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Abstract
This article analyzes the crisis of secession in the Catalan region of Spsin in terms
of the right to self-determination in international law. The focus of this paper is on
the application of this rule to non-colonial situations. While applying the right to
self-determination in colonial situation is well-established and the people of these
lands can create their own government under this rule, serious doubts have been
raised about the right of self-determination outside the colonial situations. There is
no consensus about the right to remedial secession under international law. This
article tries to examine the customary law and the most important international
instruments dealing with the right to self-determination, in particular the right of
Catalan ethnic minority in Spain to form a new state. It is concluded that the Catalan
authorities’ reliance on this right for declaring independence faces serious legal
difficulties.
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چکیده
این مقاله به تحلیل گسترۀ حق بر تعیین سرنوشت للتقهتا ر حقتوب بتینالملتل ر بحترا
جداییطلبی ایال کاتاال میپررازر .تمرکت نوشتتا حاضتر بتر بر ستی اعمتا ایتن عاعتدر ر
وضعی های لا ج از استعما عرا گرفته است  .ر حتالیکته ر متو ر اعمتا حتق بتر تعیتین
سرنوش ر وضعی های ناشی از استعما تررید وجور را ر و مررما این سرزمینها میتواننتد
با اجرای این حق ،رولتی برای لور ایجار کنند ،ر مو ر اعما حق م بو لا ج از وضعی های
استعما ی ترریدهای جدی اب ا شدر اس  .ر لصوص ایجار حق بر جدایی چتا رستاز نیت ر
حقوب بین الملل اجماع کافی وجور ندا ر .ر این پژوهش با بر سی حقتوب عرفتی و م ت تترین
اسنار بینالمللی ناظر بر حق تعیین سرنوش  ،وضعی ایال بهویژر از هگذ اعما حق عومی
کاتاال ر اسپانیا برای ایجار رول جدید مو ر بر سی حقوعی عرا گرفتته و ر ن ایت نتیجته
گرفته شدر اس که استنار مقامات کاتاال به این حق برای ستید بته استتقد ر وضتعی
فعلی نمیتواند ر حقوب بینالملل بهعنوا جدایی چا رساز مو ر عبو عرا گیرر.
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مقدمه
حق بر تعیین سرنوش للقها از هنجا های تثبی شدۀ حقوب بینالملل اس کته ر لصتوص
مصاریق و شرایط اجرای آ بحثهای زیاری ر حقوب بینالملتل وجتور را ر .گستترر و هتد
اصلی تعیین سرنوش بهنحو چشتمگیری ر ستدۀ بیستت رستتشوش تحتو شتدر است  .ر
رهههای نشس سدۀ بیست این اصل بهعنوا اصل بنیارین بهمنظو تأمین آزاریهای فرری و
جمعی مطرح شد .ر حقیق این اندیشه ر سا های رو جنگ ج تانی او و روم ال تامبشتش
بسیا ی از جریا های جدایی طلب بور و ر ن ای شالورۀ فرایند ب گ استعما زرایی ا ر رهة
شص سدۀ بیست هموا سال  .ر واعت ،،ر فتررای جنتگ بتینالملتل او  ،زمتانیکته نظتام
فرسورۀ سیاسی ا وپا ک ک رچا فروپاشی شد ،اصل تعیین سرنوش بهعنوا توجیته سیاستی
مو ر توجه متفکرا سیاسی که گار را ای مشربهای فکری متفاوت بورند ،بهکتا فت  .بترای
مثا چ رر های سیاستی ماننتد ویتد و ویلستو و والریمیتر لنتین ر عالتب بته اجترا ر آو ر
اندیشههای سیاسی لور به این اندیشهها اشا ر کررراند ( .)Schaefer, 1991: 45ر ایتن زمینته
ه ویلسو و ه لنین عائل به آ بورند که «للقها و مل ها» از این حق ب ررمندنتد ،ولتی ر
مقام اجرا تعریفی ر لصوص معنای رعیق این واژگا یا گسترۀ آن ا ا ائه نمتیرارنتد .ر مقتام
عمل نی مشکدت عملی ر اجرای این اندیشة فلستفی متان ،از عترا رار ایتن اصتل ر متتن
میثاب جامعة ملل شد .با این همه مف وم تعیین سرنوش بهصو ت غیرمستقی بهعنتوا اصتل
اهنمای حاک بر سرزمینهایی که ر عالب عیموم ر جامعة ملتل تحت ارا ۀ لتا جی عترا
می گرفتنتد ،متو ر توجته عترا گرفت  .مطتابق ایتن ویکترر مستتعمرات رولت هتای ا وپتایی
شکس لو رر ر جنگ ج انی او به شرط فراه کرر زمینة «تعیین سرنوشت » ر التیتا
رول های پیروز عرا گرفتند1.
با پایا جنگ بینالملل روم ،مسئلة تعیین سرنوش مررما تح استعما ر منشو ملتل
متحد به غ مواض ،عد ت های ب گ ر کنفرانس سانفرانسیسکو ر ستا  1945مطترح شتد.
واععی آ اس که ر نتیجة تحو راللتی ایتن ستازما و تیییترات شتگرفی کته ر جامعتة
بینالملل به وجور آمدر بور ،اصل تعیین سرنوش با گذش زما به یکی از اصو بنیارین نظت
بینالمللی تبدیل شد .بی عتدالتی ااتتی نظتام استتعما ی مجمت ،عمتومی ا بتر آ راشت تتا
مجموعهای از عطعنامههایی ا ر این لصوص تصویب کند کته ر ن ایت بته ایجتار تیییترات
عمدر ای ر اجرای نظام استعما ی آ وزگا منجر شد 2.ویة عضایی بتینالمللتی ر رو عضتیة
«کمیسیو راو ی کنفرانس صلح ر یوگسدوی» 3یا پرونتدۀ «تیمتو شترعی» ( CIJ Recueil,
___________________________________________________________________
1. Luizard, 1982: 364
2. Dailler, 1970 : 38

 .3کمیسیو راو ی کنفرانس صلح یوگسدوی که کمیتة راو ی بتدانتر ( )Badinterنیت لوانتدر متیشتور ،یت
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اصتل

 )1992: 102بهلوبی نشا رار که اعتقار حقوعی ر مو ر پذیرش این اصل بهعنوا یت
بنیارین حقوب بینالملل ر صحنة ج انی بهوجور آمدر اس .
ر ویة بینالمللی ،اصل تعیین سرنوش بهعنوا هنجا ی پذیرفته شدر است کته مطتابق
آ تمامی للقها برای تعیین اوضاع و احوا سیاسی-اجتماعی و اعتصاری لور حتق را نتد تتا
سرنوش لور ا تعیین کنند .این مسئله ر بسیا ی از اسنار ملل متحد ،ماننتد بنتد  2متارۀ 1
منشو ملل متحد ،اعدمیة اعطای استقد به ممال و مررما تح استعما بهنحتو مبتین ر
عطعنامة  1514مجم ،عمومی مصوب  14رسامبر  ،)UN Doc. A/4684: 1961( 1960میثاعین
بین المللی حقوب بشر ( 1966میثاب بینالمللی حقتوب متدنی و سیاستی و میثتاب بتینالمللتی
حقوب اعتصاری ،اجتماعی و فرهنگی) بهنوعی انعکاس یافته اس  .ر ایتن معنتا متارۀ  1میثتاب
بین المللی حقوب مدنی و سیاسی با تأکید روبا ر بر حق تمام مل ها بر تعیین سرنوشتشتا بتر
این امر م ر تأیید مین د که «مطابق با این حق ،للقها حق را ند تتا آزارانته شترایط سیاستی
لور ا تعیین کنند و آزارانه به توسعة اعتصاری ،اجتماعی و فرهنگی رس یابند» .این حتق ر
عطعنامة تعریف تجاوز و اعدمیه ر لصوص اصو حقوب بینالملل ر ا تباط با وابط روستتانه
و همکا ی میا رول ها مطابق با منشو ملل متحد که ر عطعنامة  2526مجم ،عمومی ملتل
متحد آمدر ،1منعکس شدر اس .
ر مقدمة عطعنامة  1514که ر لصوص تعریف تجاوز ر حقوب بینالملتل است  ،بتر ایتن
حقیق تأکید شدر اس که از بین برر آزاریهای جمعی موجب تشدید ر گیریها میشور و
بر این اساس ر مارۀ  2بیا میرا ر که «تمامی للقها حق بتر تعیتین سرنوشت لتور ا را ا
میباشند و مطابق این حق می توانند آزارانه شرایط سیاستی لتور ا تعیتین کتررر و ر کمتا
آزاری توسعة اعتصاری ،اجتماعی و فرهنگی لتور ا تحصتیل نماینتد» .افت و بتر ایتن همتین
عطعنامه بر این نکته تأکید میکند که «ناکافی بور سطح آمارگی سیاسی ،اعتصاری ،اجتماعی
یا آموزشی هرگ نباید بهعنوا توجی ی برای به تألیر اندالتن استتقد آن تا استتفارر شتور»
(مارۀ  .)3با این همه از التد نظر رول ها ر این مو ر نباید غافل شد .ر زمتا تصتویب ایتن
مارر نظرهای مشتلفی از سوی رول ها ر لصوص محتوا و گسترۀ این مارر ابراز شد که بیتانگر
تفاوت فتا ی اعضای جامعة بینالمللی ر برابر این اصل بور ( .)Kaikobad, 1996: 15ر مقتام
عمل ،ر رهة  1970بسیا ی از رول ها ر اجترای فراینتد بت گ استتعما زرایی بته استتقد
ا گا راو ی بور که از ستوی شتو ای وزیترا جامعتة اعتصتاری ا وپتا ر  27اوت  1991بترای کنفترانس ر
لصوص بحرا یوگسدوی تشکیل شد و یاس آ ا « وبر بدانتر» بر ع در راش  .ایتن کمیستیو راو ی ر
لصوص مسائل عمدۀ حقوعی ناشی از منازعة میا جم و یهای یوگسدوی ستابق 15 ،نظتر مشتو تی صتار
Pellet, 1992: 220-238
کرر .ر مو ر عملکرر این کمیسیو .ک:

