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  »مـلّـت«مـفـهـوم 

  [1]ميالدي 20تا  18و پيدايش و بالش آن از قرن 
   

  آ وايدينگر دوروته: تأليف و گردآوري

  ي ناصر ايرانپور ترجمه
    

   
مشتق شده است، در طول تاريخ دستخوش تغييراتي از » متولد شدن«به معني » nasci«ي التيني  كه از واژه] »ملت«[» Nation«مفهوم 

تبار  مثالً( »تبار/نسباصل و «به مفهوم ) مانند تاكيتوس(اين كلمه از جانب نويسندگان عهد باستان . لحاظ معني گشته است

» قبايل«هاي بعدي،  عصر وي و همچنين دوره نويسندگان هم. تبار بكار برده شده است اي از نياكان هم ، به مفهوم جامعه)ژرمنها

» تباران هم«همچنانكه (اند  دست و همگون نبوده اند، كه از لحاظ قومي به هيچ وجه يك ناميده» ملت«عصر مهاجرت اقوام را نيز 

اند كه با هدف  ، بلكه دستجات مذهبي يا گروههايي از مردم بوده)اند تاكيتوس از يك منشأ قومي يكسان نيز برخوردار نبوده

  .آمده بودند مهاجرت گرد هم

ونسب دانشجويان و پروفسورهاي دانشگاهها و همچنين  هنگام نام بردن از اصلاً مجدد» ملت«ي مفهوم  در قرون وسطي سروكله

  .تبار نام گرفته بودند» اسپانيايي«و » انگليسي«، »فرانسوي«، »آلماني» «ملت«دگان جلسات كليسايي پيدا شد كه كنن شركت

گيري در مسائل سياسي يك منطقه ـ يعني  ي افراد داراي حق رأي و تصميم در اواخر قرون وسطي و اوايل عصر جديد مجموعه

هاي وسيع مردم كه حق شركت در سرنوشت سياسي جامعه را نداشتند،  نمايندگان كاست روحانيون و اشراف ـ برعكسِ توده

نمايندگان مناطق مختلف، ادارات شهرها وشهركها و بخشهاي تحت نظارت مستقيم رايش تا . شدند ناميده مي] »ملت«[» ناسيون«

  . شدند محسوب مي» رايش روم مقدس ملت آلمان«جزو نمايندگي  1649سال 

گيري در مورد مالياتها برخوردار  كه نمايندگان تنها گروههاي معيني از مردم بودند و از حق تصميم »نيطبقات فوقا«در فرانسه 

ها و سزكلريها كه در قرن پانزدهم بر  ها، مجاري و باالخره مجمع مشترك مركب از آلماني. ناميدند مي» ملت«بودند، نيز خود را 

  .شد ناميده مي» ه ملتاتحاد س«راند هم  ي روماني امروز حكم مي منطقه

ملت «شد، براي نمونه  ي هر كشور بكار برده مي ي حاكمه افزون براي ناميدن طبقه بطور دم» ملت«اما در ابتداي عهد جديد مفهوم 

به ويژه (براي خود حق دخالت در سياست » ملت اشراف«. در لهستان، مجارستان و به انضمام روحانيون باالرتبه در فرانسه» اشراف

ـ در  اًپرداختند و بدين ترتيب ـ دست كم بخش ماليات نمي اًقائل بودند، اما خود غالب) گيري در مورد مالياتها ارتباط با تصميم در

تمام فشار مالياتها بر دوش آن بود، هر چند كه از  ي خلق قرار داشتند كه عمالً تضاد با از طرفي شاه حاكم و از طرفي ديگر بقيه

  .سرنوشت خود برخوردار نبود كوچكترين حق تعيين
    

  18 ي قرن در فرانسه» ملت«ي  بمثابه [2]»ي سوم طبقه«. 1
   

درك نمود كه برآن بود كه تنها  ]»ملت«[» ناسيون«را براي تعريف مجدد مفهوم » آبه سييه«توان تالش  به دليل وجود همچون تضادي مي

گيري در مورد مالياتها را داشته  پردازد ـ يعني اقشار متوسط و دهقانان ـ بايد حق تصميم نمايندگي آن بخش از مردم فرانسه كه ماليات مي

نماينده نداشتند، طوري كه اين  دهقانان عمالً» ي سوم طبقه«البته در ميان نمايندگان . ناميده شوند» ملت«باشد و بدين ترتيب شايسته است 



بحساب » ملت«توانست خود را جزو  بردگي رهايي نيافته بود، نمي  ي اجتماعي كه مضاف بر اين قبل از انقالب فرانسه هنوز به تمامي از طبقه

  . آمدند بشمار نمي» ملت«بمانند زنان جزو ) خدمتكاران، كنيزان، مزدبگيران و غيره(تر از شهروندان و دهقانان  اقشار پائين. بياورد

گرديدند  ي فرانسه از حق دخالت در سرنوشت سياسي برخوردار  و رايج شدن آن، گروههاي اجتماعي بيشتري در جامعه» سييه«با تعريف نو 

ان با اين، همزم. شد از بخشهاي محدود و متمركز گذر كرده و مشمول بخشهاي هر چه بيشتري از اجتماع » ملت«ي  ـ و بدين ترتيب محدوده

باشند كه  را به ميان كشيد كه بر طبق آن حقوقي وجود دارند كه ماوراي قانون دولتي و مجزا از آن حقوق مي» حق طبيعي«ي  انديشه» سييه«

است  اين تنها ملت» سييه«بر طبق نظريات . اند و بر آن الويت دارند شاه تعيين كرده است؛ حقوق طبيعي پيشتر از حقوق دولتي وجود داشته

  .يد از فرمانرواي حاكم بود به مفهوم خلع اما به كرسي نشاندن اين اصل عمالً. ي تعيين اين حقوق است كه شايسته

   

