار گرفتره
شده است و همگان استفاده از این حق را به رسمیت شناخته اند تا آنجا که دیوان برین
المللی دادگستری بر آن مهر تاییرد زده اسرت )Modrich,2016:54( .برا ایرن حرال در
متون و نوشته های نظریه پردازان مخالف جدایی خواهی با شک بره موضروع ارتبراط و
کاربرد خودمختاری در چ ارچوب روابط برین افرراد و دولتهایشران بره ویرژه بره شرکل
خودمختاری خارجی و جدا شدن از چنین دولتهایی نگاه شده است .به عبارت دیگر برا
تکیه بر حمایت حقوقبینالملل ازحف تمامیت ارضی دولتها و در حقیقت جلوگیری از
تجزیه شدن و فروپاشی آنها به خاطر اعمال نیروهای تجزیه طلرا ،بره ایرن نتیجره مری
رسند که باید خودمختاری مورد تحدید واقع شود .استدالل این گروه بدین شرح اسرت:
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تجزیه طلبی ممکن است در حقیقت اتفاق بیفتد و حتی ممکن است توسط جامعه برین
المللی مورد شناسایی قرار گیرد اما آن نه مورد حمایت حقروق برین الملرل اسرت و نره
حقوق بین الملل آن را به عنوان یک حق که بر اسرا آن مری تروان بره خودمختراری
دست یافت نگاه می کند( .آشوری )34 :1395 ،بنابراین حق خودمختاری خارجی هنوز
قدیمی و منسوخ نشده است و گاهی اوقات در مواقع اشغال خارجی و سرلطه خرارجی
به کار گرفته می شود و تعداد معدودی از موارد در جهان وجرود دارد برویژه در شرکل
اشغال نظامی یا الحاق اجباری یک سرزمین و بره عنروان یرک گررایش غالرا در حرق
خودمختاری در حال کاهش تدریجی است ،به احتمال زیاد تا حدودی اتفاق می افترد و
تحت سایه افزایش اهمیت خودمختاری قرار می گیررد و هرر دو نروع خودمختراری در
زمینه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی به وقوع می پیوندد .به خاطر ایرن حقیقرت کره
ادعای خودمختاری منجر به تجزیه و جدایی از دولت فعلی و ایجاد یک دولرت جدیرد
می گردد که به عنوان یک مورد است نائی می باشد و اغلا اوقات یک حادثه ناخوشایند
در روابط بین الملل مری باشرد )Schrijver,2008:132( .در حقیقرت تمایرل در دنیرای
کنونی بیشتر به سوی اتحاد منطقه ای است تا تجزیه یک دولت موجود.
با این حال یک گروه قومی نرژادی مجرزا درون یرک دولرت ممکرن اسرت ادعرای
خودمختاری خارجی در مواردی بکند که در آن دولتی که به آن تعلرق دارد نره تنهرا آن
گروه را از ح ق خودمختاری درونی محروم می کنرد بلکره آن را مرورد تبعریح ،آزار و
اذیت قرار داده و حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه ی آن ها را مورد تعرض قررار مری
دهد در حقیقت این امر باعث از بین رفتن حقوق برابر افراد می گردد .در صورت ایجاد
چنین شرایط است نایی حقوق بین الملل قوانین ویژه ای مقرر کرده است .چنین شررایطی
ممکن است از ابزارهای مختلفی بدست بیاید.
 .6-6مشکالت پذیرفته شدن نظریه خودمختاری داخلی به عنوان قانون بین المللی
اراده افراد به عنوان اسا مشروعیت دولت ها و به عنروان حرق خودمختراری داخلری
پیشتر در اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد شناسائی قرار گرفته است که برر اسرا مراده
 21پاراگراف  3بیان می کند که :اراده مردم باید اسا اقتدار حکومرت هرا باشرد؛ ایرن
اراده باید با انتخابات دوره ای و سالم بیان گردد و باید با حق رای همگانی و برابر وبرا
استفاده از روشهای آزاد رای گیری و به صورت کامال مخفی برگزار شرود .در حقیقرت
این اعالمیه به عنوان یک سند بین المللی موجد یک قاعده عرفی گردیده که موضوع آن
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ظهور موجودیتهای جدید و روند پیدایش آنها در حقوق بین الملل اسرت برا ایرن حرال
این روند دارای موانعی می باشد که توسط برخی از کشرورهای ایجراد شرده انرد .بره
معنای دیگر این دسته از کشورها دارای نظرات متک ری در مورد اراده مردم هسرتند بره
طوریکه برخی از آنها اعتقادی به اینکه رضایت مردمان باید اسا تشکیل دولرت ملری
باشد ندارند و این عدم اعتقاد سبا محرومیت مردم این دسته از کشرورها از انتخابرات
دوره ای و آزادانه و واقعی می گردد)Barten,2014:217( .