1. Sahovič, 1972, tome 137: 251
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سیدند و بهعنوا اعضای جامعة بتین الملتل شناستایی شتدند .از منظتر ویتة عضتایی ،ریتوا
بینالمللی رارگستری نی بر وجور حق بر تعیین سرنوش ا بهعنوا یکی از هنجا های حقتوب
بین الملل موضوعه ر نظر مشو تی لور ر لصوص نامیبیا ر سا  1971تأکید کترر .ر ایتن
نظر مشو تی رارگار ج انی با عبا اتی وشن ،اعما حق تعیین سرنوش للتقهتا ا ر ستیاب
استعما زرایی تأیید کرر (.)ICJ Report, 1971: para52
فراتر از سیاب استعما زرایی ،محتوا و گسترۀ این اصل بسیا مو ر بحث و مناعشتة حقوعتدانا
اس ( .)Bassiouni, 1971: 102با این همه ک نیستند گرورهای اعلی جداییطلبی کته بته ایتن
اصل برای به چالش کشتید تمامیت ا ضتی رولت متار استتنار کتررر و آ ا تتوجی ی بترای
لشون هایی رانستهاند که گار از بستر صرفاً راللی فراتر می ور .ر این چا چوب متیتتوا بترای
مثا به متو ر بتنگدرش ( ،)International Commission of Jurists, 1972: 42بیتافرا 1و کاتانگتا
( )Lemarchand, 1962: 405اشا ر کرر .ر ج ا امروز تتدش بترای ستید بته لورمشتتا ی و
تعیین سرنوش از محدوررهای جیرافیایی چو لاو میانه 2و آفریقای جنتوبی ( Johnson, 1978:
 )887که سا ها بهعنوا مثا های کدسی تعیین سرنوش شنالته میشد ،فراتر فتته است و
امروزر گترورهتای شو شتی و جتداییطلتب ر تیمتو شترعی ( ،)Cantarow, 1979: 64ا یتترر (
 ،)Shermann, 1980:93تتتایوا  ،3کررستتتا  ،4ایرلنتتد شتتمالی ( ،)Hume, 1980: 300کبتت
( ،)Thibodeau, 1979: 179ستورا جنتوبی ( ،)Gray, 1971: 108-120تبت  5و صتحرای غربتی
( )Hodges, 1980: 42برای سید به استقد مطلوب لور به این اصل استنار میکنند.
ر این چا چوب ،تحقیق حاضر ر پی پاسشگویی به ایتن پرستش است کته آیتا ر وضتعی
کنونی حقوب بینالملل ایال کاتاال میتواند بهصو ت عتانونی و مشتروع بته اعمتا حتق تعیتین
سرنوش لور ر عالب عواعد حقوب بین الملل استتنار کنتدب بته تعبیتر ب تتر ،آیتا مقامتات ایالت
کاتاال میتوانند با استنار به حق بر «جدا شد یکجانبه» طناب ا تباط لور با پارشتاهی استپانیا
ا عط ،کنند و تمامی ا ضی و یکپا چگی سیاستی ناشتی از نظت حقتوب اساستی ایتن کشتو ا
ناریدر انگا ندب برای پاسخ رار به این پرسش م ر عالتب حقتوب بتینالملتل ،بایتد رو مستئله
تحلیل و ا زیابی شور :مسئلة او  ،تعیین معنا و گسترۀ کنونی حق بر تعیین سرنوش و مشتش
کرر این نکته اس که آیا میتوا از حق بر جدایی ر شرایط لاص سشن گف ب مسئلة روم ر
لصوص این سؤا اس که آیا ر حقوب بینالملل امروز عاعدرای ر با ۀ اعتدم یکجانبتة استتقد
___________________________________________________________________
 .1ر با ۀ مسئلة بیافرا .ک:
O’Neill, 1980: 137
 .2برای ابعار کلی بحرا تعیین سرنوش ر لاو میانه ضمن مناب ،ریگر .ک:
Chiu, 1972: 599
 .3ر مو ر تایوا ضمن مناب ،ریگر .ک:
Edmonds, 1971: 87
 .4ر مو ر ابعار عمومی استقد طلبی ر کررستا .ک:
Van Praag, 1979: 279
 .5ر مو ر حق تعیین سرنوش و مسئلة تب .ک:
Forysth, 1969: 155
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وجور را ر ،و ر صو ت مثب بور این سؤا بترای معتبتر بتور چنتین اعتدام یکجانبتهای کته
متضمن تولد رولتی جدید اس  ،چه شرایط حقوعی الزم اس ب ر ن ای بتهعنتوا نتیجتهگیتری
این فرضیه بر سی لواهد شد که اعدم استقد کاتاال بهرلیل میایرت با پیششرطهتای موجتور
ر حقوب بینالملل امروز میایر با هنجا های بینالمللی است و نمتیتتوا پتذیرف کته تمامیت
ا ضی رول اسپانیا از هگذ استقد منج ایال کاتاال مو ر لدشه عرا گیرر.

در جستوجوی معنا و گسترۀ حق بر تعیین سرنوشت خلقها در حقوق بینالملل
زمانیکه به حق بر تعیین سرنوش اشا ر میشور ،مقصور حتق فترر یتا گروهتی از افترار بترای
تعیین اهی اس که این فرر یا گرور میلواهند برای سیر لور ر حا حاضر یتا ر آینتدر ر
پیش گیرند .این مف وم گستررر میتواند افرار و چا چوبهای مشتلفتی ا ر برگیترر و اعمتا
عانونی و مشروع آ ر عرصة جامعة بینالملل میتواند به ایجار ی رول مستتقل و برلتو را
از حاکمی منجر شور.
ریوا بینالمللی رارگستری ر پروندۀ نظر مشو تی صحرای غربی بته بععتد ریگتری از ایتن
مف وم اشا ر کررر اس که همانا ضرو ت توجه به ا ارۀ آزار مررما موضوع این حق اس و ر
این چا چوب به این نکته اشا ر میشور که این حقیق که مجم ،عمومی ر موا ری از مراجعه
به آ ای عمومی ساکنا ی سرزمین برای تعیتین سرنوشت لتوررا ی کتررر است  ،متان ،از
اهمی الذ ا ارۀ آزار ساکنا این سرزمینهتا نیست ( .)ICJ Report, 1975 : para 59از نظتر
ریوا  ،ر این پرونتدر مستئلة اساستی ضترو ت اعتدام منطبتق بتا ا ارۀ آزار متررم صحراست
( )Simpson, 1996: 255که ر این عضیة مشش میتوانند تصمی بگیرند یتا رولت جدیتدی
تشکیل رهند یا به پارشاهی مراکش ملحق شوند یا همچنا مایتل بته ارامتة وضتعی لتویش
بهعنوا مستعمرۀ اسپانیا باشند.
بهطو کلی ،زمانیکه به حق تعیین سرنوش استنار میشتور ،بایتد میتا رو بععتد از ابعتار
اجرای این حق تفکی کرر :بععد راللی و بععد لا جی .بعد نشس (تعیین سرنوش راللی) بته
حقوب سیاسی و اجتماعی مررما ی سرزمین اشا ر را ر که براساس آ افترار ستاکن بتدو
رلال لا جی ریگر حاکمی ها حقوب لور ا اعما میکنند .ر مقابل ،ر بععد لا جی تعیین
سرنوش به استقد یا جدایی عانونی ی مررم ر ابطه با حاکمیتی ریگتر مربتوط متیشتور.
همچنا که «ما تی کاسکنمی» 1ابراز راشته اس  ،اساساً رو نستشه از تعیتین سرنوشت وجتور
را ر که اگرچه به لحاظ نظری با یکدیگر عاب میکنند ،ر عمل بتا یکتدیگر ارغتام متیشتوند
( .)Koskenniem, 1994: 249مطابق نظر این متفکر حقوب بینالملتل ،یت نستشة «لتوب» از
___________________________________________________________________
1. Martti Koskenniemi
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تعیین سرنوش وجور را ر که نماری از برتری اصل رموکراستی و بتیطرفتی است و ریگتری
نسشة «نهچندا لوبی» که ر پی بیدا کرر غرای ملیگرایانه ،ان واجویانه و مستثنا رانستتن
گروهی از عواعد عمومی حاک ر ی کشو اس  .بهطو معمو ر حقوب بینالملل زمتانیکته
از تعیین سرنوش سشن گفته میشور ،مقصور تعیین سرنوش لا جی اس کته بعتد راللتی
تعین سرنوش ا نی ر لور میگیرر ( .)Hipold, 2012: 49فراتر از این مدحظه باید گف که
ر تعیین سرنوش از بعد لا جی به طو اساسی رو عنصر ر معتر آستیب عترا متیگیرنتد:
حمای از حاکمی ملی (که بنا به تعریف یکی از مبانی اصلی حقوب بینالملل اس و اثبات آ
نیازمند مقدمات نیس ) و ریگری حقوب استعما ی که ر نتیجة فرایند استتعما زرایی ر رهتة
شص و هفتار عر پ یشتین ر متو ر عتانونی بتور و مشتروعی آن تا ترریتد وجتور را ر .ر
شرایطی که ر مو ر روم ترریدی بر غلبة حق تعیین سرنوش بر این حقوب استتعما ی وجتور
ندا ر ،ر مو ر او برای ناریدر گرفتن حق م «حاکمی رول ها» تررید جدی وجور را ر.