  )1789(ي سوم چيست؟  طبقه: امانوئل ژوزف سييه
   

ي  نماينده 1788، انقالبي فرانسوي، اصل و نسب از اقشار پائين جامعه؛ )1748ـ  1836(امانوئل زوزف سييه 
تحرير مقاالتي به سود يك ملت متشكل از شهروند برابر حقوق  89/1788اسقف در شهر شارتره فرانسه؛ 

ي  ست وي نمايندگان طبقه؛ به درخوا)اشراف و روحانيون(ي حاكم  ي دو طبقه و بر عليه امتيازات ويژه
شركت داشت،  1791كنند؛ در تديون قانون اساسي سال  اعالم تأسيس مجلس ملي مي 17. 06. 1789سوم در 
 1815ـ  1830ي اولين جمهوري فرانسه؛ همكاري با ناپلئون، كنسول ناپلئون،  عضو هيئت اجرائيه 1799در سال 

             .در بروكسل در تبعيد بوده
 
   

كند و از جانب تنها و تنها يك مجلس قانونگذار واحد  ي يك قانون مشترك زيست مي اي است كه در سايه چيست؟ ملت آن جامعهملت 
اي كه از جانب  ي اشراف حقوق و امتيازات ويژه دارد؛ حقوق و امتيازات ويژه اما آيا اين هم يك واقعيت نيست كه طبقه. شود نمايندگي مي

شوند؟ آيا اين يك واقعيت نيست كه آنها حقوق خود را از حقوق بخش بسيار بزرگي از جامعه  معرفي مي» قوق خوديح«اين طبقه گستاخانه 
بنابراين حتي حقوق شهروندي . شده است اند؟ اين طبقه با اين عملكردش خودبخود از نظم مشترك و قانون همگاني خارج  متمايز ساخته

گيرد، به نحوي  اين طبقه حتي از حقوق سياسي خود به طور ويژه بهره مي... ملت ساخته استاين طبقه از آن يك خلق مستقل در داخل 
حتي چنانچه آنها . كه براي خود نمايندگاني دارد كه خلق به آنها وكالت نداده است و آنها بدين دليل از حقانيت مردمي برخوردار نيستند

نمايندگي اين . كند با نمايندگان مردم فرق مي اًهي است كه نمايندگي آنها اساسآيند، بدي در سالن مجلس با نمايندگان مردم هم گردهم
نخست به دليل منشأ آنها، چون آنها از طرف مردم وكالت و نمايندگي ندارند و دوم به دليل : طبقه با مردم بيگانه است، آن هم به دو دليل
 .كنند از منافع خصوصي طيفي معين دفاع مي ي خلق، بلكه موضوع فعاليت آنها، چون آنها نه از منافع عامه

ي سوم نيست، مجاز نيست خود را  و هر چيزي كه جزو طبقه. شود ي آن چيزي برخوردار است كه ملت ناميده مي ي سوم از همه طبقه
ي  ي همه ت سرچشمهپيش از هر چيزي ملت وجود دارد، مل... ي سوم همه چيز است، ملت است بنابراين طبقه. بخشي از ملت بشمار بياورد

  .قبل و فراي وي فقط حقوق طبيعي وجود دارند. ي وي هميشه قانوني است؛ ملت خود قانون است اراده. چيز است
Sieyés, Emmanuel Joseph: Was ist der Dritte Stand? Essen 1988, S. 34, 80.  
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و ) بسته(از نظر وي ملت يك دولت . ارائه داد» ي ملت واژه«ديگري را از  يك مفهوم كامال1841ًسال اش در  در نوشته» فريدريش ليست«

الگوهاي وي فرانسه و بريتانياي كبير بودند كه در همان . متمركز است با حد كافي از زيربنا و شرايط واحد براي تجارت و گردش پول

جوانب » ليست«. كردند قرن نوزدهم بعنوان واحدهاي بزرگ اقتصادي عرض اندام مي قرون وسطي مسير دولتي تمركزگرا را پيمودند و در

معطوف به تلفيق حقوق » سييه«در اين ارتباط نگاه . از اهميت زيادي برخوردار بودند، را مدنظر نداشت» سييه«كه براي » ملت«سياسي مفهوم 

در » ليست«اما آنچه كه براي . از جامعه، دست كم اقشار متوسط بود و آزاديها با حق دخالت در سرنوشت سياسي بخشهاي هرچه وسيعتري

  .به مناطق مستقل متعددي تقسيم شده بود» صلح وستفالن«زبان در مركز اروپا بود كه بعد از  اولويت قرار داشت وحدت مناطق آلماني

   



  )1841(سيستم ملي اقتصاد سياسي : فريدريش ليست
   

پروفسور در توبينگن  1817ـ  1820و سياستمدار؛ ) اقتصاد ملي(اقتصاددان  ،)1789ـ  1846(فريدريش ليست 
در خدمت كنسولي آمريكا قرار  1830از . اخراج و محكوم به زندان شد؛ به آمريكا مهاجرت كرد 1820، ]آلمان[

وي . شد» انجمن گمرك آلمان«در آلمان و مبلغان  آهن  داشت، وي يكي از مدافعان اصلي ساخت راه
اخذ گمرك براي تقويت اقتصاد ملي در بازار [» گمرك تربيتي«دمكرات و  ي فكري جريانات ليبرال يندهنما
  .باشد مي» سيستم ملي اقتصاد سياسي«همترين اثر وي . آمد بشمار مي] المللي بين

 
   

منابع طبيعي متعدد و همچنين از جمعيت زياد ي سرشار از  پيوسته هم هر ملت عادي از يك زبان و ادبيات مشترك، يك قلمرو وسيع و به... 
اند؛ هنرها، علوم و مراكز آموزشي و آموزش و پرورش  كشاورزي، صنايع، تجارت و كشتيراني در آن بطور يكسان رشديافته.برخوردار است

ي  يگر و نهادها به مردم درجهقانون اساسي، قوانين د. همگاني در آن از همان اعتباري برخوردارند كه توليد مادي از آن برخوردار است
كنند، در خدمت رشد دينداري، اخالقيات و رفاه هستند، در يك كالم سعادت مردم را هدف خود قرار  بااليي از امنيت و آزادي اعطا مي

