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Abstract
With the expansion and development of international law and consequently human
rights law, the world system is gradually transforming from a state-centered system
into an individual-centered one. Therefore, the necessity of presenting views which
are focused on the sovereignty of the people is becoming more apparent.
Recognition of states is one of the issues the world is facing today. The keyword of
people's sovereignty is a neglected subject. After thoroughly examining the two
basic theories of proclamation and creation, this study will present their respective
advantages and disadvantages, along with an extended concept of sovereignty. A
rational solution to the age-old problem of state recognition will also be presented in
accordance with international law based on justice.
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چکیده
بهتدریج با گسترش و توسعة حقوق بینالملل و بهتبع آن توسعة حقوق بشر شاهد دگرگووی در
عرصة بینالملل هستیم ،بهطوریکه یظام جهای از یظام دولتمحور به یظام فردمحور در حوا
پوستایدازی است .بنابراین ضرورت ارائة دیدگاههای که محور آن حاکمیت مردم باشود ،بوی
از پی خودیمای م کند .یک از موضوعات که جهان امروز به آن مبتالست ،مسئلة شناسای
دولتهاست .در این میان کلیدواژة حاکمیت مردم موضوع است که مغفو واقع شده ،ازایونرو
در این تحقیق پس از بررس دقیق دو یظریة اساس اعالم و تأسیس یقاط منف و مثبوت آن
ارائه شده و در کنار ارائة مفهووم مبسووط از حاکمیوت موردم راهحول منققو بورای موضوو
شناسای دولتها مقابق با حقوق بینالملل مبتن بر عدالت ارائه خواهد شد.

کلیدواژگان
حاکمیت مردم ،حقوق بشر ،حقوق بینالملل ،شناسای دولتها ،عدالت.
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مقدمه
دولتها اصل ترین موضوعات حقوق بینالملل هستند ،اما تنهاترین موضوو حقووق بوینالملول
ییستند .بهیظر م رسد یظریات که سبب شکل گیری کشورها شده است ،ایورادات فراوایو دارد
که این ایرادها و اشکا ها سبب ایجاد موایع متعددی بر سر راه توسعة حقوق بینالملل عمووم
شده است .اگر موجودیتها بتوایند بدون هر گویه تأثیر حاکمیت مردم به کشوور تبودیل شووید،
خود همین ماهیتها به موایع جدی بر سر راه توسعه و پرورش حقووق بشور در حووزة حقووق
بینالملل تبدیل م شوید .یک از اهداف حقوق بینالملل مقبولیت تودریج و توسوعة گوام بوه
گام است .همان طورکه برای همه روشن است ،در حقوق داخل کشورهای دموکراتیک بهتورین
حمایت از قوایین حقوق بشری صوورت مو گیورد .هودف از تحقیوق حاضور ارائوة ایودهای یوو و
مختصر در عین حا عمل است که حاکمیت مردم را بوهعنووان شورط بورای شناسوای یوک
دولت ارائه م دهود و در پو پاسوخگوی بوه ایون پرسو هاسوت کوه یظریوات کالسویک کوه
حاکمیتمحور است ،آیا پاسوخگوی ییازهوای اموروزی اسوت و آیوا مو تووان بوا تحوو مفهووم
شناسای گام در جهت برپای عدالت حقوق و بهتبع آن عدالت اخالق در حقوق بوینالملول
برداشت و راه را برای توسعة حقوق بین الملل هموار کرد .بنابراین در ایون مقالوه سوع خواهود
شد ابتدا دو یظریة موجود شناسای در حقوق بین الملل عمووم بررسو شوود ،سوظس یظریوة
جدید مبتن بر حاکمیت مردم ارائه شود.

حقوق بینالملل و نظریههای کالسیک شناسایی
 .1مقایسة نظریههای تأسیسی و اعالمی برای شناسایی دولتها
مقابق یظریة تأسیس یک دولت مستقل تابع حقوق بین الملل شناخته م شود ،اگر و تنها اگور
حاکمیت آن توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود .بنابراین مقابق ایون یظریوه ،یوک
دولت جدید یم تواید بهسرعت عضوی از جامعة بینالملل و بهتبع آن متعهد به ایجوام قووایین
بین الملل شود .همچنین مشکل که به وجود م آید این است که در حالت تشکیل یک دولوت
جدید،دولت های دیگر الزام به رعایت حقوق بین الملل در رابقه با چنوین دولتو یداریود زیورا
حیات یک دولت تنها به دولتهای دیگر بستگ دارد (اشمیت.)131 :2001 ،1
بنابراین دو یقد بر این یظریه وارد است؛ ابتدا اینکه یظریة تأسیسو بوه ارائوة روابوط دولوتهوا
بهعنوان موضو حقوق بینالملل منجر شده است ،درحال که دولتها قوادر بوه ایجواد دولوتهوای
جدید همایند سازمانهای بینالملل در قالب حقوق بینالملل ییستند .یقد دیگر در این زمینه این
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است که اگر دولت قادر باشد در مورد شخصیت دولت دیگر براسوا حقووق بوینالملول تصومیم
بگیرد ،این امر برخالف اصل اساس برابری حاکمیت دولتهاست (ضیای بیگدل .)03 :1331 ،
بیان یظریة تأسیس و تعریف آن از شناسای دولتها حقیقتاً در دییای امروز و با توجوه بوه
واقعیتهای روز تعریف است منقض شده .از یظر دیدگاه مکتوب پوزیتیویسوم (تحققو ) رابقوة
حقوق در حقوق بینالملل تنها با رضایت کسای که تمایل به رابقه دارید ،محقق م شود.
در یظریة اعالم برخالف یظریة تأسیس شناسای ماهیت جدید مستقل از شوناخته شودن
توسط سایر دولتهاست و این موضو در موادة  2کنوایسویون مویتوهویودئو (حقووق و ویوایف
کشورها )1333 ،تأکید و بیان شده است.
به طور خاص یظریة اعالم که در مادة  1کنوایسیون مذکور تعریف شده است ،یک دولت را
بهعنوان یک شخص در حقوق بینالملل م شناسد ،اگر دارای معیارهای ذیل باشد:
 .1دارای سرزمین مشخص باشد؛
 .2دارای یک جمعیت دائم باشد؛
 .3دارای یک حکومت باشد؛
1
 .0اهلیت برقراری ارتباط با سایر دولتها را داشته باشد (پاوکویک .)11 :2012 ،

 .2ناکارامدی نظریة اعالمی
یظریة اعالم به دو دلیل کارای الزم برای کاربرد بهمنظوور شناسوای دولوتهوا را یودارد .ایون
دالیل در ادامه تجزیهوتحلیل م شود.