در جستوجوی خصیصة حقوقی حق بر تعیین سرنوشت
یشههای حق للق های تح استعما بر تعیین سرنوش یشه ر منشو ملل متحد و بهویتژر
موار  1و  55این ستند م ت را ر .ر بر ستی تا یشچتة تکتوین منشتو ملتل متحتد تتا زمتا
پیشنویس کنفرانس «رامبا تن اُکس» اثری از آ مشاهدر نمی شور .ر واع ،مطابق بند  2مارۀ
 1منشو ملل متحد ،سازما ملل متحد باید « وابط روستانة میا مل هتا ا بتر مبنتای اصتل
برابری حقوب و تعیین سرنوش للقها( »)...توسعه رهد و ر عین حا متارۀ  55منشتو ملتل
متحد بهصراح اظ ا میرا ر:
«با هد ایجار شرایط ثبات و فار الزم برای وابط مسالم آمی و روستانه میتا ملت هتا،
مبتنی بر احترام به اصل برابری حقوب و تعیتین سرنوشت للتقهتا ،ستازما ملتل متحتد ()...
پیشرف و توسعة اعتصاری و اجتماعی ،عای ج انی حقوب بشر و آزاریهتای بنیتارین همته،
بدو تبعیض از حیث نژار ،جنسی  ،زبا یا مذهب ( )...ا ا تقا لواهد بششید».
ر میا عطعنامههای متعدری که از سوی مجمت ،عمتومی ملتل متحتد ر لصتوص مستئلة
استعما زرایی به تصویب سیدر اس  ،1حداعل باید به سه عطعنامه اشتا ر کترر کته بته گمتا متا
به وشنی به شرایط حقوعی اساسی این نوع حق بر تعیین سرنوش اشا ر را ر .این عطعنامتههتای
___________________________________________________________________
 .1شایا اکر اس با وجور این حقیق که عطعنامههای مجمت ،عمتومی ملتل متحتد از عتوت الت امآو برلتو را
نیس  ،با این همه بشش عمدرای از رکترین بر این باو اس که محتوای بستیا ی از عطعنامتههتای صتار ر از
این ن ار بهرلیل انعکاس نظر بشش م می از جامعة بینالمللی را ای آثا حقوعی و سیاستی انکا ناپتذیر است .
Sloan, 1991: 53
ر این مو ر .ک:
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اساسی عبا تاند از :اعدمیه ر لصوص اعطتای استتقد بته ممالت و مررمتا تحت استتعما
(عطعنامة  )1514که از آ تح عنوا منشو ب گ استعما زرایی یار میشور 1.عطعنامتة 1803
مصوب  14رسامبر  1962ر لصوص حاکمی رائمی للقها بر ثروتها و مناب ،طبیعی آن تا کته
باید به سور توسعة ملی و فار مررما آ رولت بتهکتا ور؛ و ر ن ایت اعدمیته ر بتا ۀ اصتو
حقوب بینالملل اج ،به وابط روستانه و همکا ی میا رول ها مطابق با منشو ملل متحتد کته
ر عالب عطعنامة  2625ملل متحد توسط مجم ،عمومی این سازما به تصویب سید2.
محتوای عطعنامة او یعنی عطعنامة  1514کامدً وشن و عاط ،است و ر آ مبتانی حتق
بر تعیین سرنوش بهعنوا حقی برای «تمامی للقها» معین شدر اس  .این عطعنامه ر عتین
حا تأکید میکند ،عدم آمارگی سیاسی ،اعتصاری ،اجتمتاعی و آموزشتی هتی گتار نمتیتوانتد
توجی ی برای تألیر ر اعطای استقد به این للقها باشد .با این همه این عطعنامه هتر گونته
تدش برای لدشة ج ئی یا کلی به یکپا چگی ملی و تمامی ا ضی رول ها ا ممنوع متیکترر.
ر این زمینه رکترین حقوب بین الملل به این نکتته اشتا ر کتررر است کته عطعنامتة  1514و
میثاعین بین المللی حقوب بشر ،سنگ بنای این اندیشه ا ر حقوب بینالملل بنیار ن ارراند کته
حق غیرعابل تررید تعیین سرنوش صرفاً ر مو ر استعما و سلطة لا جی عابتل اعمتا است
(.)Espiel Gros, 1979: para 56
ر کنا این مسئله ،حقوب اعتصاری که ر مف وم حق بتر تعیتین سرنوشت ن فتته است ،
به وشنی ر مف وم حاکمی رائمی بر مناب ،طبیعی انعکاس یافته است  .ایتن حتق کته عنصتر
بنیارین حق للقها بر تعیین سرنوش اعتصاری آن اس  ،ر رو عطعنامة م ت  1314و 1803
مجم ،عمومی ملل متحتد انعکتاس یافتته است  .مطتابق ایتن رو عطعنامته «للتقهتای تحت
استعما » اینف ،انحصا ی و مستقی این مناب ،پیش از استتقد بتهشتما متی ونتد و تحقتق
سلطة اعتصاری آن ا بر این مناب ،شرط تحقق کامل تعیین سرنوش آن اس .
سومین عطعنامة کلیدی ر این زمینه عطعنامة  2625مجم ،عمومی مصوب  1970اس که با
عنوا «اعدمیه اج ،به اصو حقوب بینالملل ر مو ر وابط روستتانه» بتا اجمتاع بته تصتویب
مجم ،عمومی ملل متحد سید .این عطعنامه متضمن حق تمامی مل ها بترای تعیتین سرنوشت
سیاسی ،اعتصاری ،اجتماعی و فرهنگی بدو هتر گونته مداللته لتا جی است  .از نگتار رکتترین
محتوای این عطعنامه بهعنوا مجموعه هنجا های ال امآو تلقی میشور و حتی فراتر از آ  ،گروهی
از آ بهعنوا مصاریق عواعد آمرر ر حقوب بینالملل یار کررراند (.)Brownlie, 2000 : 513
___________________________________________________________________
 .1این عطعنامه با  89أی موافق و  9أی ممتن ،بدو هی أی مشالفی به تصویب سید.
 .2شایا اکر اس که محتوای این عطعنامه ر سا  1995به مناسب پنجاهمین سالگرر تأسیس ملتل متحتد ر
-A/RES/ 50/6, 9 Nov. 1995
عالب عطعنامهای ریگر تقریباً عیناً تکرا شدر اس :
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 .1بازخوانی معنای «خلقِ» دارندۀ حق تعیین سرنوشت
ایتن

واژۀ «للق» ر مقدمة اعدمیة عطعنامة  2625آمدر اس  .ر حقیق نشستین اعما م
واژر ر پا اگرا او اصل  5اعدمیة مذکو به چش میلو ر:
«مطابق اصل برابری حقوب و تعیین سرنوش للقها که ر منشو ملل متحد آمتدر است ،
تمامی للق ها حق را ند تا بدو مدالله لا جی آزارانه شرایط سیاسی لور ا تعیتین کتررر و
به توسعة اعتصاری ،اجتماعی و فرهنگی رس یابند و تمامی رولت هتا مکلتفانتد ایتن حتق ا
مطابق مقر ات منشو به سمی بشناسند».
همچنا که مدحظه میشور ،رو مف وم «رول » و «للق» رو مف وم متفاوت و جتدا از هت
هستند و بنابر آنچه گذش  ،میا مف توم «للتق» و «توستعة اعتصتاری ،سیاستی و فرهنگتی»
ابطة تنگاتنگی وجور را ر و بر این اساس ایتن یت عاعتدۀ پذیرفتتهشتدر است کته «تمتامی
للقها» از حق تعیین سرنوش برلو را ند .با این همته بایتد پتذیرف کته اصتطدح «للتق»
اصطدحی گستررر و عام اس که ه ر سیاب استعما زرایی و ه جدا از آ میتوانتد بتهکتا
ور ( .)Sukovid, 1972: 323برای مثا پروفسو آند سو ر این متو ر لاطرنشتا متیکنتد
( )Anderson, 2012-2013: 350-353که رو مف وم «رول » و «للق» رو مف وم مج ا هستند و
فراتر از چا چوب استعما زرایی« ،به زیر سلطه کشید و ب تررکشتی لتا جی از للتقهتا» بتا
منشو ملل متحد میایرت را ر .بدا معنا که مف وم «للق» لا ج از چا چوب استعما زرایی نی
عابل طرح اس و ر وضعی های ناظر بر «سلطه و ب ررکشتی لتا جی» جتدا از وضتعی هتای
استعما ی این مف وم عابل اعما اس .
سالتا راللی عطعنامة  2625کامدً منطقی و منظ بهنظر می سد .ر هر مو ر کته وجتور
ی للق ر حقوب بین الملل پذیرفته شور ،حق تعیین سرنوش برای آنا تثبیت متیشتور و
این ه ر سیاب استعما زرایی یا غیر از آ عابل تصو اس  .با ایتن همته اعمتا حتق تعیتین
سرنوش ر سیاب لا ج از وضعی استعما ی متفاوت از اعمتا ایتن حتق ر متوا ر نتاظر بتر
استعما زرایی اس  .ر واع ،،مطابق بند  7عطعنامة  2625شرایط و محتدوری هتای لاصتی ا
برای اعما این حق ر وضعی های غیراستعما ی ر نظر گرفته شدر اس  .مطابق این بند:
«هی ی از مقر ات و بندهای سابق بدین سا تفسیر نشواهد شد که مجوزی باشد برای هر
اعدامی که مقصور از آ آسیب زر یا لدشه وا ر آو ر  ،بهصو ت ج ئی یا کلتی بته تمامیت
ا ضی رول های را ای حاکمی و مستقل(»)...
آنچنانکه که ر این مارر مدحظه میشور ،این عاعدر ر مو ر رول هتای را ای حاکمیت و
مستقل عابل اعما اس و میتوا آ ا بهنتوعی شترط حفاظت از تمامیت ا ضتی رولت هتا
رانس که باید بهعنوا پیششرط ر لصوص هر اعدمیة یکجانبه اعدم استتقد لحتاظ شتور
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) .)Anderson, 2012-2013: 352بنابراین نمیتوا گف که حق مطلقتی بترای جتدایی وجتور
را ر و تن ا با عای پیششرطهای لاص و ر موا ر فوبالعارۀ استثنایی ماننتد اهکتا آلتر و
آلرین ار چا ر میتواند مو ر پذیرش عرا گیرر1.