. اش حفاظت كند ياين ملت قدرت دريايي و زميني كافي در اختيار دارد، براي اينكه بتواند از استقالل دفاع و از تجارت خارج. داده است
اش مستعمره  ي مادي و معنوي چنين ملتي از قدرت تأثيرگذاري بر فرهنگ ملل كمتررشديافته برخوردار است، با مازاد جمعيتش و سرمايه

 ...درست كند و ملتهاي جديدي بسازد
ترين  باشند؛ اينها اساسي عادي مي ي هر مليت جمعيتي بزرگ و سرزميني وسيع و برخوردار از منابع طبيعي مختلف مهمترين وجوه مشخصه

چنانچه  اًملتي كه از لحاظ جمعيت و قلمرو محدود است، مخصوص. باشند شرايط الزم براي آموزش معنوي، رشد مادي و قدرت سياسي مي
يك كشور . وم برخوردار باشدي هنر و عل ي توسعه لخلقه ا هم داشته باشد، تنها قادر است از ادبياتي عليل، از مراكز ناقص] نارايج[زباني ويژه 

در همچون كشوري هر . هاي مختلف توليدي را در داخل حاكميت خودش بطور كامل رشد دهد كوچك هرگز نخواهد توانست شاخه
مزاياي اي با قرباني كردن  گردد و تنها با اتحاد با ملتهاي قدرتمندتر و تا اندازه حمايتي از اقتصاد و صنايع به يك انحصار خصوصي تبديل مي

  ...، حفظ كنداًمليت خودي و به كمك تالشهاي خيلي زياد قادر خواهد گشت، استقالل خود را، آنهم موقت
List, Friedrich: Das nationale System der politischen Oekonomie. Tuebingen 1959, S. 174 – 176.   
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نژاد، زبان، «چون » عيني«آيد؛ اين احساس نيز هر چند توسط مختصات  ملت از طريق احساس تعلق ملي بوجود مي» استوارت ميلجان «براي 

به (بريتانياي كبير » شدن ملت«بدين ترتيب وي . آيد ي مشترك بوجود مي ي نخست از طريق گذشته شود، اما در درجه تقويت مي» دين

  .كند را بعنوان رشد هويتي مشترك ترسيم مي) ه در ايرلندي مرف انضمام اسكاتلند و طبقه

باشد و اين  مهم دخالت سياسي و حق شركت اعضاي ملت در روند سياسي جامعه مي) »ليست«ـ برعكسِ » سييه«همچنين (» ميل«از نظر 

  .شود شمرده مي» ملت«ي اصلي هر  مشخصه

   

  )1861(قيم ي دمكراسي غيرمست مالحظاتي در باره: جان استوارت ميل
   

ي فكري ليبراليسم راديكال،  ، فيلسوف و اقتصاددان بريتانيايي؛ نماينده)1806ـ  1873(جان استوارت ميل 
از جزء به كل و [عضو مجلس عوام، طراح سيستم منطق استنتاج استقرايي و استدالل قياسي  1856ـ  1868

  .باشد مي» سياسياصول و مباني اقتصاد «؛ اثر اصلي وي ]از كل به جزء رسيدن
 
   

سازند، چنانچه اعضاي اين گروه از طريق دلبستگي و همبستگي متقابلي كه بين آنها وجود  توان گفت گروهي از انسانها ملت مي مي... 
ي همچون  اين همان دلبستگي عاطفي است كه بين اعضاي اين گروه و ديگران وجود ندارد؛ بر پايه. دارد به هم پيوند خورده باشند

احساسي اعضاي اين گروه حاضرند با هم همكاري داشته باشند و نه با ديگران و آرزوي يك حكومت را داشته باشند ـ آنهم حكومتي 
تواند منشأهاي  همچون احساس تعلق ملي مشترك مي. گرديده باشد از طرف آنها و يا دست كم بخشي از آنها تشكيل  اًكه منحصر

باشد؛ اشتراك در زبان و دين اين احساس را بطور قطع  ي اين احساس مي نژاد و تبار مشترك سرچشمه اًگاه. مختلفي داشته باشد



برخورداري از يك تاريخ ملي و خاطرات مشتركي كه : ي مشترك سياسي دارد اما بيشترين تأثير را از اين نظر گذشته. كند تقويت مي
مشترك و جمعي، احساس خوشحالي و رنج مشترك كه مربوط به حوادثي  شوند؛ احساس سرافرازي و سرافكندگي از آن استنتاج مي

هيچكدام از اين فاكتورها شرط ضرور نيستند و هيچ كدام از آنها به خودي خود  اًالبته الزام. اند باشند كه در گذشته اتفاق افتاده مي
اين فاكتورها كم باشند، به همان ميزان آگاهي ملي العموم گفت كه چنانچه هر تعداد از  توان علي با اين وجود مي... كافي نيستند

ي تاريخي واحد قادر هستند تحت دولتهاي مختلف  ي معيني نژاد و گذشته زبان و ادبيات مشترك و تا اندازه. ضعيفتر خواهد بود
د اينكه هيچگاه دولت واحد اي كه نام آلماني را برخود دارند، احساس ملي بسيار نيرومندي را پابرجا نگه دارند، آنهم باوجو منطقه
از طرفي ديگر . اي موجود كافي نبوده است نظر كردن از خودمختاريهاي منطقه اند؛ اما اين احساس هيچگاه براي صرف نداشته

يگانگي زباني و ادبي بسيار ضعيفتر و همچنين موقعيت جغرافيايي كه كشور را توسط مرزهاي خيلي واضح طبيعي از كشورهاي ديگر 
توانست در گذشته منشأ حوادث بزرگي باشد كه  سازد، در مردم ايتاليا سطحي از احساس ملي بوجود آورده است كه مي جدا مي