با توجه به سالها تالش و مبارزه در جهان برای نهادینه کردن حق آزادانه مردم بررای
تشکیل دولت ،در زمان کنونی هنوزحکومت های مستبد و ستمگری وجرود دارنرد کره
هیچ ارزش و احترامی برای اراده آزاد مردمانشان قائل نیسرتند و حرق مردمانشران بررای
داشتن حکومتی نشات گرفته از اراده مردم را به رسمیت نمی شناسند .در هر حال هنوز
تالشها برای اینکه این رفتار حکومتها را به عنوان نقح حقوق مردمانشران بررای تعیرین
سرنوشت به رسمیت بشناسیم ادامه دارد .و جامعه جهرانی در ایرن مسریر بره تردریج و
آشکارا گام بر می دارد تا سرانجام استانداردها و معیار های مشخصی بررای آن معرین
کند .به عنوان م ال :نقح حقوق مردم به تحریمهای سیاسی و اقتصادی وهمچنین سرایر
اقدامات بر علیه دولت های غیر مشروع و غیر منتخا چه در سطح منطقه ای و چره در
سطح جهانی منجر گردد)Schrijver,2008:151( .
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نتیجه گیری
با توجه به مطالا گفته شده می توان نتیجه گرفت که دولت های غیر منتخا و مسرتبد
از منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن منافع مردمان آن سررزمین در جهرت اهرداف خرود
بهره برداری می کنند که با نگاهی حقوقی میتوان این دسته اقدامات را به عنروان نقرح
حقوق بین الملل قلمداد کرد .بر اسا ماده  21منشور آفریقا در صورت تخریا منرابع
طبیعی ،افرادی که متحمل ضرر شده اند حق دارند تا بره صرورت کرامال قرانونی بررای
بازپس گیری اموال و همچنین دریافت خسارت مناسا اقدام نمایند .همچنرین سیاسرت
بهره برداری از منابع دیگر کشورها بر خالف منافع مردمان آن بوده و به نفع شرکت هرا
و دولت های خارجی می باشد که در صورت وقوع به عنوان نقح حقروق مردمران آن
سرزمین برای دسترسی آزادانه به منابعشان قلمداد می گردد .اگر حق مردم یک سرزمین
برای بهره برداری از منافع و منابع آن سرزمین به عنوان یک حرق مرورد شناسرایی قررار
بگیرد می تواند منجر به پایا ن سرلطه حاکمران مسرتبد برر منرابع یرک سررزمین گرردد.
همچنین موجا گسترش حقوق بشر در زمینه های اقتصادی اجتمراعی و فرهنگری کره
نتیجه آن ریشه کنی فقر و توسعه نیافتگی است خواهد شد.
شناسایی بهتر و به کارگیری بهتر حق خودمختاری اقتصادی اجتماعی و ارتباط آن با
روابط اقتصادی بین الملل می تواند کمکی باشد برای مرردم کره بتواننرد از حرق مسرلم
برخورداری از رشد آزادانه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردار گردند .همچنرین بره
یافتن راه حل برای کاهش نابرابری ها و عدم تقارن در نظام اقتصادی بین المللی کمرک
خواهد کرد که می تواند برای کشورهای توسعه نیافته امیدی باشد کره بتواننرد از منرافع
تجارت عادالنه برخوردار گردند.نمونه های این عردم تعرادل در قروانین تجرارتی چنرد
جانبه مانند موافقت نامه کلی در خصوص تعرفره و تجرارت (گرات) ،سرازمان تجرارت
جهانی و چ ارچوب حقوقی آن ها وجود دارد .تالش های اخیر برای جبران کردن چنین
عدم تعادل هایی از طریق شروع کردن روند توسعه دوهره در سرازمان تجرارت جهرانی
نتوانسته است به نتایج موفقی دست پیردا کنرد .دولتهرای در حرال توسرعه بررای اینکره
بتوانند توسعه اقتصادی اجتماعی را در کشورهای خود سرعت ببخشند تالش می کننرد
تا در اقتصاد جهانی بیشتر و بیشتر درگیر شوند و به طور کامرل در همکراری اقتصرادی
بین المللی مشارکت کنند .با این تفاسیر غیر واقعی نخواهد بود تا چنین فرض کنیم کره
ساختار و محتوای چند جانبه دستخوش تغییرات خواهرد شرد ترا اینکره تجرارت برین
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المللی را به نیروی محرکه ای برای پیشرفت تمامی کشور ها تبدیل کنرد و منرافعش را
به تمامی مردم برساند تا اینکه آن ها قادر شوند تا به محقق کردن خودمختاری اقتصادی
اجتماعیشان پرداخته و با فقر و در حاشیه رفتن از لحاظ اقتصادی مبارزه نمایند.
باید در نظر داشت که ترکیا تدریجی ایرن دو بحرث یعنری خودمختراری سیاسری
داخلی و خودمختاری اقتصادی اجتم اعی موجرا خواهرد گشرت کره نیراز بره جردایی
مردمان خاص از دولت های کنونیشان کم رنگتر شود .امرا مری توانرد بره محقرق شردن
حقوق برابر افراد در سطوح بین المللی و داخلی کمک کند و محیطی را پدیرد آورد کره
در آن حقوق بشر افراد و آزادی های بنیادین آنها مجال بروز و ظهور پیدا کند.
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