 .2حق خلقها بر جدایی در چارچوب غیراستعمار
بند  7عطعنامة  2625که پیشتر از نظر گذش  ،به این پرسش به وشنی پاسخ نمیرهد کته آیتا
لا ج از وضعی های استعما ی حق اعدم استقد بهصو ت یکجانبه وجور را ر یتا لیترب ایتن
عدم شفافی ر نگا ش این مارر شاید یشه ر این واععی راشته باشد کته ر زمتا نگتا ش
این اعدمیه ر مو ر شرایط استثنایی که بتوا اعدم استقد یکجانبة ی واحتد سترزمینی ا
پذیرف  ،توافقی میا رول ها وجور نداشته اس  .کا های مقدماتی ت یة عطعنامة  2625نشتا
می رهد که مواض ،گار بسیا متناعضی ر این مو ر وجور راشته اس ؛ از ی سو برلی رول ها
موافق گنجاند «حق بر جدایی» بهصو ت یکجانبه ر این اعدمیته بتوررانتد و از ستوی ریگتر،
رول هایی با این حق کامدً مشالف بورراند .برای مثا رول های بلوک سابق کمونیستی چنتین
استدال میکررند که حق بر تعیین سرنوش مشتمل بر حق ااتی اعدم یکجانبتة استتقد یتا
جدایی اس (.)Buchheit, 2000: 91
همچنا که گفتی  ،مطابق با بند  4عطعنامة  2625اشکا متفاوتی بترای تعیتین سرنوشت
لا جی ی للق عابل تصو اس ؛ ایجار ی رول را ای حاکمی و مستقل ،مشا ک آزارانته
یا ارغام ر ی رول مستقل و ر ن ای هر وضعی سیاسی ریگر که منطبق با ا ارۀ آزار ایتن
مررما باشد .این عطعنامه به هی و میا اجترای ایتن اصتل ر وضتعی هتای استتعما ی یتا
غیراستعما ی تفاوتی عائل نشدر اس و بهنظر می ستد ایتن ستکوت تتا حتدی تعمتدی باشتد.
حقیق آ اس که بهرشوا ی میتوا با عنای به اطدب بند  4عطعنامة  2625ر ایتن متو ر
لاص میا وضعی های استعما ی و غیر استعما ی عائل به تفکی شد.
بنابراین ر لصوص للقهای غیراستعما زرر یا غیرمستقل ،عطعنامة  2625هما حقتی ا
به آن ا اعطا میکند که للق های تح استعما از آ برلو را ند .با این همه این حتق بایتد ر
چا چوب شرط حمایتی مذکو ر بند  7این عطعنامه تفسیر شور .آنچنا که ویة بینالمللی بر
آ تأکیتتد متتیکنتتد ،ایجتتار ی ت رولت جدیتتد ر نتیج تة جتتدایی یکجانبتته ر وضتتعی هتتای
غیراستعما ی محصو ی وضعی کتامدً استتثنایی است ( .)Crawford, 2007: 330ر واعت،
همچنا که «ما سلو کوهن» اشا ر کررر اس  ،فراینتد جتدایی عبتا ت است از ایجتار واحتدی
مستقل از هگذ جدایی بششی از سرزمین و جمعی ساکن ر آ از ی رول موجور ،بتدو
___________________________________________________________________
1. See: S. F. Van Den Driest, 2015: 338; D. Jacobs, 2011: 804; J. F. Escudero Espinosa, 2017:166-167.
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ضای رول الیرالذکر ( .)Kohen, 2006: 3ر این معنا میتوا به مثا هایی چو بتنگدرش،
ا یترر ،بوسنی و هرزگوین ،کرواسی ،مونتته نگترو ،استلووانی ،صربستتا و کتوزوو اشتا ر
حقیق آ اس که از هما آغاز تصویب عطعنامة  2625گروهتی از حقوعتدانا بتر ایتن بتاو
بورند که شیوۀ نگا ش و وح عطعنامة  2625اصل تعیین سرنوش ا بته متوا ر استتعما زرایی
منحصر کررر اس ( .)Gros Espiel, 1979: para 60این نگار «ضد جداییطلبانه» یشه ر این
واععی راش که با وعوع جدایی به مرزها و سالتا های سیاسی رول های مستتقل لطمته وا ر
میشد و این لور نقض اصل تمامی ا ضی و استقد سیاسی رول های عضتو جامعتة ج تانی
بهشما می ف  .بر این اساس این مدحظه محدوریتی بر حق تعیتین سرنوشت متی فت  .بته
تعبیر ب تر ،فراتر از سیاب استعما زرایی« ،حق بر تعیین سرنوش » ا نمیتوا معار «حق بتر
استقد » رانس  .با این همه گروهی از حقوعدانا بینالمللی تأکید میکنند 2از آنجا که حقوب
بین الملل نسب به اعدم استقد یکجانبه حال بتیطرفانته را ر ،نته ایتن وضتعی ا ممنتوع
میکند و نه عاعدرای ر آ لصوص مقر میرا ر.
واععی آ اس که حقوب بینا لملتل حتق بتر جتدایی یکجانبته ا تن تا ر وضتعی هتای
استثنایی ر ا تباط با حق تعیین سرنوش به سمی می شناسد .ریوا عالی کانتارا ر عضتیة
کب لاطرنشا کررر اس که «حقوب بینالملل میتواند مستتقل از عتانونی بتور یتا عتانونی
نبور گامهای منت ی به ایجار ی رول جدید ،لور ا با پذیرش یت واععیت سیاستی وفتق
رهد» .بر این اساس ،اگر ی جدایی ر عمل ر لیابا ها و توسط مررم با موفقی انجام گیرر،
میتواند به ایجار رول جدید منجر شور .ر عضیة کب این استنتاج نی بهکا بررر شد کته ر
موا ر فوبالعارر ممانع از استقد رول ها با پتذیرش استتقد توستط ریگتر اعضتای جامعتة
ج انی ،استقد رول جدید میتواند شناسایی شور .ر این مو ر ریتوا عتالی کانتارا بته ایتن
نتیجه سیدر اس که «عابلی حیات ی رول ر جامعته بتینالملتل ،بته رالیتل عملتی ،بته
شناستایی رولت هتتای ثالتتث بستتتگی را ر» ( Supreme Court of Canada, Secession of
 ،)Quebec, 1998: para 141هرچند می رانتی تن تا ر برلتی شترایط لتاص تع تد بته عتدم
شناسایی برای ی رول جدید وجور را ر که ایتن متوا ر ر متارۀ  41طترح متوار کمیستیو
حقوب بینالملل سازما ملل متحد ر مو ر مسئولی بینالمللی رول ها برای اعما ِ متشلفانته
اکر شدر اس  .با این همه بهطو مشش به تع تد بته عتدم شناستایی رولتتی کته ر نتیجتة
اعدمیة یکجانبة استقد بهوجور آمدر ،اشا رای نشدر است  .ر واعت ،،مطتابق نت ایتن متارر
رول ها متع د شدراند تا از شناسایی وضعی های ناشی از نقتض جتدی حقتوب بتینالملتل ر

کترر1.