 ...افتند، هر چند كه اين احساس هنوز شكوفا نشده است امروز در برابر چشمان اتفاق مي
Mill, John Stuart: Betrachtungen ueber die repraesentative Demokratie. Paderborn 1971, S. 141 – 142.  
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در سال » ارنه رنو«ي ملي محقق الهيات فرانسوي  ترين توضيحات را در مورد انديشه ترين و عقالني پخته  يكي از) به لحاظ تاريخي ـ سياسي(

، 1871به دليل الحاق الزاس ـ لوترينگن از طرف رايش آلمان در سال : ترين دانشگاه پاريس، داد در سمينار معروفش در سربن، قديمي 1882

كند كه منوط و مشروط به مراجعه به رأي  اي تعريف مي ي مردم اين منطقه انجام گرفته بود، ملت را پديده شده ي بيان بر خالف ارادهكه 

باشد، هر  امروز نيز اين تفكر مبناي قانون تابعيت فرانسه مي. دهند القاعده بر اساس احساس تعلق تاريخي مي موافق شهروندان است، كه علي

     ).خواهد فرانسوي باشد و مي(شود كه در فرانسه متولد شده  آن كس فرانسوي محسوب مي: دت و حدتي كمترچند با ش

   

  )1882(ملت چيست؟ : ارنه رنو
   

پروفسور كالج  1862، خاورشناس، زبانشناس و استاد الهيات و باستانشناس؛ )1823ـ  1892(ارنه ژوزف رنو 
سمينار معروفي در دانشگاه سربن پاريس تحت عنوان  1882در سال  عضو آكادمي فرانسه، 1878فرانسه؛ از 

  .برگذار نمود» ملت چيست؟«
 
   

يكي از آنها به گذشته . سازند دو چيز كه در حقيقت يكي هستند اين روان، اين اصل معنوي را مي. ملت روح و روان است، اصليست معنوي
اي  زيستن، اراده باشد، ديگري توافق كنوني، آرزوي باهم ميراثي غني از خاطرات مي يكي از آنها تملك مشترك. تعلق دارد، ديگري به حال

بنابراين ملت يك ... اند ناپذير دريافت كرده ي تقسيم است براي زنده نگهداشتن اين ميراث، ميراثي كه همه آن را بطور كلي و به شيوه
اند و حاضر به جانفشاني  باخته ربانياني است كه در گذشته در راه آن جاني ق اجتماع بزرگ برخوردار از همبستگي است، اجتماعي كه ثمره

شرط آن يك گذشته است، اما با اين وجود خود را در زمان حال نيز بطور خالصه در يك امر واقع و مسلم بازيافته است؛ اين  پيش. هستند
 .كند موجوديت يك ملت در رفراندوم هرروزه تبلور پيدا مي. ي زندگي مشترك اي است براي ادامه امر واقع توافق، آرزوي به زبان آمده

. جاي آنها را به احتمال قوي كنفدراسيون اروپا خواهد گرفت. يابند اند و يك بار هم خاتمه مي آنها يكبار شروع كرده. ملتها جاوداني نيستند
كه اين ملتها موجوديت خود را داشته باشند، آري، در حال حاضر خوب است . كنيم اما اين قانون قرني نيست كه ما در آن زندگي مي

رفت، چنانچه در جهان تنها يك قانون و يك سرور  اين آزادي از بين مي. است وجود آنها متضمن آزادي . وجود آنها حتي ضروري است
  ...داشت وجود مي

مع بزرگي از انسانهاي صاحب عقل سالم و قلب گرم يك تج. كوهها ي نژادش است، نه زبانش، نه دينش و نه مسير رودها و رشته انسان نه برده
به همان ميزان كه اين تعهد و آگاهي اخالقي توسط قربانياني كه جانهاي . كند كه ملت نام دارد و تعهد اخالقي درست مي  نوع آگاهي

  . خود را فداي اجتماع كردند، به اثبات برسد، اين ملت مشروعيت ماندن، حق زيستن پيدا خواهد نمود
كند، به همين خاطر رشد تحقيقات تاريخي  اشتباه تاريخي ـ نقش بزرگي هنگام تشكيل ملت بازي مي: فراموشي ـ و من ميل دارم حتي بگويم

كند كه هنگام تشكيل ساختارهاي سياسي ـ حتي  بار گذشته را رومي حوادث خشونت تفحصات تاريخي عمالً. اغلب براي ملت خطرناك است
وحدت شمال و . گيرد ي بيرحمانه انجام مي وحدت هميشه به شيوه. اند اند ـ اتفاق افتاده ياسي كه عواقب مثبت داشتهآن ساختارهاي س



ترين اتحاد ملي و ارضي تاكنوني  شاه فرانسه كه براي فرانسه موفق. يك سده جنگ فنابخش و ترور بوده است اًي تقريب جنوب فرانسه نتيجه
ملتي كه خود وي ساخته، او را نفرين . دهد انچه آن را از نزديك نظاره كنيم، اعتبار خود را از دست ميرا به ارمغان آورده است، چن

. كنند ي افراد آن با هم اشتراكاتي دارند، از جمله اينكه چيزهايي را فراموش مي البته اين جزو طبيعت هر ملتي است كه همه... كند مي
. 08. 1572در [» وعام شب برتاالمه قتل«است، و هر فرانسوي بايد » ويزگويي«يا » الوني«، »يي ندهبورگو«داند كه آيا وي  هيچ فرانسوي نمي

باشد كه در يك  بنابراين ملت مدرن محصول تاريخي يك رشته از واقعيات مي... و كشتار قرن سيزدهم را در جنوب فراموش كرده باشد] 24
ي  بزودي وحدت به واقعيت گرائيد؛ در مورد فرانسه توسط يك سلسله] ر بخشي از اروپادر ادامة همين روند بود كه د. [كند مسير سير مي

ي رايج و  ي استانها و مناطق آنها و در مورد ايتاليا و آلمان از طريق انديشه سلطنتي، در مورد هلند، سويس و بلژيك از طريق خواست و اراده
  ...همگاني در ارتباط با ضرورت وحدت

