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 کاتالونیا از اسپانیا با تاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت  طلبیجدایی مسئله 
 

 2لیالمحمد زاده  ، 1احسان صادقی پور 

 ایران )نویسنده مسئول(   ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تهران جنوب ،عمومی المللبیندانشجوی دکتری حقوق  1

 ایران  ، قم ،هدانشگاه حضرت معصوم  ،کارشناسی ارشد حقوق بشر 2 

 

 کیده چ

از اصول    عنوانبه حق تعیین سرنوشت   افراد و   همهآنمعاصر است که بر اساس    المللبینحقوق    ایپایه یک حق بشری یکی 

اقتصادی    ، اجتماعی  ، های مختلف سیاسیدرزمینه امور خویش را    توانند میجنس    ، نژاد  ،از قومیت  نظرصرفاجتماعی    های گروه

  های آزادیبه این دلیل است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و    احتماالً  .در دست گیرند 

فردی است  ،اساسی  برده شده  نام  اصل  این  سر  شمناق  .از  بر  امروز  ه  نامیده    اختصاربهآنچه  سرنوشت«  تعیین    ، شود می»حق 

از   باشد  کهاین بیشتر  داشته  حقوقی  است  ،سطح  سیاسی  توسط  ت کا  خواهیجدایی  رفراندومزاری  برگ  . دعوایی  اسپانیا  از  الونیا 

 درستیبه   اعمال حق تعیین سرنوشت  مرزهایر این ادعاست که تا وقتی  بشاهد دیگری  م    2017اکتبر    1دولت محلی به تاریخ  

به این    وییگپاسخهدف از پژوهش حاضر    . ین مفهوم به قوت خود باقی خواهد مانداسیاسی از    هایسوءاستفادهشود  نمشخص  

  و منطقه کاتاالن از کشور اسپانیا با توسل به اصل حق تعیین سرنوشت مشروع است یا خیر؟    طلبیجداییکه آیا  است    سؤال

 بیانگر این است  مقالهنتایج    .است  تحلیلی  -توصیفی  صورتبهو تجزیه تحلیل آن    ایکتابخانهابزار گردآوری آن از طریق مطالعه  

ک  طلبی جداییکه   حقوق  منطقه  موازین  با  اسپانیا  نیست    المللبیناتالونیای  جدایی    چراکهسازگار  در    جانبه یکمشروعیت 

 .  نیست پذیرامکانشرایط غیر استعماری و عدم موافقت نظام حاکم وقت کشور 

 

 وضعیت غیر استعماری  ،اسپانیا ،کاتالونیا  ،خواهیجدایی ،حق تعیین سرنوشتهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

ناپذیر برای همحق تعیین سر اقتصادید  نمردم است تا بتوان  هنوشت حق تخطی  سیاسی و اجتماعی خود را تعیین    ،سیستم 

موقعیت   و  کنندالمللبینکرده  کسب  خود  برای  سرنوشت  .ی  تعیین  دارد  هرچند  ،حق  بنیادی  و  واال  همواره    ،ارزشی 

استبم  ،برانگیزچالش بوده  نامشخص  و  این  .هم  بر  دارد  هدرزمینآنچه    ،افزون  بنیادی  اهمیت  سرنوشت  تعیین  حق    ،اصل 

که ممکن است حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود    آنجا اعمال گردد که تا    ایگونه بهچگونگی اعمال آن است؛ زیرا باید  

میت  همانند تما  المللبیندر اجرای این اصل همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق    .(72:1388  ، )بهمنی قاجار

علی    . صلح و امنیت بینجامد  یمین این اصل بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش دهد و به پایدارأارضی را در نظر گرفت تا ت

حق تعیین سرنوشت را به دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم و احکام متفاوتی بر آن ها مترتب می    ،المللبین ای حال حقوق  

ر  ب سرزمین حق دارند آزادانه نظام سیاسی حاکم  ساکن بر    من این معناست که خلق هایحق تعیین سرنوشت داخلی متض  .کند

  ، ناظر بر تشکیل یک کشور جداگانه است   ،تعیین سرنوشت خارجی  اما حق  ؛(12  :1387  ،یزیعزآن سرزمین را انتخاب کنند )

در این   . (716 : 1394 ،)حدادی و کریمی یعنی با آن می توان بخشی از قلمرو یک کشور موجود را جدا کرد و کشور تشکیل داد 

همانا بعد خارجی آن است که در واقع به جدایی بخشی از    ،ترین جنبه از ابعاد متنوع حق تعیین سرنوشتبرانگیزچالش  ،میان

  منجر به استقالل بخشی از یک کشور یا انضمام آن بهاعمال این حق در بعد مذکور می تواند    .سرزمین یک کشور اشاره دارد

بسیاری از تجزیه طلبان در    چراکه  . است  المللبیناین حق یکی از چالشی ترین مفاهیم حقوق    ،از این منظر  . کشور دیگر شود

اقدام خود به بنیادی ترین حق بشری یعنی حق تعیین سرنوشت است از این رهگذ  ادنتوجیه  قانونی و  می کنند و  ر سعی در 

به تجزیه طلبی منطقه ای به نام »کاتالونیا« به مرکزیت    روزهای اخیراخبار مربوط  در  . رندمشروع جلوه دادن اقدامات خویش دا

از اوکراین نیز به شدت خبرساز  شبه جزیره کریمهمضافاً آن که پیش از آن اعالم استقالل  ، بارسلون از اسپانیا به گوش می رسد

انگلیسف  .بود از  از آن که در اسکاتلند رفراندوم استقالل  از جزیره    الواقع بعد  به استقالل این بخش  برگزار و در نهایت منجر 

این بار در کاتالونیای اسپانیا اعالم کردند که شکست اسکاتلند به هیچ عنوان به معنای    ، استقالل طلبان در اروپا  ، بریتانیا نشد

بود نخواهد  به تحلیل حقوقی بحران کاتالو  . ناامیدی کاتاالن ها  اکنون وقت آن رسیده که  از موضع  باری    گیری هاینیا فارغ 

پرداخته شود و سیاسی  بررسی    .هیجانی  مقاله  این  از  بنیادین حق    خواهیجداییهدف  اصل  بر  تاکید  با  اسپانیا  کاتاالن های 

است سرنوشت  نی  .تعیین  مهمبرای  این  به  گیری    ،ل  های شکل  ریشه  از  مختصر  گزارشی  رفراندو  طلبیجداییابتدا  های    مو 

ورود    به سببابعاد و جایگاه حقوقی آن را    ،در گام بعدی مفهوم حق تعیین سرنوشت  ،شودمیر کاتالونیا ارائه  استقالل خواهی د

از اسپانیادر بخش سوم به تحلیل حقوقی جدنهایتاً    و  ؛بررسی می کنیم   پژوهش   به جهت اصلی از منظر حقوق   ،ایی کاتالونیا 

 .  می پردازیم المللبین

 

 طلبیجداییگیري بحران  ل  زمینه هاي شک  اسپانیا وکاتالونیاي   .1

اولین جنبش های استقالل   ،کاتاالنمورخان  بسیاری از  .تاریخی بسیار گسترده ای دارد  هلونیا از اسپانیا پیشین ااستقالل کات  بحث

بین سال    "جنگ دروگرها  "یا   "شورش کاتاالن  "زمانی که   ، مرتبط می دانند 1640در این منطقه را به سال های حدود  هطلبان

منطقه    1659تا    1640های   معادالت  را  توانست  زمان  آن  کند مکاتالونیای  این    ، تحول  منجراما  نتوانست  اولین    انقالب  به 

اما    ،جدهم می رسد هالونیا به قرن  تات جدی خود مختاری کاشکه گرای  هرچند  . (2  : 1396  ، شود )ظریف  "جمهوری کاتاالن"

به عبارتی تقاضا برای استقالل کامل در    .(iuvmpress, 2017:1)ل آن باز می گردد  الت به قرن بیستم و اوائیاوج این تما
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تا هنگام مرگش در    1939دیکتاتور اسپانیا که از سال    ،کو فرانکویسسنپس از پایان حکومت فرا  1977منطقه کاتالونیا به سال  

نیز    1990و    1980  هبعد از آن در ده  . (3  :1396  ،دنیای اقتصادروزنامه  برمی گردد )  ،بر این کشور حکومت کرد  1975سال  

نشیب های زیادی را تجربه کردند به نحوی که با وجود انشعابات مختلف احزاب موجود و   جنبش های استقالل خواهانه فراز و

بته ال  (iuvmpress,2017:2)  .بودندقدرتمندتر دست یافته  به یک موضع    نوددر نهایت در پایان دهه    ،انسجام دوباره آن ها 

تبدیل شده    طلبی جداییمسائل اقتصادی نیز به یکی از انگیزه های اصلی    ،سیاسی   –از ریشه های تاریخی  جدای  ماند  ن  ناگفته

ایی طلبانه ای است که در  هنده و بازتاب دهنده گرایش های جدبه خوبی نشان د   ،کاتالونیا  در واقع الگوی تاریخ توسعه  .است

به علت عدم نیاز به    ،و صنعتی سواحل مدیترانه در کاتالونیا  فهبه این ترتیب که شهرهای مر  . تاریخ این منطقه شکل گرفته اند