___________________________________________________________________
 .1بهویژر ر مو ر کوزوو .ک:
همچنین برای تحلیل مسئله به زبا فا سی .ک :ع ی ی11.-45 :1387 ،

Hilpold ,2012

2. Olivier Corten, 2006 : 233
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و

معنای مارۀ  40طرح پیشگفته کمیسیو حقوب بینالملل لوررا ی کننتد و از ا ائتة کمت
مساعدت به حفظ این وضعی بپرهی ند (بنتد  2متارۀ  41طترح کمیستیو ) ( A/RES/56/83,
 .)2001بدینسا  ،ی نقض عاعدۀ آمرر به ایجار ی تع د ر برابر کل جامعه بتینالملتل بترای
پرهی از شناسایی چنین وضعی منجر میشور .این تع د به عدم شناسایی وضعی های ناشی از
موا ر جدی تع دات ناشی از عواعد آمرر یشه ر ویة عمومی رول ها را ر و تصمیمات مراج،
عضایی مانند ریوا بینالمللی رارگستری نی بر آ تأکیتد کتررر است ( ICJ Reports, 1986:
 .)para 126ریوا بینالمللی رارگستری ر نظر مشو تی ر لصوص کوزوو بر ایتن نکتته م تر
تأیید ن ارر اس که هی چی ر حقوب بین الملل مان ،از آ نیس که مررمانی ر رالل یت
رول اعدام به اعدم جدایی کنند .با این همه ریوا چندا به مسائل اساستی وا ر نمتیشتور و
شروط حقتوب بتین الملتل ر متو ر فراینتد ایجتار رولت هتای جدیتد لتا ج از وضتعی هتای
غیراستعما ی ا توضیح نمیرهد .ریوا فقط لور ا محدور به پرسشهای مجمت ،عمتومی ر
مو ر نقض تع دات انجامگرفته میکند و وا ر این مسئله نمیشور که آیا حقی بر اعدم استقد
یکجانبه وجور را ر یا لیر و اینکه آیا میتوا ر صو ت اثبات چنین حقی آ ا بته اعتبتا یتا
عدم اعتبا چنین اعدم استقد یکجانبهای تسری رارب 1به گما ما ریوا ر این پرونتدر ایتن
موععی لوب ا از کف رارر اس که بهلوبی شرایط حقوب بینالملتل ر متو ر فراینتد ایجتار
رول ها لا ج از سیاب استعما زرایی ا وشن کند.
از سوی ریگر ،با عنای به این مسئله که عدم مشتروعی یت اعدمیته یکجانبتة استتقد
صرفاً بستگی به آ را ر که نقض عاعدۀ آمرر صو ت گرفته باشد ،باید یارآو شد حفظ تمامیت
ا ضی ی کشو ا ر این معنا نمیتوا عاعدرای آمرر رانس  .ر س است کته عاعتدۀ حفتظ
تمامی ا ضی رول ها ر منشو ملل متحد اکر شدر و ر عالب ریگر هنجا های حقوعی ماننتد
من ،مدالله ر امو راللی رول ها ( )Malcolm, 2003: 443یا من ،توسل به زو یا ت دیتد بته
آ ( )Corten, 2011: 89مو ر حمای عرا گرفتته است  ،ایتن عاعتدر فقتط مربتوط بته وابتط
بینالدولی میشور و ر وابط ر و رولتی نمیتوا به آ استنار کرر.
از آنچه گفته شد چنین مستفار میگررر که رولتی که استاندا رهای حقتوعی و آزاریهتای
مررما لویش ا پاس راشته ،محق اس تا نظ حقوعی بینالملل از تمامی ا ضیاش ر برابر
نقضهای احتمالی محافظ کند .اینگونه اس که برلی حقوعدانا بینالمللی بهصراح ابتراز
راشتهاند که چنین رولتی از «تضمین ستدم مرزهتایش و نیت حفتظ استتقد سیاستیاش»
ب ررمند لواهد بور (.)Buchheit, 2020: 91-92

