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چکیده:
دموکراسیی ک

روش حکمرانی مبتنی بر تصیمیمگیری جمعیِ منبعث از خواسی مردم اسی که به وسییلهی دو اصیل ناارت

همگانی» و برابریِ مشیارک در امور سییاسیی» به رهور میرسی .گتتنی اسی دو اصیل مککور رب وییقی با ح های انسیانی
دارن .و به موازات گسییترش و ارتقاح حقوق بشییرت گسییترهی آنها نیز تغییر میکن .امروزه اگر چه دموکراسییی راک ترکن ناام
سییاسیی اسی ت لیکن هنوز ناامی عالمگیر نیسی و ریکمهای اقت.ارطلب و کا شیبه دموکراتی
میشیون .که درمواردی با نقض حقوق بشیر و حتی گاهی به صیورت سییسیتماتی

در کشیورهای گوناگون کاف

صیلا و امنی داخلی و در موارد بسییار شی.ک.

صیلا وامنی بینالمللی را تح الشیعا قرارمیدهن .و اما با توجه به اکنکه متهوم صیلا و امنی در تعرکف دموکراسیی مسیتتر
اسی ت چرا که دموکراسیی متهومی اسی که در اات خود ناامی ازحقوق بشیرمورد حماک جامعه بینالمللی را دربردارد و از
طرف دکگر ه.ف اصیلی جامعه بینالمللی دسیتیابی به صیلا پاک.ار اسی ت ارزکابی روککرد حقوق بینالملل نسیب به اکن روش
حکمرانی بسییار حازز اهمی اسی

درواقع میتوان اکن پرسیش را مرر نمود که آکا ناام حقوقی بینالمللیت دموکراسیی را به

عنوان ککی از هنجارها و اصیو الزام آور برای دول ها مورد شیناسیاکی قرار داده اسی کا خیر پژوهش حاضیر با بکارگیری روش
تربیقی – تحلیلی با بررسییی عملکرد نهادهای بینالمللی جهانی از جمله مجمع عمومیت شییورای امنی واسییناد و نهادهای
منرقهای و تبیین متهوم دموکراسیی بر اسیام مرالعات جامعه شیناختی به بررسیی اکن موضیو پرداخته اسی
اسی که اگر چه هنوز قاع.ه عامی برای ملزم کردن دول ها به داشیتن حکوم دموکراتی

فرر بر اکن

درحقوق بینالملل موضیوعه وجود

ن.ارد ولی دموکراسیی به مقوله حقوق نرم بینالمللی از جمله نر های سییاسییت اعالمیهها وغیره به طور فزاکن.های وارد شی.ه
اس و به دکگر سخن باک .گت که امروزه حقوق بینالملل نسب به مقوله دموکراسی بیتوجه نیس
کلیدواژهها :ح تعیین سرنوش ت حقوق بشرت حقوق بینالمللت دموکراسی

*این مقاله مستخرج از پایاننامه نگارنده که در دانشکده حقوق دانشگاه قم دفاع شده است.
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از نیمه دوم قرن بیسیتم دموکراسیی به ککی از بنیادیترکن متاهیم فلسیتهی سییاسیی تب.کل شی .دموکراسیی در مرکز شیبکهای از
متاهیم آشیینات اما پیچی.ه و دکرکاب قرار دارد به عبارت دکگرت درک دموکراسییی به منزلهی ک
چون آزادیت برابریت ع.ال اسی

متهومت درگروی درک متاهیمی

اما اکن حقاک را درمورد متهوم دموکراسیی ب.کهی میدانیم که حکوم ها را مردم بنا نهادهان.

و ق.رت عادالنه از رضییاک مردم سییرچشییمه میگیردت مردم به حکوم جواز حکمرانی میدهن.ت و ح نهاکی ناارت بر اکن که
حکوم چگونه اقت.ار تتوکض شی.ه را به کار گیرد برای خود محتو نگه میدارن .و آن را به شییوههای مختلف اعما میکنن.
(بیتهام و بوکلت  )13 :1395پاکان برخوردهای اک.زولویک

و شییرو موج ج.ک .آزادیخواهی در دهه  90میالدی و به دنبا آن

ارتقاح حقوق بشروشناساکی نسلهای ج.ک .حقوق انسانی در جامعه جهانیت دموکراسی را در فهرس ابعاد ج.ک.ی از حقوق بشر
قرار داد و محی ملی و بینالمللی مساع.ی را برای دنبا کردن آرمانها و اه.اف آزادیخواهانه فراهم نمود
در کنترانس جهانی حقوق بشیر وکن سیا  1993دموکراسیی بعنوان عنصیر تتکی ناپککراز حقوق بشیر پککرفته شی 1 .اعالمیه و
برنامه عمل وکنت به طورمشیخ

مقررنمود که دموکراسییت توسیعه و احترام به حقوق بشیر و آزادیهای سییاسیی ازمتاهیم بههم

پیوسته بوده ومتقابالً کک.کگر را تقوک

میکنن.(Simonides, 1998: 6) .

به رغم چنین تحوالت سیاسی و به تبع آنت تحوالت حقوقی بینالمللی پس از دهه  90میالدیت دکترکن حقوقی ایباتگرات
همچنان با دک.ه تردک .به دموکراسی به عنوان حقی بینالمللی مینگرد و وجود آن را درمیان هنجارهای بینالمللی انکار نموده و
است.ال مینماک .که وجود حقوق مبهم مشارکتی و جمعی سیاسی من.رج دراسناد بینالمللی حقوق بشریت قابلی تتسیردرقالب
ح بردموکراسی» را ن.ارد ( (Roth, 2000: 323ازمناراکن دکترکنت گوکا تنها ه.ف حقوق بینالمللت جلوگیری از بروز
جنگهای جهانی ومنرقهای اس و آنچه در درون کشورها میگکرد موضوعی داخلی وبیارتباط با حقوق بینالملل واه.اف اساسی
آن اس

(توکلیت )2 :1388

اما ازمنارنگارن.گان امروز ادبیات حقوق بینالمللت اعم از مبانی ناریت اسیناد الزامآور وغیرآن بوکژه اسیناد حقوق بشیریت نهادها
وسیاختارهای بینالمللی ت اصیولی نایر ح تعیین سیرنوشی داخلی»ت ح مشیارک وآزادیهای سییاسیی»ت گاه به طورصیرکا
وگاه به طور ضمنیت متضمن متهوم دموکراسی» به مثابه هنجاری بینالمللی میباش.
 .1مبانی نظری دموکراسی در حقوق بینالملل
در کلیه علوم وشاخههای آنهات مبانی ناریتم .ها و کا متاهیمی هستن .که در پاکهرکزی ک
گیرن .وبه آنها در جه ایبات و کا رد ک

تحقی ت م.نار پژوهشگر قرارمی-

موضو استناد میشود علم حقوق و دراکنجا بینالملل عمومی از اکن قاع.ه مستثنی

نیس ودرخصوص چگونگی رابره وجاکگاه دموکراسی درحقوق بینالملل نارکههای بنیادکنی وجود دارد که برور کلی دسته-
بن.ی کالسی

و سنتی آنها بیانگر بیاعتناکی حقوق بینالملل نسب

سازمان.هی داخلی کشورها را برور کلی به اراده دول ها واگکار کرده اس

به اشکا سیاسی حکوم ها اس

به گونهای که

اما وجود برخی دکگر از آنها ما را به اکن نتیجه

1. World Conference on Human Rigts, Vienna Declaration and Program of Action, General Assembly, A/CONF.157/23, 12 July 1993, available at: http:
//www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf (Symbol)/a.conf.157.23. en.
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رهنمون میسازد که در اکن باره تحوالت اساسی در حا شکلگیری اس و امروزه مشروعی دموکراتی » ازابعاد بینالمللی
برخوردار ش.ه اس
-1-1دکترین توبار یا مشروعیت :دموکراسی شرط شناسایی حکومت
از دک.گاه کالسی

شناساکی حکوم ها تابع مالحاات سیاسی و اجتماعی اس

وک

حکوم

ج.ک .زمانی مورد شناساکی

دکگراعضای جامعه بینالمللی قرارمیگیرد که اق.امات آن به استقرارسلره» و ق.رت واقعی» منجرش.ه باش( .ضیاکی بیگ.لیت
 )217 :1387در اکن دک.گاهت اکن موضو که آکا حکوم ت قانونی و دموکراتی
 )10اما به ت.رک اکن دک.گاه دچار تحوالتی گردک .و به اکن سم

اس ت م .نار قرار نمیگیرد (توکلیت :1390

سوق داده ش .که حکوم

ج.ک .مبتنی برقانون اساسیت

نیازمن .شناساکی نبوده وبه خودی خود ازهمه حقوق و تعه.ات در چارچوب حقوق بینالملل برخوردار اس

در مقابل ک

هوک اکجاد ش.ه غیرقانونی به خودیِ خود از اکن حقوق و تعه.ات برخوردار نخواه .ش .ووضعی چنین حکومتی محل تردک.
خواه .بود تا زمانی که به طور گسترده مورد شناساکی دکگر دول ها قرار گیرد در ادامه اکن تحوالتت جامعه بینالمللی به
تنایم مجموعه شراکری برای شناساکی حکوم های ج.ک .اق.ام نمود که مهمترکن آنهات مشروعی منشاح پی.اکش حکوم
ج.ک ».بود دکترکن مشروعی منشاح پی.اکشت به دنبا وقاکعی که پس از انقالب فرانسه رخ دادت مرر ش .درآن زمانت دول
انگلیس با استناد به ع.م مشروعی حکوم انقالبی فرانسه آن را مورد شناساکی قرار ن.اد اکن دکترکن درروکه بع.ی دول ها
ونهادهای بینالمللی تثبی نش( .موسیزادهت  )63 :1392تا اکنکه درسا  1907میالدی ککباردکگردرچارچوب دکترکن توبار»
بحث مشروعی

حکوم » به طور ج.ی با تأسیس ت شناساکی پیون .خورد اکن دکترکن که توس وزکر امورخارجه اکوادور

ارازه ش.ت در  20دسامبر  1920درکنوانسیون منعق.ه میان پن کشورآمرککای مرکزی( گواتماالت السالوادورت هن.ورامت
نیکاراگوزه و کاستارککا) پیشبینی ش .براسام اک ن معاه.هت کشورهای مککورمتعه .ش.ن .تا چنانچه درآکن.ه برایر کودتا کا
انقالبت حکوم ج.ک.ی در اکن کشورها روی کارآک.ت از شناساکی آن خودداری ورزن .اکن ع.م شناساکیت ح.اقل تا زمانی اس
که حکوم ج.ک.ت شکل قانونی بیاب.؛ کعنی دارای قانون اساسی گردد وجلوهای از نماکن.گی ملی شود (ضیاکی بیگ.لیت :1387
 )218مشروعی

دموکراتی » که به معنای دقی کلمه بیانگر دکترکنی اس

که طب آنت فق

ناام دموکراتی ت برای

ص.وردستورات الزم االتبا پککرفته ش.ه اس ت(لقمانیت  )461 :1375تا سا  1933که کنوانسیون مونته وک.زو درخصوص
حقوق وتکالیف دول ها با تأکی .براصل ع.م م.اخله در امورداخلی کشورها آن را نتی نمودت ) (Fox & Roth, 1992:333اجرا
میش .وازآن پس به ت.رک روبه افو نهاد تا به امروز که میتوان آن را صرفاً به مثابه ک

شرط سیاسی دانس که باک .مورد

مالحاه دول شناساکی کنن.ه قرارگیرد (شاوت  )177 :1389لکا اکن نارکهت به قاع.های درحقوق بینالملل تب.کل نش .وحتی
ازطرف خود کشورهای پککرن.ه نیز کامالً رعاک
حکوم