بخش اعظم تجارت خود با کشورهای اختصاص    اج وتحبه جهت تأمین مای  ،ر شهرهای این کشورسرزمین داخلی اسپانیا و دیگ

داشته است  بستگی متقابل کمتری با سرزمین اسپانیا  احساس وابستگی و هم    ،خارجی از طریق دریا و رفع نیاز از دیگر کشورها

با جمعیت    .(108  : 1396  ، )فرهادی دارد  قرار  اسپانیا  در شمال شرقی  کاتالونیا که  است  واضع  نفری  5/7پر  از   ،میلیون  یکی 

می درصد تولید ناخالص اسپانیا را به خود اختصاص    20که    (ParsToday,2017:3)ثروتمندترین مناطق این کشور است  

)بیگدلی اخیر که شاخص(  3:  1396  ، دهد  بوده  هدر سال های  اسپانیا  در  مالی  بحران  بروز  را   ، آن  این شکایت  ها  کاتالونیایی 

در حالی    ،می کنند  واریزرال  دالنه است مالیات به حساب دولت فدایالتی ثروتمند بیش از آن چه که عا  عنوانبهداشته اند که  

آن ها معتقدند تعهدات مالی    . (4:  1396  ، شکل دارند )حسینی فردها م  هزینهنجا در تأمین برخی  که خود در ایالتشان اینجا و آ

و   شده  بدل  اسپانیا  ایالت  ترین  مقروض  به  باالیش  اقتصادی  توان  رغم  به  کاتالونیا  تا  شده  باعث  مرکزی  دولت  به  ایالت  این 

ها اگر این منطقه مستقل شود وضعیت رفاهی مردم آن   ور آنبه با(  8:  1393  ،بدهی داشته باشد )امین آبادی  وها یور  میلیارد

نیا  بهتر )آذری  پرسی    . (1:  1396  ،خواهد شد  نظیر همه  اخیر  نمونه  چند  از  که  بریتانیا آنچه  در  و  ونیز    ،اسکاتلند  ایتالیا  در 

مسئله   در  اسپانیا  خواهی  طلبیجداییکاتالونیای  استقالل  استن  ،و  توان  کردتمی  مستقی   ،اج  وضعیت  رابطه  میان  شدید  و  م 

به هر حال طی دهه    .(15:  1393  ،یویتی متضاد و واگرایانه است )خسرواقتصادی مناطق و نقش آن در تحریک مولفه های ه

  ، گوش مقامات اسپانیا رسانده اندحامیان استقالل کاتالونیا بارها به روش های مختلف خواسته مردم این منطقه را به  ،های اخیر

ی  پرس  هدر هم  رسمی و قانونی   صورتبهبنابراین برای اولین بار  ؛  ه بتوانند آرمان چند صدساله خود را محقق کنندبه این امید ک

  ،کاتالونیا به ایالتی خود مختار تبدیل شد و دارای قانون اساسی خاص خود شد و بر اساس مصوبه پارلمان اسپانیا  ،2006سال  

 عنوانبهاز مردم کاتالونیا  ، باره تعیین وضعیت این منطقه خود مختارقانون خود در پارلمان اسپانیا در   .وضعیت جدیدی پیدا کرد 

با چالش    1930یک »ملت« نام برده که امری بی سابقه در کشوری محسوب می شد که از زمان جنگ های داخلی در دهه  

ایالت کاتالونیا طی رفراندوم    ال آنو به دنب(  2:  1398  ،طاهرمیراستقالل طلبی بخش هایی از مناطق خود درگیر بوده است )

تالونیا در سازمان  این منطقه به نام کشور کا  نامدرصدی مردم به خود مختاری بیشتری دست یافت و    75با رأی    2008سال  

تاکنون   2008سال    از  .(8:  1393  ، آبادی  مین)ا  شدنماینده مستقل    دارایی  المللبینو در اکثر سازمان های    ملل ثبت گردید

علی رغم محدودیت هایی که    ،2010  ژوئیه  10  ، به تاریخ  .ترده تر شده استسبه روز جنبش استقالل خواهی در کاتالونیا گ  روز

بود اعمال کرده  کاتالونیا  استقالل  برای  بارسلونا    ، اسپانیا  ها در مرکز  برگزار کردندکاتاالن  را  که    .تظاهراتی  بود  این در حالی 

آ اسپانیا  اساسی  قانون  مبنی  دادگاه  بود  گرفته  تصمیمی  زمان  مختاری  ن  خود  اساسنامه  از  بند  چندین  تصحیح  یا  و  لغو  بر 

رهبر کاتالونیا بعد از پیروزی هواداران    .اتالونیا بودکنیز سالی تعیین کننده برای    2012سال    .(5:  1396  ،مشرق نیوز)   کاتالونیا

رأی   109پارلمان محلی کاتالونیا با   سپتامبر 19روز  .را آغازکرد اندوم رفرتالش برای برگزاری   ، 2012استقالل در انتخابات سال 
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نچه در اسکاتلند برگزار شد را صادر و رئیس منطقه آمشابه    ،مجوز برگزاری همه پرسی استقالل   ،رأی مخالف  28موافق در برابر  

شد  خواهد  نوامبر برگزار    9روز    ، اسپانیا  پرسی استقالل این منطقه از  هاعالم کرد که هم  اکاتالونیا با امضای مصوبه پارلمان رسم

اعالم کرد که رفراندوم استقالل این منطقه از اسپانیا   "دولت کاتالونیا  "نیز    2013دسامبر    12باً  اقمتع  .(159:  1395  ،ویسر)خ

تاریخ   دولت    2014نوامبر    9در  که  بود  حالی  در  این  شد  خواهد  بالفاصله  برگزار  کرداسپانیا  بر  اعالم  جلوی  این که  گزاری 

را می گیرد   نیوزرفراندوم  تا سال    .( 6:  1393  ،)مشرق  کاتالونیا  رفراندوم و صدور    مدام   2014دولت محلی  برگزاری  بر  حکم 

را نمی داد اجازه چنین کاری  استقالل می داد و دولت مرکزی  اسپانیا    2014در سال    .اعالمیه  کاتاالن ها خالف میل دولت 

میلیون نفر در این رفراندوم شرکت کردند و    2نزدیک    ،میلیون نفر واجد شرایط  5/5که از    د ار کردنآوری برگزغیرالزام  رفراندوم  

انتخاب    جدید دولت کاتالونیا  1رئیس   2016در سال    .(4:  1396  ،درصد شرکت کنندگان رأی به جدایی دادند )محمودی  80

سپتامبر    شودمی در  در    2017و  استقالل  رفراندوم  که  کند  می  برگزار شودکتأیید  همه    2017ر  اکتب  1در    بنابراین؛  اتالونیا 

میلیون نفر در این رفراندوم شرکت می   2 را اجرایی می کنند و نزدیک بهکه دولت مرکزی اسپانیا غیر قانونی اعالم کرده  پرسی

هیچ شکلی از همه پرسی  و معتقد بود در قانون اساسی این کشور    همه پرسی شدیداً مخالفدولت اسپانیا با این    .(همان)کنند  

از   بخشی  استقالل  )رضایی برای  است  نشده  بینی  پیش  یکشنبه را  ماریانو  .(27:  1396  ،کشور  روز  اسپانیا  وزیر  نخست  خوی 

کید کرد که »امروز در واقع  أمردم کاتالونیا را فریب خورده دانست و ت  ، بالفاصله پس از اتمام زمان برگزاری همه پرسی استقالل

پارلمان    ،وجود تمام تمهیدات دولت اسپانیا  با  .(pars today, 2017:2)قالل در ایالت کاتالونیا برگزار نشد«  همه پرسی است

  155چهار ساعت حق استفاده از ماده    عرضدر  هم  ی اسپانیا  سنا  بیانیه استقالل صادر می کند و  2017اکتبر    27کاتالونیا در  

به آنها هجوم می آورد و    ،تیجه دولت مرکزی برای حکمرانی مستقیم بر کاتالونیا در ن  . قانون اساسی را به دولت اسپانیا می دهد

از  نآقای پوئیگدمو برپن  لوگزامبورگمعاونینش می گریزند و به  ت با همراهی چهار تن    به هر   . (4:  1396  ،د )محمودیناه می 

ی عمیق خواهد گذاشت و روحیات جدایی طلبانه حال مسئله استقالل کاتالونیا از اسپانیا بر روی معادالت سیاسی اسپانیا تأثیر

کاتالونیایی ها حکومت مرکزی را تضعیف خواهد کرد و این مهم البته می تواند ترغیب کننده دیگر مناطق برای استقالل طلبی  

 .  قلمداد شود

 

 مفهوم حق تعیین سرنوشت و جایگاه حقوقی آن   .2

  ، سرنوشت تعیین حق مفهوم؛ از این رو  Hasani)  (2002:314,تاسمطرح    برانگیزچالش اصلی عنوانبه  سرنوشت تعیین حق

در منشاء دو  مجادله  است سیاست حوزة هر  بوده  حقوق  حق   (Jaber,2010:3)و  یک  مثابه  به  سرنوشت  تعیین  حق  اصل 

  های یآزادبشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردار بوده و این حق زمانی محقق می گردد که حقوق بشر و 