 .1 .2دور منطقی شرط چهارم نظریة اعالمی
دلیل یخست یاکارامدی یظریة اعالم  ،در حقیقت شورط چهوارم آن اسوت؛ ایون شورط بوه دور
منقق منجر م شود ،زیرا برای اینکه ماهیت به یوک دولوت تبودیل شوود ،الزم اسوت اهلیوت
برقراری ارتباط را با سایر دولت ها داشته باشد ،بنابراین این ماهیوت بایود یوک دولوت باشود توا
اهلیت ایجاد رابقه داشته باشد ،زیرا هنگام که صحبت از روابط م کنویم ،ایحصواراً منظورموان
روابط میان دولت هاست یه یهادهای دیگر .اگر از منظر مخالف به مقالوب ذکرشوده یگواه شوود،
مفهوم آن این است که هر کس که شناسای یشده ،یم تواید با سایر دولتها رابقه برقرار کند
و بهطور دقیقتر بهعلت یاتوای این ماهیت در برقراری ارتباط با سایر دولتها ،قادر یخواهد بوود
شروط الزم برای شناسای بهعنوان یک دولت را کسب کنود (روپسوتف .)113 :2013 ،2یتیجوة
یهای این است که آخرین شرط برای شناسای در یظریة اعالم عمالً قابل اجرا ییست.
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 .2 .2شرط اهلیت برای برقراری ارتباط و نظریة اعالمی
علت دوم که یظریة اعالم شناسای را یاکارامد م کنود ،کواربرد شورط اهلیوت بورای برقوراری
ارتباط با سایر دولتهاست ،زیرا آن را منوط به شناخته شدن توسط سوایر دولوتهوا مو کنود.
بنابراین اولین موضوع که به ذهن مو رسود ،یگواه بوه رویوة دولوتهوا در موورد شناسوای
دولتهای دیگر است.
هنگام که رویة دولتهوا را در موضووعات خواص بررسو و تجزیوهوتحلیول مو کنویم ،در
چارچوب پیچیدهای گرفتار م شویم که این چارچوب شرایط شناسای از شرایط پدید آمدن یوا
یهور یک دولت و استقال آن شرو م شود و تا شرایط شناخته شودن بوهعنووان یوک دولوت
ادامه پیدا م کند (باالیو.)33 :2013 ،1
شرایط ایجاد یک دولت و استقال آن در حقوق بینالملل عموم پی بینو و حتو ارائوه
شده است و در حقیقت همان چیزی است که امروزه در روابط بینالملل استفاده م شود .با این
حا مشاهده م شود که شرایط شناسای بهعنوان یک دولت از دولت به دولت دیگور متفواوت
است .این مسئله مبین این است که این شرایط یسبتاً سیاس است .در واقع دولتهوا براسوا
شرایط سیاس تصمیم به شناسای دولت دیگر م گیرید .برای یمویه در قضیة جمهوری قبور
اگرچه مقابق قوایین حقوق بین الملل قبر یک دولت مستقل است ،اما دولت ترکیه به دالیول
سیاس متعدد که برخ از این دالیل آشکار و برخ دیگور پنهوان اسوت ،از شناسوای قبور
بهعنوان یک دولت سرباز م زید (تالمون.)121 :2000 ،2
اگر به مورد کوزوو ییز یگاه کنیم ،رویکرد کشورهای جهان یمایانتر م شود .کوزوو در سوا
 2001اعالم استقال کرد که اغلب کشورهای غرب کوزوو را به رسمیت شناختند ،بهطوریکوه
تا سا  2011حدود  110کشور دییا کوزوو را بوه رسومیت شوناختند و حتو ایون موجودیوت
جدید را بهعنوان کشور به عضویت یهادهای بینالملل درآوردید ،یهادهای همچون بایک جهای
و صندوق بینالملل پو  .اما در تمام این سا ها روسیه و چین بهعنوان دو عضوو دائوم شوورای
امنیت از به رسمیت شناختن کوزوو سورباز زدیود .درحوال کوه روسویه از جنو  2001بوا
گرجستان آبخازیا را شناسای کرد .امروزه آبخازیا بهوسیلة کشورهای روسیه ،ویزوئال ،ییکاراگوئه،
سوریه و یائورو به رسمیت شناخته شده است ،اموا کشوورهای غربو همچنوان ایون موجودیوت
جدید را به رسمیت یم شناسند .در همة این موارد شاهد رویکرد سیاسو در مواضوع کشوورها
هستیم ،بهطوریکه ضوابط حقوق بینالملل را کامل یاکارامد کرده است.
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 .3رویة دولتها در قبال نظریات کالسیک
به سبب آیکه در کنوایسیون مویتهویدئو به طور صریح یظریة اعالم بیان شده است ،ممکن است
ایتظار داشته باشیم دولتها از یظریة اعالم شناسای در عرصة بینالملل بهطور مقلق پیوروی
کنند (میرعباس  .)22 :1330 ،اما آیچه با بررس رویه دولتها بهیظر مو رسود ایون اسوت کوه
دولتها رویهای میان دو یظریه را در پی گرفتهاید .در ادامه مثا های از رویوة دولوتهوا آورده
شده است .برای مثا در شرایق که بخ های زیادی از کرواس و بوسن و هرزگوین در سا
 1332تحت کنتر ییروهای غیردولت قرار داشت و ایون دو کشوور در شورایط جنو داخلو
بهسر م بردید ،توسط اتحادیة اروپا بهیوان دولتهای مستقل شناخته شده و سوظس بوهعنووان
عضوی از سازمان ملل متحد پذیرفته شدهاید (مقابق مادة  0منشور ملل متحد تنها محودود بوه
دولتهاست) .همچنین در اغلب اوقات کشورهای جدیدی که یامشرو تلق م شوید یا با یقض
حقوق بینالملل بهوجود آمدهاید ،شناسای یم شوید (میلر .)22 :2010 ،1برای مثا م توان به
عدم شناسای رودزیا و قبر شمال توسط جامعة جهای اشاره کرد.
در قضیة رودزیا هنگام که اقلیت سفیدپوست قدرت را تصاحب و تالش کرد در کنار دولوت
آپارتاید آفریقای جنوب یک دولت تشکیل دهد ،توسط جامعة جهوای شناسوای یشود .در ایون
قضیه شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسوه داد و بوا صودور ققعناموة  212شوورای
امنیت آن دولت را رژیم غیرقایوی که توسط اقلیوت یاادپرسوت تشوکیل شوده توصویف کورد
(دیبا .)215 :1330 ،2
در قضیة قبر شمال جامعة جهای دولت قبر شمال را بهدلیول تشوکیل حکوموت در
سرزمینهای که به صورت غیرقایوی در سا  1310توسط ترکیه موورد هجووم و تصورف قورار
گرفته بودید ،شناسای یکرد ،سظس شورای امنیت سازمان ملل متحد در ققعناموة  501بور آن
مهر تأیید زد.