السالوادور را به محض تشکیل به رسمی

شناساکی حکوم
ک

نگردک .برای مثا اکاالت متح.ه آمرککات درزمان رکاس
شناخ

جمهوری کن.یت

درحالیکه به استنادهمین نار و بنا به مالحاات استراتژک

کوبا و پرو خودداری کرد (همانت  )218 :1387ب.کن ترتیب درحقوق بینالملل معاصرت دموکراسی بعنوان

معیار قاطع برای شناساکی حکوم ِ ج.ک .م .نار قرارنمیگیرد وجامعه بینالمللی صرفاً بخاطر ماهی غیردموکراتی

حکوم

از
ک

ج.ک .از شناساکی آن امتنا نمیکن .و دراعرای شناساکی به حکوم های نورهورت ساکرعوامل و مالحاات نیزمورد

توجه کشورها قرار میگیرن .شاک .ککی از مهمترکن دالزل دراتخاا اکن روککرد از سوی کشورها آن اس که ارتقای دموکراسی
درکشورغیردموکراتی ت ازطرک برقراری ارتباط و تعامل به نحو مؤیرتری از منزوی کردن آنت محقّ خواه .ش( .توکلیت :1390
 )18شاک .بتوان از کشور چین به عنوان بارزترکن نمونه کاد نمود حکوم

کمونیس

اکن کشور برور کامل مورد شناساکی
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جامعه بینالملل قرارگرف

وحتی به عضوک

حکوم دموکراتی ت با اق.امات غیردموکراتی

دازم شورای امنی

سازمان ملل نیز نازل آم .به نار میرس.ت زمانی که ک

داخلیت عم.تاً از طرک کودتا سرنگون میشودت موضو

مشروعی دموکراتی »

درشناساکی حکوم از اهمی و جاکگاه وکژهای برخوردارمیشود قضیه هازیتی نمونهای ازعکسالعمل جامعه جهانی در چنین
مواردی اس

جاکی که حکوم منتخب مردمت توس ناامیان سرنگون ش .و جامعه بینالمللی از شناساکی دفاکتو» حکوم

ج.ک .استنکاف ورزک .به زعم برخی نوکسن.گان اکن عکسالعمل در جامعه جهانی اولین گام دراکجاد ک
بینالمللی درع.م شناساکی حکوم های نامشرو ناشی ازسرنگونی ک

حکوم

دموکراتی

محسوب میشود اکن موضو

محل تردک .اس که آکا جامعه بینالمللی دومین ق.م را برای شکلدهی اکن تأسیس بعنوان ک
کا خیر (همانت  )19عالوه براکن درروکه سازمان اتحادکه آفرکقا )2(QAUت به دنبا ک
که منجر به تغییرحکوم در بسیاری ازکشورهای آفرکقاکی ش.ت سیاس
حکوم های ناشی ازکودتا» رواج کاف

قاع.ه حقوقی

قاع.ه حقوقی برخواه .داش

سری انقالبها و جنگهای داخلی

تغییرات مبتنی برقانون اساسی» و ع.م شناساکی

با اکن وجود سیاس اتحادکه در مورد شناساکی براسام مشروعی دموکراتی

ان.ازه کافی تثبی نش.ه و نیازمن .شتافی بیشتری اس

نیز به

(همان)20 :

به رغم تتاسیر و اق.امات صورت گرفته مزبورتامروزه هنوز هم عامل اصلی برای تصمیمگیری در خصوص شناساکی حکوم
تازه تأسیست معیار کنتر مؤیر» اس که البته در بسیاری موارد معیارهای دکگری نیز عالوه برآن مورد توجه کشورها قرارمی-
گیرد بعنوان مثا ت کشورهای سرماکه گکارت تماکل حکوم ج.ک .را در قبا تعه.ات بینالمللی حکوم قبلیت ازجمله ب.هی-
های گکشته درفرآکن .اعرای شناساکی م .نار قرارمیدهن.ت حتی اگر حکوم

ج.ک .به طورمؤیر برآن کشور کنتر ن.اشته

باش (Galloway, 1973: 24) .اگر چه تماکل دول های ق.رتمن .به تشکیل حکوم های دس نشان.ه در مناطقی از جهان که
منافع سیاسی و استراتژککی آنها اقتضاح مینماک .و شناساکی زودرم اکن دس از حکوم ها برغم فق.ان وجود کنتر مؤیر و
تواناکی انجام تعه.ات بینالمللیت ما را در خصوص رعاک معیار مزبور نیز دچار تردک .مینماک.
 -1-2نظریه دموکراسی شرط مصونیت از مداخله خارجی
اصل ع.م م.اخله از اصو من.رج در منشور ملل متح .اس
داخلی کشورهات منع کرده اس

که اکن سازمان را از دخال

در اموری که اساساً در صالحی

اکن اصل بر پاکه اسناد بینالمللی دررواب بین دول ها نیز حاکم بوده و ازحاکمی برابر آنها

نشأت میگیرد (قاسمیت  )143 :1395با اکن حا سیاس های سرکوبگراکانه بعضی از حکوم ها علیه شهرون.ان خودت دازماً
جامعه بینالمللی را وسوسه مینماک .تا مح.ودک های حقوقی دربرابر م.اخله در امور داخلی دول ها را نادک.ه گرفته و نقض
نماک( .کاربو و همکارت  )515 :1392حقیق

آن اس

که پس از جنگ سردت چرخشی ازسم

دول ها به سم

حقوق

بشرمشاه.ه میشود از نقره نار اکن دک.گاهت اسام تکامل وارتقاح حقوق بشردرحقوق بینالملل»ت پیون .آشکارزمام.اری خوب
و حتظ صلا وامنی بینالمللی اس

برهمین اسام درسا  1966میالدی دوکنوانسیون حقوق بشربینالمللی تصوکب گردک.

دول ها به موجب تعه.ات خود در اکن کنوانسیونها ملزم به رعاک

وارتقاح ح های بشری ش.ن .به ت.رک تالش جامعه

بینالمللی درراستای ارتقاح حقوق بشرافزاکش کاف وانتاارمیرف که به موازات اکن تالشهات اق.ام حکوم ها در نقض حقوق
شهرون.انشان کاهش کاب .اما اکن توقع چن.ان محقّ نگردک .وهم اکنون حکوم های بسیاری سعی درحتظ ق.رت خود ب.ون
رضاک

مردم و نقض سیستماتی

حقوق آنها دارن .برخی دکگر به سادگی برنامههای اقتصادی غیرعاقالنهای را در پیش

2. Organization of African Union
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میگیرن .که باعث تش.ک .درد ورن های غیرضروری شهرون.ان میشود و حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها را نقض میکنن .لکا
امروزه اکن دک.گاه

وجود دارد که بسیاری از تجاوزات به حقوق بشررا میتوان با م.اخله خارجی حل کرد.(Wheeler 1999-1-

براسام نارکه دموکراسی شرط مصونی از م.اخله خارجی» که براسام تحلیلهای فلستی ارازه گردک.ه اس ت ح دول ها
مبنی بر محتو بودن ازم.اخله خارجیت ک
مشروعی

لکا دراکن چارچوب ناریت تنها دول های دارای

اصل غیرقابل قبو اس

میباکستی در مقابل م.اخله خارجی مصون باشن (Meyers, 1987: 9) ».گروهی دکگر به همین شکل است.ال

میکنن .که

نهادهای غیرعادالنه به نسب

نهادهای عادالنه به طور ککسان از حماک

در مقابل م.اخله خارجی بهرهمن.

نیستن ».به هر حا حکوم ها نباک .اکن فرص را بیابن .که در پس اصل ع.م م.اخله سنگر بگیرن.؛ لکا اکن دک.گاه کالسی
که نقض حقوق بشرالزاماً ازجمله موضوعات داخلی اس ت امروزه در پیشگاه جامعه بینالمللی اعتباری ن.ارد (Beitz, 1994:
)71

به اعتقاد پروفسورکرافوردت حقوق بینالملل کالسی
شود کا حتی از حماک
بین الملل کالسی

هیچ شرطی مبنی براکنکه ک

حکوم باک .بصورت دموکراتی

برگزک.ه

عمومی برخوردار باش.ت وجود ن.ارد» به اعتقاد اکن حقوق.انت عالوه بر اکنت ساکر جنبههای حقوق

نیز عمیقاً غیردموکراتی

بوده و کا ح.اقل به ک

روش غیردموکراتی

اعما میشود

(Crawford, 1994:

)117

واضا اس که تصمیمگیری درخصوص اکن که ک.ام حکوم با توجه به عملکردش در برابر حقوق بشرته.ف مشرو م.اخله
خارجی اس ت بسیار بحث برانگیز اس

معیارمبهم نقض سیستماتی

حقوق بشر که معموالً برای توجیه م.اخالت خارجی

ب.ان استناد میشودت با آن آستانه باالکی که برای آن تعرکف ش.ه اس ت تأمین کنن.ه منافع حکوم اس کا بشرک
به دموکراسی دراکن راستا بهتر نیس
حقوق مردم تح

سلره خود را رعاک

چرا که حکوم های غیردموکراتی

آکا توسل

در بسیاری ازموارد که نمیتوانن .و کا نمیخواهن.

کنن.ت موضو م.اخله خارجی قرارمیگیرن.ت اکن نو م.اخالت که اغلب با توسل به

متاهیمی چون م.اخالت بشردوستانه» وکا مسئولی

حماک » توجیه میگردن.ت دراکثرموارد به دنبا جنگهای داخلی

ناشی ازمرالبات انسانیت سرکوب و کا شورش واقع میشون( .همانت  )152 :1395ناگتته نمان .که در بسیاری موارد منافع
کشورها کا نهادهای م.اخله کنن.ه گسترهی اکن نو م.اخالت را غیرقابل توجیه میسازد و کشورهای مورد م.اخله تاوانی بیش
از آنچه باک.ت پس میدهن .م.اخله ناامی ناتودرکوزوو ب.ون مجوز شورای امنی مثا بارز اکن م.عی اس
نقره نار اشخاصی که به صورت غیرارادی تابع ک

به هر جه

ریکم حکومتی ش.هان .که به طرز مؤیری قادر به بیان رضاک

از

کا ع.م

رضاک خود نسب به آن سیستم نیستن.ت چه فرقی میکن .و کا ح.اکثر تتاوت ان.کی دارد که ریکم حاکم تح سلره اعضاح
دکگری از آن جامعه باش .و کا حکوم های خارجی » )(Beitz, 1994: 179
 -2دموکراسی در اسناد و نهادهای بینالمللی جهانی و منطقهای
در اکن قسم به بررسی جاکگاه دموکراسی در اسناد و نهادهای بینالمللی جهانی و منرقهای میپردازکم
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 -2-1دموکراسی در اسناد و نهادهای بینالمللی جهانی
 -2-1-1اعالمیه جهانی حقوق بشر

اعالمیه جهانی حقوق بشرت نخستین اعالمیه فراگیر حقوقی اس که تا کنون موقعی معنوی و سیاسی ممتازی به دس آورده
اس (مهرپورت  )44 :1390از آنجا که اکن اعالمیه در قالب قرعنامهای ساده به تصوکب رسی.ت ابت.ا چنین مینمود که اکن نیز
چون ساکر قرعنامههای مجمع عمومی الزام حقوقی دربرن.ارد اما با گکش
آم.ت اکن طرز تتکّر از میان رف و معلوم ش .که معیار شکلی تتکی

زمان و تحوالتی که در جامعه بینالمللی بوجود

اسنادی که به سبب طبیعتشان ازالزامی برخوردار نیستن.ت

درقبا اعالمیه جهانی حقوق بشراعتبار ن.ارد و شکل اکن اعالمیهت نمیتوان .بر اکن امر دالل
حقوق خام» اس

داشته باش.ت که محتوای آن

(فلستیت  )224 :1374باری به هر جه ت مجمع عمومی سازمان ملل متح.ت اکن اعالمیه را آرمان مشترکی