اعضای   البته در خصوص  آنجااساسی همه  باشد؛  تأمین شده  به معنای دقیق کلمه   کهاینمعه  تعیین سرنوشت  دارندگان حق 

یا ملت ها این اختالف ترجمه واژه    .اختالف نظر وجود داردهنوز در بین حقوقدانان    ، مردم هستند  به معنای   peopleعلت 

مشکل این است که با وجود ارائه تعاریف گسترده    . (166:  1393  ،رش پور و شیرانیآ)مشترک میثاقین است    1مردم و در ماده  

مردم مفهوم  از  مبهم  سنجش  ، و  قابل  معیارهای  با  و  دقیق  طور  به  تعیین   ،هنوز  حق  از  برخوردار  جمعیت  ویژگی  و  میزان 

گونه تعریف کرده است: حقی    پروفسور مایکل اکهرست حق تعیین سرنوشت را این  در یک تعریف  .سرنوشت تعریف نشده است

از طریق  است که مردم یک سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین می کنند تا 

 
1. Puigdemont 
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موضوع از این رو حائز اهمیت   ینا  .(Akehurst,1997:290)بخشی از یک دولت دیگر شوند    کهاینتاسیس دولت جدید یا  

مسلحا  مخاصمات  عمده  که  های  است  برداشت  محور  بر  اخیر  های  سال  در  مستقل  های  سرزمین  داخل  های  درگیری  و  نه 

است داده  رخ  تعیین سرنوشت  از حق  اکثریت ساکن در داخل یک    (Higgins,1994:112)  .مختلف  دربرگیرنده  آیا مردم 

که   ها  انسان  از  تعداد  هر  یا  است  مذهبیبا  سرزمین  های خاص  ویژگی  به  . زبانی    ،نژادی  ، توسل   . یک    .  داخل  در  را  خود 

رویه    ،بعد از جنگ سرد و فروپاشی شورویو خواسته های متفاوت از دیگران مطرح می کنند؟  سرزمین از دیگران متمایز کرده  

نیز تعلق می    (یعنی کشور در کلیت آن)دولت ها نشان داد که مفهوم مردم به ساکنین یک ایالت در مقابل ساکنین فدراسیون  

  ،نام برده شده استمنشور ملل متحد نیز از حق تعیین سرنوشت    55و ماده    1از ماده    2بند    در  . (Radan,2000:15)گیرد  

کلیه ملل  »  ،مشترک میثاقین تعریف قابل فهم تری را از این حق ارائه می کند که به موجب آن  1اما تعریف ارائه شده در ماده  

اجتماعی و    ،ود را آزادانه تعیین کنند و همچنین توسعه اقتصادیدارای حق تعیین سرنوشت هستند تا وضع سیاسی و مدنی خ

برای نیل به هدف های خود در منابع و ثروت های طبیعی خود   توانندمیکلیه ملل    .فرهنگی خود را مطالبه و تـأمین کنند

آزادانه هرگونه تصرفی   المللبینمبتنی بر منافع مشترک و حقوق  ، یالمللبینبدون اخالل در الزامات ناشی از همکاری اقتصادی 

کنند و در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد و کشور های طرف میثاق نیز مکلفند این حق را طبق  

رعایت کنندمقررات منشور   قواعد حقوق  «؛  ملل متحد  از  اصل در شمار کدام یک  این  باره که  این  در  قرار می   المللبین اما 

اما در    ،گروه اول بر این باورند که اگر چه حق تعیین سرنوشت حقی متعلق به گروه ها است  .تالف نظر وجود داشتاخ  ،گیرد

این در حالی است که گروه دوم اصل حق تعیین   (Vidmar,2010:240)نهایت به حق های فردی فرو کاسته خواهد شد  

  1966در سال    .(Gudeleviciute,2005:51)می نمایند    تلقی  ،حق مردم و نه حق فرد  عنوانبهسرنوشت را حقی جمعی و  

و   1960دو میثاق و اعالمیه دادن استقالل به مستعمرات مصوب    ،با توجه به مفاد منشور ملل متحد  المللبین کمیسیون حقوق  

ملل متحد همچون قطعنامه های تعیین سرنوشت در شم  ،1803و    1514  چند قطعنامه سازمان  اصل حق  کرد که  ار اعالم 

کمیسیون تحت    ،ی دولت ها المللبین اما نهایتا در طرح مسولیت  (؛  75:  1388  ،بهمنی قاجار)است    المللبینقواعد آمره حقوق  

از    ،ی دادگستریالمللبینتأثیر کامل دیوان   و پس  نماید  آمره معرفی می  را قواعد  از ذکر مواردی که آن ها  خود    کهاینبعد 

برای حق تعیین سرنوشت خصلتی را ذکر می کند که برای قواعد    شودمیقائل    عام الشمولد  تفکیکی بین قواعد آمره و قواع 

در آراء گوناگون از جمله در  نیز  ی دادگستری  المللبین دیوان    از این گذشته  .(10:  1391  ،هاشم پور)ذکر کرده بود    عام الشمول

در قضیه دیوار حائل در سرزمین های فلسطینی بر   2004سال  بهو در نظرمشورتی  ،1995رأی مربوط به تیمور شرقی در سال 

قول دیوان اصل حق تعیین سرنوشت از جمله اصول اساسی به    .ویژگی عام الشمول بودن حق تعیین سرنوشت تأکید می کند

باشندالمللبینمعاصر است که تمام دولت ها برای رعایت آن در برابر تمام جامعه    المللبین حقوق   ابراین در  بن؛  ی متعهد می 

جمله   از  را  اصل  این  باید  و  گردیده  منسوخ  سرنوشت  تعیین  حق  اصل  بودن  آمره  قاعده  موضوع  که  گفت  باید  حاضر  حال 

 . »تعهدات عام الشمول« به حساب آورد

 

 حق تعیین سرنوشت اصل  ابعاد   .3

که می تواند اشکال متفاوتی   است می توان گفت حق تعیین سرنوشت خارجی نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولت های جهان

با مشارکت هر چه گسترده  در حالی که حق تعیین سرنوشت داخلی اشاره به یک شکل دموکراتیک حکومت دارد    . داشته باشد

در    .شودمیقاعده مند بودن روابط میان کسانی که حکومت می کنند و آن ها که بر آنان حکومت    ،به عبارت دیگر؛  تر مردم
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بر   استعماری  نتیجه عالوه  موارد  بیشتر شامل  این حق که  نیز روبرو   ، می گردیدجنبه خارجی  این حق  داخلی  بعد  با  امروزه 

 .  ذیال به تبیین ابعاد این حق می پردازیم .هستیم

 

 بعد خارجی حق تعیین سرنوشت  3-1

آن موجب  به  که  است  نظر  مورد  دولت  با  ارتباط  در  ملت  یک  وضعیت  به  سرنوشت  تعیین  حق  خارجی  یک   ،بعد  جمعیت 

  . یا نسبت به ایجاد یک دولت مستقل و حاکم اقدام کند   سرزمین می تواند آزادانه تصمیم بگیرد که آیا به دولت موجود بپیوندد

همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را »ی در نخستین بند خود اعالم می دارند  المللبینماده نخست هر یک از میثاقین  

مختارند نظام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش  دارا هستند و بنابراین  

استفاده کردن از حق تعیین سرنوشت خارجی در حوزه استعمارات و سرزمین های غیر خودمختار آشکارترین و   . «همت گمارند

 .  (Omar,2008:50)ی دهند بهترین استفاده می باشد که دیگران کمتر در مقابلش مقاومت نشان م

 

 بعد داخلی حق تعیین سرنوشت   3-2

به طور کلی جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مربوط به حق مردم در داخل یک دولت برای انتخاب آزادانه وضعیت سیاسی و 

ی حقوق مدنی  لالملبینکه از آن در میثاق    ،اقتصادی و شکل حکومت و میزان مشارکت آنان در اداره حکومت را در بر می گیرد

سیاسی است    عنوانبه  ، و  برده شده  نام  ها  اقلیت  حقوق  و  سیاسی  مشارکت  اللیمی)حق  لحاظ  .( 66:  1395  ، اکبری  بعد    به 

بس   ،داخلی مردم    ،همین  آن  موجب  به  که  است  شکل   توانندمیحقی  بهترین  سیاسی  ،به  اجتماعی    ،سرنوشت  و  اقتصادی 

تعیین کنند را  پایان    . خویش  با  اکنون  استعمارزدایی و نظام قیمومت  هم  تعیین سرنوشت   ، یالمللبینیافتن دوره  اعمال حق 

تمامیت ارضی و    ،باشد و به این دلیل  ،طلبی جداییمختلف اقلیت در داخل یک سرزمین می تواند عاملی برای    هایگروهتوسط  

یک محدوده ی اساسی در قبال اعمال    وانعنبهبنابراین حفظ امنیت ملی  ؛  استقالل سیاسی یک دولت را به مخاطره می اندازد

پر واضح است پس از مشخص شدن مفهوم حق تعیین سرنوشت    .(Van Dervyver,2000:75)شودمیحق مزبور محسوب  

اصل تمامیت ارضی و حق تعیین  و تقابل دو  الزم است ابتدا نگاهی به ارتباط    ،جهت ورود به مسئله اصلی پژوهش   ،و ابعاد آن