بهطور کل بهیظر م آید رویة واقع دولتها بی از آیکه با معیارهای حقوق همراه باشود،
معیارهای سیاس دارد (گرایت.)132 :1333 ،3

راهحل نظریه حاکمیت مردم
 .1لزوم شرط چهارم شناسایی
از معایب اشارهشده م توان یتیجه گرفت که شرط چهارم شناسای  ،شرط و معیار غلق است و
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اصوالً یباید استفاده شود ،در واقع تنها سه شرط او باق م ماید .حا اگر به موضوو تشوکیل
یک دولت فارغ از یظریات موجود بنگریم ،با فرایند اجتماع -سیاسو بورای ایجواد یوک دولوت
مواجه خواهیم بود .بنابراین با توجه به اشکاالت شرط چهارم بهیظر م آید تنها سوه شورط او
باید باق بمایند .اما شرط چهارم هم باید وجود داشته باشد ،زیرا بدون شرط چهارم این پروسوه
یاقص خواهد بود .اما آیچه از یظریة اعالم و یتایج بهدستآمده از آن مشخص م شود ،این است
که اگرچه تشکیل یک دولت رویدی سیاس اجتماع است که بوه یوک یتیجوة حقووق منجور
م شود ،اما در واقع این سه شرط او شریانهوای تشوکیل ماهیوت جدیود حقووق را تشوکیل
م دهند .یکتة شایان تأمل در اینجا این است کوه شورط چهوارم جزئو از ایون رویود سیاسو
اجتماع ییست .این موضو مهمترین اشکا یظریة اعالم است (بارتن.)112 :2010 ،1
د ر حقیقت وییفة شرط چهارم این است که به روید تشکیل ماهیت جدید مبنوای حقووق
ببخشد و کمک کند که این ماهیت بتواید سرایجام از منظر حقوق بینالملل مورد پوذیرش قورار
بگیرد و در حقیقت این روید را تسهیل م کند .بنابراین شورط چهوارم شورط اسوت کوه اگور
بهدرست عمل کند ،سبب ارتقا و توسعة روید تبدیل یک ماهیت جدید به یک دولت مو شوود.
دو سؤال که از ذهن م گذرد این است که آیا جامعة جهای متقاعد م شود که صورفاً تشوکیل
دولت با سه شرط امکانپذیر باشد؟ و آیا شرط چهارم ییز برای آن م توان ارائه کرد؟
ب شک ماهیت جدید ،یک حالت حقوق که بتواید به وضعیت حقوق منجر شوود ،ییسوت،
اما در مورد یک تابع حقوق بین الملل وضعیت متفاوت است و تابعان حقووق بوینالملول حالوت
حقوق دارید که م توایند به وضعیت حقوق تبدیل شوید .برای مثا دولتهوا تابعوان اصول و
کامل حقوق بین الملل هستند ،اما ماهیتها اینگویه ییستند .بنابراین باید شرط چهارم شورط
باشد که بتواید به ماهیت ها حالت حقوق بخشد .برای مثا ابتودا بوه ماهیوت چوارچوب و رو
حقوق داده شود .به عبارت دیگر حالت حقوق پیدا کند و سظس آن ماهیت را ارتقا دهیم و بوه
دولت تبدیل کنیم ،یعن دارای وضعیت حقوق شود (کل.)05 :2012 ،2

 .2حاکمیت مردم بهعنوان شرط چهارم شناسایی
به یظر ایدهپردازان یظریة حاکمیت ،مردم باید بهعنوان یک مفهوم تاریخ خاص بهمنزلة شورط
چهارم شناسای تصور شود .بهیظر م آیود ایون دیودگاه ،گورای اخوالقمدارایوه دارد .بنوابراین
یظریهپردازان کوش کردید بر مبنای علم اخالق بدون آیکه وارد محدودة علوم هست شوناخت
و فرضیههای آن شوید ،به تبیین علل درست این دیدگاه بظردازید (فیچ.)111 :2015 ،3
___________________________________________________________________
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 .1 .2شرط حاکمیت مردم
شرط حاکمیت مردم برای اینکه اجرای شود ،باید دارای شروط زیر باشد:
 .1در یک زمان مشخص ،اکثریت مشخص از مردم در سرزمین مشخص زیدگ کنند؛
 .2مردم ساکن در این سرزمین از حکومت که با رأی آزادایه ایها به قایون اساسو تشوکیل
شده است ،برخوردار باشند؛
 .3برای آزادایه قلمداد کردن عمل رأی دادن باید رأیدهنودگان اسوتقال شخصو در رأی
دادن باشند .به معنای دیگر هیچگویه اجبار خاص بورای رأیدهنودگان وجوود یداشوته
باشد (آشوری.)10 :1335 ،
باید توجه کرد که امروزه عضویت در برخ سازمانهای مهم بینالملل مایند اتحادیوة اروپوا
و یاتو مشروط به رعایت دموکراس است ،بنابراین بیشتر سازمانهوای بوینالمللو بوهخصووص
سازمان ملل ،به تعریف استایداردهای مدیریت دموکراتیک و حسن اجرای ایتخابات دموکراتیوک
در کشورهای در حا گذار پرداختهاید .این یشان م دهد که حداقل برگزاری ایتخابوات آزاد بوه
قاعدة عرف بینالملل تبدیل شده است.

 .3شروط استاندارد رأی دادن
برای اینکه مردم از حقوق برابر برخوردار شوید ،یاچار باید در ایتخابات آزاد شورکت کننود ،ایون
ایتخابات باید دارای شروط استایدارد زیر باشد:
الف) عمل رأی دادن باید بینالملل باشد؛ یعن رأیدهندگان قادر باشند عقیودة خودشوان
را به همة دییا اعالم کنند ،به این صورت که این قایون اساسو را بوهعنووان قوایون موؤثر بورای
تشکیل حکومت قبو دارید یا خیر؟ حالت دیگر اینکه رأیدهندگان بوه قوایون اساسو ای رأی
دهند که آیها را به یک کشور و دولت دیگر اضافه کند ،در این حالت این عمل آزاد و مورد قبو
بهحساب یم آید (سایدر .)3 :2012 ،1
ب) عمل رأی دادن باید براسا درک و فهم کاف باشد .دالیل متعددی ممکن است سبب
فقدان یا کم شدن درک و فهم شود .از جمله دالیل زیر:
 .1فقدان اطالعات و
 .2فقدان اهلیت عقل برای فهم و درک مسائل (این شرط شامل کودکان یم شود).
بنابراین باید اطالعات مناسب و کاف در اختیار مردم قرار گیرد ،به این صورت کوه موردم از
اصالحات و قایون اساس جدید به طور کامل آگاه شوید ،همچنین زمان کاف به مردم داده شود
که آن را مقالعه کرده و با یگاه امیدوارایه روی محتوای آن تفکر کنند.