برای کلیه مل ها اعالم میکن .و در مق.مه به بیان ه.ف اصلی ت.وکن مقررات آن کعنی آزادیت ع.ال وصلا اشاره میکن .در
واقع جامعه جهانی درزمان ت.وکن اعالمیه حقوق بشر به اکن نتیجه رسی .که ب.ون توجه و شناساکی حیثی

وکرام

ااتی

انسان درحقوق برابر و انتقا ناپککراوت هرگز به صلا واقعی دس نخواهن .کاف
 -2-1-2میثاق حقوق مدنی و سیاسی

اکن میثاقت دراولین گامت به شناساکی ودرج ح

خودمختاری ملل برای تعیین آزادانه سرنوش

سیاسی خود وتوسعه

اقتصادیتاجتماعی و فرهنگیشان در ماده  1پرداخته و در ادامه ضمن برشمردن حقوق و آزادیهای اساسی افراد از دول های
عضو میخواه .که اق.امات الزمت جه تحق حقوق من.رج در آن را به عمل آورن .از سوی دکگرت ماده  25همین میثاقت هر
فرد را مح ِّ به شرک در اداره امور عمومی کشور به طور مستقیم و کا به واسره نماکن.گانی که آزادانه انتخاب میشون.ت میدان.
و در بن 2 .با برشمردن برخی مشخصه های ک

انتخاب آزادت نایر ادواری بودن آنت رأی مختی و مساوی برای همهت ککاک

اعضاح جامعه را برخورداراز ح ّ انتخاب ش.ن و انتخاب کردن دانسته اس
با کنارهم قراردادن مقررات فوقت اکن نتیجه به دس میآک .که میثاق پس از اکجاد اطمینان خاطر برای کشورهات در راستای
مصونی ازم.اخالت خارجی جه تصمیمگیریهای داخلی برای پیشبرد اه.اف سیاسیت اقتصادیت اجتماعی و فرهنگی خود
در ماده 1ت در ماده  2خودت به نحوی زکرکانه با خراب قراردادن دول های برخورداراز قانون اساسیِ حاوی مقررات میثاقت که
به هر دلیل الزماالجرا نش.هان.ت به نوعی حاکمی دموکراتی
تتسیر شماره  12اس

که آشکارا به پیون .میان ح تعیین سرنوش

تتسیرارهارداشته اس که :میثاق درهسته مرکزی ک
در آن» اس

آنها را مترور میداردت شاه .مّ.عا تصرکا کمیته حقوق بشر در
داخلی و دموکراسی ااعان نموده اس

حکوم دموکراتی

کمیته دراکن

مبتنی بر خواس مردم و منرب بر اصو من.رج

برهمین اسامت در ادامهت میثاق از دول ها میخواه .که اق.امات و ت.ابیر الزم جه اجرای قوانین متروکی که

منرب با حقوق من.رج در میثاق هستن .را فراهم آورن .در نتیجه مقامات صالحیت.ار کشورهات بر طب اصو و مقررات من.رج
در قوانین اساسیشانت از جمله ماده  25میثاقت منتخب مردم بوده و به نماکن.گی از طرف آنها عمل میکنن .طبیعتا نتیجه
حاصل از اکن روککردت چیزی جز تسل واقعی افراد بر سرنوش خود نخواه .بود
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 -2-1-3رویکرد نهادهای سیاسی بینالمللی جهانی به دموکراسی

امروزهت دموکراسی درکنارحقوق بشر بعنوان ک

ارزش جهانی پککرفته ش.ه اس (اسالمی و بشکاردانات  )56 :1391پرروم غالی

دبیرکل اسب سازمان ملل متح .در کنترانس جهانی حقوق بشر در سا  1993ارهار داش
نمیتوان .و نباک .از حماک

حقوق بشر منت

بمان .دموکراسی چارچوبی اس

که :فراکن .گراکش به دموکراسی

که حقوق بشر درآن به بهترکن وجه تضمین

میشود (امینیت )1 :1384
در دستورعمل دموکراتی سازی که دبیرکل سازمان ملل متح .در سا  1996به مجمع عمومی ارازه کردت دبیرکل با تعرکف
دموکراسی به ناامی ازحکوم که ازخال مجموعهای از نهادها و سازوکارهات آرمان ق.رت سیاسی مبتنی بر اراده مردم را محق
میسازدت به شر اکن مرلب پرداخ که چگونه دموکراسی در حتظ صلا و امنی بینالمللیت حتظ ع.ال و حقوق بشروارتقای
توسعه اقتصادیتاجتماعی وفرهنگی دخیل اس

3

همچنین دبیرکل ملل متح.ت در سا  2005در گزارش خود با عنوان درآزادی گستردهتر» بار دکگر دموکراسی را با عنوان ح
و ارزش جهانی معرفی نمود او اکن امر را تص.ک کرد که اعالمیه جهانی حقوق بشرت اصو ضروری دموکراسی را دربرداشته و
اکن ح که مردم تعیین کنن .چه کسی و چگونه برآنها حکوم کن.ت ح ااتی تمام مردم وحصو جهانی آن باک .مرکزیترکن
ه.ف سازمانی باش .که داعیه تأمین آزادی گستردهتر را

دارد 4

دکگر اعالمیههای دبیرکل سازمان ملل متح( .پررومغالی) درمورد دموکراسی سرآغاز چنین تماکلی هستن .که نام بینالمللی
ق.کم باهجوم غیرقابل مقاوم

دموکراسی از بین رفته اس ت عرش دموکراسی ککی از اصلیترکن عوامل تغییر اس » درواقع

دبیرکل اکنگونه میان.کش .که استقراردموکراسی ککی ازاه.اف سازمان ملل متح .اس ت اگرچه منشور ملل متح .اشاره به آن
نمیکن .ب.کن ترتیب او در برنامه برای صلا» خود مینوکس .که سازمان ملل متح .خود را ملزم به کم
ج.ک .دموکراتی » میدان( .لقمانیت  )475 :1376وی درجاکی دکگرت البته غیررسمی و بعنوان ک

برای اکجاد نهادهای
نارکهت مینوکس :.من

مهمترکن نقش را برای سازمان ملل متح .در استقراردموکراسی قازلمت دموکراسی برای همهی مردم وهمهی مل ها» وی درادامه
بیان می دارد که میان دموکراسی و صلا بینالمللی وابستگی متقابل وجود داردت وما کمی جلوترخواهیم دک .که میان دموکراسی
و توسعه هم اکن وابستگی وجود دارد او صراحتاً میگوک :.رابره ای روشن میان عملکردهای دموکراتی ت همچون تقّ.م حقوق
و آشکار بودن رون .تصمیمگیریت و استقرار صلا و امنی واقعی در ک

نام سیاسی ج.ک .و بایبات وجود دارد» (همانت )476

در واقع شناساکی مشروعی دموکراتی ت میتوان .ح تعیین سرنوش داخلی مل ها رابه فعلی برسان.ت حقی که توس حقوق
بینالملل به رسمی شناخته ش.ه لیکن جلوهی واقعی آن هنوزدرهالهای از ابهام اس
عالوه براکن به نار می رس .برخی اق.امات شورای امنیّ نیزت ملهم از تحوالت فکری نوکن اس

مهمترکن اکن اق.اماتت ص.ور

قرعنامههای اکن نهاد سیاسی در مورد السالوادورت آنگوالت کامبوجت موزامبی ت هازیتیت برون.ی و اخیراً میانمار اس

تصمیمات

شورای امنی دراکن قرعنامهها حاوی اق.اماتی اس که بعضی ازآنها به آسانی در چارچوب فعالی های سنتی شورا نمیگنجن.
3. United Nation Secretary General Report, Agenda for Democratization, 20 December 199,Para.15,available at: http://www.un.org/en/events/democracy
day/pdf/An_agenda_for_democratization[1].pdf.,
4. United Nation World Summit United Nations 2005 World Summit Outcome, UN Doc.A/60/L.1,4 October 2005,para. 135, available:
http//www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E-pdf.
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نکته حازز اهمی اکن اس که شورای امنی رون .برقراری صلا در اکن کشورها را با رون .دموکراسی پیون .زده وخود را به نحوی
درانجام انتخابات داخلی اکن کشورهات تاکی .نتاک و حماک از آن درگیر نموده اس (سیتیت )240 :1374
در قضاکای مزبورت هیچگاه به عنوان امری که مشروعی

اگر چه اق.امات شورای امنی

دول ها را از دک.گاه حقوق بینالملل

مخ.وش سازد مرر نبوده اس ت اما ص.ور قرعنامه  46/7مجمع عمومی در تاکی .اق.امات شورای امنی اکن ان.کشه را به اهن
متبادر میسازد که مهمترکن ارکان سیاسی بینالمللی که مسئولی

اولیه حتظ صلا و امنی

را برعه.ه دارن .همگام با دکگر

نهادهای سیاسی جهانیت تحوالت جامعه نوکن بینالمللی از جمله پی.اکش نسلهای ج.ک .حقوق بشر از جمله ح تعیین
سرنوش داخلی مل ها را م.نار قرارداده و در ص.د پاسخگوکی به نیازمن.یهای آن برآم.هان.ت چرا که در شکلگیری اولیه ح
تعیین سرنوش داخلی و اصل مشارک عمومیت ح.ود و یغور و چگونگی اجرا و ناارت بینالمللی بر آن مشخ
مسازل تکامل نیافتهت نامشخ

نگردک.ه واکن

و مبهم باقی مان.ه اس

دفتر منرقهای دول های عربیِ عضو برنامهی توسعه ملل متح 5.و صن.وق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی 6از سا 2002
مجموعه گزارشهاکی در مورد

توسعه انسانی در جهان عرب» منتشر کرد که بر کمبود آزادی» و دموکراسی و تأییر آن

برتوسعه انسانی در کشورهای عربی اشاره دارد اکن گزارشها خاطر نشان میکنن .که:
شکاف وعقب مان.گی قابل توجهی بین کشورهای عربی و ساکرمناط ازنارحکمرانی مشارکتی وجود دارد موج دموکراسی که
حکوم بسیاری از کشورهای آمرککای التین و آسیای مرکزی را دردهه  1980میالدی و ابت.ای دهه 1990درنوردک.ت به زحم
به دول های عربی رسی .اکن کمبود آزادیت توسعه انسانی را تضعیف میکن .و ککی ازغم انگیزترکن جلوههای عقبمان.گی
سیاسی اس ؛ در حالی که پککرش قانونیِ دموکراسی و حقوق بشردر قانون اساسی واعالمیههای حکومتی پام داشته میشون.ت
درعمل اجرای آنها اغلب نادک.ه گرفته میشود و در برخی موارد نیزعم.اَ محترم شمرده

نمیشود» 7

کمیسیون اقتصادیت اجتماعیِ آسیا و اقیانوم آرام) (ESCAPسازمان ملل متح .در بیانیه 10یوالی  2009خود ضمن ارازه
تعرکف حکمرانی» وتبیین مهمترکن اصو و شاخصههای ک

حکمرانی خوب» وعوامل مؤیر درتقوک آن به مقوله دموکراسی

فراکن .تصمیمگیری» تعرکف نموده اس ت فراکن.ی که تصمیمات توس

ورود نموده اس  8اکن کمیسیون حکمرانی را ک

آن نیز اجرا میشود ازمنار اسکاپ زکربناکیترکن اصل از اصو هشتگانه حکمرانی خوبت مشارک مردم در امور جامعه اس
که اکن مشارک میتوان .مستقیم و کا غیرمستقیم واز طرک نهادهای قانونی صورت بگیرد نکته حازز اهمی اکنکهت اکن نهاد
بینالمللی در ادامه از مشارک

غیرمستقیم تح

عنوان دموکراسی نماکن.گی کاد میکن .و مقرر میدارد که دموکراسی

نماکن.گی لزوماً ب.کن معنا نیس که نگرانیهای آسیبپککرترکن افراد جامعه در تصمیم گیریها مورد توجّه قرارمیگیرد درواقع
کمیسیون با طر اکن نکتهی مهمت اوالً مشارک مردمی را با متهوم دموکراسی مترادف دانسته اس و یانیاً دموکراسی را فق
ککی از اصو و شاخ های حکمرانی خوب محسوب نموده اس

و اکن درس

نقره مقابل نار ایباتگراکان اس

که در

)5. United Nations Development Program (UNDP
6. The Arab Fund for Economic and Social Development
7. Arab Human Development Reprt (AHDR) 2002: Creating Opportunities for Future Generations: New York : United Nations Development Programme, Regional
Bureau for Arab Stats, 2002, p. 2.
8 Declaration of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: What is Good Governance?, 10 July 2009, available at:

.