 .  شیمسرنوشت داشته با

 االن اسپانیا(تحق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی )بررسی موردي کاتقابل    .4

کل مصون و تجزیه ناپذیر است و نمی تواند با توسل به   یک  صورتبهکشور    رودر تعریف اصل تمامیت ارضی باید گفت که قلم

یابد  تجزیه  یا  و  از خارج دگرگون  باید گفت  زور  استو شرط ال  ی ماد  عنصرسرزمین  ؛  موجودیت یک دولت  وضعیت ؛  زم  اما 

همواره بدین منوال نبوده و در بعضی موارد چنین می نماید که اصل تمامیت ارضی با اصلی همچون حق تعیین سرنوشت در  

قاطع و در    ، حق تعیین سرنوشت از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها از سوی دیگر دو قاعده مسلم  .باشد   قابلت

از یک طرف حق تعیین سرنوشت حقی است که از بارزترین اصول   . ل متناقض حقوق بین الملل در دنیای امروز هستندعین حا

از    ،دموکراسی و حقوق بشر است که کمتر بازیگر بین المللی را می توان یافت که در صحت آن تردید کند  ،اولیه علم حقوق 

ات عقلی جهان امروز و الزم برای جلوگیری از اعده ای مبتنی بر مسلمرضی کشورها نیز قطرف دیگر اصل احترام به تمامیت ا

آنتونیو کاسسه می گوید: اصل حفظ تمامیت ارضی دولت های    (20:  1396  ،هرج و مرج و تنش در نظام جهانی است )خزائلی

امری مقدس   این  در  .(Cassese,1995:112)  شودمیمستقل کنونی  دوی  اجرای هر  بسیاری  موارد  اصول کاری   عمل در 
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از علمای حقوق معتقدند این اصل تنها در روابط    هرچند  . منجر به نقض دیگری خواهد شد  دشوار بوده و اجرای یکی بعضی 

  ، ی یعنی علیه دیگر دولت ها که ملزم به رعایت تمامیت ارضی همسایگان و عدم دست اندازی به سرزمین او هستندالمللبین

الواقع پس از برگزاری ف  .(Abi-Saab,2004:474)شودمیوب مرزهای یک کشور اعمال ن و این اصل در چارچ  شودمیاعمال  

پرسی استقالل کاتالونیا دومین نمونه عینی از   ه هم  ، م  2014  سپتامبر  18پرسی ناموفق استقالل اسکاتلند از بریتانیا در    ههم

)خسروی بود  اروپا  در  خواهی  استقالل  اسپا  .(156:  1395  ،موج  های  هیچ کاتالونی  به  اسکاتلند  که شکست  کردند  اعالم  نیا 

بود نخواهد  ها  کاتاالن  ناامیدی  معنای  به  اقتصادی    .عنوان  مبنای طرح دالیل  بر  کاتاالن  تجزیه طلبان  سیاسی    –از یک سو 

از سوی دیگر در هم اند و  استقالل خواهی نموده  به  )الوقت  همبادرت  اند  ا  ام؛  ( 1  :1396  ،پرسی جدایی طلبی شرکت نموده 

پرسی    هی رغم دادن امتیازات فراوان به دولت های محلی در اسپانیا به هیچ عنوان نپذیرفت که کاتاالن ها همدولت مادرید عل 

مردم حق دارند سرنوشت    ،اگر حق مردم پایمال شود  ،براساس حقوق بین الملل  .(5  :1396  ،را سازمان دهی نمایند )موسوی

توانند تحت شرایطی در نتیجه اجرای حق تعیین سرنوشت در یک سرزمین دولت    مردم می  .خود را به دست خویش بگیرند

چندین دولت مستقل دیگر در    ،یا همچنان ممکن است از یک دولت واحد  ،یا به دولت دیگر بپیوندند  ،جداگانه تشکیل دهند

و جنگ های آزادی خواهانه از    ،برای نمونه بسیاری از کشورها در آسیا و آفریقا در نتیجه کشمکش  .همان سرزمین پدید آید 

اصلی جدایی طلبان استناد به حق تعیین سرنوشت است اما به واقع مستمسک    .پیکر دولت های استعماری استقالل گرفته اند

برابر با تجزیه طلبی نیست  المللبینباید گفت در حقوق   اغلب    چراکه  .این اجماع وجود دارد که حق تعیین سرنوشت مطلقاً 

ق از  اسناد و  ها  تعیین سرنوشت ملت  این اصل    دستاویز طعنامه های مبین اصل حق  ای به مخاطره    عنوانبهقرار دادن  بهانه 

 عنوان به  .(256  :1373  ،موجود ممانعت به عمل می آورند )سیفی   هافکندن تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشورهای حاکم

ومی سازمان ملل متحد چنین اشعار می دارد: هیچ یک از بندهای  مجمع عم  2625و    1514قطعنامه های شماره    6بند    ،نمونه

مشوق تجزیه و یا خدشه دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل که نمایندگی    ،فوق 

هد گردید و چنین نخوا  ، عقیده یا رنگ پوست به عهده دارند  ، کل خلق های متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیث نژاد

هر مسئله که در کشورها در زمینه انفصال به وجود می آید منشأ و  باید توجه نمود    .(234:  1390  ،داللتی نیز ندارد )ضیایی 

خاص شکل می گیرد بنابراین کاتاالن ها باید به این نکته توجه کنند   فردیل با رهبری  صحا  فرقهپیدایش آن جرقه ای از یک  

 . مردم آن منطقه می شود  گریبانگیریا سیاسی که به وقوع می پیوندد در مرحله اول تبعات مختلف آن    در هر جنگ اقتصادی

در نتیجه به کار گرفتن حق تعیین سرنوشت و اعمال آن باید به گونه ای باشد که با رعایت کردن اصولی اهداف حقوق بین  

کوتاه    .کپارچگی سرزمینی باشدیناخته شده ای مانند اصل  الملل همچون پاسداری از صلح و امنیت بین الملل و نیز اصول ش

به این   پرداختن  .سخن آن که تغییر سرزمین براساس توافق دولت ها یا براساس حق تعیین سرنوشت مردم قانونی می شود

 .  مسئله نیازمند کنکاش دقیق تری است که به تفصیل در مباحث بعدی بررسی خواهد شد

 

 از اسپانیا جهت استقالل جدایی طلبی    بهو توسل  االن ها ت کا  4-1

یکی از اصول بنیادین   عنوانبه تعرض میان دو مفهوم حق تعیین سرنوشت    ،یکی از منازعات نظری جدی در حقوق بین الملل

ضمن   ،ر حقوق بین المللبر بنیادی مشروع از منظ  ابتنا  اقدامی است که بدون  عنوانبهحقوق بین الملل معاصر و جدایی طلبی  

ثباتی داخلی در کشورهاای ناامنی و بی  را موجب می شود  ،جاد  المللی  ای و بین  از    .درگیری های نظامی منطقه  در حقیقت 

اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها که تضمین کننده    ،زمانی که موضوع جدایی طلبی در حقوق بین الملل مطرح شده است
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  ، به طوری که اصل مذکور  . دست یابی به اهداف جدایی طلبان بوده استحاکمیت دولت مرکزی است همواره مانع مهمی برای  

اگرچه ادعاهای مربوطه به جدایی    .مشروعیت حق جدایی طلبی را در حقوق بین الملل کالسیک با مانع جدی مواجه نموده بود

شته بوده است اما کوزوو و  مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعالم استقالل آن ها دارای نمونه های زیادی در سال های گذ 

واز    هکریم اخیر  های  )نصیری   نمونه  است  انجام شده  تعیین سرنوشت مردم  براساس حق  که  اند  بوده  ها  جدایی  این  موفق 

واقع    . (124:  1393  ،میالری تعیین    استنادبه  حق  یعنی  بشری  حق  ترین  بنیادی  خود  اقدام  توجیه  در  طلبان  تجزیه  اصلی 

( که از این طریق سعی در قانونی و مشروع  166:  1393  ،صاً جدایی خواهی( است )سیف الدینی سرنوشت )بعد خارجی مشخ

ی از سرزمین یک دولت به انضمام  به معنای مجزا شدن بخش  2در یک تعریف ساده جدایی   . جلوه دادن اقدامات خویش دارند 

را به طور کامل از دست داده باشد    موجودیت خود  ،ن که کشور اصلیآن  دوت ساکن در آن و تشکیل دولت مستقل بجمعی

از هندوستان بدون آن که هندوستان موجودیت خود را از دست ؛  (266:  1394  ،)رنجبریان و فرح زاد مانند جدایی پاکستان 

و سلیم آبادی  بغداد  )دریایی  باشد  و(11:  1394  ،انیداده  بدون  ا جدایی یک ج  ؛  از سرزمین  بخشی  به معنای جدا شدن  نبه 

و منشأ حق بر جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل »حق تعیین سرنوشت خارجی« مردم ساکن   ،مادر یا حاکم  رضایت دولت

یک گروه تالش می کند تا از    ،در واقع در شکل جدایی خواهی  .(266  :1394  ،در بخش جدایی طلب است )رنجبریان و فرح زاد

( و تشکیل کشور متضمن دو امر است: ایجاد 246:  1373  ،ونزل دهند )والتر جکشور موجود جدا شده و یک کشور جدید تشکی