___________________________________________________________________
1. Saunders
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ج) عمل رأی دادن باید بدون هر گویه محدودیت یا ممایعوت خوارج صوورت پوذیرد ،ایون
شامل موایع فیزیک عمدی تحمیول شوده توسوط دیگوران و همچنوین اشوکا مختلوف اجبوار
م شود ،از جمله استفادة عمدی از زور یا تهدید به ضرب و شتم (فریچ.)201 :2013 ،1
قصد شخص اجبارکننده این است که شخص را مجبور به ایجام کاری کند که بهطور واقعو
مایل به ایجام آن ییست .به طور مثا به مردم گفته شود کوه در صوورت رأی یودادن بوه قوایون
اساس برای تشکیل دولت به شما تجاوز یظام م شود .این یحوة رأی دادن که با تهدید تجاوز
یظام صورت م پذیرد ،آزادایه یخواهد بود (امیرارجمند.)102 :1312 ،
د) عمل رأی دادن باید بدون هر گویه محدودیت و ممایعت داخل صورت پذیرد.
از جمله محدودیتهای داخل م توان به مورد زیر اشاره کرد:
تر زیاد از مجازاتهای شدید که روی ایتخاب مردم اثر بگذارد ،بهطوریکه موجب ایحراف
از ارزشهای پایدار جامعه و اولویتهای که بهطور معمو مردم دارید ،شود.
بنابراین رأیگیری به عنوان یک حق که با تور زیواد از یظوام حواکم صوورت پوذیرد ،آزاد
یخواهد بود (گروفمن .)121 :1332 ،2بورای یمویوه دولوت اسوکاتلند در سوا  2010اقودام بوه
برگزاری همهپرس استقال اسکاتلند از بریتاییا کورد کوه بوا رأی منفو بوی از  50درصود از
رأیدهندگان ،اسکاتلند به عنوان بخش از بریتاییا باق ماید .در این رأیگیوری تموام مووازین
بینالملل حقوق بشر برای همهپرس کامالً اجرا شد و مورد قبو همة یهادهوای بوینالمللو و
دولتها قرار گرفت.
در مورد کریمه ییز شاهد همه پرس برای جدای و الحاق به روسیه هسوتیم .در ایون موورد
قایون اساس اوکراین به طور کامل یقض شد و با حمایت یظام روسیه همهپرس بورای الحواق
ر وسیه صورت پذیرفت .در این مورد شاهد اعتراض گروه وسیع از کشورها به الحاق کریموه بوه
روسیه هستیم ،زیرا این هموهپرسو دارای اسوتایداردهای بوین المللو حقووق بشوری ییسوت،
بهطوریکه مجمع عموم سازمان ملل در سوا  2010ایون هموهپرسو را محکووم کورد و بوا
اکثریت آرا کریمه را تحت حاکمیت اوکراین به رسمیت شناخت.
یمویة دیگری از همهپرس  ،سودان جنوب است .در سا  2011همهپرس استقال سودان
جنوب به مدت یک هفته در منققة خودمختار جنوب سودان ایجام گرفت که یتیجة آن جدای
سودان جنوب از بخ شمال با  33/5درصد آرای موافق بود .این هموهپرسو موورد پوذیرش
کشور مادر قرار گرفت.

___________________________________________________________________
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 .4حاکمیت مردم :شرط الزم یا کافی برای شناسایی
مقابق این یظریه ،یک ماهیت یم تواید شناسای شود ،مگر اینکه شرط حاکمیت مردم را قبو
کند .بنابراین حاکمیت مردم شرط الزم برای شناسای یک دولت است .حا پرسش که بایود
به آن پاسخ داد این است که آیا حاکمیت مردم شرط کاف برای شناسای است یا خیر؟
در پاسخ به پرس م توان گفت تصور اینکه یک ماهیت بتوایود بودون داشوتن سوه شورط
یخست کنوایسیون مویتهویدئو به یک دولت تبودیل شوود ،سوخت اسوت (سورزمین-جمعیوت و
حکومت) .در حقیقت یک ماهیت بایود معیارهوای موورد قبوو بورای شناسوای را دارا باشود و
درصورت که معیارهای مورد قبو برای شناسای را یداشته باشد ،یم توایود موضوو شناسوای
قرار گیرد .بنابراین در صورت م توان در مورد شناسای چنین مواهیت بحوک کورد کوه ابتودا
شرط حاکمیت مردم را قبو کند .این شرط بایود شورط الزم باشود و یمو توایود شورط کواف
قلمداد شود .دلیل این مسئله این است که اگر این شرط را شورط کواف بوداییم ،در واقوع یوک
ماهیت با یک شرط و بدون داشتن سه شرط دیگر م تواید به یک دولت تبدیل شود که این امر
بهیظر یامعقو و مضحک م رسد (ولر.)111 :2003 ،1
با توجه به مقالب گفتهشده چگویه یظریة تأسیس دارای مفهوم م شود؟
اگر مفهوم یظریة تأسیس این باشد که شناسای توسط سایر دولوتهوا شورط الزم و کواف
باشد ،در این صورت شروط سرزمین ،جمعیت و حاکمیت شروط الزم ییسوتند ،در یتیجوه یوک
ماهیت جدید مادام که توسط سایر دولتها شناسای شود ،بدون ایون شوروط مو توایود یوک
دولت باشد .با این اوصاف یظریة شناسای تأسیس مضحک بهیظر مو آیود .بوا مقایسوة یظریوة
تأسیس و اعالم تمایز چشمگیر و برجستهای میان دو یظریه مشواهده یمو شوود .در صوورت
مقایسه ،در یظریة اعالم این سه شرط شوروط الزم تلقو شودهایود ،درصوورت کوه در یظریوة
تأسی س این شوروط الزم ییسوتند .اخوتالف میوان ایون دو یظریوه در شناسوای توسوط سوایر
دولتهاست ،بهطوریکه یظریة تأسیس  ،شناسای را مشروط به شناختن توسط سایر دولوتهوا
کرده ،درصورت که در یظریة اعالم اینگویه ییست .برای درک بیشتر مفهوم یظریة تأسیس در
وهلة او برای اینکه بتواییم در مورد یظام حکومت صحبت کنیم ،باید احتما دهیم که یظریوة
تأسیس سه شرط سرزمین ،جمعیت و حکومت را داراست .با این تصور بهیظر م آید که یظریة
تأسیس سه شرط مزبور را به طور ضمن در خود دارد .با همین استدال م تواییم تصور کنویم
که در این یظریه بهصورت تلویح حاکمیت مردم هم وجوود دارد .بنوابراین ایون یظریوه لزومواً
شامل سه شرط سرزمین ،جمعیت و حاکمیت م شود (هیلگروبر.)11 :2001 ،2
مفهوم مقالب باال این است که هنگام که به جمعیت مشخص رجو م شود برای اینکه آزادایه
___________________________________________________________________
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به قایون اساس رای بدهند .در حقیقت جمعیت مشخص از موزدم مقموح یظور اسوت کوه در یوک
سرزمین مشخص و شناخته شده به صورت دائم تحت حکمرای حکومت زیدگ م کنند کوه بوه
مردم حق تصمیمگیری آزادایه در سریوشت خود را داده و این حق در رفرایدوم قایون اساسو متبلوور