Unescap.org/Search_api_Fulltext = What is good governance&sort_by = created&sort_order =DESCAP.
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ارهارات خود ح ّ مشارک سیاسی من.رج در اسناد حقوقی بینالمللی را متضمّن متهوم دموکراسی نمیدانن( .اسکاپ ت هش
اصل اساسی برای حکمرانی خوب ارازه داده اس که از آنها تح عنوان اصو هشتگانه کاد می شود)
از آغاز دهه 80ت صن.وق بینالمللی پو در مقابله با بحران اقتصادی کشورهای جهان سومت کم هاکش را مشروط به تصوکب
ک

برنامه اصال ساختاری توس اکن کشورها نمود کم

برخوردار اس ت به طوری که بان ها تم.ک .بازپرداخ

صن.وق بینالمللی پو برای کشورهای متقاضی از اهمی

زکادی

قرور آنها را موکو به تضمین صن.وق بینالمللی پو در قالب

موافق نامه میکن( .همانت  )495 :1376لکا صن.وق بینالمللی پو ت با اکن اق.امت میان سیاس های اقتصادی جهانی و
دموکراسی ارتباط برقرارنموده اس

اکن صن.وق اززمانی مشارک

خود را در استقرارمشروعی

دموکراتی

آغاز نمود که

م.کرکل آن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متح .در آورکل سا  1990اعالم کرد که :با اکجاد تحو وحرک
به سوی لیبرالیسم سیاسی وحکوم های مسئو تر و ردّ سیستمهای خودسرانه میتوان در موفقی

رون .تغییر ساختارهای

اقتصادی مشارک داش » م.کرکل صن.وق مج.داً در  16آورکل سا  1991در کشوراترکش اعالم کرد که :فق دموکراسی
ق.رت مقاوم در مقابل راهحلهای ضعیف و پیشنهادی در چارچوب استراتژیهای جانشینی را دارد» اکنون سوالی که مرر
میشود اکن اس

که آکا جه گیری صن.وق بینالمللی پو در راستای مشروط کردن کم هاکش از طرک متعه .نمودن

کشورهات گام نهادن در راه دموکراسی اس

در پاسخ باک .گت

هیچگونه م.رک رسمی ازسوی صن.وق دراکن زمینه ارازه نش.ه اس
مباحث سیاسی مواجه اکم و شاه .تب.کل آن به ک

بنابراکن بازهم ما با طر مشروعی دموکراتی

در قالب

قاع.ه حقوقی نیستیم درکلت باک .گت ت تا به امروز در حقوق بینالملل

موضوعهت قاع.ه عامی برای ملزم کردن دول ها به داشتن ک
در ک

بله؛ اما تا کنونتهیچ اق.ام عملی توس م.کران صن.وق و

ناام دموکراتی

وجود ن.اردت درعین اکنکه جامعه جهانیت دکگر

سیستم حقوقی بیتتاوت درمورد نحوه انتخاب ساختاردول ها به سرنمیبرد (همان )497:امروزه مرحله گکار اس ت و

ما بیش از پیش با تقوک ت ترغیب و ایربخشی بینالمللی به قواع .مربوط به حقوق سیاسی مردم و ملّ ها از جمله ح تعیین
سرنوش داخلی آنها و حقوقشان به عنوان صاحبان اصلی حاکمی داخلیت حو ک

قاع.ه حقوقی هستیم

 -2-1-4رویکرد نهادهای حقوقی بینالمللی جهانی به دموکراسی

از آغاز دهه  90میالدیت کمیته حقوق بشر با بکارگیری تمامی ابزارهاکی که در اختیار داردت از جمله تتاسیر عمومیت مالحاات
نهاکی و سازوکارهای گزارشدهیت اصو مختلتی از دموکراسی را که به موجب آنها حقوق من.رج دردو میثاق تأمین میشود
مورد توجه قرار داده اس ) (simonides,1998: 6در تتسیر عمومی شماره 12ت کمیته در مورد اهمیّ
چنین اشعارمیدارد :ح تعیین سرنوش

دارای اهمی

خاصی اس ت زکرا تضمین و رعاک

ح تعیین سرنوش

مؤیر حقوق فردی بشر و تروک و

تقوک آن به تحقّ ح تعیین سرنوش بستگی دارد به همین دلیل اس که دول ها اکن ح را بعنوان ککی از حقوق موضوعه
درماده1میثاق قبل ازدکگر حقوق درج کردهان( ».عزکزیت  )360 :1394تأکی .کمیته براکن ح در پرتو اکن واقعی
میگردد که ح تعیین سرنوش ت شرط ضروری در برخورداری از دکگر حقوق بشری میباش .انسانها اگرتح
درموقعیتی نخواهن .بود که حقوق فردی آنان کامالً مورد حماک

توجیه

انقیاد باشن.؛

قرار گیرد (همانت )362کمیتهت همواره کشورهای عضو را

تشوک نموده اس که در گزارشات ساالنه خودت درباره مشارک افراد در ساختارهای سیاسی و اجتماعی به طور متصل توضیا
دهن .و در گتتگو با نماکن.گان کشورهای عضوت به طور منام اکن مسئله مرر میشود که ملّ چگونه در حکوم کشور خود
مشارک

میکنن .و به طور مکرر به دول هاکی که برای بررسی گزارشهای دورهایشان حاضر میشون .گوشزد مینماک .که:

ح تعیین سرنوش ت نیازمن .انتخابات آزاد اس تا مردمت ناام سیاسی خود را تعیین و به توسعه اقتصادیت اجتماعی و فرهنگی
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خود دس کابن (Higgins, 1994: 120) ».در نهاک کمیته در تتسیرعمومی ماده  25میثاقت اشعارمیدارد که :میثاق درهسته
مرکزی ک

حکوم

مبتنی برخواس

دموکراتی

نوعیت به رابره مستقیم ح تعیین سرنوش

مردم ومنرب براصو من.رج در آن قرار دارد »  9کمیته دراکن تتسیر به

مردم و دموکراسی اشاره میکن .و تحقّ ح تعیین سرنوش

و تضمین حقوق

فردی بشر را نتیجه انتخابات آزاد مبتنی برخواس مردم میدان.
دکوان بینالمللی دادگستری نیز در برخی قضاکا در چارچوب اصل ع.م م.اخلهت به اصل آزادی دول ها در انتخاب نو ناام
سیاسیشان درحقوق بینالملل میپردازد ودر حالیکه انتاار میرف با استناد به ح تعیین سرنوش مل ها به نحوه و چگونگی
انتخاب نو ناام و ساختار سیاسی دول ها ورود نماک.ت به نحوِ هوشمن.انهای ازنارکهپردازی دراکن خصوص امتنا نموده و صرفاً
به اکن بیان اکتتا کرده اس که جه گیری سیاسی دول ها نباک .در جه نقض تعه.ات بینالمللی آنها باش .دکوانت در نارکه
مشورتی خود در قضیه صحرای غربی چنین اعالم میکن :.هیچ قاع.هی حقوق بینالمللت دولتی را ملزم به داشتن ساختار
مشخصی نمیکن .همانگونه که تنو ساختارهای دولتی موجود در جهان آن را یاب

میکن10 ».دکوان ک بار دکگر و اکنبار

قویتر از قبل بر اسام حقوق بینالملل عرفی در قضیه فعالی های ناامی و شبهناامی آمرککا در نیکاراگوزه اعالم میکن:.
جه گیری سیاس های داخلی ک

دول

در قلمروصالحی

انحصاری آن دول

قرار دارد تا زمانیکه اکن صالحی

ناقض

هیچگونه تعه .بینالمللی نباش.ت دکوان نمیتوان .تصور قاع.ه ج.ک.ی نماک .که ح م.اخله به دولتی بر ض .دول دکگری ب.ه.
به اکن دلیل که دول اخیر اک.زولویی وناام سیاسی خاصی را برگزک.ه اس

» 11

در ادامه دکوان درهمین قضیه اعالم میکن :.بنابراکن ممنوعی دخال باک .به مواردی هم که اصل حاکمی دول ها به دولتی
اجازه میده .که آزادانه در مورد خود تصمیم بگیرد تسرّی کاب.ت ککی از آن موارد انتخاب ناام سیاسیت اقتصادیت اجتماعی و
فرهنگی و تنایم رواب خارجی اس
در داوری مشهور تینوکو»13ت قاضی

» 12

تت »14حقوق.ان مشهور تصرکا میکن .که :دراق.ام به شناساکی دول هات کشورهای

دکگر باک .درص.د احراز اکن باشن .که آکا دول ِ موضو شناساکی از کنتر مؤیرِ الزم و عملی در قلمرو خود برخوردار اس
خیر کنکاش در مشروعی ک
عمل

کا

دول از عناصر و وراکف تأسیس شناساکی نیس و حقوق بینالملل م.اخلهای در اکن زمینه به

نمیآورد» 15

در واقع دکوان بینالمللی دادگستری در قضاکای مزبورت در حالیکه به اصل آزادی انتخاب ساختار سیاسی توس دول ها اشاره و
تحمیل ک

ناام سیاسی خاص بر آنها را بر اسام حقوق بین الملل نتی نموده اس

از ورود به مقوله چگونگی انتخاب نو

ساختار سیاسی و ح مل ها در تعیین آن بر اسام موازکن حقوق بینالملل امتنا کرده اس و به بیان دکگر همه جوانب مبحث
مربوط به ساختار سیاسی دول ها را رمزگشاکی ننموده اس

در حالیکه میتوانس

با تتصیل بیشتری جنبههای اصل آزادی

9. General comment no.25, Human Rights Committee, UN Doc. HRC/GC/25, 12 July 1996, available at: http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b/7f023e8d6d9898025651e004bc0eb? Opendocument.
10. Advisory Opinion on Western Sahara, 16 October 1975, para 74.
11. Military and Parailitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27 June 1986, para 202.
12. Military and Parailitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27 June 1986, para 209.
13 TINOCO Arbitration Case, (Great Britainn v.Costa Rica), available at:www. Case Briefs.com

.