Renan, Ernst: Qu’est-ce qu’une nation? Paris 1882. In: Vogt, Hannah (Hrsg. Und Uebers.) : Nationalismus gestern und 
heute, Opladen 1967, S. 138 - 143 
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را در مقابل ) آلماني اًمخصوص(وي با اين اصطالح اجتماعهاي زباني و فرهنگي  .است» ملت فرهنگي«مفهوم » كاشف» «فريدريش ماينكه«

كرد كه جداسازي شفاف اين  داد، در عين حال كه تأكيد مي قرار مي) فرانسه، بريتانياي كبير(اروپاي غربي ] »دولتـ  ملت«[» دولتي ملتهاي «

  .كنند نيزچنين مي كنند و معموالً توانند در هم تداخل پيدا  دو مقوله از همديگر ممكن نيست و ملت فرهنگي و ملت دولتي مي

   

  )1907( وطني و دولت ملي جهان: فريدريش ماينكه
   

اثر اصلي  1908، مورخ، پروفسور در استراسبورگ، فرايبورگ و برلين؛ سال )1862ـ  1954(فريدريش ماينكه 
را منتشر » ي تاريخ مجله«همچنين وي . منتشر نمود» وطني و دولت ملي جهان«خود را تحت عنوان 

و بعد از ] فاشيسم آلماني[سوسياليسم  وي از نظر سياسي ليبرال و مخالف سرسخت ناسيونال. كرد مي
نگاري آلمان در قرن  ماينكه تأثير زيادي بر تاريخ. جنگ جهاني دوم اولين رئيس دانشگاه آزاد برلين بود

  .بيستم نهاد
 
   

اند و  اوليه، جوامع زيستي بزرگ و قدرتمندي از انسانها هستند كه از نظر تاريخي در پي يك پروسة طوالني پديد آمدهملتها، در نگاه ... 
محل سكونت مشترك، تركيب خوني مشترك و مشابه، زبان مشترك، زندگي ... اند و دستخوش تغيير و تحول بوده  بطور الينقطع در حركت

توانند مباني يا مشخصات يك ملت  ي اينها مي رك و يا فدراسيوني از دولتهاي همنوع ـ همهمعنوي مشترك، چهارچوب يك دولت مشت
آنچه . ي اين خصائص را با هم داشته باشند باشند، اما اين بدان معنا نيست كه هر كدام از ملل براي اينكه بتوان آنان را ملت ناميد بايد همه

توان  ملتها را مي... ي طبيعي است كه توسط نسبت خوني بوجود آمده است ر باشند يك هستهاز آن برخوردا اًكه بايد آنها در بين خود حتم
شده بنا شده  تجربه اًي فرهنگي مشترك ي نخست براساس تملك و پيشينه ي اول در درجه دسته. به ملتهاي فرهنگي و ملتهاي دولتي تقسيم نمود

زبان همگاني، ادبيات مشترك و دين . تاريخ سياسي مشترك و قانون اساسي ي ي دوم به ويژه بر اساس نيروي متحدكننده است، دسته
اما مواردي بيشترند كه در ... دارند سازند و پابرجانگه مي مشترك مهمترين و مؤثرترين كاالهاي فرهنگي هستند كه يك ملت فرهنگي را مي

 اًاند، و در مواردي اين فاكتورها زبان و ادبياتي مشتركي را اساس آنها تأثيرات و منافع سياسي در خدمت تشكيل زبان و ادبيات مشترك بوده
توانيم از درون ملت فرهنگي و ملت  بنابراين چنانچه نمي... تنگاتنگ است اًي دين، دولت و مليت نيز غالب همچنين رابطه. اند بوجود آورده

چون در چهارچوب يك ملت دولتي . توانيم انجام دهيم ن نيز نميدولتي را با شفافيت و وضوحي كامل از هم تميز دهيم، اين كار را از بيرو
توانند شهروندان ملتهاي فرهنگي مختلفي زندگي كنند؛ از طرفي ديگر يك ملت  دهد ـ مي ي سويس نشان مي واقعي ـ همانطور كه نمونه

في زندگي كنند، به اين معني كه مردمان ي ملت بزرگ آلمان نشان داده ـ ملتهاي دولتي مختل تواند ـ همانطور كه نمونه فرهنگي مي
خواهند  آگاهانه مي اًشوند و يا غالب كنند و با آن ملت مي ي خود تبديل مي كشورهايي كه احساس مشترك سياسي را به ويژگي برجسته

 ...اهند ماندبشوند در عين حال ـ مسئله را بخواهند يا بدانند و يا نه ـ جزو آن ملتهاي بزرگتر و وسيعتر فرهنگي باقي خو
Meinecke, Friedrich: Weltbuergertum und Nationalstaat. Muenchen/Berlin 1919. S. 1 – 7.  
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اينكه اصل  ديد، مفهوم و جايگاه ملت را تعريف كند، بدون دمكراسي در ابتداي قرن بيستم خود را در برابر اين وظيفه مي سوسيال

كرد، اين  ارائه داد، صدق مي» ملت ، كسي كه تعريف زير را از »اوتو باور«آنچه كه عالوه بر اين براي . دار سازد انترناسيوناليسم را خدشه

برابر هر چند فاقد (كرد، به همين دليل همزيستي مليتها و فرهنگهاي  مجارستان زندگي ميـ  مسئله بود كه وي در كشور چند خلقي اتريش

، بلكه قبل از )»نژادي«يا (را نه از منظر فرهنگي » ملت«به همين جهت وي . كرد مختلف را از خيلي لحاظ مدرن و مترقي ارزيابي مي) حقوق

 ي امري شده است، آن هم بمثابه واقعيت تجربه اًباشد مطمئن آنچه كه در اين تعريف انقالبي مي. كرد ي تاريخي تعريف مي هر چيز از زاويه