گشته است (پورتمن.)203 :2010 ،1
مقابق یظریة حاکمیت مردم ،از شرط چهارم یعن از اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها دسوت
کشیده شد ،زیرا اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها شورط الزم بورای شناسوای در یظریوة اعالمو
ییست .در حقیقت حاکمیت مردم از یتایج شناسای برای یوک ماهیوت جدیود و ایجادکننودة اهلیوت
ورود به رابقه با سایر دولتهاست .بنابراین وجود اهلیت بهصورت ضروری بستگ به ایون دارد کوه در
ابتدا ماهیت شناسای شود .یک از مباحث که ضروری م رسد این است که دولوتهوا تنهوا آیهوای
ییستند که وارد رابقه با سایر دولتها م شوید .سازمانهای بینالملل و سایر ماهیتهوای غیردولتو
ییز با سایر دولتها وارد ارتباط م شوید .بنابراین م توان یتیجه گرفت که ارتبواط بوا سوایر دولوتهوا
بهخودیخود شرط برای شناسای ییست (مهرپور.)152 :1331 ،

حقوق بینالملل مدرن و حاکمیت مردم
اهلیت ورود به رابقه با سایر دولوتهوا تنهوا مخوتص دولوتهوا ییسوت ،درصوورت کوه موضوو
شناسای  ،مخصوص دولتهاست .بنابراین در این بحک به موضو ماهیتهای غیور از دولوتهوا
پرداخته یشده است ،اما با بررس موضو شناسای بهطور اخوص مو تووان یتیجوه گرفوت کوه
اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها بوهعنووان یتیجوة شناسوای حاصول مو شوود ،یوه شورط
شناسای  .در واقع یک وضعیت بالتکلیف وجود دارد که آیا ماهیتهای غیردولت م توایند وارد
رابقه با سایر دولتها شوید یا خیر؟
حقوق بین الملل مدرن و در کنار آن پدیدار شدن حقوق فرامل پیدا کردن پاسخ مستقیم
برای این پرس را برای ما آسان کرده است .در کنار آن اگر دولت قصود قبوو کوردن یظریوة
تصریح شدة دستوری را داشته باشد ،تکیه به کلمة سایر دولتها و تأکید بر این کلمه بیانکنندة
مفهوم ضمن اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتهاست که در فحوای این یظریه یهفته است ،تنها
مختص دولتهاست که چندان تعجب آور هم ییست .همچنین در دو یظریة شناسای اعالمو و
تأسیس یباید ادعای در مورد ماهیتهای غیر دولت را پذیرفت .بنابراین اگور دولتو بخواهود از
یظریة حاکمیت مردم استفاده کند ،با سه ایتخاب مواجه م شود؛ اولین ایتخاب در خصوص شرط
حاکمیت مردم خواهد بود که شرط الزم و کاف برای شناسای است .در حقیقت شرط حاکمیت
مردم در درون خود سه شرط دیگر یعن عناصر (سرزمین/جمعیت/حاکمیت) را ییز دارد.
___________________________________________________________________
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دومین ایتخاب حفظ استخوانبندی یظریة اعالم است .همزموان از امتیوازات کوه در حقووق
بینالملل مدون یزدیک به متن یظریة تصویبشده بهره ببریم و سوظس شورط حاکمیوت موردم را
بهعنووان شورط دیگور الزم و یوه کواف بوه آن اضوافه کنویم .در ایون در ایون حالوت سوه عنصور
حاکمیت/سرزمین/جمعیت به عنوان استخوانبندی یظریه اعالم حفظ و عنصر حاکمیت مردم به
عنوان عنصر چهارم به جای عنصر اهلیت م یشیند .در این حالوت ممکون اسوت اهلیوت ورود بوه
رابقه با سایر دولتها الزم به یظر بیاید؛ اما باید توجوه کنویم اهلیوت در یظریوه اعالمو  ،در عمول
صرفاً تزیین است .همچنین ممکن است اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها الزم باشد .اموا بایود
توجه کنیم که بهکار بردن اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها در اینجا صرفاً تزئین است.
سومین ایتخاب در واقع همان ایتخواب دوم اسوت ،بودون اهلیوت ورود بوه رابقوه بوا سوایر
دولتها ،در حقیقت اهلیت ورود به رابقه با سایر دولتها بهعنوان یتیجة شناسوای و یوه شورط
شناخته شود.
اهمیت موضو در این است که آیا دولت که حاکمیت موردم را بوهعنووان مفهووم تواریخ
قبو دارد ،حاکمیت مردم را بهصورت که ارائه شد ییز قبو دارد یا خیر؟
با توجه به حقوق بینالملل مدرن م توان گفت شرط ضروری برای استقال  ،رأی آزادایة مردم
به قایون اساس برای تشکیل یک دولت در یققة خاص زمای است (اسکوپرت.)110 :2010 ،1

اخالق و عدالت پایههای حقوق بینالملل
در سا های اخیر شاهد همهپرس های متعددی در سراسر جهان بهمنظور ایجاد موجودیتهای
جدید بودیم که م توان به همهپرس بارسلویا در اسظاییا ،همهپرسو اقلویم کردسوتان عوراق و
همه پرس اسکاتلند در بریتاییا اشاره کرد .آیا جهان در عرصة حقوق بینالملل با چالش جدیود
روبهروست که راه حل واقع برای آن یدارد؟ همچنین مسائل کوزوو و کریمه و برخورد دوگایوة
کشورهای غرب و روسیه و یمویههای متعدد موجودیتهای که بهوجود آمدهایود اموا از حقووق
یک کشور مستقل برخوردار ییستند ،حقوق بینالملل را در بونبسوت قورار داده اسوت .بوهیظور
م آید حقوق بشر و دموکراس که بر مبنای عدالت باشد ،م تواید راهگشا باشد .اگر هدف اولیة
حقوق بین الملل عدالت باشد ،بدان معناست که حمایت حداقل از حقوق بشر باید وجود داشوته
باشد .با اینکه بهیظر م آید عناصر (سرزمین ،جمعیت ،حاکمیت ،اهلیت ورود به رابقه بوا سوایر
دولت ها) از شرط حاکمیت مردم مستقل و جدا هستند .دلیول ایون مسوئله آن اسوت کوه ایون
عناصر ،عناصری حقیق اید که با استفاده از زور م توایند ایجاد شوید و ممکن اسوت در یتیجوة
ب عدالت شدید حاصل شده باشند .حا اگر اخالق بهعنوان عنصر پایهای قلموداد شوود ،آیگواه
___________________________________________________________________
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م توان به گروه مشخص از مردم اجازه داد که بهوسیلة قوایون اساسو منتخوب خودشوان بور
خودشان حکومت کنند (اسکوپرت.)115 :2010 ،

 .1عدالت بهعنوان هدف مقدماتی حقوق بینالملل
در این بخ سع م شود در خال ارائة یظریة حاکمیت مردم بهعنوان یظریة جدید شناسای ،
دو دلیل بسیار قابل قبو برای اثبات این یظریه بیان شود.