___________________________________________________________________
1. See: Marcelo Kohen, ASIL Proceeding, 2013: 218-219; Urrutia Libarona, 2012: 123; Gattini, 2013: 239.
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جدایی یکجانبة یک خلق غیراستعماری بهعنوان آخرین راه چاره
حقوب بینالملل ر لصوص تعیین سرنوش این نکته ا برای هر رولتتی کته مطتابق بتا اصتل
برابری حقوب و تعیین سرنوش للقها فتا کنتد ،تضتمین متیکنتد کته تمامیت ا ضتی یتا
یکپا چگی سیاسی آ ا پاس را ر .ر مقابل اگر نمایندگی تمامی مررمتا ستاکن بتهر ستتی
انجام نگیرر یا براساس «نژار ،عقیدر یا نگ» میا این مررما تبعیض گذاشته شور ،بهگونتهای
میایر با اصل تعیین سرنوش راللی عمل شدر اس  ،و ر نتیجه چنین مررمی میتوانند چش
به تعیین سرنوش لا جی راشته باشند.
رکترین حقوب بینالملل با اجماع پذیرفته اس که واژگا «نژار»« ،اعتقار» و « نگ» که ر
این شرط آمدر اس  ،به معنای تبعیض نژاری ،زبانی ،فرهنگی ،عرفی و مذهبی اس ( Cassese,
 .)1991: 78ر حا حاضر این جمله جای لور ا به عبا ت «بدو هر نوع تبعیض» رارر اس .
مارۀ  1اعدمیة پنجاهمین سالگرر تأسیس ملل متحد ر سا  1945برای از بین برر هر نتوع
اب ام ر مو ر تفسیر واژگا «نژار»« ،اعتقار» یا « نگ» جای لور ا به عبا ت زیتر رارر است :
«برابری حقوب ( )...بدو هر گونه تبعیضی» .بدینسا این نکته مو ر تأکید عرا گرفته اس که
هر گونه تبعیض علیه ی للق غیرعابل پذیرش اس  .این عبا ت میدا ا برای رامنة وسیعی از
موا ر نقض حقوب بنیارین ی گرور انسانی ر ابعار مشتلف آ اع از تبعیض سیاسی ،فرهنگی
یا نژاری تا موا ر جدی چو پاکسازی نژاری ،کشتا رستهجمعی یا نسلکشی باز میکند .بایتد
ااعا کرر که تبعیض ،گسترۀ وسیعی ا شامل می شور و اکنو ریگتر محتدور بته ژیت هتایی
نیس که مانند ژی سابق آفریقای جنوبی طبیع آن ا با تبعیض گرر لو رر اس .
اینگونه اس که باید لاطرنشا کرر که حق بر تعیین سرنوش للقها ی حق عمومی و
مطلق نیس  ،بلکه حقی اس که جنبة استثنایی را ر و باید با توجه به شرط مند ج ر بنتد 5
عطعنامة  2625مجم ،عمتومی بتدا نگریست  .بتر ایتن استاس نمتیتتوا تمامیت ا ضتی و
یکپا چگی سیاسی رول های را ای حاکمی ا «بهصو ت کلی یا ج ئی مو ر لدشه عرا رار».
حق بر تعیین سرنوش به معنای عانونی اعدم کرر جنبشهای جداییطلب یا لواها تج یته
ر ی رول نیس  ،بلکه اهکا ن ایی مسئله ر ی مسئلة مشش اس  .بنتابراین متیتتوا
گف که ر عمل هد از گنجاند این شرط محدور کرر گسترۀ تعیین سرنوشت است نته
گستررر کرر آ  .همچنا که «اشتفا اُتِر» اشا ر کررر اس  ،مسئلة اساسی آ اس کته چته
زما و ر چه شرایطی اعما شرایط لا جی تعیتین سرنوشت ممکتن است ب ( Peter, 2010:
 .)117بیشتر حقوعدانا ر موا ری که تعیین سرنوش ر عالب راللی آ تحقق پیدا میکنتد،
منکر وجور حق بر تعیین سرنوش بهعنوا «آلرین اهکا » هستند (Crawford, 2007: 388-
 .)402بیش ر چا چوب برلی شرایط بسیا لاص ،حق بر تعیین سرنوش راللی متیتوانتد
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به ی حق «فو ی» بر ایجار ی رول جدید و مستقل تبتدیل شتور .ایتنچنتین جتدایی کته
میتوا از آ بهعنوا جدایی هاییبشش یار کرر ،نسشه ای اس که تن ا باید ر شرایط بسیا
لاص و فوب العارر از آ استفارر کرر .ر تأیید همین ریدگار عاضی «یوسف» ر نظریة جداگانة
لور ر پروندۀ نظر مشو تی کوزوو اظ ا راشته اس :
«[شرط حمایتی مند ج ر عطعنامة  ]2625این نکته ا وشن میکند که تا زمانیکته یت
رول مستقل و را ای حاکمی  ،اصو حقوب برابر و تعیین سرنوش للقها ا عای میکنتد،
تمامی ا ضی و وحدت ملی اش نباید مو ر لدشه یا آسیب عترا گیترر .ازایتن و ایتن متارر ر
ر جة او به مقولة حفاظ از تمامی سرزمین اولوی رارر و از آ حمای متیکنتد و ر پتی
آ اس تا مان ،از فروپاشی یا چندپا ر شد آ به رس نیروهای جتداییطلتب شتور .بتا ایتن
همه ،این شرط ر عسم الیر لور متضمن این نکته اس کته اگتر رولتتی نتوانتد بته اصتو
حقوب برابر و تعیین سرنوش للقها عمل کند ،ممکن اس ی وضعی استثنایی بهوجور آید
که ر نتیجة آ گرور کامدً متمای به لحاظ نژاری یا عتومی کته حتق تعیتین سرنوشتشتا بته
لحاظ راللی مو ر انکا عرا گرفته اس  ،می توانند مدعی اعما بعد لا جی تعیتین سرنوشت
لور یا جدایی از آ رول شوند که این لور میتواند تمامی سرزمینی رولت و حاکمیت آ
ا متأثر سازر» ( .)ICJ Reports, 2010: Separated Opinion of Judge YUSUF
بر این اساس نشس باید این نکته مو ر توجه عرا گیرر که ی وضعی استثنایی ناظر بتر
عدم عای حقوب و آزاری های اساسی ی للق وجور را ر و ر نتیجة اثبتات آ متیتتوا از
لدشه وا ر شد به تمامی ا ضی ی رول سشن گف  .ر ایتن ستیاب و مطتابق بتا اندیشتة
کسانی که از وجور جدایی چا ر ساز ر حقوب بینالملل سشن میگویند ،لدشه وا ر شتد بته
د
تمامی ا ضی ی رول ا بایتد پاستشی استتثنایی از جانتب حقتوب بته یت وضتعی کتام ً
استثنایی ر ی رول رانس  .با این همه ر مو ر تحقتق شتروط چنتین جتدایی بایتد تأمتل
بیشتری کرر .ر واع ،،صر انکا حق تعیین سرنوش ا نمیتتوا شترط کتافی بترای تحقتق
جدایی چا رساز رانس  .بهطو معمو ر چنین حالتی اششاص باید مو ر تبعیض فوبالعتارر و
جدی مانند اعدامهای شدید لشون با از سوی ژی حاک عرا گرفته باشند .تن تا ایتن نتوع از
اوضاع و احوا استثنایی و موا ر جدی نقض حقوب بشتر ،ماننتد نستلکشتی ،کشتتا جمعتی و
پاکسازی نژاری میتواند توجی ی بر حق لاص بر جدایی باشتد و مجتوزی بترای بععتد لتا جی
تعیین سرنوش محسوب شور .بنابراین فقط اگر اهکا ریگری برای متوعف سالتن این متوا ر
نقض وجور نداشته باشد و تمام اهکا های ممکن ریگتر ماننتد متذاکرر استتفارر شتدر باشتد و
اکثری چشمگیری با تکیه بر اب ا های مررم ساال لواهتا اجترای بعتد لتا جی حتق تعیتین
سرنوش باشند ،میتوا از چنین حقی سشن گف ( .)Raic, 2002: 365بدا معنا که استنار به
حق تعیین سرنوش بهعنوا آلرین اهکا چ ستفیدی ر رست گترورهتای جتداییطلتب
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نیس  .ر واع ،شرایط و پیششرطهای الزم که مشروعی بشش استنار به حق تعیین سرنوش
لا جی به عنوا آلرین اهکا ر برابر ی وضعی لتاص و جتدی بعتد راللتی حتق تعیتین
سرنوش هستند ،بهنوعی ر شرط حمایتی مند ج ر بند  7عطعنامة  2625آمدر اس .
همچنا که کاسسه اشا ر کررر اس ( ،)Cassese, 1999: 120حق بر جدایی یکجانبته تن تا
زمانی میتواند اعما شور که «تبعیض جدی بتر ضتد یت للتق بتهصتو ت عمتدی ،پایتدا و
نظاممند اعما گررر و امکا هر گونه ارحل مسالم آمی ر چا چوب ن ارهای آ رولت » از
بین برور .ر مقابل ،موا ر نار اعما برلی تبعیضها از سوی رول علیه ی للتق بتهصتو ت
لورکا نباید مجوزی برای استنار به حق جدایی یکجانبه باشد.
شرط رومی که به صو ت ضمنی ر شرط حمایتی آمدر اس  ،مفید این معناست کته ایتن
تبعیض عمدی ،پایدا و نظاممند باید بهصو ت هم ما با ر لواس جدایی انجام گرفته باشتد.
به تعبیر ب تر باید ابطة زمانی میا این اعدامات تبعیض آمی و ر لواس برای جدایی یکجانبه
وجور راشته باشد .بدو عای این پیششرط ،حق بر جدایی یکجانبه از نظتر زمتانی نامحتدور
لواهد بور و ممکن اس برای استنار به آ به اعدامهایی استنار شور که صتدها ستا عبتل بته
وعوع پیوسته اس  .بدی ی اس که چنین امری نه از نظر سیاسی و نه از نظر منطقی ،نمیتواند
مو ر پذیرش باشد .رعیقاً به همین رلیل مررم کوزوو میتوانستند به حتق تعیتین سرنوشت ر
جریا اعدامهای نظامی رول «میلوسووی » استنار کنند نه پس از آ و طبعاً ستا هتا پتس از
تصویب عطعنامة  1244استنار به این حق نامعقو بهنظر می سید .با این همه بیترریتد زمتا
رعیق الزم برای منقضی شد حق بتر جتدایی یکجانبته محتل بحتث و مناعشته است  .برلتی
حقوعدانا به چا چوب زمانی مابین رر تا پان رر سا از زما پایا موا ر نقض اشا ر متیکننتد
( .)Andersson, 2012-2013: 359با این همه سشن گفتن از یت محتدورۀ زمتانی مشتش و
رعیق ر این مو ر ر وضعی فعلی حقوب بینالملل زورهنگام بهنظر می ستد .از ستوی ریگتر،
زما آغاز اعما تبعیض شدید علیه ی گرور مشش میتواند لور به موضوع محتل التتد
تبدیل شور.
سومین پیششرط ضمنی ر بند  7عطعنامة  2526ا باید آ رانس که رول جدیدی که از
هگذ این اعدمیة یکجانبة استقد متولد میشور ،لور ضامن حقوب بشر ،حقوب تمامی للقهتا
و اعلی هایی باشند که تح حاکمی این رول بهسر لواهند برر .این شرط کته متیتتوا آ ا
«اصل همگونی راللی» 1نامید ،این عاعدۀ بتین المللتی ا تضتمین لواهتد کترر کته یت جتدایی
یکجانبه ر هی شرایطی به اب ا ی برای ا تکاب و تشویق نقض حقوب بشر تبدیل نشتور .ر واعت،
ر موا ری که ر نتیجة جدایی رول جدیدی پا به عرصة وجور میگذا ر ،محتمل اس کته ایتن
رول متشکل از ی گرور عومی اکثری و ی یا چند گترور اعلیت باشتد .بنتابر اصتل همگتونی
___________________________________________________________________
1. Homogénéité interne
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راللی رول جدید باید عواعد هنجا ی حقوعی لور اع از ماهوی یا شکلی ا چنتا تنظتی کنتد
که تمامی حقوب بنیارین اعلی ها بهطو کامل تضمین شور .این اصل به لحاظ تتا یشی بتهعنتوا
یکی از اصو اهنمای جامعة ا وپا ر مو ر شناسایی رولت هتای جدیتد پتس از فروپاشتی اتحتار
شو وی ر سا  1991مو ر توجه بورر اس  .این اصو اهنما مقر میراشتتند کته رولت هتای
عضو جامعة ا وپا «موض ،مشترکی ا ر لصوص فرایند شناسایی رول های جدید اعما لواهنتد
کرر .این اصو ایجاب میکند که ضمن امو ریگر ،حقوب گرورهای عتومی و اعلیت هتا مطتابق بتا
استاندا رهای پذیرفته ر جامعة اعتصاری ا وپا تضمین گررر»1.
ر ن ای  ،الزم اس که هر اعدمیه ر لصوص استقد یکجانبة رول ها شرایط الزم بترای
ایجار ی رول ا ر لور راشته ب اشد .ایتن شترایط همتا شتروطی هستتند کته کنوانستیو
مونتهویدئو ر سا  1933به آن ا اشا ر کررر اس ؛ یعنی را ا بور سرزمین مشش  ،جمعیت
رائ و ی حکوم مؤثر ر آ سرزمین که عابلی هدای و کنتر متررم ا راشتته باشتد و از
اهلی و ور به وابط بینالمللی براساس استقد سیاسی برلو را باشد2.
تمامی این پیششرطها بر این حقیق تأکید میکنند که ی اعدمیة یکجانبة استقد برای هتر
رول جدید باید براساس این شرایط ا زیابی شور .علیهذا ،جدایی یکجانبته فقتط ر متوا ر تبعتیض
عمدی ،پایدا و نظاممند ی للق میتواند ر برابر اصل تمامی ا ضی ی رول عابل استنار باشتد.
به تعبیر ب تر ،اعدمیة یکجانبة استقد تن ا ر موا ری میتواند مو ر پذیرش واعت ،شتور کته متوا ر
نقض شدیدی از هنجا های حقوب بشری اتفاب افتارر باشد .نمونة ایتن مستئله ا متیتتوا ر آئینتة
بحرا کوزوو مشاهدر کرر که ر ن ای ر سا  2008به استقد کوزوو منت ی شد3.

مالحظات پایانی :بررسی انطباق استقالل کاالتان با هنجارهای حقوق بینالملل
با ر نظر گرفتن مدحظات نظری باال ر مو ر حق تعیین سرنوش للقها ،آسا تر متیتتوا بته
پرسشها ر با ۀ انطباب مطالبات جداییطلبانة کاتاال با حقوب بینالملل پاسخ رار .پرسش اساسی
که ر اینجا مطرح میشور آ اس که آیا شترایط متذکو ر عطعنامتة  2625ر عضتیة کاتتاال
عای شدر اس تا براساس آ «للق کاتاال » بتواند جنبة لا جی حق بر تعیین سرنوش لتور
ا اعما کندب بهنظر می سد وضعی حقوعی از منظر حقوب بینالملل وشن باشد؛ به گمتا متا،
بسیا رشوا لواهد بور که جدایی یکجانبة ایال کاتتاال ا از منظتر حقتوب بتینالملتل ر پرتتو
مدحظات عام ر لصوص تعیین سرنوش مانند جدایی چا رساز یا غیر از آ بپذیری .
___________________________________________________________________
1. Déclaration sur les "LIGNES DIRECTRICES SUR LA RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX
ETATS EN EUROPE ORIENTALE ET EN UNION SOVIETIQUE" (Réunion ministérielle
)extraordinaire de CPE, Bruxelles, le 16/12/1991
2. The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Article 1.