14. TAFT
15. Tinoco Case, R.I.A.A.Vol. I.375, p. 381.
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انتخاب نو ناام سیاسی ازجمله چگونگی اکن انتخاب را تحلیل نماک .لکا به نار میرس .که دکوان بینالمللی دادگستری هنوز
در چارچوب نگاه پوزکتیوکستی و حاکمی گرا گرفتار مان.ه اس

قاضی تت نیز درداوری تینوکو درحالی به معیار کنتر مؤیردر

شناساکی حکوم های ج.ک .استناد میکن .که ح مشارک مردم و مل ها در انتخاب نو ناام سیاسیشان درحقوق بینالملل
واکثر دول ها خود را ملزم به رعاک

پککرفته ش.ه اس

آن ساختهان .اکن شکل از قضاوتها و داوریهات تضّاد واقعی حقوق

بینالملل معاصررا هوک.ا میکن .تضادی که امروزه در جه
برخورد اصل حاکمی

تغییرنام سیاسی بینالمللی خودنماکی میکن .اکن تضاد حاصل

دول ها با حقوق بشرو ح تعیین سرنوش

مل ها» اس

بع .از پاکان جنگ دوم جهانی و متقارن با

اصل حاکمی دول ها که تا آن موقع بر کل حقوق بینالملل سلره داشته و به آن انسجام و هماهنگی میبخشی.ت دومین اصلی
که نمود کرد ح خل ها در تعیین سرنوش
اس

خود» و حقوق بشر» بود اکن حقوق به لحا تعرکف بر ض ّ.حاکمی

دول ها

(لقمانیت  )476 :1376به هر جه ت تغییر چنین روکهای درنهادهای قضاکی وداوری بینالمللی به عنوان مراجع مجری و

متسّر حقوق بینالمللت مستلزم حل اکنگونه تضّادها وتعارضات حقوقی ورفع ابهام از قلمرواجراکی آنها اس

لکا با وضعی موجود

وروککرد ایباتگراکانه و محافاهکارانه دکوان نسب به حقوق بینالمللت طبیعی اس که آراح داوری و قضاکی در قضاکای مربوط
به مشروعی دول ت صرفاً براسام رواب میان دول ها واستقال آنها ازم.اخالت خارجی ص.ور کاب .به هر جه ت اتخاا چنین
روککردی از سوی دکوان نمیتوان .باعث نادک.ه انگاشتن شرو اق.امات برخی نهادهای سیاسی و حقوقی بینالمللی نایر شورای
امنی

و کمیته حقوق بشر درجه

شتافسازی تعارر مککور شود تعارضی که رفع اشکا از آن میتوان .بار دکگر دکواربلن.

حاکمی دول ها را به نتع حقوق بشرکوتاه کن.
 -2-2دموکراسی در اسناد و نهادهای بینالمللی منطقهای
امروزه ناامهای منرقهای مسئولی احقاق حقوق بشر در سرا منرقهای را با همکاری ومساع.ت ناام بینالمللی حقوق بشر
بعه.ه دارن .ناامهای منرقهای ت توأمان و در چارچوب ناام بینالمللی حقوق بشر فعالی میکنن( .عاکتی قاضیانی وفضازلیت
 )165 :1398در اکن قسم به بررسی جاکگاه دموکراسی در اسناد و نهادهای ناامهای منرقهای میپردازکم:
 -2-2-1دموکراسی در اروپا
از زمان فروپاشی ناامهای سوسیالیستی و پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به ارزشهای سیاسی اروپای غربیت
مشروعی دموکراتی
امنی

به خوبی در اروپا استقرار کافته اس ( لقمانیت  )1376:471در اکن مورد تحو فلسته سیاسی کنترانس

و همکاری اروپا از سا  1989قابل توجه اس درسن .نهاکی گردهماکی کپنهاگ درمورد ابعاد حقوق بشری سازمان

امنی وهمکاری اروپا میتوان مالحاه نمود که :دول های شرک کنن.ه میپککرن .که دموکراسی کثرتگرا و حکوم قانون
برای تضمین احترام و رعاک کلیه حقوق بشرت اساسی و مهم میباشن .بنابراکن آنها از تعه.ی که کلیه دول های شرک کنن.ه
برای نیل به اک.هآ های دموکراسی و کثرتگراکی سیاسی می پککرن .و همچنین از عزم راسخ و مشترک آنها برای استقرار
جوامع دموکراتی

که مبتنی بر انتخابات آزاد و حکوم قانون میباشن .ابراز خرسن.ی میکنن .آنها مج.داً تأکی .میکنن.

که دموکراسی ککی ازعوامل ااتی والکنت

قانون میباش .آنها اهمی

کثرتگراکی سازمانها و تشکیالت سیاسی را می-

پککرن16 » .در اکن مورد منشور پارکس برای اروپای ج.ک .که در  21نوامبر  1991درچارچوب کنترانس امنی وهمکاری اروپا

16 .C.S.C.E "Document d la reunion de Copenhgue de la comference sur la dimension humaine de la C.S.C.E. du 20 Juin 1990", R.U.D.H.1990, Vol.2
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از صراح

تصوکب ش.ه اس

بیشتری برخوردار میباش :.ما متعه .میشوکم که دموکراسی را بعنوان تنها سیستم حکومتی

برای مل های خود ساختهت تقوک

کرده و استحکام بخشیم حکوم

دموکراتی

مبتنی بر اراده مردم اس

که از طرک

انتخابات ادواریت منامت آزاد و شرافتمن.انه ابراز می شود دموکراسی بهترکن تصمیم برای آزادی بیانت بردباری نسب به کلیه
گروههای اجتماعی و برابری در شان برای همه میباش .دموکراسیت به لحا وکژگی بازنماکی و کثرتگراکی خودت مسئولی
درمقابل انتخابکنن.گانت تعه .برای ق.رت عمومی جه تربی خود با قانون و اجرای بیطرفانه ع.ال را اکجاب میکن .هیچ
کس مافوق قانون نیس ت دول های ما با هم همکاری کرده و کک.کگر را مورد حماک قرارمیدهن .تا دستاوردهای دموکراتی
را برگش ناپککر

نماکن17 » .

عضوک در اتحادکه اروپا» به طور ضمنی به عضوک در شورای اروپا» و التزام به ناام سیاسی دموکراتی
خورده اس

و حقوق بشرپیون.

طب ماده  1بن (f) .معاه.ه ماسترکخ ت اتحادکه به هوک ملی دول های عضوت که ناامهای حکومتی آنها مبتنی

براصو دموکراتی

ورعاک حقوق بشراس ت احترام میگکارد دول های خواهان عضوک دراتحادکه اروپا باک .کنوانسیون حقوق

بشررا تصوکب نموده و ب.کن وسیله خود را مشمو ناارت میان -دولتی اروپاکی و صالحی دکوان اروپاکی حقوق بشر نماکن .در
مباحثات مربوط به ت.وکن کنوانسیون حقوق بشرت مناقشه بر سرمقررهای نارر بر مشارک سیاسی مانع از درج آن در کنوانسیون
ش.ت هرچن .ماده  3پروتکل او الحاقی به کنوانسیونت درسا  1952میالدی اکن نقیصه را رفع نمود
اساسنامه شورای اروپا مصوّب  5مه 1949ت نیز دردکباچهی خود به بیان عناصر سازن.ه دموکراسی میپردازد :اکن سن .بازتص.ک
حماک دول ها از ارزشهای اخالقی و معنوی اس که میراث مشترک مردمانشان و منبع حقیقی آزادی افرادت آزادی سیاسی
و حاکمی قانون اس ت کعنی آن دسته از اصولی که بنیان هر دموکراسی را تشکیل

میدهن18».

روکهی قضاکی دکوان اروپاکی حقوق بشر شامل احکام متع.دی در خصوص معنات مح.ودک های مشرو و مقتضیات امنیتی
دول

دموکراتی

اس

در مق.مه کنوانسیون اروپاکی حقوق بشر به عنوان قانون مبناکی دکوان اروپاکی حقوق بشر به تواف

کشورهای امضاحکنن.ه مبنی بر وجود ناام سیاسی دموکراتی
اس

به عنوان بهترکن روش تأمین آزادیهای اساسی اشاره گردک.ه

برهمین اسام دکوان در قضیه لوستینگ پرکان و بک » علیه انگلستان در سا  1999به تعیین مشخصههای جوامع

دموکراتی

اق.ام نموده واکن مشخصهها را شامل تکثّرگراکیت روحیه تحمل و م.ارا و رهاکی از تعصب دانسته اس

.(Bowring,

)2007: 79

 -2-2-2دموکراسی در آفریقا
ککی از مهمترکن مشخصههای سیاسی آفرکقات به وکژه پس از سقوط ناام استعماریت تغییرات حکومتی در ناام سیاسی
کشورهای آن بوده اس از آغاز اولین کودتا در سا 1952ت بروز انقالبها و جنگهای داخلی منجر به تغییر حکوم در اکثر
کشورهای آفرکقاکی ش.ه اس

ب.کن جه

بیشتر مباحث مربوط به دموکراسی و تعیین سرنوش

درچارچوب تصمیمات آن درمورد حکوم های کودتا و شناساکی کا ع.مشناساکی آنها مرر گردک.ه اس

خل ها دراکن اتحادکه
البتهت قاع.ه مبناکی

اکن تصمیماتت محتوای ماده 13منشورآفرکقاکی حقوق بشر ومردم مصوب  1981اس که اعالم میدارد :شهرون.ان دارای ح

C.S.C.E, "Chart de paris pour une nouvelle Europe, adoptee le

17

November 1990",.R.U.D.H., 1990, Vol.2,N 12,PP.490- 495.

21

Concil of Europe, London 5.V 1949. Available at: http://conventions .cos.int/Treaty/e n/Treaties/HtmI/001.htm.
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مشارک مستقیم و کا غیرمستقیم ازطرک نماکن.گان منتخب هستن19 ».مجمع سران دول ها در مراسم شرو به کار اتحادکه
آفرکقا درسا  2002نیز اعالمیه اصو حاکم بر انتخابات دموکراتی

آفرکقا را به تصوکب رسان.ن .اکن اعالمیه به نحوی صرکا

بر تقوک تالشهای سازمانی برای ارتقای فراکن .دموکراتسازی در آفرکقا تأکی .میکن .به هرجه ت در جرکان موجب تغییرات
سیاسیت در بسیاری ازمواقع بیش ازک

تشکّل سیاسی م.عی برخورداری از ق.رت حکومتی درک

درمقابله با چنین تغییرات سرکع و غیردموکراتی

سیاسیت اتحادکه آفرکقات سیاس

کشورمعین بوده اس

تغییرات مبتنی بر قانون اساسی» و ع.م

شناساکی حکوم های ناشی از کودتا» را تروک داد اکن سیاس همزمان با تقوک ارتباط میان دموکراسی و توسعه اقتصادی
و اجتماعیت مورد توجّه قرار گرف ت با وجود اکن سیاس اتحادکه آفرکقا در مورد شناساکی به ان.ازه کافی تثبی نش.ه و نیازمن.
(توکلیت )20 :1390

شتافی بیشتری اس

 -2-2-3دموکراسی در آمریکا
همانرور که گکش ت سیستمهای منرقهای اروپاکی و آفرکقاکی حقوق بشر در م.ت زمان ان.کی در جه حماک و ارتقاح حقوق
بشر توسعه چشمگیری کافتن .(Burke With, 2004: 33) .اکن سیستمهات تاکنون در مقاکسه با سیستم جهانی حقوق بشر
نقش فعا تر و پررنگتری درحماک و توسعه حقوق بشر اکتاح نمودهان .ناام آمرککاکی حقوق بشر نیزهمگام با ناامهای اروپاکی
و آفرکقاکی در اکن زمینه موف عملکرده اس
منشور بوگوتا مصوب  1948به عنوان سن .مؤسس سازمان کشورهای آمرککاکی در دکباچه خودت دموکراسی را شرط ضروری
برای یباتت صلا و توسعه دانسته و ارتقاح و تروک آن را با رعاک اصل ع.م م.اخلهت چشمان.از سازمان معرفی

مینماک20 .

اعالمیه آمرککاکی حقوق و وراکف بشر ،مصوب  1948در ماده  20خود مقرر میدارد :تمامی افرادت صالحی قانونی دارن .که
در حکوم

سرزمینشان وانتخابات عمومی مشارک

افراد دانسته و در واقع اصل حاکمی

کنن21 ».اکن مقرره صرکحاً مشارک

دول ها را به نتع حقوق بشر از طرک مشارک

در حکوم

را ح قانونی ککاک

سیاسی تع.کل نموده اس

مشارک در حکوم » متعاقباً در ماده  23کنوانسیون آمرککاکی حقوق بشر سا  1969نیز اکر گردک.