در ابتدا دلیل او را م توان به این صورت بیان کرد که قرار دادن عودالت بوهعنووان هودف
مقدمات حقوق بین الملل مبتن بر اصو دموکراتیک است و بسیار بدیه و روشن اسوت ،زیورا
براسا تمایل مستقیم مردم و با اکثریت مردم حاصل م شود.
دومین دلیل این است که مهم ترین یکته در اینجا ترویج و توسعة یظریه براسا عودالت و
مشروعیت و خودمختاری است ،بهطوریکه یگاه به آینده 1حقوق بینالملل براسا عدالت کوه
در مفهوم حمایت از اسا حقوق بشر است ،موجب کارامدتر شدن حقوق بینالملل خواهد شد.
بهطور ققع هنگام که حقوق بشر رعایت شود و در کنار آن مورد یظارت قورار گیورد ،برقوراری
عدالت به واقعیت یزدیک تر خواهد شد .در این یظریه توجه و احترام به عدالت مبنا قورار گرفتوه
است و این بسیار منقق بهیظر م رسد (بوکایان.)10 :2003 ،2
این توجه و احترام که در اینجا به آن اشاره م شود ،در واقع بوه معنوای حمایوت از اسوا
حقوق بشر بهعنوان هدف ابتدای حقوق بینالملل عمووم اسوت ،در یتیجوة چنوین دیودگاه
صلح بهعنوان هدف ابتدای حقوق بینالملل دیگر هدف فرعو خواهود بوود .بنوابراین بایود در
منشور ملل متحد به عنوان هدف دوم در راستای هدف او قرار گیرد ،البته مفهووم ایون جملوه
این ییست که عدالت و صلح همواره با یکدیگر در کشمک و تقابول خواهنود بوود ،در حقیقوت
عدالت معنای وسیعتری یسبت به صلح دارد که دامنة آن مفهوم صلح را هم در برم گیرد.
برای برقراری عدالت به ممنوعیت جن های تجاوزکارایه ییاز خواهد بود .علوت ایون مسوئله
این است که جن های تجاوزکارایه ماهیتاً به یقض حقوق بشر منجر م شود .بوهعبوارت دیگور،
اگر عدالت برقرار شود ،بهسبب برقراری عدالت صلح ییز ایجاد خواهد شد.
در برخ مواقع برای برقراری عدالت ییازمند یقض صلح و در پ آن مبارزه بهصورت متحود
برای برقراری عدالت هستیم .یمویة چنین وضعیت در جنو جهوای دوم و اتحواد دولوتهوای
متفق در برابر تهاجم فاشیست و مبارزه با آن برای توقوف یقوض گسوتردة حقووق بشور و یقوض
تمام ارزشهای اخالق مشاهده شد .در چنین مواردی عدالت مقودمتور از صولح خواهود بوود
(سمفورد .)231 :2012 ،3بنابراین در موارد کشمک و مناقشه کفة ترازو بوهوضوو بوه سومت
___________________________________________________________________
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عدالت سنگین م کند .بهعبارت دیگر ،هنگام کشمک میان عدالت و صولح هموة موا بوهطوور
واضح عدالت را ترجیح خواهیم داد .برای مثا در جن یوگسوالوی همگوان بوهدیبوا عودالت
بودید و حمایت یظام و مداخلة بشردوستایه یسخهای بود که جهوان بورای جنو یوگسوالوی
پیچید .پس چرا عدالت هدف اصل حقوق بینالملل یباشد؟ (ایگده.)122 :2013 ،1

 .2عدالت مبنای نظریة حاکمیت مردم
یظریة حاکمیت مردم دارای دو امتیاز ساده است:
اولین امتیاز آن این است که یظریة حاکمیت مردم بسیار قابل رعایوت و یظوارت اسوت و در
مفهوم اخص بسیار واقعگرایایه تر از سایر یظریوات اسوت .پیشونهاد ایون یظریوه ییازمنود وجوود
یهادهای عملگرای ب طرف است که بر ماهیت جدید یظارت کنند و به این پرس پاسخ دهند
که آیا واقعاً حقوق بشر را رعایت م کنند یا خیور؟ در کنوار یظور وجوود یهادهوای عمولگورای
ب طرف تردید زیادی ییز وجود دارد که آیا این یهادها بهسبب اینکه ماهیتهای غیردولتو ایود،
واقعاً ب طرف خواهند بود؟
دومین امتیاز آن این است که حمایت از حقوق بشر حقیقتاً بهطوور کامول بوا تعریوف عودالت
مقابقت دارد ،بهویاه هنگام که این حمایت در مبحک شناسای مورد توجه قرار م گیرد .همچنین
در اینجا باید بهطور جدی موضو تمایل مردم را ییز مورد توجه قورار داد .ابتودا فورض مو کنویم
ماهیت «الف» دارای یک سرزمین مشخص اسوت و در داخول ایون سورزمین مشوخص جمعیتو
مشخص زیدگ م کنند و این جمعیت حکومت حاکم بر این سرزمین را قبو و تأیید م کند ،به
دیبا همة این شرایط این ماهیت تالش م کند که شناسای شود (بوکایان.)13 :2001 ،
برای درک بهتر مقلب فرض م کنیم که این ماهیت حقوق بشر را بوهطوور واقعو رعایوت
کرده و همچنین از حقوق بشر حفایت و حمایت م کند و در پ رعایوت حقووق بشور توسوط
ماهیت «الف» حداقل سقح حمایت مورد توقع جامعة بینالملل برآورده شود ،اما بنا به دالیول
غیرمربوط به حقوق بشر مردم از قایون اساس رضایت یدارید .برای مثا در قایون اساس رویود
حرکت آرام یظام به سمت توسعه را متوقف کرده و بهدر پ آن توسعة اقتصادی کشوور کواه
چشمگیری داشته است و این قایون اساس اصال یشدی است.
ب شک در جهان ماده یم توان دو ماهیت مشابه به یام «الف» داشت ،بنابراین فرض م کنویم
یک جهان متافیزیک داریم که در این جهان دو ماهیت دقیقاً مشابه به یام «الف» داریم.