اما هیچ شکی نیست که تبعیت دولت ها به هیچ (Borgen,2009)مرزهای سرزمینی جدید و ظهور شخصیت حقوقی جدید  

روابط خوب و شادی دیده شود نبوده حتی در صورتی که  تأیید کننده جدایی خواهی نیست و  هیچ دولتی در مورد   ،عنوان 

حتی در مواردی که برخی از گروه های قومی فدای نقض شدید و سازمان یافته    ، اختار دولتی خود موید جدایی طلبی نبودهس

هر زمانی که نقض کردن    .دولت ها حق به جدایی را برای این قسمت های نژادی به رسمیت نشناخته اند  ،حقوق بشر گشته اند

:  1398  ،ل سعی دارد که بر اصل تمامیت ارضی تأکید کند )صیقالنی و میرعباسی جامعه بین المل  ، حقوق بشر مورد انتقاد است

اشاره کرد  عنوانبه(  121 به قضیه کوزوو  توان  اشاره شد رضایت دولت مادرطور که سا   همان   . مثال می  نیز  عنصر    یگانه  ،بقاً 

تعیین سرنوشت نیز ممکن است به    رب  تبلور اراده مردم در قالب حق  .تعیین کننده مشروعیت جدایی بخشی از سرزمین نیست

حق تعیین سرنوشت را به دو   ،زیرا حقوق بین الملل  ،باید قائل به تفکیک شد  ،اما در این زمینه؛  همان اندازه نقش آفرینی کند 

داخلی متضمن این معناست که    تحق تعیین سرنوش  .حوزه داخلی و خارجی تقسیم و احکام متفاوتی بر آن ها مترتب می کند 

اما حق تعیین سرنوشت   ،ق های ساکن یک سرزمین حق دارند آزادانه نظام سیاسی حاکم بر آن سرزمین را انتخاب کنندخل

یعنی با آن می توان بخشی از قلمرو یک کشور موجود را جدا کرد و کشور   ، تشکیل یک کشور جداگانه است  رناظر ب  ،خارجی

شاهد نمونه های بسیاری از اعمال حق تعیین سرنوشت در موارد غیر   1990از    .(716:  1394  ،ادی و کریمیحدتشکیل داد )

دارند قرار  و ستم  که تحت سلطه  مللی  برای همه  این حق  امروزه  که  اذعان داشت  توان  بسا می  و چه  ایم  بوده    ، استعماری 

دارد اعمال  کوزوو  (Knop,2002:36-37)قابلیت  جدایی  همچون  رویدادهایی  وقوع  از  درپس  و  صربستان  های  از  خواست 

عراق  از  اقلیم کردستان  ای  ،جدایی  نظریه  اسپانیا  از  ایراد   کاتالونیا  از  بر جدایی چاره ساز که هرچند خالی  مبنی  مطرح شد 

باشد  نمی  الملل  .3حقوقی  بین  حقوق  نظام  در  که  نظرند  براین  رهیافت  این  موارد    ،طرفداران  از  اشغال   ،اییدزاستعمارخارج 

حق جدایی و استقالل وجود ندارد و مردم علی االصول باید حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را با   ،خارجی و توافق دو جانبه

 
2. separation 
. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مهدی حدادی و سیامک کریمی، نقض حقوق بشر و جدایی طلبی: رویکرد انتقادی به نظریه ی جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل، مجله مطالعات  3

، زمستان 1394حقوق عمومی،   
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اما ادعا    ،این حق باید در چارچوب مرزهای بین المللی موجود اعمال شود  ،رعایت اصل تمامیت ارضی اعمال کند و در نتیجه

ت سیاسی به حق تعیین سرنوشت خارجی بینجامد و  می شود در موارد بسیار خاص و استثنایی ممکن است حق تعیین سرنوش

سرزمین حق جدایی پدیدار شود )عبدالی و    یکنیز ممکن است برای بخشی از مردم    استعماریبدین ترتیب در خارج از موارد  

بستگی به این خواهد داشت که وضعیت جدید    ،موفقیت نهایی چنین جدایی  ،از منظر برخی محققان  . (711:  1398  ، نیاکوئی

قرار گیردالمللبینمورد شناسایی جامعه   از    .(Inigo,2012:121)ی  تر  امروزه حدود  آنجابه عبارت ساده  کشور   120یی که 

جهان اقلیت های بزرگ و عمده ای دارند که به هر ترتیبی ممکن است حقوق این اقلیت نقض شود به همین دلیل امروزه این  

مذهبی    ،امکان مشروع تلقی کردن ادعای جدایی یک گروه قومی   ،یر مطرح باشداجماع نظری نسبی وجود دارد که اگر شرایط ز

 این شرایط عبارت اند از: .و یا زبانی از دولت اصلی وجود دارد

 ( 177 :1393 ،انیرنقض فاحش و سیستماتیک حقوق اساسی اقلیت ها )آرش پور و شی -1

 فقدان حکومت مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی  -2

 (136 :1386 ،رازیانخفراندوم )اخوان راحراز خواست مردم از طریق پروسه های دموکراتیک از قبیل  -3

ر  )مخب  "فرانچسکو کاپوتورتی"ریفی که  طبق تع  .تعریف پذیرفته شده عمومی وجود ندارد  یکدرباره مفهوم اقلیت یا عضو اقلیت  

 : اسبق سازمان ملل در امور اقلیت ها( ارائه کرده است

رقم نازلی را تشکیل می دهد و میزان   ،یک جامعهمعیت  لیت عبارت از گروهی است که از لحاظ عددی در مقایسه با کل جاق"

است پایین  آن ها در جامعه  دارای یک    ،نفوذ  آن  زبانی   دستهاعضای  های  بقیه جمعیت   ،ویژگی  با  بوده که  قومی  و  مذهبی 

  ، )امیدی  "مذهب و زبانشان می باشند  ،سنن  ،بستگی برای حفظ فرهنگجامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس هم

سرنوشت  .(10:  1387 تعیین  مسیر حق  در  ها  اقلیت  انتخابات    ،حقوق  در  مردم  سایر  مانند  نیز  ها  آن  که  است  معنا  این  به 

برگزار   که  کنند    شودمیدموکراتیکی  دخالت  دولت  های  گیری  تصمیم  در  صورت  این  به  و  کنند  شرکت 

(Galbreath,2005:545) از   المللبینی همه شاهدی بر این مدعاست که حقوق  المللبینسازمان ها و محاکم    ،رویه دولت ها

را   (Nanda,1996:2)مذهبی حمایت نمی کند  ، زبانی  ،قومی  هایگروهادعاهای تجزیه طلبی   اگر شروط مذکور  به هر حال 

برگزاری های خو    تبا تأکید در مستندا  ،ن سرنوشت خارجی بپذیریمشروط موجهی برای استقالل و اعمال حق تعیی  عنوانبه

را برای این قسمت دین ترتیب حداقل جدایی چاره ساز  نمی توان گفت که مردم کاتالونیا دارای شرایط فوق هستند تا ب   ،رسمی

رشماری که توسط دولت در سال چرا که بر پایه آخرین س  .از اسپانیا قائل شویم آن هم با فرض اقلیت زبانی شمردن کاتاالن ها

گرفت  2009 )  ، انجام  را  %53/46اکثریت مردم  اسپانیایی  کردند    عنوانبه(  این    . (www. wikipedia)زبان خود معرفی  از 

  دول)پذیرش( جدایی یک جانبه بخشی از سرزمین  بهحق تعیین سرنوشت  اصل    ،استعمارییت های  ضعگذشته در خارج از و

  ، روندی است که به وسیله آن  ،در درجه نخست  استعمارییت های  ضعیین سرنوشت در خارج از وحق تع  ،مستقل نمی انجامد 

مختلف دول  در  ساکن  کنند   ،مردم  می  تعیین  اساسی  قانون  نهادهای  طریق  از  را  خود  ت  .آینده  با  دولتی  ابراز شدماگر    ه ایل 

ابراز واکنش در مورد آن به عهده حکومت آن   تصمیم گیری در مورد چگونگی  ،بخشی از مردم خود برای جدا شدن روبرو شود

به دولت های    زیادامتیازات  حقوق و  است دولت اسپانیا علی رغم دادن    مبرهنچنانچه    . (23:  1387  ، کشور خواهد بود )عزیزی

ردید بزرگترین  بی ت  . ی و غیر قانونی اعالم کردغ تمامی رفراندوم های جدایی خواهانه را مل ،محلی در اسپانیا با اعالم عدم رضایت

یک ایالت به دلیل نقض   که بر لغو خودمختاری   ،قانون اساسی این کشور است  155توسل به ماده    ،ابزار در دست دولت اسپانیا

در واقع تالش های کاتاالن ها به نتیجه ای نمی رسد؛ زیرا   (iuvm press, 2017: 6)قانون توسط مسؤالن آن تأکید دارد  
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هد  ا استفاده خوا.  ق   155از حق خود مطابق ماده    ،ی در جهت استقالل کامل برداردمکه اگر کاتالونیا گا دولت اسپانیا اعالم کرد  

این عمل  .کرد به  اقدام  و در صورت  ندارد  را  اسپانیا  از  از حق جدا شدن  ای  هیچ منطقه  که  است  آمده  ماده  این  دولت    ، در 