  .باشد تك افراد مي اش دانش تاكنوني تك ذهني كه شالوده
   

  )1907( ي ملي و سوسيال دمكراسي مسئله: اتو باور
   

ي اتريشي، رهبر فكري و تئوريسين اصلي ماركسيسم  ، سياستمدار و نويسنده)1881ـ  1938(اتو باور 
ي مجلس رايش، بعنوان وزير  ، نماينده»ي كارگران روزنامه«و » رزم«هاي  ، سردبير نشريه[3]اتريشي

ي اتريش از يك راه حل راديكال ملي، انحالل مجارستان ـ اتريش و الحاق  مشاور در وزارت امورخارجه
به  1934, كرد و در تدوين قانون اساسي اتريش سهيم بود آلمان به رايش آلمان دفاع مياتريشِِ 

  .به فرانسه گريخت 1938و   چكسالواكي
 
   

سازد را  سازد و آن را از ملل ديگر متمايز مي ي آن ويژگيهاي جسمي و روحي هر ملت كه احاد اين ملت را به هم مرتبط مي ما مجموعه... 
 . تراز نيستند اما اين مجموعه خصائل متعدد هم. ملي ناميديم] تخصوصي[كاراكتر 

ي شناخت بعنوان  اين اراده و تمايل در پروسه. رود ي هر ملت جزو خصوصيت ملي آن بشمار مي چگونگي شكلگيري و سمتگيري اراده اًيقين
اگر يك : كند ع معيني از آنها را انتخاب و برداشت ميشده تنها نو هاي تجربه يابد، حواسي كه از ميان انبوه پديده حواس جمعي تبلور مي

گردند، اگر يك محقق  هاي مختلفي به وطنشان برمي و تجربه  آلماني و يك انگليسي، هر دو به يك سفر معين و واحد بروند، آنها با اندوخته
اين اراده . اين تحقيقات مختلف خواهند بود آلماني و يك محقق انگليسي بخواهند در مورد يك موضوع واحد تحقيق كنند، روشها و نتايج

هاي مختلفي  يك آلماني و يك انگليسي در يك موقعيت و وضعيت برابر به شيوه: يابد گيري انسانها تبلور مي تري در تصميم به طور بالواسطه
  ...عمل خواهند كرد

مفاهيم و تصورات مختلف از حق و ناحق، : مشخص است كه ملتهاي مختلف ابزارها و مالكهاي مختلفي براي تصورات خود دارند
  ... اخالقي، نجابت و قباحت، در مورد زيبايي و زشتي، در مورد دين و علم ديدگاههاي مختلفي در مورد اخالق و بي

ي ويژگيهاي جسمي و  ي نخست به معني مجموعه خصوصيت ملي در درجه. رسيم بدين ترتيب ما به مفهوم تنگتري از خصوصيت ملي مي
ي  باشد، اين واقعيت است كه يك محرك و انگيزه وسوي اراده و تمايل آنها مي تنوع در سمت اًحي خاص يك ملت نيست، بلكه صرفرو

كننده براي اين  البته تعيين. گردد شود، يك وضعيت بيروني واحد تصميمات مختلفي را موجب مي واحد باعث حركتهاي مختلفي مي
كرده است و يا تنوع در ويژگيهاي جسمي است كه هر ملت در  وسوي اراده، تنوع تصوراتي است كه اين ملت كسب گوني در سمت گونه

  .اش براي ماندن در خود پرورانده است مبارزه
آيد و سوال را به اين ترتيب پاسخ داديم كه عاملهاي تأثيرگذار يكسان،  سپس ما سوال كرديم كه چگونه اين اشتراك خصائل بوجود مي

  .تعريف كرديم] سرنوشتان اجتماع هم[ود كه ما ملت را چون اشتراك در سرنوشت چنين ب. شوند يكساني در كاراكتر را باعث مي
چون اشتراك در سرنوشت به ... تر تعريف كنيم، چه اشتراك به معني تشابهت نيست سرنوشت را دقيق در اين مرحله بايد مفهوم اشتراك در

ي مدام با يكديگر و تأثير متقابل آنها  يك سرنوشت در رابطهكردن مشترك  معني تحميل يك سرنوشت يكسان نيست، بلكه به مفهوم تجربه
مشترك بخاطر آن است كه اشتراك در سرنوشت، يعني ملت   كردن مشترك سرنوشت و رنج نه يكساني در سرنوشت، بلكه تنها تجربه... است
ي اشتراك در سرنوشت  خصوصيات زائيدهتوان نه چون يكسان بودن در سرنوشت، بلكه اشتراك در  بنابراين ملت را مي... سازد را مي

آورم؛ و با  با انسانهايي كه در ارتباط تنگاتنگ هستم، يك زبان مشترك بوجود مي. اين همچنين تعريف زبان است براي ملت. تعريف نمود
  ...انسانهايي كه زبان مشترك دارم در ارتباط تنگاتنگ هستم

Bauer, Otto: Die Nationalitaetenfrage und die Sozialdemokratie. Wien 1907, S. 95 - 97  
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در همان ابتدا ديدگاهي در مورد ملت و دولت ملي داشتند كه با ديدگاه اكثريت نويسندگان  1840ي قبل از  سوسيالستهاي اوليه در فرانسه

پرستي و  يابد، اثري كه ملت، آگاهي ملي، ميهن وضوح مي» مانيفست كمونيستي«ويژه در  اين تفاوت به. غيرسوسياليست در تضاد قرار دارد

) شوند ي تاريخ سلب قدرت مي داران و طبقات متوسط و باال كه در مسير حركت آينده يعني سرمايه(گرايي را خصوصيات بورژوازي  ملي

بقه، بلكه همچنين به ميزان زيادي بدون دولت ملي، در هر حال بدون يك ط ي بي ي بشريت را نه تنها در يك جامعه كند و آينده قلمداد مي

  .بيند ي ناسيوناليستي مي جامعه
   

  )1848( مانيفست حزب كمونيست: كارل ماركس و فرديريش انگلس
   

ي اين  ، فرزند صاحب يك كارگاه ريسندگي بود، بعدها خود انگلس اداره)1820ـ  1895(فريدريش انگلس 
ي قانون  طرفداران انديشه[ [4]همكاري با كارل ماركس، اون و چارتيستها 1842رعهده گرفت، كارگاه را ب