در اینجا باید برای تمییز دو ماهیت ،ماهیت جدید را «الف» یامگذاری کنیم .ماهیت «الوف»
با ماهیت «الف» دارای جمعیت ،حاکمیت و سرزمین یکسان هسوتند .یظوام حواکم بور ماهیوت
___________________________________________________________________
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«الف» حقوق بشر را رعایت و همچنین از اجرای حقوق بشر حمایت و بور رعایوت حقووق بشور
یظارت م کند ،اما سقح حمایت از حقوق بشور «الوف» بوه میوزان یواچیزی از سوقح حمایوت
ایجامگرفته توسط ماهیت «الف» کمتر است .اما همچنان از حداقل سقح حمایوت موورد توقوع
جامعة جهای بیشتر است .با وجود این مردم از ماهیت «الف» بسیار رضایت بیشتری دارید ،زیرا
به قایون اساس آزادایه رأی دادیود و همچنوین از توسوعة اقتصوادی ماهیوت «الوف» بهورهمنود
شدهاید .منقق بهیظر یم رسد که جامعة جهای ماهیت «الف» را شناسای کنود .ایون دیودگاه
حرکت رو به جلو برای توسعة حقوق بینالملل است .اما یکتهای که باید بدان توجوه کورد ایون
است که عدالت باید در حمایت از حقوق بشر بهعنوان هدف مقدمات حقوق بینالملل اسوتفاده
شود ،حقوق بشر بدون عدالت ب معناست (رابرت.)102 :2002 ،1

نظریة حاکمیت مردم و حقوق طبیعی
به اختصار م توان گفت که استدال مبتن بر حاکمیت مردم بوهعنووان شورط شناسوای یوک
دولت ،مفهوم خاص تاریخ است که جزئ از حقوق طبیع تلق یم شود .بهعبارت دیگر ایون
جمله که «هر قاعدة بینالملل که عدالت را بهعنوان اسوا اخالقو حقووق بوینالملول یقوض
م کند فاقد اعتبار قایوی است» ،از لحاظ حقوق صوحیح ییسوت .بوا وجوود مشوابهت حقووق
استدال یظریة حاکمیت مردم با یظرهای طرفداران پوزیتیویسم ،بهیظر م آید مووارد زیوادی از
تضاد میان این یظریه و یظریات متفکران پوزیتیویسم م توان یافوت .بورای مثوا مو تووان بوه
مواضع کلسن و هارت اشاره کرد که هر دو پوزیتیویستهای یامآشنای هستند ،اموا در بسویاری
از مواقع یظرهای مخالف دارید (طباطبای .)31 :1330 ،
پیشنهادهای پوزیتیویستها بهصورت زیر است:
اینکه آیا در هر یظام حقوق یک یرم از یظر حقوق معتبر است یا یه و اینکه این یرم بخش از
آن یظام حقوق را تشکیل م دهد یا یه؟ به منابع آن بستگ دارد یا به استحقاق آن یرم؟
بنابراین اعتقاد به اینکه یرم حقوق بین الملل معتبر است و دلیل این اعتبار تنهوا منوابع آن
باشد ،به عبارت دیگر علت اعتبار یک یرم حقوق بینالملل ،منابع آن باشد ،این دیودگاه در ذیول
دیدگاه پوزیتیویستها قرار م گیرد .برعکس اگر کس به این یتیجه برسد که یک یرم حقووق
بینالملل به سبب استحقاق آن یرم یا بهعبارت دیگر بهعلت دارا بودن محاسن آن قایون اعتبوار
دارد ،در ذیل دیدگاه طرفداران یظریة حقوق طبیع قرار م گیرد (هیل.)221 :2012 ،2
برای یمویه آیا اخالق یا غیراخالق بودن قایون براسا هر یظریهای دلیل بور اعتبوار یورم
___________________________________________________________________
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حقوق بین الملل است یا خیر؟ بهیظر م آید اینکه یک یو خاص از ارزش اخالقو کوه بوه آن
رجو م شود به عنوان معیار معتبر هنجاری تلق شود ،صحیح ییست .یاهراً بوکایان ییز چنین
اعتقادی یدارد که یک یرم بهدلیل اینکه برخالف عدالت ایجاد شده اسوت ،یوامعتبر تلقو شوود.
برخالف چنین تصوری اگر فرض کنیم که عدالت هدف حقوق بینالملل ییست ول بایود هودف
آن باشد ،این یو بیان در واقع یو بیان وییفهشناس است و با بیان هسوت شناسو مقابقوت
یدارد (هاشم .)12 :1333 ،
همانطورکه بوکایان بیان م کند« :عدالت یک هدف است به معنای یوک حالوت ایودهآ از
امور ،این هدف هدف اخالق است که ما قصد م کنیم به آن دست پیدا کنیم .همچنین تالش
م کنیم با این رویکرد به آن یزدیک شویم ،حت اگور امکوان رسویدن بوه آن بوهطوور کامول و
ب یقص همیشه وجود یداشوته باشود (بوکایوان .)23 :2003 ،در عمول چنوین هودف بایود بوه
سرایجام برسد ،اما همراه با سایر اهداف .برای یمویه چگویه باید حقوق بوینالملول توسوعه پیودا
کند؟ چگویه یرمهای حقوق بین الملل باید وضع شوید؟ حداقل شروط یرمهای بوینالمللو چوه
باید باشند؟ باید شاهد چه عملکردی از حقوق بین الملل باشیم؟ چه اصول حاکم بور مؤسسوات
بینالملل هستند؟ و غیره.
بهطور ققع یم توان گفت که عدالت معیاری برای اعتبار است ،بنابراین م پذیریم که قووایین
یاعادالیهاید و متأسفایه اعتبار حقوق آیها یاش از منابعشان است (هوفبوئر.)102 :2012 ،1
در حقیقت اعتقاد به برقراری یرمهای حقوق بین الملل مقابق آیچه دولتها مورد شناسای
قرار گرفتهاید یا یرمهای مقابق آیچه ماهیتهای جدید در آینده شناسای م شوید ،به معنوای
شناسای به هر روش غیرمعتبری ییست ،زیرا آن روشها ممکن است یاعادالیه باشد .بوهعبوارت
دیگر ،یظریههای مایند یظریة اعالم شناسوای بوهعنووان یورم معتبور حقووق بوینالمللو در
خصوص شناسای (حت اگر با این ایسجام کامل همیشه بهکار یم رود) م تواید استفاده شوود،
اما ب گمان به اصال ییاز دارد .بنابراین اگرچه پوزیتیویستهای حقوق فو یفسوه در چوارچوب
این بحک قرار یدارید ،اما اگر تمایل به بررس یظریات پوزیتیویستها وجوود داشوته باشود ،ایون
یظریات در مقابل یظریات حقوق طبیع قرار م گیرد .در هر صورت اگر عدالت بهعنووان هودف
مقدمات حقوق بین الملل قرار گیرد ،همچنین حاکمیت مردم ییز به عنوان شرط شناسای مقرر
شود ،م توان گفت یظریة حاکمیت مردم براسا عدالت در حیقة پوزیتیویستهای حقوق قرار
م گیرد و در حیقة یظریات حقوق طبیع ییست (اوکویل.)12 :2011 ،2

___________________________________________________________________
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نتیجهگیری
جامعة جهای به صورت تدریج از جامعة بوینالمللو منحصوراً دولوتسواالر بوهسووی جامعوة
بینالملل ایسانگرا و مردم ساالر حرکت کرده و یققة عقف این تحوالت تدوین منشور سوازمان
ملل متحد است .در این منشور قیودی کل و معای دقیق و منسوجم بودون هور گویوه یظوام
حمایت و یظارت روشن پی بین شد .بهتدریج و با صدور ققعنامههوای بنیوادین ایون معوای
تکم یل شدید و منشور جهای حقوق بشر را شکل دادید .در سایة این تحوالت دولتهای جهوان
به موجودیتهای مسئولیت پذیر مبد شدید و ساختار یظم یوین جهای شکل گرفوت .مشوکل
اصل بر سر راه رسیدن به این هدف کشورهای توسعهییافته و حامیان قدرتمنود آیهاسوت؛ ایون
دسته از کشورها بهمنظور اعما حاکمیت و قدرت برتر خود تالش مو کننود از بوار مسوئولیت
بینالملل بگریزید.