 .3ر این لصوص بهطو مشش

.ک :ویسی چمه و ع ی ی155. :1398 ،
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ر ر جة او کاتاال ی للق تح استعما بهشما نمتی ور و ر چتا چوب عتانو اساستی
 1978اسپانیا نی از لورمشتا ی برلو را اس  1.این وضعی کامدً متفاوت از وضعی کتوزوو ر
زما ملوسووی اس  .بر این اساس کاتاال یکی از  17جامعتة لورمشتتا پارشتاهی اسپانیاست .
این ایال همانند ریگر جوامت ،لورمشتتا استپانیا ،از لورمشتتا ی عانونگتذا ی برلتو را است ؛
نمایندگا لاص لور ا ر سنا و مجلس نمایندگا اسپانیا ر مار ید را اس و ر ستطح محلتی
نی از التیا ات اجرایی و ارا ی مقر ر عانو لورمشتا ی لور برلو را اس 2.
نشستین عانو لورمشتا ی ایتن ایالت ر ستا  1932ر زمتا رومتین جم تو ی استپانیا
( )1931-1939بتته تصتتویب ستتید .پتتس از جنتتگ راللتتی استتپانیا ( )1936-1939وضتتعی
لورمشتا ی کاتاال به حال تعلیق ر آمد و ر نتیجه زبا کاتاال که زبا فرهنگی ایتن منطقته
بهشما می ور ،ممنتوع اعتدم شتد 3.ر واعت ،متوج استتقد طلبتی ر کاتتاال بتر اندیشتههتای
ملیگرایانه متکی اس و تا یخ آ به جنبش جم و یلواهی باز میگررر .این جنبش توانس بتا
پایا ژیت ستلطنتی ر استپانیا ر ستا  1932حکومت لورمشتتا ایتن ایتاالت کته موستوم
به Generalitatاس  ،تشکیل رهد .با این همه این لورمشتا ی با به عد ت سید فرانکو از میتا
ف  .پتس از پایتا ریکتتاتو ی فرانکتو اگرچته ایتن منطقته ر چتا چوب عتانو اساستی 1978
لورمشتا ی لور ا بهرس آو ر ،با این حا جنبش لورمشتا ی ر این منطقه لور ا به شتکل
حرک ملیگرایانه و ر عالب مطالبات اعتصاری-اجتماعی هد لور ا بتهرست آو ر استتقد
سیاسی ر این منطقه عرا رارر اس  4.شاید به لحاظ تا یشی ر زما ریکتاتو ی فرانکتو کاتتاال
میتوانس با استنار به تبعیضهای زبانی و فرهنگی بهعنوا چا رساز لتور استتنار کنتد .بتا ایتن
همه با گذش بیش از چ ا رهه از پایا ریکتاتو ی ،تصویب عانو اساستی متررمستاال  1978و
گذا به عصر رموکراسی اشا ر به این وضعی تا یشی فاعد وجاه حقوعی بهنظر می سد.
ر واع ،مارۀ  2عانو اساسی  1978اسپانیا با عنوا «یکپا چگی ملی ،ملی هتا و منتاطق»،
عانو اساسی اسپانیا مقر میرا ر:
«عانو اساسی مبتنی بر یکپا چگی غیرعابل انحد مل اسپانیا ،می ن مشترک و غیرعابتل
تج یة تمام اسپانیاییهاس و حق بر لورمشتا یها ملی ها و مناطق شامل آن تا و همبستتگی
میا تمامی آن ا ا به سمی میشناسد و تضمین میکند5».
بهعبا ت ریگر ،عانو اساسی اسپانیا یکپا چگی و حق بر لورمشتا ی ا که به معنتای حتق
تمامی واحدهای محلی بر لورگررانی اس  ،به ستمی شتنالته است  .ایتن هنجتا متضتمن
___________________________________________________________________
1. Esther González Hernandez, 2013: 108.
2. Ibid.
3. Joan Martí i Castell, 1992: 58.
4. Vilar, 2011: 155

 .5مارۀ  2عانو اساسی  1978اسپانیا.
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شناسایی گوناگونی وضعی حقوعی جوام ،لورمشتا محلی و ر عین حا تکلیف مقامات ایتن
جوام ،به وفارا ی به رول ملی ر انجام وظایفشا اس .
بهعنوا ی عاعدۀ عام ،هی رولتی ر میا هنجا های عانو اساسی یا هنجا های بنیارین لتور
این حق ا نمیپذیرر که یکی از عناصر تشکیلرهندۀ این رول یا جوام ،انستانی تشتکیلرهنتدۀ آ
حق بر جدا شد از آ واحد ا راشته باشد 1.با این همته لورمشتتا ی راللتی یکتی از اهکا هتای
راللتتی تحقتتق حتتق تعیتتین سرنوش ت اس ت  .ر ستتا  1979عتتانو جدیتتدی ر متتو ر وضتتعی
لورمشتا ی ایال کاتاال به تصویب سید .مطابق این عانو که ر سا  2006تجدیدنظر و اصتدح
شد ،ایال کاتاال از رول  ،رارگار عالی و التیا ات انتظامی همرار با صدحی هتا و التیتا ات محلتی
برلو را اس  2.مانند بسیا ی از نظام های حقتوعی ریگتر ،رولت کاتتاال بایتد ر حتدور التیتا ات
مشش شدر ر عانو اساسی عمل کند .به لحاظ حقوعی عانو لورمشتتا ی کاتتاال ا بایتد ستند
حقوعی توافق لورگررانی حقوعی میا رول مرک ی و ایال کاتاال تفسیر کرر کته بته موجتب آ
حکوم کاتاال از التیا ات گسترررای ر زمینة آموزش و پرو ش ،امتو اجتمتاعی ،نقتل و انتقتا ،
تعیین سیاس های اعتصاری و تجا ی و غیر از آن ا برلو را اس .
ر کنا این واععی های حقوعی و اجتماعی باید پذیرف که ر چ ا رهة گذشتته ،استپانیا
رول مررم ساال بورر اس و نمایندگا تمامی جوام ،لورمشتا از جمله مناطق مشتلف ایال
کاتاال را ای نمایندگا لور ر مجلس این کشو بورراند ،3ازاین و نمیتوا گفت کته متررم
کاتاال تح تبعیض نژاری ،زبانی یا فرهنگی بورراند .با عنای به تمام این رالیل وشتن است
که وضعی کاتاال کامدً متفاوت از وضعی هایی ماننتد کتوزوو است و وضتعی حقتوعی ایتن
منطقه از حیث لورمشتا ی راللی کامدً وشن و شفا اس و ازاین و به هی عنوا نمیتوا
از شرایط فوبالعارر ای صحب کرر که بتواند توجیهکنندۀ ل وم توسل بته بعتد لتا جی تعیتین
سرنوش برای این مررم باشد .با این همه باید توجه راش که اصل تمامی ا ضی ،وجور یت
رول یا تمامی سرزمین ا ر برابر تحوالتی که یشه ر جریانی را ر که ر رالتل آ کشتو
اتفاب میافتد ،حفظ نمیکند و چهبسا با تیییر معارالت سیاسی رالل ر استپانیا شتاهد والرت
رولتی جدید به نام کاتولونیا ر نقشه سیاسی ا وپا باشی 4.
___________________________________________________________________
 .1تن ا استثنا ر این مو ر رول هایی هستند که لور ا بهعنوا رول چنتدملیتی تعریتف متیکننتد و حتق تعیتین
سرنوش ا برای اج ای سازندۀ لور ر نظر میگیرند .بیتررید عدم ایفای وظایفی که مطابق عتانو اساستی ایتن
رول ها بر ع دۀ حکوم مرک ی ن ارر شدر اس  ،ار ا برای جدایی عانونی هری از ایتن جوامت ،از نگتار حقتوب
بینالملل باز لواهد کرر .مثا با ز این مسئله ا میتوا جم تو ی فتد اتیو سوسیالیستتی یوگستدوی ،اتیتوپی و
Radomir Lukic, 1974 : 279 ss.
ازبکستا رانس  .ر مو ر رول های چندملیتی بهطو لاص .ک:
 .3ر این مو ر بهطو لاص .ک:
 .4ع ی ی.110 :1394 ،

2. Josu de Miguel Bárcena, 2019: 20 ss.
Vito Breda, 2018, chapter 3.

1401  تابستان،2  شمارۀ،52  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی960

منابع
 فارسی.1
الف) کتابها
. ش ر رانش:  ت را، حمای از اعلی ها ر حقوب بینالملل،)1394(  ستا، ع ی ی.1