ي كارگر انگليس  ي طبقه اي در باره را شروع كرد، براي سوسياليسم علمي يك اثر پايه] اساسي در انگليس
  .را تدوين نمود» مانيفست كمونيستي«با همكاري كارل ماركس  47/1848نوشت، در 

ترك يهوديت و ملحق شدن به  1824، فيلسوف و سياستمدار آلماني، )1818ـ  1883(كارل هاينريش ماركس 
راينيشه «ي  سردبير روزنامه 1842پروتستانتيسم، تحصيالت حقوق در بن و برلين، شاگرد هگل، 

ي اپوزيسيوني عام در كلن بود، از طريق انگلس با اقتصاد ملي انگليس آشنا  كه يك روزنامه» تسايتونگ
را نوشت كه در ابتداي انقالب » ستيمانيفست كمونيس«نويس انگلس  بر اساس پيش 1848شود،  مي
ي يك جمهوري  ماركس از انديشه. اي به دنبال نداشت آلمان انتشار يافت، اما تأثيرات بالواسطه 49/1848

  . كرد ي ارتجاعي دفاع مي ي مشترك دولتي وقت آلماني بر عليه روسيه واحد آلماني و از مبارزه
 
   

تواند از آنها چيژي را كه  كسي نمي. كارگرها وطن ندارند. خواهند وطن را، مليت را ملغي كنند آنها مياند كه  به كمونيستها اتهام زده... 
اين خود يك . ي ملت بنياد نهد ي ملي ارتقاء داده و به مثابه پرولتاريا بايد ابتدا سيادت سياسي را به كف آورد، خود را به طبقه. ندارند، بگيرد

با رشد بورژوازي، با آزادي تجارت و بازار جهاني، با هم . فهمد به همان معنايي نيست كه بورژوازي آن را مي امر ملي است، هر چند كه اين
كسب قدرت و . روند شكل شدن توليد صنعتي و به تناسب آن با تغييرات شرايط زندگي، ترشحات ملي و تضادهاي خلقها پيوسته از بين مي

حركتهاي متحد دست كم كشورهاي متمدن يكي از اولين شرايط رهايي . كند ز هم بيشتر محو ميحاكميت سياسي توسط پرولتاريا آن را با
بدليل . شود، استثمار ملت توسط ملت نيز محو خواهد شد به همان ميزان كه استثمار فرد از فرد از ميان برداشته مي. باشد پرولتاريا مي

 ...ي ملتها بر عليه يكديگر از بين خواهد رفت ي خصمانهگير تضادهايي كه طبقات در داخل خود ملت دارند، جبهه
Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin 1958, S. 29. f.  
 
   

       
ريزي  به رهنمود لنين پي 1913مفهوم ملت استالين است كه سال » باور«و » ماينكه«تر ـ و با بغرنجي خيلي كمتر ـ از مفهوم ملت  بسيار تنگ

ملت محصول يك روند تاريخي است و ناميدن آن به عنوان ملت مستلزم وجود مشخصاتي است كه بر طبق آن جوامع زباني كه از : كرد

ش بزرگ از طرفي ديگر استالين با رد عنصر نژاد در تعريف ملت در تضاد آشكار با بخ. توان ملت ناميد دولت خود برخوردار نيستند را نمي

اي به مواضع ماترياليسم تاريخي نشان  كند و هيچ تكيه را طرح مي» رنه«و » ميل«مواضع  اًگيرد، بخش نويسندگان معاصر خود قرار مي

  .دهد نمي
   
      )1913( ي ملي ماركسيسم و مسئله: استالين. و. ژ
   

ي حزب سوسيال دمكرات كارگري روسيه،  عضو كميته 1901، از )1879ـ  1953(ژوزف ويساريونويچ استالين 
ي حزبي  عضو كميته مركزي بلشويكها شد، روزنامه 1912چندين بار به سيبيري تبعيد شده،  1903از سال 

به  1916وين دستگير و تا سال در  1913» ي مليتها مسئله«را بنياد نهاد؛ بعد از تحقيقات در مورد » پراودا«
تا  1917ريزي و پيشبرد انقالب اكتبر روسيه داشت؛ از  اي در طرح كننده سيبري تبعيد گرديد؛ سهم تعيين

ي مليتها را داشت، هنگام بيماري لنين تداركات الزم براي كسب  سمت كميسارياي خلق براي مسئله 1923
شد؛ بعد از مرگ لنين مخالفان و رقباي ) بلشويك(يه دبير كل حزب كمونيست روس 1922قدرت را ديد؛ 



و دادگاههاي نمايشي از ميان برداشت و اتحاد جماهير شوروي را به يك » پاكسازي«خود را از طريق 
  .سيستم تماميتگرا بسط داد

 
   

ملت كنوني ايتاليا از . اي نيست قبيلهاين اشتراك اشتراك نژادي يا . ملت قبل از هر چيز يك اشتراك است، يك اشتراك معين از انسانها
ها، جرمانيها و غيره بوجود  ها، روميها، بريتانيايي ملت فرانسه از گالي. ها، جرمانيها، اتروسكيها، يونانيها، عربها و غيره تشكيل شده است رومي

بنابراين ملت . اند هاي مختلفي بوجود آمده قبيلهكند كه از نژادها و  ها و غيره نيز صدق مي ها، آلماني اين مسئله براي انگليسي. آمده است
گرفته  شكل اًملت يك اشتراك پايدار تاريخ. شكل گرفته است اًاي نيست، بلكه اشتراكي از انسانهاست كه تاريخ يك اشتراك نژادي و قبيله