مقرره

22

مجمع عمومی سازمان کشورهای آمرککاکی در سا  1992با اصال منشور بوگوتا و تصوکب ماده  9مؤخرموافق

نمود به

موجب اکن مادهت مجمع عمومی از اکن صالحی برخوردار گردک .که با تواف  2/3آراح عضوک دول هاکی که ریکم دموکراتی
را سرنگون کنن.ت به حا تعلی درآورد در واقعت اکن پروتکل الحاقی که در تارکخ  25سپتامبر  1997پس از امضای  20دول
به اجرا درآم.ت اق.ام به پیش بینی اق.امات تنبیهی در خصوص نقض دموکراسی و سرنگونی حکوم های دموکراتی
سیاسی آمرککا نموده اس

در ناام

برهمین اسامت اکن سازمان با ع.م شناساکی وضعی هاکی که منجر به سقوط حکوم دموکراتی

19 " Organization of African Charter on Human AND People s Rights", 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 available at:
Http://www1.umu.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm.
.20" International Conference of American State, Charter of the Organization of American States" 30 Aprile 1948. Available at:
http://www.oas.org/juridico/english/charter.html.
" International Conference of American State,Declaration on Rights and Dutise of Man, Aprile 1948, available at:

.21

http://www.hrcr.org/docs/OAS_declaration/oasrights4.html.
22 . " Inter –American Specialized Conference on Human Rights, American Convention of Human Rights", 22 November 1969, available at:
http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b- 32.html.
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ککی از کشورهای عضو گردک.هت توانسته اس تا ان.ازه زکادیت کودتاهای پیدرپی دراکن منرقه را خنثی نموده وکودتا را از ک
روش معمو تحصیل ق.رت به ک
هن.ورام قابل تأمل اس

عضوک

روش غیرمعمو وغیرکارآم .مب ّ.سازد روکه سازمان کشورهای آمرککاکی دربحران
هن.ورامت درپی کودتای  28یوزن سا  2009که موجب خلع رزیس جمهور قانونی اکن

کشور گردک.ت به حا تعلی درآم .نکته جالب توجه اکن که به رغم اکن تعلی ت کشورهای عضوت هن.ورام را مکلف به اجرای
تعه.ات خود بعنوان عضو سازمان بوکژه درارتباط با حقوق بشر وآزادیهای اساسی نمودن .اکن کشورها خواستار ت.اوم اق.امات
دکپلماتی

برای اعاده دموکراسی واستقرار حکوم

منتخب قانونی دراکن کشور ش.ن.ت براکن نکته مهم تأکی .نمودن .که

هیچک.ام ازاکن اق.امات متضمّن شناساکی ریکم حاصل از کودتا نخواه .بود (همان )26 :در اق.ام بع.ی سازمان کشورهای
عنوان منشور دموکراتی

آمرککاکی در 11سپتامبر  2001در سن.ی تح

سازمان کشورهای آمرککاکی» که درنو خود

پیشرفتهترکن سن .در خصوص دموکراسی و دموکراتسازی ناام سیاسی آمرککا محسوب میشودت به تبیین عناصر اصلی
دموکراسی و اق.امات حتارتی دستهجمعی در مواقعی که دموکراسی با چالش ج.ی مواجه میگرددت اق.ام نموده اس  23اکن
گام بلن .حقوقیت بیانگر گکر جوامع آمرککاکی از مباحث اولیه و جنجا برانگیز مربوط به شناساکی و کا ع.م شناساکی مشروعی
دموکراتی

در ناام سیاسی کشورهای آمرککاکی و فراتر از آنت پیشبینی اق.امات حتارتی در خصوص مواجه با چالشهای

ته.ک .کنن.ه آن اس
 -3مبانی هنجاری حق بردموکراسی درحقوق بینالملل
تحلیلگرانی که بوجود ح بردموکراسی درحقوق بینالملل باوردارن.ت درراستای ایبات اعتقاد خودت به پارهای هنجارهای موجود
درحقوق بینالملل استناد میکنن .اکن گروه که برخالف ایباتگراکان به انسانی بودن حقوق بینالملل اعتقاد دارن.ت با روککردی
طبیعیگراکانه به حقوق بشردرص.د ایبات عقی.ه خود هستن .ازمناراکن گروهت مهمترکن مبانی هنجاری ح بردموکراسیت ح
تعیین سرنوش مرم و حقوق مشارکتی من.رج دراسناد بینالمللی اس که در ادامه به آن میپردازکم
 -3-1حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش

ح

تعیین سرنوش به عنوان ککی از قواع .حقوق بینالمللت اولین بار در قرعنامههای  1514و  1541مجمع عمومی وجهه

قانونی کاف

وبع .ازآن ازطرک میثاق  1966حقوق م.نی و سیاسی و حقوق اقتصادیت اجتماعی و فرهنگی به صف موازکن

تعه.آورحقوق بینالملل پیوس
به سرع

هرچن .بسیاری ازمل ها با تکیه براصل تعیین سرنوش ت از کوغ استعمار رهاکی کافتن.ت ولی

دردام حکوم های تمامی خواه و مستب.ی افتادن .که تعیین سرنوش

میکردن .و استراتژی انکار ح تعیین سرنوش

مل ها به دس

خودشان راعمالً انکار

را در پیش گرفته و مرالبه اکن ح را ادعاکی غیرقانونی و خارج ازچارچوب

حقوق بینالملل میدانستن (Paust, 2013: 5) .در بسیاری ازموارد اکن مخالت ها و انکارهات موجبات شورش واعتراضات گسترده
مردمی را علیه ریکمهای اقت.ارگرا فراهم آوردن .که نقره عرف آنهات اعتراضات مردمی به سیاس های حکومتی دربرخی
کشورهای عربی موسوم به بهارعربی» اس ( (Paust, 2013: 7,8در نهاک ت اکن اق.امات منجر به اکن تتکر گردک .که اگر
اصحاب ق.رت درداخل مرزها ح تعیین سرنوش

مردم را نقض کنن.تسرزمینهای مستقل از استعمار همچنان دس

به

23 . General Assembly of the Organization of American State, Inter – American Democratic Charter", 11 September 2001. Available at:
1_en_p4.htm.

htpp://www.oas.org/charter/dose/resolution
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گرکبان جنگها و آشوبهای محلی خواهن .بود ) (Roth, 2000: 508بر همین اسام بع .داخلی ح تعیین سرنوش نیز مورد
شناساکی حقوق بینالملل معاصر قرارگرف

درواقعت جنبه داخلی ح تعیین سرنوش ت مربوط به حقوق مل ها درداخل دول

برای انتخاب چارچوب سیاسیت ح.ود مشارک سیاسی و شکل حکوم اس
حکومتی که آزادانه انتخاب کردهان.ت از مشارک

معین را درفراکن .دموکراتی

بشکاردانات  )49 :1391برغم پککرش اکن جنبه از ح تعیین سرنوش
ان.کشمن.ان حقوقی وسیاسی محل ابهام و بحث اس

ح تعیین سرنوش داخلیت مردم ک

سرزمین

آزاد و منصتانه برخوردار میسازد (اسالمی و

درحقوق بینالمللت دامنه و گستره آن هنوز در میان

ب.کن معنا که آکا بع .داخلی ح تعیین سرنوش

به آن متهومی که

درحقوق بینالملل مورد پککرش قرارگرفته اس متضمن ح بر دموکراسی نیز هس کا خیر
در مرالب پیشگتته به لحا شکلی به جاکگاه دموکراسی درحقوق بینالملل پرداختیم نتاک حاصل از اکن بررسی حاکی از
اکن اس

که ح بردموکراسیِ مبتنی برح تعیین سرنوش

چن.ان آهستهای درحا پیشروی به سوی ک

مردم درادبیات وحقوق نرم بینالمللی راه کافته و با سرع

هنجارو قاع.ه بینالمللی اس

نه

اما پاسخ پرسش مزبور به لحا ماهوی و از

طرک بررسی ارکان و عناصر مبناکی دو متهوم دموکراسی و ح تعیین سرنوش داخلی نیز قابل پیگیری اس که در ادامه به
آن میپردازکم:

.

 -3-1-2دموکراسی و تعیین سرنوشت سیاسی

فروپاشی ریکمهای کمونیستی بر ایر فشار مردمت آشکار ساخ که دموکراسی در امت.اد حقوق بشر آرزوکی جهانشمو اس
سابقهی نقض حقوق بشردرانوا دککتاتوریها نشان میده .که نو ناام سیاسی درهر کشوری کامالً با میزان حقوق بشری که
شهرون.ان از آن بهرهمن .هستن .ارتباط دارد امروزه اکن اعتقاد وجود دارد که دموکراسی و حقوق بشر به شّ.ت به کک.کگر
مرتب ان ..لکا ح همه شهرون.ان درارهار نار درباره موضوعات همگانی و اعما ناارت بر حکوم
افرادت جزح اات دموکراسی اس
ااتی اس

درنتیجه ارتباط میان دموکراسی وحقوق سیاسی وم.نی نه ک

بر مبنای برابری با دکگر

ارتباط عارضی بلکه ک

ارتباط

ب.ون آزادی بیانت آزادی انجمنت آزادی جنبشت آزادی ان.کشه مردم نمیتوانن .در تصمیمگیریهای جمعی و موضو

سیاس گکاری ارهارنار کنن .اکن آزادیها نیز به نوبه خود در قالب حقوق م.نی افرادت از جمله ح آزادیت امنی شخصی و
دادخواهی حقوقی تضمین و تقوک میشود ) .(Smith, 1991: 8 -15از آنجا که حقوق م.نی و سیاسی جزح اات دموکراسی
اس

امکان پیشرف

مؤیرتر فراکن .دموکراتی

اساسی بشر بوجود میآک.

ش.ن نه از طرک مبارزه برای خود دموکراسی ت بلکه از راه مبارزه برای حقوق

).(Panizza, 1995: 171

 -3-1-3دموکراسی و تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی

زمانی که جامعه بینالمللی پیشبرد حقوق بشر را ه.ف خود و چشم ان.از سیاسی دول ها قراردادت مناورت ح آزادی بیانت
ح انجمنت ح دادخواهی وح حتار ازاکن حقوق در مقابل تجاوز دول بود نه ح دستیابی به وساکل زن.گی کا مراقب های
اولیه به.اشتی همچنین زمانی که از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری بحث میشودت فعالی سازمانهاکی نایرعتو بینالملل
کا انجمن آزادیهای بینالمللی به اهن خرورمیکن .به همین صورت پاراداکم ح تعیین سرنوش و نقض حقوق بشرت شکنجه
و کا قتل عام به دس دول اس نه مرگ کودکان بخاطر سوح تغککه کا دکگرامرار قابل پیشگیری اکن دک.گاه در بیانیه کمیته
حقوق اقتصادیت اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متح .در کنترانس جهانی وکن» درسا  1993مورد اشاره قرار گرفته اس :
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واقعی تکاندهن.ه اکن اس که کل جامعه بینالمللی همچنان درمقابل نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تساهل
به خرج میده .درحالیکه اگر اکن نقضها درمورد حقوق م.نی و سیاسی صورت بگیردت فرکاد نترت و انزجار برمیخیزد و به
درخواستی هماهنگ برای اق.ام جبرانی فوری منجر میشود درعمل برغم همه شعارهات همچنان نقض حقوق م.نی و سیاسی
بسیار ج.یترو تحملناپککرتر از سلب مسقیم و گسترده حقوق اقتصادیت اجتماعی تلقی میشود» 24
از زمان ص.ور اعالمیه جهانی حقوق بشر  1948تا کنون حقوق اقتصادی و اجتماعی در معرر انتقادات دازمی قرار داشته
اس است.ال میشود که حقوق اقتصادیت اجتماعی در واقع حقوق نیستن .بلکه مجموعهای از آرمانها واه.اف هستن.
همچنین است.ال می شود فهرس موسوم به حقوق مککور در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادیت اجتماعی
و فرهنگی باک .چن.کن شرط داشته باشن .که به واقع حقوق محسوب شون :.باک .بنیادی و جهانی باشن.ت به شکلی درس
تعرکف پککر باشن.تکسی که حتظ واجرای آنها را بر عه.ه داردت به وضو مشخ باش .و نهاد مسئو باک .تواناکی اجرای
تعه.اتش را داشته باش .لکا منتق.ان است.ال می کنن .که حقوق من.رج در میثاق باال اکن شراک را ن.ارنBeetham, ( .
 )1999: 185 , 186روکه سازمان ملل متح.ت از جمله :وجود دو میثاق ج.اگانه برای حقوق بشر؛ روکه ناارت ضعیفتر در مورد
حقوق اقتصادیتاجتماعی و فرهنگی وهمچنین بیان متتاوت اکن میثاق مبنی براکنکه دول ها باک .در جه تحق روزافزون
اکن حقوق براسام منابع دردسترم گامهاکی بردارن .و توزکع مسئولی برنامه حقوق اقتصادی واجتماعی و فرهنگی بین
نهادهای تخصصی مختلف فازوت کونیسفت کونسکو و برنامه توسعه ملل متح .بازتاب دک.گاه متتاوت نسب به اکن دسته از حقوق
اس
لکا ضرورت توجه به حقوق اقتصادی واجتماعی را میتوان اکن گونه تبیین نمود که اساسیترکن شرط اعما ح تعیین
سرنوش م.نی و سیاسی اکن اس که بتوانیم زن.ه بمانیم وزن.ه مان.نت مستلزم امنی