در واقع دولت مرکزی معتقد است   . مرکزی این حق را دارد که کنترل آن منطقه خود مختار را در همه ی امور به دست بگیرد

  ،به عبارتی دولت مرکزی این کشور  . ایاالت این کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد  سایرشک    دون ادامه روند جدایی طلبی ب

از   . مردم کاتالونیا را فریب خورده می داند ، همه پرسیرفتار کاتالونیا را خیانت به دموکراسی می داند و با غیرقانونی خواندن این 

تالونیا را به رسمیت نشناخته و همگی تالش کرده اند در کنار  طرف دیگر هیچ یک از رهبران برجسته اروپایی اعالم استقالل کا

اسپانیا   پارلمان کاتالونیا تشکیل دهند  جبههدولت  اقدام  با  اتحادیه   .متحد در مخالفت  ژان کلود یونکر رئیس وقت کمیسیون 

وارد شویم    ،ه داخلی اسپانیا استما نباید در موضوعی که مسأل  و  اتحادیه اروپا به شکاف های بیشتری نیاز ندارد  :اروپا می گوید

 .  کشور باشد  95اما مایل هم نیستیم شاهد باشیم در آینده اتحادیه اروپا شامل 

 

 کاتالونیا   طلبیجداییاسناد حقوق بشري و    4-2

  محکمی   حیتصر  ، ؛ اماپرداخته استن  اتیسرنوشت است و به جزئ  نییدر مورد حق تع  ی اشارات کل  یمنشور ملل متحد تنها حاو

مشاهده    ،حقوق بشر صورت گرفته اند  درزمینهاهداف منشور    یکه متعاقب به منشور و بعضاً در اجرا  یمورد در اسناد  نیادر  

و اعالمیه   1945نظام سازمان ملل متحد و اسناد کلیدی آن در جهت حمایت از حقوق بشر از جمله منشور ملل متحد    .شودمی

بشر   حقوق  های    1948مبانی  میثاق  اقتصادیلالملبینو  و  سیاسی  مدنی  حقوق  سایر   ،ی  همچنین  و  فرهنگی  و  اجتماعی 

زنان و کودکان و ایجاد اهرم های نظارتی همگی در جهت محدودیت رفتار های دولت ها و    ، معاهدات مربوط به تبعیض نژادی

منشاء    و   اساس  که:   کند یم   ان یحقوق بشر ب  یجهان   هیاعالم  21ماده    3  بند   . در راستای حمایت از حقوق بشر شکل گرفته اند 

است مردم  اراده  با  نیا  .حکومت  وس  د یاراده  رو  یانتخابات   لهیبه  از  که  گردد  به  ی ابراز  و  ادوارصداقت  پذ  یطور    . ردیصورت 

هاشم  )دی نما  ن یرا تام  یآزادکه    ردیانجام گ  نآ  رینظ  یا  قهیطر  ا ی   یمخف  یت باشد و با راوامسا  تیو با رعا   ی عموم  د یانتخابات با

اعالم  یاصل مشارکت عموم  یکه مبان   پر واضح است  . (16:  1391،  پور ب  یجهان  هیبه صراحت در   شده است  انیحقوق بشر 

اعالم که  سند  یجهان  هیهرچند  بشر  حقوق  الزام   یحقوق  نظر  از  تحوالت معتقدند    یاریبس  ،ستین  المللبینآور  پرتو  در  که 

اعالمیهدر    مندرجاصول    ، متعاقب عرف  این  قواعد  اافتیرا    یالمللبین  یشکل  که    یگفتن  .(Harris,1991:610)نده  است 

و به نوبه خود   دهیگرد  انیب  یاس یو س  یحقوق مدن  ثاق یم  25حقوق بشر در ماده    یجهان  هیاعالم  21  دهما  3مشابه بند    یمفهوم

 هنمود  تیتقو  یارکت عمومشاصل متکامل    ثی از ح  زیرا ن  یالمللبین  ویهر  ،ثاقیم  یها  طرف  یآور برا الزام  یتعهد  جاد یعالوه بر ا

  ندگانینما  قیاز طر  ا ی  ماًیمستق  یمومشهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور ع   همهکه    مقرر می دارد  ثاق یم  25ماده    .است

نما مشارکت  خود  ادوار  ندیمنتخب  انتخابات  در  دارند  حق  شهروندان  واقع  یعموم  یهمه  را  یو  جو  یمخف  یبا    .ندیشرکت 

ا  ی ها  ونیکنوانس  گری ددر  هستند    یق مشارکت عمومح  نیکه مب  یاصول پذ  یو تخصص  یمنطقه  قرار   رشیحقوق بشر مورد 

دهنده حق مشارکت    لیعناصر تشک  گر ید  یاست از سو  یادآوری حقوق بشر قابل    ییکایآمر  23ماده  پیرو این امر    .گرفته است

کم  یعموم بت  یمیتنظ  یها  ونی کنوانس  رینظ  ،بشرحقوق    یتخصص  یهاون یسیدر  سازمان    ون یکنوانس  ا یکار    یالمللنیوسط 

است  ینژاد  ضیتبع  تیمعنو شده  واقع  توجه  ا  یطور  به  ،مورد  مجموع  از  اصل   یریگجه ینت  توانیم  سنادا  نیکه  که  نمود 

  یی قایآفر  ونیسیکم  .(Hannum,1989:105-118)قرار گرفته است  یالمللبین  رشین مورد پذ آ  تیکلدر    عمومی   مشارکت

و خل بشر  بررسحقوق  در  عل  خلق  کنگره  سئیر  «جرالد موک»  تیشکا  یق ها  زئ  هیکاتانگا  تئور  ریدولت  اگر حق  )مزبور  یبه 
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 نیبر ا  ونیسیکم  .استناد نمود  ( هره مند خواهد شدبموجودیت مردمی تحت ستم درون یک کشور انکار گردد از حق جدا شدن  

به هر حال    .اعمال گردد  ی و دولت بسیطاستقالل و خودگرداناز جمله    وهیتواند به چند ش  یسرنوشت م   نییباور بود که حق تع

دولت    ضیار  یتمام  تیعدم رعاکه  بوده است  ن  ای  مردم کاتانگا به درجه  یکه نقض حقوق بشر  دیرسکمیسیون به این نتیجه  

بشر   وق حق  ییقایمنشور آفر  17کشور )ماده    نیا  یو چون حق مردم کاتانگا به مشارکت در ساختار حکومت  دینما  هی را توج  ریزئ

رد   ریکشور زئ  نیبخش از سرزم  نیا  ییکاتانگا و جدا  نیاستقالل سرزم  یی شناسا  یرو تقاضا  نیا  از  کار نشده استانها(  و خلق

جهان  نیدومهمچنین    .(Nanda,2001:311)دیگرد بشر  یکنفرانس  وضعنیز    حقوق  به  توجه  ملت  تی با  تحت    یها  خاص 

به هر عمل مشروع مطابق منشور سازمان ملل در    درتها در مباحق ملت  ، یخارج  یا اشغال  گانهیب  لطهاشکال س  ر یاستعمار و سا

از   تیمحرومحقوق بشر    یکنفرانس جهان   .شناسد  یم  تیسرنوشت خود را به رسم  نییتع  ویش درانکار خ  رقابلیتحقق حق غ 

از سوی دیگر    . کند  یم   دی تاکحق    نای  تحقق موثر  تینموده و بر اهم  ی نقض حقوق بشر تلق  عنوانبه سرنوشت را    نییتع  حق

پنجاهم  هیاعالم مناسبت  به  ملل  تاس  نیسازمان  تع  سیسال  حق  خصوص  در  کندسرنوشت    نییآن  می    ن ییتع  حق  :بیان 

را در نظر داشته و    یاشکال اشغال خارج  ریو سا  گانگانیمناطق تحت سلطه و استعمار ب  انخاص مردموضعیت    ،سرنوشت مردم

سرنوشت را به    نییتع  ریبرگشت ناپذ حق  تحقق    یدر چارچوب به منشور سازمان ملل برا  عمات مشروحق مردم در اتخاذ اقدا

  یارض  تیتمام  ی جزئ  ای  یدار کردن کل  دشهو خ  هی تجز  یارائه دستورالعمل برا  یا  قیتشو  یمعن  به  صلا  نیا  .شناسد  یم  تیرسم

و    هستندسرنوشت مردم خود    نییحق تعو  برابر    حقوق   نیاصل تام   عکه تاب  ستیحاکم نو  مستقل    ی دولت ها  ی اسیو وحدت س

از کشور ها    یآرمان   قالبیدر    یالمللبیناسناد    عمده  .دارا هستند  یضیتبع  گونه  چیخود را بدون ه  نیکل مردم سرزم  یندگ ینما

اقدامات الزم    یم تامرا  خواهند که  آورند  یاصل مشارکت عموم  نیدر جهت  ن  کنیل  ،به عمل  م  که در صورت عد  ستیواضح 

اقدامات   کیتوسط    صلا  نیا  تیرعا ب  یکشور خاص چه  گ  تواندیم  یالمللنیتوسط جامعه   ریاخ  یهاالبته در سال  ردیصورت 

ا  معجام اند  تیفعال  نهیزم  ن یناظر بر حقوق بشر در  ضمانت    ی از ساز و کارها  ی کی  ی افکار عموم  کهاینتوجه به    . خود افزوده 