در کنار این تحوالت ملت های جهان خواهان کسب حقوق بنیادین خود هستند .کشوورهای
درگیر جن که سا ها از هر گویه حقوق محروم بودید ،امروز بهدیبا حوق تعیوین سریوشوت
خودشان هستند .بهطوریکه اقلیت های ساکن در کشورهای درگیر جن مایند یمن ،سووریه و
عراق تنها خواهان دستیاب به حقوق اقتصادی اجتماع ییستند ،بلکه همین گروه از ملتها ییز
در پ حقوق فراترید .بهعبارت دیگر این دسته از ملتها خواهان بوه رسومیت شوناخته شودن
حق مشارکت سیاس شان هستند .همة این موارد ارسا پیام روشن است به جهان و یظامهای
حاکم بر آن که دوران یظم جهای براسا حقوق یسل سوم شرو شده و آیچه در یتیجوة ایون
تغییرات روی داده است ،تحو در یرمهای جهای و بازیگران تأثیرگذار در آن است .در حقیقوت
قدرت در جهان امروز به یفع مردم و ملتها در حا تغییر است و یظام حقوق بینالملل بهیاچار
باید راه تغییر را در پی بگیرد ،ازاینرو باید بهدیبا راه مبتنو بور عودالت بورای شناسوای
ملت های خواهان دستیاب به حقوق یسل سووم بوود .در ایون زمینوه یظریوة حاکمیوت موردم
م تواید راهگشا باشد .یظریة حاکمیت مردم از لحاظ یظوری بسویار بوه واقعیوات جهوان اموروز
یزدیک تر است .در این یظریه سع بر مقابقت یظریه با عدالت شده است ،بهطوریکه ایون یگواه
با مفهوم خودمختاری در یک راستا قرار دارد ،با این تفاوت کوه در ایون یظریوه حوق مشوارکت
سیاس اسا رسیدن به عدالت قرار گرفته است .با یگاه به یظریات فالسفه م توان گفوت در
یظریة حاکمیت مردم در واقع حاکمیت مردم بهعنوان شرط الزم و کاف شناسای شده است .از
آیجا که ادبیات حاکمیت مردم دارای محتوای مستحکمتر و غن تری است ،اگر یظریة حاکمیت
مردم با یظریات بوکایان تلفیق شود ،مفهوم عدالت معنای خاصو پیودا مو کنود .در ایون بیوان
عدالت به مفهوم حمایت و حفایت از حقوق اساس بشر است .حا م توان عدالت را بهعنووان
هدف ابتدای حقوق بین الملل ارائه داد ،بنابراین عدالت باید جایگزین برای صلح بهعنوان هدف
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ابتدای حقوق بین الملل شود .همچنین باید پوذیرش حاکمیوت موردم بوهمنزلوة شورط بورای
شناسای یک دولت جدید مورد قبو قرار گیرد .همچنین باید در یظر داشت که حتمواً شوروط
جدید در قالب راه میان حقوق طبیع و پوزیتیویسم حرکت کند .بنابراین ابتدا باید تمرکز بر
شرط چهارم شناسای در حقوق بینالملل گذاشته شود و راهحل برای شرط چهوارم شناسوای
ارائه شود .همان طورکه گفته شد ،باید عدالت بهعنوان هدف ابتدای حقوق بینالملول توسوعه و
گسترش یابد .در اینجا عدالت مقمح یظر است که با توسعه و گسترش حقووق بشور بوهدسوت
بیاید .بنابراین سایر شروط شناسای در یظریة اعالمو را کوه مشوروعیت یسوب داریود ،جهوت
استحکام حقوق بینالملل حفظ م کنیم و تنها به سراغ شرط چهارم م رویم ،زیرا ثبات دقیقواً
چیزی است که در این برهة زمای حقوق بین الملل به آن احتیاج دارد و موجب استحکام هرچه
بیشتر حقوق بینالملل م شود .بنابراین شرط چهارم را حاکمیت مردم قرار م دهویم ،زیورا بوا
حاکمیت مردم ،عدالت واقع برقرار م شود.
در این زمینه باید جامعة جهای در جهت تبدیل حقوق یرم به حقوق سوخت حرکوت کنود،
به عبارت دیگر ،باید حقوق از جمله حق توسعه و حوق مشوارکت سیاسو در قالوب معاهودات
جهایشمو و الزام آور ارائه شوید و در کنار این معاهدات ،سازوکار جهای یظارت بر رعایوت ایون
حقوق ایجاد شود ،بنابراین ییازمنود سوازمای عمولگورا و مسوتقل هسوتیم ،بنوابراین پیشونهاد
م شود شورای حقوق بشر به سازمان حقوق بشر جهای مبد شود .این سازمان بایود مسوتقل
عمل کند و بتواید بر مشروعیت و همچنین قایوی بودن دولتها مهر تأیید یا عودم تأییود بزیود.
همگام و همسو با این تغییرات باید در یظوام سوازمان ملول متحود ییوز تغییراتو ایجواد کورد.
به عبارت دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد که تنهوا ارگوان بورای ضومایت اجورای قووایین
بین الملل است و بهمنظور حفظ صلح بینالملل وارد عمل م شود ،یققة ضعف این یهواد ایون
است که در کنار مسئولیت های سنگین پاسخگوی هیچ یهادی ییست و بوه یوک یهواد سیاسو
مبد شده است .این یهاد باید تغییر رویه دهد .پیشنهاد این اسوت کوه حفوظ حقووق بنیوادین
ملت ها اولویت این یهاد شود .همچنین برای جلوگیری از منفعل شدن آن بایود ابتودائاً بوه یهواد
حقوق بشری جهای در مورد اقدامات خود پاسخگو باشد .بهعبارت دیگور ،شوورای امنیوت بایود
پاسخگوی عدم اقدام در مواقع ییاز مبرم مردم یک کشور که موورد یقوض فواح حقووق بشور
شده اید ،به حمایت جهای باشد .همچنین باید ساختارهای شوورای امنیوت همگوام بوا تحووالت
جهای متحو شود تا بتواید در مواقع لزوم از مردم در برابر حاکمان حمایت کند.
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