جانی و دسترسی به ضرورکات زن.گی

اس ؛ کعنی دسترسی به ابزارمعاشت مسکنت آب سالم ومراقب های به.اشتی اساسی) (Okin,1980: 51ما نمیتوانیم ب.ون
ابزارفوقت زن.گی واقعاً انسانی درپیش بگیرکم کا از حقوق و آزادیهاکی که وکژگی چنین زن.گی هستن .بهرهبرداری کنیم لکا
تعیین سرنوش سیاسی و م.نی ب.ون برخورداری ازحقوق اقتصادی و اجتماعی و پیگیری آزادانه آنها عمالَ امکان پککرنخواه.
بود درنتیجه تأمین حقوق اقتصادی واجتماعی برای تشکیل واستمرار ک
موجب تأمین ح.اقلی از برابری برای دسترسی سیاسی همه افراد ک

حکوم

دموکراتی تالزم و ضروری اس ت چرا که

جامعه میگردد فق.ان ضرورکات اقتصادی واجتماعی از

جمله فرص های شغلیت بهرهمن.ی ازآموزش و پرورش و غیرهت فینتسه هم به موقعی
محرومان.ت آسیب میرسان .وهم از طرک کاهش تواناکی آنها برای شرک

شهرون.ی افرادی که ازاکن حقوق

در زن.گانی م.نی و همگانیت همچون دکگر افراد

جامعه
در نهاک

میتوان اکنگونه نتیجهگیری کرد که ناتوانی در حتار

نابودکنن.هی دموکراسی اس

اولین و مستقیمترکن شیوه اکن اس

از حقوق اجتماعی و اقتصادیت به شیوههای متتاوتی
که وضعی

فوقت باعث تضعیف موقعی

شهرون.یِ افراد

آسیب پککر و تضعیف تواناکی آنان برای اعما حقوق م.نی و سیاسیشان همچون دکگران میشود پس محرومی

اقتصادی و

اجتماعی و محرومی سیاسی دس در دس هم پیش میرون .دوم اکن که ناتوانی درحتار ازحقوق اجتماعی و اقتصادی با
از بین بردن امنی مالکی وامنی شخ

و به دنبا آن تش.ک .سازمان سرکوب برای اعاده اکن امنی ت باعث کاهش کیتی
. UN Doc. E/C. 12/1992/2, p.83

24
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مرلوب زن.گی عمومی همهی مردم میشود واکن درنهاک مشروعی

نهادهای دموکراتی

را کاهش میده .و آنها را دربرابر

وایگونی و فروپاشی آسیبپککر می سازد الزم به اکر اس که هر چه فق.ان حقوق اقتصادی و اجتماعی عمی تر و گستردهتر
باش .احتما چنین تأییراتی ش.ک.تر خواهن .ش.
 -3-1-4دموکراسی و تعیین سرنوشت فرهنگی

دراسناد حقوق بشری که مص.اق بارزآن میثاق حقوق اقتصادیت اجتماعی و فرهنگی  1966اس ت حقوق اقتصادیت اجتماعی
وفرهنگی همواره در کنار کک.کگر و ب.ون هیچگونه تتکیکی مرر میگردن .تتکی
دلیل کاهش پیچی.گی امردر راستای تبیین بهتررابره میان ح تعیین سرنوش

صورت گرفته دراکن پژوهش صرفاً به

اقتصادیتاجتماعی وفرهنگی با دموکراسی

اس و بهیچوجه جنبه دکگری ن.ارد
در تبیین رابره میان حقوق فرهنگی و دموکراسی با دو گروه حقوق فرهنگی مواجه میشوکمت گروه او که در میثاق حقوق
اقتصادیتاجتماعی وفرهنگی اکر ش.هان.ت کعنی آموزش (مواد  13و  )14و بهرهگیری ازدانش علمی (ماده  )15که جزح حقوق
افراد بشری برای رسی.ن به رش .و شکوفاکی و دستیابی به فرهنگ جهانی علم به شمار میرون. (Brownlie, 2010: 118( .
دسترسی به اکن دسته حقوق فرهنگی الزمه تحقّ برابری شهرون.ی برای ناارت همگانی اس

که در قلب دموکراسی جای

دارد دومین گروه از حقوق فرهنگیت ح گروهها و اقلی ها برای سلوک بر طب فرهنگ متماکز خودشان و باز تولی .آن اس
اکن ح در میثاق حقوق سیاسی و م.نی (ماده )27به منزله ککی از حقوق اساسی اقلی ها آم.ه اس
اعالمیه اختصاصی ملل متح .در مورد حقوق اقلی ها در سا  1992نیز به اکن ح به صراح اشاره نموده اس (ماده )2
گروه دوم از حقوق فرهنگی در واقع مربوط به جوامع فرهنگی و افراد عضو اکن گروهها و جوامع اس و به خاص بودن و متماکز
بودن فرهنگی اکن گروهها وجوامع ااعان میکن .فرهنگ مربوط به اقلی ها وارزش آنها برای اعضاکشان دقیقاً در اکن امر
نهتته اس که شکل زن.گی آنها را ازدکگران متماکز مینماک .برخی است.ال کردهان .که پککرش تتاوت و تماکز» در تعارر
با پیشفررهای جهانشمو وعامگراکانه درمورد نیازها و تواناکیهای بشرت و در تعارر با اصل برابری و شراف برابر انسانی که
برای حقوق بشر الزم و ضروری اس قرار دارد براسام پیشفررهاکی که اسام ح خاص بودن کا تتاوت فرهنگی هستن.ت
نیاز به هوک متماکز که از سوی دکگران پککرفته ش.ه و مورد احترام اس ت نوعی نیاز بشری عام و جهانشمو اس واکن نیاز
باک .به منزله نیاز عام انسانی به رسمی شناخته شود و برای اقلی هاکی که فرهنگشان در برابر زوا ت سرکوب و کا تبعیض از
جانب اکثرک ت در معرر ته.ک .اس ت مورد محافا قرار گیرد بنابراکن اگر اصو برابری و تتاوت را به مثابه حقی برابر برای
توسعه و ابرازهوک و شیوه زن.گی متماکز درکنار دکگران قلم.اد کنیمتاکن اصو نه تنها متعارر نیستن .بلکه مکمل هم
محسوب میگردن( .بیتهامت )177 :1383
التزام و دفا از تکثرفرهنگی درعین التزام به جهانشمولی و برابری در برابر حقوق بشر اک.های اس
تنو فرهنگی سا  2001کونسکو برآن تأکی .ش.ه اس

که در اعالمیه جهانی

25ماده  1اکن اعالمیه بر تکثّر و منحصر به فرد بودن جوامع انسانی به

عنوان منشأ و رکشه تکثر و تنو فرهنگی تأکی .کرده اس

نکته قابل تأمل در اکن ماده که بیتردک .ککی از بنیادیترکن

اک.ههای اکن اعالمیه اس ت تأکی .بر اکن اس که فرهنگها میراث مشترک بشرک ان 26 ».با اکن همهت ت.وکنکنن.گان اعالمیه
. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001).
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به خوبی بر اکن امر واقف بودهان .که مسأله تنو و تکثر فرهنگی میتوان .دستاوکزی برای نقض نااممن .حقوق بشر قرارگیرد
از همین رو اولین بخش اکن اعالمیه به مسأله تنو فرهنگی و حقوق بشر پرداخته اس

به تصرکا ماده  4اکن اعالمیهت هیچ

کس نمیتوان .تنو فرهنگی را به عنوان دلیلی بر نقض و کا مح.ود کردن حقوق بشر بینالمللی مورد استناد قرار ده 27 ».اگر
چه در بسیاری از موقعی هات اکن دو کعنی برخورداری از حقوق عام وعضوک

در فرهنگی خاصت کامال با هم سازگار و حتی

برهم منرب هستن.ت اما در برخی وضعی ها تقاضای برخورداری از حقوق عام و جهانیت از ک

سوت وعضوک درفرهنگی خاصت

از سوی دکگرت در جهات معکوم حرک میکنن .در واقع چنین مالحااتی اسام حماک از مردم بومی واقلی ها را تشکیل
میدهن .لیکن باک .مح.ودک های چنین است.ال هاکی را از دک.گاه حقوق بشرنیزروشن کنیم اگردلیل حماک

ازجوامع

فرهنگی ناشی ازارزشی باش .که اکن جوامع برای افراد عضو دارن.ت پس باک .براسام منافع افرادت مح.ودک هاکی را نیز بر بعضی
اق.امات و رسوم فرهنگی خاص اعما کرد اگردول ها نباک .درمورد سعادت جوامع فرهنگی درون مرزهاکشان بیطرف بوده و
در راستای ح تعیین سرنوشتشان با آنها همکاری و همراهی داشته باشن.ت در برابر اق.اماتی که قواع .حقوق بشر را نقض
مینماکن .نیز نباک .بیطرف باشن .صرف تضمین قانونی حقوق اقلی ها و شناساکی خودمختاری و تعیین سرنوش فرهنگی و
احترام به آنها کافی نیس

آنها باک .ازکلیه حقوق عام م.نی و سیاسی نیز برخوردار باشن .لکا باک .سهم تضمین ش.های در

مناصب دولتی و ق.رت سیاسی به آنها داده شود ب.ون برخورداری اقلی ها از ک

سهم کافی در ق.رت سیاسیت آنها چگونه

میتوانن .مرمئن باشن .که ازحقوق فرهنگیشان حماک خواه .ش.ت به نیازهای مادی و شراک متتاوتشان توجه خواه .ش.ت
و کا جامعه اکثرک

حقوقشان را به رسمی

خواه .شناخ

و آنها را محترم خواه .شمرد (همانت  )176درکشورهاکی که

اقلی هاکشان متمرکزن.ت میتوان خودمختاری منرقهای را به کار گرف

همچنین ملزم ساختن اکثرکتهای انتخاباتی به اعرای

سهمیههای تضمین ش.ه به اقلی ها و همچنین اجرای برنامههای تبعیض مثب برای اشتغا درانوا مشاغل حکومتی ازجمله
راهکارهاکی اس که منجر به تقسیم ق.رت به نسب اکثرک به اقلی ت از جمله ق.رت سرزمینیت انتخاباتیت تقنینی کا اجراکی
میشون .و جاکگاه مناسب اقلی ها را در ناام سیاسی تضمین میکنن .( Lijphat, 1977: 234( .آقای بیتهام در بیان انگیزه
گروههای اکثرک

برای پککرش چنین اق.امات مح.ود کنن.هایت ارهار داشتهان .که پیام.های ع.م توجه به خواس اقلی ها

برای برسمی شناخته ش.نت نایر رهور جنبشهای ج.اکیطلب که امروزه جزح مسازل اساسی جامعه بینالمللی اس ت ترورکسم
شهری و جنگ تمام عیار داخلی گرکبانگیر اکثرک