بر حقوق بشر    یمجامع حقوق  یهاگزارش  ،حقوق بشر است   با   . باشد  رگذاریتواند تاث  یموارد نقض حقوق بشر م   درزمینهناظر 

استقالل طلبانه در سطح    الت یتما  نیاز جمله نادرترتالونیا  کا  طلبیجداییکه    ریح کردتوان تص  ی م  ، توجه به آنچه که ذکر شد

تقر است که  پشت  تیحما  چیاز ه  بایجهان  عموم  یبانیو  افکار  برخو  یدر سطح  نجهان  د  نکته  .ستیردار    حائز که    یگریمهم 

اقتصاد  تیوضع  ،است  تیماه بسکاتاالن  یمناسب  نسبت  به  اسپان  گرید  یاریها  خودمختار  مناطق  ا  ایاز  بر   ، اساس  نیاست 

مورد    زیآم  ضیتبع  یها  تیمحرومنه  و  های اقتصادی است  آنها از شاخص    شتری ب  یکاتاالن ها متصل از برخوردار  یطلباستقالل 

بوده   ی اسپانیا دولت مرکز یاز سو  عیوس اراتیاخت یدارا کاتالونیا نکهیتوجه به ا با .یطلب هیتجز یها هیاز نظر یاریر بسد د یتاک

حالتی  جمهو  سیرئ  یداراحتی    و چنین  در  بوده  بشرر  حقوق  جهانوین    1993  هیاعالم  .شودینم  دهید  ینقض    ی کنفرانس 

  (Epps,2008:9-10)وجود ندارد  یمردم و از هر نوع  نیب  ی برتر  ا ی  یازیامت  چ یه  ا که اساس  دی ورز  د یامر تاک  ن یبر ا  ،حقوق بشر

 هیتجز  کهاین ضمن    هیاعالم  نیا  .سرنوشت نمود  نییخود نسبت به احترام به حق تع  فیدولت ها را متوجه تکل  ،مذکور  هیاعالم

از آنجا   ینبنابرا ؛کشور باشد  آنمتعلق به    کل مردم  ندهینما  دیها با  اظهار نمود که دولت  ،محکوم کرد  دترا به ش  یارض  تیتمام

  ندگانینما   ی مردم  های گروه  نیب  یزیهرگونه تما   جادیفارغ از ا  ستیبا   ی کل مردم هستند م  ندگان یتشکل از نماها مکه دولت  

و    قومی  یهاگروهنگرفته است  صورتبهجانکی طلبیجدایی  یبرا یی نوع شناسا چیه المللبیندر حقوق  ، به هر حال .باشند  انآن

 ک یسرنوشت در داخل    نییتع  حق  .شوند  ییخواستار جدا  جانبهیک به طور    المللبین  قوق با استناد به ح  توانندمیها ن  تیاقل
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به معن و مردمشارکت گروه  یدولت  به تمام  یاس یدر نظام س  مها  احترام  اگر درخواست   یدهد حت  یم  یآن معن  یارض  تیبا 

 .  درخواست پاسخ دهد نیاست که چگونه به ا یتنها دولت مرکز  نیا ،استقالل باشند یبرا یمستمر و قو

 

 کاتاالن ها از اسپانیا وجاهت حقوقی یا نامشروع بودن؟   خواهیجداییاعالم    4-3

چندان رغبتی به شناسایی حق جدایی یک    ،باز  ربررسی پیشینه موضوع جدایی در حقوق بین الملل نشان می دهد که از دی

 :Griffoen, 2010)یرا این امر به وضوح حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت ها را به چالش می کشد  ز  ،جانبه وجود ندارد

ساکنان جزایر   جانبهیکمعه ملل در سال های اولیه قرن بیستم که در قضیه درخواست جدایی  آنجارأی کمیسیون حقوقدان  .(5

شد   صادر  این نیز  آالند  الدینی)است  نظر  مؤید  تعیین  کم  (165:  1393  ،سیف  حق  که  بود  اعتقاد  این  بر  حقوقدانان  یسیون 

از این گذشته برجسته    .(Martti,1994:246)موضوعه وارد نشده است  المللبینسیاسی است و در حقوق    یاصل  ،سرنوشت

برد افزایش صلح و امنیت بین المللی و پیش  ،منشور ملل متحد که در دیگر اسناد حقوق بین الملل نیز تأیید شده   اهداف ترین  

پذیرفته شده است در عمل آشکار   .احترام به حقوق بشر است و حق تعیین سرنوشت نیز برای رسیدن به چنین هدف هایی 

را بیش از گذشته دست نیافتنی    آرمانبلکه این    ،ساختهن  هشده است که تجزیه کشورها نه تنها هدف های یاد شده را برآورد

بلکه اگر حقوق بشر جمعیتی   ، ق نیستمیت ارضی در حقوق بین الملل یک اصل مطلل تمااحترام به اص ، با این حال . کرده است

شود  "اقلیت"  عنوانبهکه   یاد می  ها  آن  مورد    ،از  بگیرد  تعدیآشکارا  از    ،قرار  سرنوشت  و    جدایی  حربهاستفاده  تعیین  حق 

قبل    مبحثچنانچه در    .(261  :1395  ، خارجی برای آن ها تحت شرایط خاصی به رسمیت شناخته می شود )زمانی و نیکویی

یا موقعیت هایی که مردم تحت  مستعمراتیاشاره شد حق تجزیه طلبی تنها تحت شرایط فوق العاده ای مانند موقعیت های  هم

به رسمیت شناخته   ،اقتصادی و یا سیاسی خود را ندارند  ،اجتماعی  ،ستم هستند یا حق تعقیب و دسترسی به توسعه فرهنگی

است نشان   (Henriksen, 2008: 38)  .شده  کوزوو  استقالل  اعالم  همچون  جانبه  یک  های  طلبی  جدایی  ماهیت  بررسی 

ارضی کشورها تمامیت  به  احترام  اصل  با  تعیین سرنوشت  تقابل حق  به  توجه  با  که  است  امر  این  تعیین   ،دهنده  اعمال حق 

ورد قبول قرار گیرد که نقض فاحش و جدی حقوق  محدود و تنها در صورتی م  صورتبهسرنوشت در غیر موارد استعمار زدایی  

)افشار باشد  گرفته  المللی صورت  بین  قواعد  و  یوگسالوی  .(75  :1395  ،بشری  و  به شوروی  مربوط  موارد  در  قانون   ،چنانچه 

رکزی اساسی این کشورها اجازه جدایی را می داد به عبارتی پذیرش جمهوری های تازه استقالل یافته منوط به موافقت دولت م

( در تأیید این گفته پروفسور کرافورد اشاره می کند که هیچ یک از جمهوری های تشکیل  4-5  : 1396  ،پیشین بود )موسوی

 صورتبهکه    1992آوریل    27گرو در  بستان و مونته نری سابق تا زمان تصویب قانون اساسی جدید کشور صودهنده یوگسال

به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته    ،کشور در مورد دیگر جمهوری ها بودضمنی متضمن اعراض از ادعاهای سرزمینی این  

 ( ب  در  .(21:  1387  ،یزیعزنشدند  از یک سو تطبیق موارد پیش گفته  باید گفت که  اسپانیا  ر وضعیت فعلی جدایی طلبی در 

مبنای یک سرتجزیه طلبان کا بر  اقتصادیتالونیا  به طرح جدایی    ،ی دالیل  مبادرت  واهی  از سوی دیگر  سیاسی  و  اند  کرده 

پایان ماه ژوئیه سال   از مردم کاتالونیا مخالفت استقالل و    3/49صورت گرفته    2017براساس نظرسنجی که در    1/41درصد 

)الو بودند  و(2  :1396  ،تقدرصد موافق آن  عدم رضایت  ؛  اعالم  با  اسپانیا  رفراندوم های    ،شگفت آن که دولت مرکزی  تمامی 

را غی نیز  جدایی خواهی  اروپا  اتحادیه  نمایند و  را سازمان دهی  رفراندوم  نپذیرفت که کاتاالن ها  اعالم کرده و هرگز  قانونی  ر 

بنابراین وضعیت فعلی کاتالونیا گویای این امر است که چنین تجزیه طلبی در نظام    .آشکار موضع اسپانیا را به رسمیت شناخت

در  حداقل  سرنوشت خارجی )تأکیداً جدایی طلبی( تابع شرایطی است که  اعمال حق تعیین    .حقوق بین الملل پذیرفته نیست
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ندارداین موضوع وج دلیل چنین وضعیتی  .ود  رسد  نظر می  تعیین    نقص  به  مقوله حق  الملل در  بین  عرفی  و  قواعد حقوقی 

ای حقوق بین الملل  زمینه برای سوء برداشت ها از قواعد حقوق بین الملل و طرح نظریات مختلفی بین علم  است که  سرنوشت

  ، ور ملل متحد که بر حفظ تمامیت ارضی کشورها تأکید می کندشمن  2ماده    4صریح بند    نصبرخی معتقدند بنا بر    .می شود

از این   .ممنوع است ، ام جدایی طلبانه که منجر به از هم گسیختگی تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن گردددهر گونه اق 