ب) مقاالت
 مجلة،» «تحو حق تعیین سرنوش ر چا چوب ملل متحد،)1386(  م ناز،  الوا لرازیا.1
.95-142  ص،36  ش،حقوعی مرک امو حقوعی بینالمللی یاس جم و ی
 بر ستتی مشتتروعی جتتدایی یکجانبتته ر حقتتوب: «استتتقد کتتوزوو،)1387(  ستتتا، ع ی ت ی.2
.11-45  ص،38  ش، مجلة حقوعی مرک امو حقوعی بینالمللی یاس جم و ی،»بینالملل
 تحلیل ویه و: «بر سی مشروعی جدایی یکجانبة کریمه از اوکراین،)1394( ----------- .3
.95-116  ص،1  ش،  سا نوزره، مجلة پژوهشهای حقوب تطبیقی،»عملکرر رول ها
 «مشروعی و آستانه جدایی چا رستاز ر حقتوب،)1398(  ستا، محمد؛ ع ی ی، ویسی چمه.4
.133-163  ص،  پایی و زمستا،61 ش،36  رو ۀ، مجلة حقوعی بینالمللی،»بینالملل

 انگلیسی.2
A) Books
1. A. Cassese) 1991(, The Self-Determination of Peoples, in: The International Bill
of Rights, The Covenant on Civil and Political Rights, L. Henkin (ed.), New
York, Columbia University Press.
2. A. Gattini (2018), You say you’ll change the Constitutions: The ICJ Opinion and
non-State Entities in the Kosovo Advisory Opinion, in: Kosovo and International
Law, Peter Hilpold (ed.).
3. Antonio Cassese )1999(, Self-Determination: a Legal Reappraisal, Cambridge,
Cambridge University Press.
4. B. Sloan )1991(, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing
World.
5. Bruno, Simma; Khan, Daniel-Erasmus; Nolte Andreas Paulus, Georg;
Wessendorf, Nikolai (ed.)) 2012(, The Charter of the United Nations. A
Commentary, vol. II, Oxford, Oxford University Press.
6. C. Buchheit (2020), Secession: the Legitimacy of Self-Determination, New Haven,
Yale University Press,
7. D. Raic (2002), Statehood and Self-Determination, The Hague, Kluwer Law.
8. F. Forysth (1969), The Biafra Story, London, Penguin.

961 ...استقاللطلبی منطقۀ کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت
9. H. Chiu (1979), China and the Taiwan Issue, New York, Praeger.
10. Halpin , A.)1978(, Rights and Law Analysis and Theory, Hart Publishing, 1997,
Ronald Dworkin, Harvard University Press.
11. Ian Brownlie (1991), Principles of Public International Law, 4th edition, )2000(,
Oxford, Oxford University Press, p. 513; A. Cassesse, Article 1, paragraphe 2, in
: La Charte des Nations Unies: Commentaire article par article, J. P. Cot et A.
Pellet (ed.), second edition, Paris.
12. J. Crawford (2007), The Creation of States in International Law, 2nd edition.
13. J. F. Escudero Espinosa (2017), Self-Determination and Humanitarian Secession
in International Law of a Globalized World, Springer Verlag.
14. Marcelo Kohen (2006), Introduction, in: M. Kohen (ed.), Secession.
International Law Perspectives, Cambridge and New York, Cambridge
University Press.
15. N. S. Malcolm (2003), International Law, Cambridge, Cambridge University
Press.
16. O. Sukovid (1972), Principle of Equal Rights and Self-Determination of
Peoples, in: M. Sukovid (ed.), Principles of International Law Concerning
Friendly Relations and Cooperation.
17. P. Hilpold (ed.) (2012), Kosovo and International Law, Nijhof, The Hague.
18. Thomas Franck; Higgins, R; Pellet, A; , Shaw , M; Tomuschat (2012), Secession
in International Law, in Kosovo and International Law, Brill.
19. R. Shermann (1980), Eritrea: the Unfinished Revolution, New York, Praeger.
20. R.Mullerson (2018), Self-Determination and Secession: Similarities and
differences, in: P. Hilpold (ed.), Autonomy and Self-determination between
Legal Assertions and Utopian Aspiration, Cheltenham, UK, Edward Elgar
Publishing.
21. Schaefer, R (1991), Warpaths: The Politics of Partition, Noonday Press.
22. Thomas Franck et el (2000), The Territorial Integrity of Quebec in the Event of
the Attainment of Sovereignty, in: Self-Determination in International Law:
Quebec and Lesson Learned, edited by Bayefski.
B) Articles
23. A. Peters (2011), “Does Kosovo Lie in the Lotus-Land of Freedom”, Leiden
Journal of International Law, Vol.24, pp. 85-99.
24. B. O’Neill (1978), “Armed Struggle in Palestine: a Political-Military Analysis”,
West View, Dawson, pp. 124-140.
25. C. Edmonds (1971), “Kurdish Nationalism”, Journal of Contemporary History,
Vol. 6, pp. 33-48.
26. C. Ruiz Miguel (2015), “El principio y derecho de autodeterminacion y el
pueblo del Sahara Occidental”, Anuario Español de Derecho Internacional, Vol.
31, pp.55-69.
27. D. Jacobs (2011), “International Court of Justice: Accordance with International
Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo”,

1401  تابستان،2  شمارۀ،52  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی962
Advisory Opinion of 22 July 2010, International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 60, pp. 432-451.
28. D. L. Johnson (1978), “Sanctions and South Africa”, Harvard International Law
Journal, Vol. 19, pp. 880-891.
29. E. Cantarow (1979), “The Secret War in East Timor”, Mother Jones.
30. G. Anderson (2012-1013), “Unilateral non-colonial secession in International
Law and Declaratory General Assembly Resolutions: textual context and legal
effects”, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 41, pp. 350-363.
31. G. J. Simpson (1996), “The Diffusion of Sovereignty: Self-Determination in the
Postcolonial Age”, Stanford Journal of International Law, Vol. 32, pp. 245-260.
32. International Commission of Jurists (1972), “East Pakistan Staff Study”,
International Commission of Jurists Review, pp. 158-183.
33. John Hume (1980), “The Irish Question: a British Problem”, Foreign Affairs,
Vol. 58, pp. 295-308.
34. K. Kaikobad (1996), “Self-Determination, Territorial Disputes and International
Law: An Analysis of UN and State Practice”, Geopolitics and International
Boundaries, pp. 11-24.
35. M. Koskenniemi (1994), “National Self-Determination Today: Problems of
Legal Theory and Practice”, International and Comparative Law Quarterly, Vol.
43, pp. 241-265.
36. M. Reisman (1972), “Who owns Taiwan: A Search for International Title”, Yale
Law Journal, Vol. 81, pp. 340-356.
37. M. Thibodeau (1979), “The Legality of an Independent Quebec: Canadian
Constitutional Law and Self-Determination in International Law”, Boston
College International and Comparative Law Review, Vol. 99, pp. 261-285.
38. Marcelo Kohen (2013), ASIL Proceeding.
39. Milan Sahovič (1972), "Codification des principes du droit international des
relations amicales et de la coopération entre les États", RCADI, tome 137, pp.
245-260.
40. N. Georg(1980), “Self-Determination in International Law: The Palestinians”,
Western Reserve Journal of International Law, Vol. 12, pp. 47-62.
41. O. Corten (2011), “Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the
Classical Inter-State Paradigm of International Law”, Leiden Journal of
International Law, pp. 85-97.
42. R. Gray(1971), “The Southern Sudan”, Journal of Contemporary History, pp.
108-120.
43. R. Lemarchand (1962), “The Limits of Self-Determination: The Case of the
Katanga Secession”, American Political Review, Vol. 56, pp. 400-413.
44. S. F. Van Den Driest (2015), “Crimea’s Separation from Ukraine: An Analysis
of the Right to Self-Determination and Remedial Secession in International
Law”, Netherlands International Law Review, Vol. 62, pp. 163-178.
45. Sherif, Bassiouni (1976), “Self-Determination and the Palestinians,” Proceeding
of the American Society of International Law, )1971(, p. 31; Dinstein,

963 ...استقاللطلبی منطقۀ کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت
“Collective Human Rights of Peoples and Minorities”, International and
Comparative Law Quarterly, Vol. 25, pp. 95-112.
46. T. Hodges (1980), “Western Sahara: US Arms and the Desert War”, Africa
Report, Vol. 25, pp. 39-52.
47. Urrutia Libarona (2012), “Territorial Intergrity and Self-Determination: the
Appraoch of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on
Kosovo”, Revista d'Estudis Autonomics i Federals, No. 126, pp. 168-184.
48. Walt Van Praag (1979), “Tibet and the Right to Self-Determination”, Wayne
Law Review, Vol. 26, pp. 54-80.
C) Documents
49. AG/R/1514 (XV), UN Doc. A/4684 (1961).
50. A/RES/375, (6 December 1949).
51. A/RES/50/6, 9 Nov. (1995).
52. H. Espiel Gros, The Right to Self-Determination: Implementation of United
Nations Resolutions, 11979 UN Sales, No. 79 XIV 5.
53. ICJ Reports, (1995).
54. ICJ Reports, (1975), Western Sahara. Advisory Opinion, (16 October 1975).
55. ICJ Reports, (1986), Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua.
56. I.C.J Reports, (1971), LEGAL CONSEQUENCES FOR STATES OF THE
CONTINUED PRESENCE OF SOUTH AFRICA IN NAMIBIA (SOUTH
WEST
AFRICA)
NOTWITHSTANDING
SECURITY
COUNCIL
RESOLUTION 276 (1970).
57. ICJ Reports, (2010), Advisory Opinion on Kosovo, Separated Opinion of Judge
YUSUF, (22 July 2010).
58. ICJ Reports, (2010), Advisory Opinion on Kosovo.
59. Supreme Court of Canada, Secession of Quebec (1998) 2 S.C.R. 217.
60. UN Doc. A/RES/56/83, (21 Dec. 2001).