نیز خواه .ش .سلب حقوق فرهنگی میتوان .تجاوز به حقوق م.نی و

سیاسی اساسی را او برای خود اقلی ها و سپس برای اکثرک و در نهاک ع.م امنی جهانی را در پی داشته باش.
 -3-2حق مشارکت سیاسی
در مبحث پیشین مؤلتههای ح مشارک سیاسی به عنوان عناصر مورد حماک ح تعیین سرنوش مورد ارزکابی قرار گرفتن.ت
در حالیکه در اکن مبحث مجرّد ح مشارک سیاسی به عنوان ک

هنجار مستقل شناساکی ش.ه در حقوق بینالملل بعنوان

مبنای ح بردموکراسی مورد مرالعه و بررسی قرارمیگیرد ح مشارک سیاسی در حقیق ترجمان ح تعیین سرنوش در
ساح اداره امور عمومی کشور و هنجار استقرار کافته حقوق بشر بینالملل اس
تعین سرنوش

در بع .داخلیت ح مشارک

لکا باک .توجه داش که بارزترکن تجلی ح

سیاسی اس ( قاری ت  )79 :1396اکن ح به عنوان هستهی مرکزی و مبنای

27 . part (5) of declaration unesco : All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated While the significance of national and regional
Particularities and Various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural
system ,to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.
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بنیادکن دموکراسی در ماده  21اعالمیه جهانی حقوق بشرت ماده  25میثاق حقوق م.نی و سیاسیت مواد 1و  3کنوانسیون حقوق
زنان مصوب 1952ت بن( .د) ماده  3کنوانسیون شماره 111سازمان بینالمللی کار مصوب 1958ت ماده  5کنوانسیون منع
تبعیض نژادی 1965وماده  8کنوانسیون رفع کلیه اشکا تبعیض علیه زنان مصوب  1979مورد اشاره قرارگرفته اس

ح

مشارک سیاسی در اسناد منرقهای از جمله کنوانسیون آمرککاکی حقوق بشرت کنوانسیون اروپاکی حقوق بشرو منشورآفرکقاکی
حقوق بشر نیز مورد حماک واقع ش.ه اس ) (Asante,1994:276اکن ح که موجبات بکارگیری حقوق و آزادیهای سیاسی
را فراهم میآوردت تضمین کنن.ه جنبه داخلی ح تعیین سرنوش مل ها نیز هس ( سیتیت  )258 :1374تحق کامل ح
هر فرد بر مشارک سیاسی از ک

سو به موجب نهادهای جامعه م.نی کعنی احزاب سیاسیت اجتماعات و انجمنها واز طرک

تامین حقوق و آزادیهای سیاسی و از سوی دکگر به موجب مشارک

در حکوم

کعنی ح رأی دادن و ح انتخاب ش.ن

حاصل میشود ( اسالمی و بشکاردانات )53 :1391
در نتیحه باک .دو متهوم دموکراسی شکلی و ماهوی را از کک.کگر تتکی
حاکمی بر انتخابات آزاد و دورهای اس
بارز دموکراسی شکلی اس

کرد متهوم شکلی دموکراسی عبارت از ابتنای

در واقع امکان جابجاکی مسالم آمیز دورهای حاکمان توس رأیگیری آزادت تجلی

که از طرک مشارک سیاسی و به صورت جمعی اعما میشود اما حقوق بشرواحترام به حقوق

وآزادیهای بنیادکن مورد حماک ح تعیین سرنوش ت ازجمله آزادیهای سیاسیت آن هم به صورت برابر برای همگانت قی.ی
اس که دموکراسی شکلی را ماهی وکژهای میده .که میتوان از آن تح عنوان دموکراسی ماهوی کاد کرد لکا عناصرتشکیل
دهن.ه دموکراسی ماهوی همان مؤلتههای مورد حماک ح تعیین سرنوش درعمل هستن .حا اکن پرسش مرر می شود
که با وجود چنین تعامل و رابره ماهوی میان ح تعیین سرنوش و دموکراسیت تصور ککی ب.ون دکگری چگونه خواه .بود
نتیجهگیری
در نهاک اکن نتیحه حاصل میشود که متهوم امروزکن دموکراسی مبتنی بر کلیه نسلهای حقوق بشر اس ت ب.کنگونه که حقوق
م.نی و سیاسی جزح ج.اکیناپککر و ضروری » متهوم دموکراسی هستن .لکا ح همه شهرون.ان در ارهارنار درباره موضوعات
همگانی واعما ناارت بر حکوم بر مبنای برابری با دکگر افرادت جزح اات دموکراسی اس
ح قوق م.نی و سیاسیت نه ک
اس

ارتباط عارضی که ک

ارتباط ااتی اس

در نتیجه ارتباط میان دموکراسی و

و حقوق م.نی و سیاسی از اجزاح ضروری دموکراسی

ب.ون آزادیهای سیاسی نایر آزادی بیانت آزادی انجمنت آزادی جنبشت آزادی ان.کشه مردم نمیتوانن .در تصمیمگیرکهای

جمعی و موضوعات سیاس گکاری ارهارنار کنن .اکن آزادیها نیز به نوبه خود در قالب حقوق م.نی افراد از جمله ح آزادی
افرادت امنی

شخصی و دادخواهی حقوقی تضمین و تقوک

ساختارحکومتی دموکراتی

میشون .در نتیجه تعیین سرنوش

بخوبی تأمین میگردد ولی باک .ااعان داش

دموکراسی به مانن .تعیین سرنوش سیاسی و م.نیت ااتی و الکنت

سیاسی و م.نی درچارچوب

که رابره تعیین سرنوش

اقتصادی و اجتماعی با

نیس ؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی به دلیل نقشآفرکنی در

فعلی کافتن حقوق سیا سی و م.نی به نحوی غیر مستقیم درداکره متهوم دموکراسی قرارمیگیرن .لکا ح برتوسعه اقتصادی و
اجتماعی در چارچوب حکوم دموکراتی

بعنوان پیش شرط الزم برای تعیین سرنوش سیاسی و م.نی حاصل میگردد تأمین

حقوق اقتصادی واجتماعی برای دموکراسی ضروری اس ؛ چرا که باعث تأمین ح.اقلی ازبرابری دردسترسی به حقوق م.نی و
سیاسی برای همهی شهرون.ان میشود فق.ان ضرورکات زن.گیت کا ح آموزش و فرص های شغلیت هم فینتسه به موقعی
شهرون.یِ افرادی که از اکن حقوق محرومن.ت آسیب میرسان .وهم از طرک کاهش تواناکی آنها برای شرک

درزن.گی م.نی
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وهمگانیت همچون دکگر افراد جامعه اما محرومی ت درکنار تأییرات مستقیمی که درافراد محروم برجای میگکاردت تأییرات
غیرمستقیمی نیز درحقوق دموکراتی ت برابریت کا پاک.اری دموکراسیِ همهی افراد برجای مینه .واما اقلی ها وگروههای فرهنگی
ضمن شناساکی واحترام به فرهنگ متماکز آنها درنهادهای تقنینیت اجراکی و قضاکی از ح تعیین سرنوش برخوردارن .ودررابره
با دموکراسی مانن .ساکرافراد جامعه حامالن ککسان و تماکزناپککر حقوق سیاسیت م.نیت اقتصادیتاجتماعی وفرهنگی تلقی می-
شون.ت نه اعضای جوامع فرهنگی که باک .از حقوق متماکز فرهنگی برخوردار باشن.ت تودهها و اقلی ها نه به عنوان حامالن هوک ت
بلکه به مثابه دکگر افراد جامعه رقاب کنن.گانی برای کسب حماک

هستن .لکا دموکراسی درعصر معاصر صرفاً نه به عنوان

دموکراسی سیاسی بلکه بعنوان دموکراسی اجتماعی و اقتصادی و دموکراسی کثرتگرا به شمار میآک.ت متهومی که در اات خود
ناامی از حقوق بشرِ مورد حماک ح تعیین سرنوش را دربرداردت خود اکن نتیجه را به همراه دارد که دموکراسی جلوهی عملی
و نمود خارجی ح تعیین سرنوش مردم به متهوم کنونی درحقوق بینالملل اس و واضا اس که دموکراسی به معنای واقعی
آنت چیزی جز به فعلی رسانی.ن حقوق و آزادیهای بنیادکن مورد دغ.غه حقوق بشرنیس
ااتی اکن نسب و رابره اس
نزدک

در نتیجه ح بر دموکراسی محصو

محصولی که در صورت ع.م حصو میتوان آن را مرالبه نمود به رغم اکن رابره ماهوی و محتواکی

وانکارناپککرت درحقوق بینالملل موضوعه هنوز قاع.ه عامی برای ملزم کردن دول ها به داشتن ک

ناام دموکراتی

وجود

ن.اردت اگرچه دموکراسی به مقوله حقوق نرم وقوام نیافته بینالمللی به طورفزاکن.های وارد ش.ه اس ت لکن هنوزبه جهان حقوق
سخ و قوام کافته راه نیافته ونهادهای حقوق بشری همچنان درتکاپوی مشروعی دموکراتی
اکن مقاوم

سخ

به سرمیبرن .ناگتته نمان .دلیل

وغیرقابل نتوا حقوق بینالملل موضوعه درپککرش دموکراسی بعنوان هنجارو قاع.های الزامآورت تضادّ صرکا

آن با حاکمی دول هاس

تضادّی که مانع فعلی کافتن ح تعیین سرنوش مل ها در بع .داخلی آن گردک.ه اس

وگرنه با

وجود چنین حقی درموازکن حقوقبینالملل ما دکگر نباک .شاه .درگیریهات جنگها و خونرکزیهای داخلی مل ها باشیمت
درگیریهاکی که عل

ومبنای اصلی آنها نقضهای حقوق بشری و تعجب برانگیزترازآن نقضهای سیستماتی

هستن .با وجود حقی چون ح تعیین سرنوش
درحقوق بین الملل اس

داخلی چه نیازی به پککرش تأسیسات و نهادهاکی چون ج.اکی چارهساز»

آکا جز اکن اس که نمود بیرونی اکن ح واالی انسانیت کعنی دموکراسی هنوز به طور کامل شناخته

نش.ه و موجودک آن درهالهای از ابهام اس
بینالمللی مشخ

حقوق بشری

در هر حا ت نتیجه اکن تعارر را ه.ف اولیه حقوق بینالملل کعنی صلا و امنی

خواه .کرد صلا و امنیتی که اکنونت موجودک آن با ح های بشری و رعاک آنها پیون .جّ.ی خورده اس
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Abstract
Democracy is a way of governing based on collective decision-making resulted from the will
and authority of people which emerges two principles of " Public Oversight" and " Equality
of Participation in Political Affairs". It should be noted that these two principles are closely
related to human rights, and as human rights expend and improve, So does their scope. It is
worth noting that today at the beginning of 21st century AD, though democracy is the common
political system, despite all the progress it has made, is not a universal system and
authoritarian or quasi-democratic regimes are found in various countries, which in many
cases, through human rights violation even some times systematically affect internal peace
and security and in extreme cases, they affect international peace and security. But
considering that the concept of peace and security is implicit in democracy definition, and
democracy is a concept in its own right includes a system of human rights advocated by the
international community, and in te other hands, the main goal of international community and
its pillars is to achieve lasting peace, the study and evaluation of the approach of international
law toward this methods of governing is very important, in fact, the question can be asked:
democracy as one of the norms and binging principles for the government or not? The present
study, using descriptive-analytical method, and by examining the performance and approach
of international institutions and bodies, including “Genera Assembly” and ... They are has
Investigated this issue.it is assumed that, however, there isn’t still a formal rule in international
law to require the countries to have democratic governments, and democracy has increasingly
imported into the area of soft and inconsistent international law. in other words, today
international law is not indifferent to the issue of democracy.
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