در نقطه    .گذاشت  صحهمانند حق تعیین سرنوشت برای ملت ها بر جدایی طلبی یک جانبه    یاد به حقمنظر نمی توان با استن

الملل ممنوع نیست بین  باورند که جدایی یک جانبه در حقوق  این  به  غیر    ،مقابل عده ای دیگر  به عبارت دیگر در وضعیت 

تعهدی را نقض نکرده است چه آن که گروه جدایی    ،مانع جدا شدن قسمتی از سرزمین خود شود  ، درولت مااگر د  ،استعماری

بدانیم  ضدولت مادر را ناق  ،طلب از حق جدا شدن برخوردار نبوده که با ایجاد اعمال حق مذکور از سوی دیگر گروه    .حقوق 

زیرا  ،نیست المللبینناقض هیچ تعهدی در حقوق  ،تالش نماید و آن هدف را محقق سازدمدعی جدایی نیز اگر برای جدا شدن 

به هر تقدیر جدای از نظریات حقوقی باید گفته شود تاریخ    .(86  :1396  ،یزیعزدر حقوق بین الملل ممنوع نیست )جدا شدن  

ه خاکی سلب کرده  رهای جنگ جهانی دوم که صلح و آرامش را از ک  هویران  برحقوق بین الملل گواه است که منشور ملل متحد  

است  ،بود گرفته  شای  ،شکل  با بنابراین  است  الملل  بین  حقوق  اصلی  هدف  که  المللی  بین  امنیت  و  صلح  حفظ  نیست  سته 

اما    ،توسط عده ای ناآگاه با رهبری افرادی متوهم به ظاهر حق جو  "نیست  اسپانیا  ،کاتالونیا "الیستی همچون  نویشعارهای ناس

جیمز کرافورد حقوقدان صاحب نام بین  جدایی طلبان کاتاالن بهتر است به این نظر قاضی    .قدرت طلب به چالش کشیده شود

 ،نگرفته است  صورتبهگذارند که تأکید دارد در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یک جان  صحهالمللی  

الملل به طور یک جانبه خواستار جدایی شوند  استناد به حقوق بین  با  توانند  اقلیت ها نمی  و  تعیین    ، گروه های قومی  حق 

  ، ارکت گروه ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می دهدشت در داخل یک دولت به معنی مسرنوش

باشد  یحت استقالل  برای  قوی  و  مستمر  درخواست  این    ،اگر  به  چگونه  کند  تعیین  که  است  مرکزی  دولت  حق  تنها  این 

  پرسی   هکاتالونیا در طی هم  اشاره شدهم    مقالهچه در ابتدای  از طرف دیگر چنان  .(247  :1385  ،درخواست پاسخ دهد )امیدی

کنترل    2006سال   و  مالیاتی  نظر درآمدهای  از  و  تبدیل شده  مهاجرتی    بربه بخش خودمختار  قوانین  و  فرودگاه ها  و  مرزها 

تجزیه    ، أمین کندمستقل تر از قبل شده است و هرگاه یک دولت حق مردم را در تعیین سرنوشت تأمین کند و حقوق بشر را ت

تمامیت ارضی چنین دولتی هرگز نمی تواند و    .غیرقانونی است  ،چنین دولتی به خواست و اراده این یا آن اقلیت تباری یا زبانی

یا تخریب قرار گیرد با این شرایط به وضوح می توان دریافت کرد که مردم کاتالونیا اجازه استفاده از حق   ،نباید مورد تهدید 

ندارندتعیین سرنو را  اسپانیا  از کشور  و جدایی  استقالل  اعالمیه  از منظر حقوق  چرا که حقوق    ، شت خارجی و صدور  ها  آن 

 .  تأمین بوده است حقوق بشری و دیگر اسناد بین المللی  ملل متحدنظر منشور انسانی مورد

 

 فرجام سخن 

حتی در شناسایی دولت های تجزیه   ،سرنوشتحقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزیه طلبی با حق تعیین  

حساسیت دولت ها در موضوع   .از لفظ فروپاشی یا انحالل استفاده کرده است نه تجزیه طلبی  ،شده یوگسالوی و شوروی سابق

ارتباط این  از مستمسک قرار گرفتن حق تعیین سرنوشت در  ایالتی    ،جدایی طلبی و ترس آن ها  باعث شد که حتی مجلس 

با    توانندمیقومی و اقلیت ها ن  هایگروه  . استقالل خود به صراحت از واژه »حق تعیین سرنوشت« نام نبرد  نیهبیا  ز درکوزوو نی

حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت    .خواستار جدایی شوند  جانبهیکبه طور    المللبیناستناد به حقوق  
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حتی اگر درخواست مستمر و مستحکم   . ترام به تمامیت ارضی آن معنی می دهدگروه ها و مردم در تعیین نظام سیاسی با اح

باشد استقالل  پاسخ دهد  ،برای  این درخواست  به  است که چگونه  تنها حق دولت مرکزی  استقالل طلبی   .این  آن که  نتیجه 

ید دارند اما خود آن ها نیز می  کاتالونیا با چالش هایی روبه روست اگرچه مسؤالن دولت محلی همچنان بر انجام همه پرسی تأک

دانند که عبور از این مراحل به سختی ممکن خواهد بود و پس از طرح موضوع در مجلس ایالتی با برخورد سخت دادگاه قانون 

اساسی مواجه خواهند شد زیرا دولت اسپانیا به آرامی و محکم در حال بستن راه های مختلف دولت محلی و احزاب جدایی 

  ، گره کور کاتالونیا همچنان به قوت خود باقی است و باز کردن این گره  نهایتا   ؛ و مانع از تحقق خواست آن ها شود  طلب است تا

با نگرانی خاصی    ، مقامات ارشد اروپایی نیز به مانند مقامات اسپانیایی  . فعالً از دست مقامات اسپانیایی و اروپایی نیز خارج است

برخی مناطق خودمختار در اروپا    ، آن ها معتقدند که در صورت استقالل کاتالونیا از اسپانیا  .تحوالت کاتالونیا را رصد می کنند

  .تجزیه اروپا امری غیرقابل اجتناب خواهد بود  ،در این صورت  .نیز نسبت به استقالل از دولت های مرکزی تحریک خواهند شد

جرأت  ها و شورشیان  اقلیت  به دیگر    ه ردیدگالمللی  بین  شدید در سطح  اتایجاد اختالف  سبب  طلبی ها پذیرش این گونه جدایی

از   کاتالونیا افتد در نتیجه جدایی  المللی در خطر میو نظم بین  امنیت  ،حلاقدام برای تجزیه کشور ها می کند که در نتیجه ص

عیین سرنوشت خارجی را حق تالف(پیشنهاد حقوقی این است که    .مشروعیت ندارد  ه والمللی بودناقض قواعد بیناسپانیا  کشور  

اقلیت حق    .امری گسترده ندانیم به آن  به  را نقض کرد در همان مورد  اقلیت  در هر جنبه ای که دولت مرکزی حقوق گروه 

  ، حق جدایی در حقوق سیاسی دهدبه آن ها    المللبینرا نقض نمود حقوق    جدایی دهیم مثال اگر دولت مرکزی حقوق سیاسی

هرگونه نابرابری و اینکه دولت رهنگی و غیره هم همینطور ب( تعهد دولت ها به پرهیز ازا عمال  ف  ،در خصوص حقوق اقتصادی

باشد نماینده همه مردمان در سرزمینش  از   . باید  که مردم یک سرزمین  است  معنا  بدین  تعیین سرنوشت  اعمال حق  امروزه 

دولتی داشته باشند آنها را نمایندگی کنند و به اصولی های ملی و مذهبی که در آنجا زندگی می کنند باید بتوانند  جمله گروه

پایبند باشند ریشه یابی علل بروز    ج(  . همچون دموکراسی دادورزی برابری حاکمیت کامل و کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی 

وزیع عادالنه فرصت  ت  ،اقتصادیکاهش نابرابری    ،تقویت روابط مبادالتی د(    انجام گیرد  وقایعبحران و اقدامات مقابله ای با این  

 .  ازجمله عوامل سلب اعتماد و زمینه بروز آشوب می باشد  آنزیرا مشکالت اقتصادی و بی توجهی به  . . .توسعه اقتصادی و ، ها
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Abstract 

The right to self-determination as a human right is one of the basic principles of contemporary international law 

according to it, all individuals and social groups, regardless of ethnicity, race, gender, can take charge of their 

affairs in various political, social and economic fields. Probably because of the UN Charter in addition to the 

need to respect and respect the fundamental rights and freedoms of the individual, this principle has been 

mentioned. The dispute over what is today called the "right to self-determination" is more of a political dispute 

than a legal one. The holding of a referendum on the secession of Catalonia from Spain by the local government 

on October 1, 2017 is further evidence of this claim political abuse of this concept will remain in force until the 

boundaries of the exercise of the right to self-determination are properly defined. The purpose of this study is to 

answer the question that is the separation of the Catalan region from Spain based on the principle of the right to 

self-determination legitimate or not? and the tool for collecting it is through library study and its analysis is 

descriptive-analytical. The results of the article indicate that the secession of the region of Catalonia in Spain is 

not compatible with the standards of international law because the legitimacy of unilateral secession is not 

possible in non-colonial conditions and the disagreement of the ruling system of the country.  
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