بديهي . يابد فرهنگ مشترك تجلي ميي اشتراك در زبان، قلمرو سياسي، زندگي اقتصادي و سرشت فيزيكي كه در  است، آن هم بر شالوده
اينجا بايد تأكيد شود كه هيچ ... ي تاريخي تابع قانون تغييرات است كه تاريخ، آغاز و پايان خود را دارد است كه ملت نيز چون هر پديده

يكي از اين ويژگيها كم باشد، اما چنانچه حتي . كدام از مشخصات نام برده براي ناميدن يك اجتماع بعنوان يك ملت به تنهايي كافي نيستند
وجود داشته باشند، بدون اينكه بتوانيم » كاراكتر ملي«توان تصور كرد كه اجتماعاتي از انسانهاي با  مي. اين ملت ديگر ملت نخواهد ماند
باشند، زبانهاي مختلفي  چنانچه آنها از لحاظ اقتصادي جدا از هم باشند، در كشورهاي مختلفي پراكنده بگوييم كه آنها ملت هستند، مثالً

كند كه  اين امر براي نمونه در مورد يهوديهاي روسي، گاليسيايي، آمريكايي، گرجستاني و يهوديهاي كوهي صدق مي. صحبت كنند و غيره
و باالخره نروژيها و . ي درياي شرق نيز معتبر است اين مسئله براي آلمانيها و لتوانيهاي منطقه. دهند به اعتقاد ما يك ملت واحد را تشكيل نمي
ي مشخصات  تنها اگر همه. گويند، اما يك ملت نيستند، چون از ويژگيهاي ديگر برخوردار نيستند دانماركيها به يك زبان واحد سخن مي

 ...آيد وجود داشته باشند، يك ملت بوجود مي اًنامبرده متفق
Stalin, Joseph Wissarionowitsch: Marxismus und nationale Frage. In: ders. Werke, Bd. 2, Berlin 1950, S. 268, 272.  
 
   

         
سابق انتشار يافت و در آن مفاهيم رسمي سياسي و » جمهوري دمكراتيك آلمان«در  1985ست كه در سال  كتابي» فرهنگ كوچك سياسي«

كند، به اين معني كه ملت يك  بر مبناي ماترياليسم تاريخي تعريف مي را كامالً» ملت«اين كتاب مفهوم . تاريخي تعريف و تبيين شدند

ملت بستر . ي از نظر تاريخي ضروري است كه در مسير حركت بشريت به سوي سوسياليسم و كمونيسم پيوسته در حال تكامل است پديده

ي پاياني تاريخ بشريت به كمونيسم مبدل خواهد  مرحلهكند و اين نيز در  جا براي سوسياليسم باز مي اًداري است كه ضرورت شكوفايي سرمايه

تحول  اًملت در تمام اين مراحل تاريخي از اهميت بسزايي برخوردار است و از طريق رشد واال و نزديكي به مليتهاي ديگر ماهيت. گرديد

 .محصول اين روند تكاملِ تاريخي ملتها، ادغام آنها در هم خواهد بود. كيفي پيدا خواهد كرد
   

 

   

 )1985( فرهنگ كوچك سياسي
   

  
در روند تكامل جامعه دو نوع بنيادي از ملت ... داري و كمونيستي است ي سرمايه ملت شكل ساختار و تكامل جامعه در صورتبندي جامعه

مبناي اقتصادي آن . استداري  ي سرمايه ملت كاپيتاليستي شكل سير و تكامل جامعه. ملت كاپيتاليستي، ملت سوسياليستي: اند بوجود آمده
ناپذير تقسيم شده و مملو از مبارزات طبقاتي و تنشهاي  باشد، به همين جهت نيز اين جامعه به طبقات آشتي ي توليد كاپيتاليستي مي شيوه

تواند  دارد، ميتا زماني كه كاپيتاليسم در راه رشد گام بر... باشد ي اين نوع ملت بورژوازي مي كننده نيروي رهبري. باشد اجتماعي مي
ي ملت را نيز بگشايد، و بورژوازي قادر خواهد بود نمايندگي ملت را برعهده داشته باشد، چون به ميزان زيادي منافع اين  دورنماي توسعه

انحصاري  داري داري، كه امپرياليسم نام دارد، تضادهاي ملت با سرمايه ي افول سرمايه اما در مرحله. طبقه با ملت در انطباق خواهد بود
ي كارگر براي از ميان برداشتن امپرياليسم و بناي  ي انقالبي طبقه تكامل بعدي ملت از مبارزه... غالب پيوسته ژرفش پيدا خواهد نمود

 اين طبقه از طريق انقالب سوسياليستي و ساختن يك... كند ي كارگر منافع واقعي ملت را نمايندگي مي طبقه. ناپذير است سوسياليسم جدايي
واال از اجتماع و اشتراك  اًي سوسياليستي مباني وجودي ملت را تغيير داده، به آن ماهيت نوين بخشيده و از اين طريق يك نوع كيفيت جامعه

. سازد نوي با ديگر ملتها برقرار مي ملت سوسياليستي در همان حال مناسبات كامالً... شود كند كه ملت سوسياليستي ناميده مي ملي خلق مي
باشند، درحاليكه فاكتور  نما مي داري خصومت، تالش براي سركوب، فريب و سوءاستفاده و استثمار خلصت مناسبات بين ملتهاي سرمايه در

ملت سوسياليستي و مناسبات ملي در سوسياليسم . باشد كننده در روابط ملتهاي سوسياليستي با هم اصل انترناسيوناليسم پرولتري مي تعيين



ي روند تكاملي  در اين رهگذر با ادامه. كنند المللي كسب مي خود را از طريق تأثيرات متقابل سياستهاي ملي و بينويژگي و سرشت 
ي  ي اين روند يك جامعه در خاتمه  .يابد ي انترناسيوناليسم نيز رشد مي سوسياليسم رشديافته و گذر آن به كمونيسم وزن و اعتبار ويژه

در صورتبندي اجتماعي كمونيستي نيز دو گرايش در سير ملت و روابط ملي . يستي برابر حقوق پديد خواهد آمدالمللي از ملتهاي سوسيال بين
تازه به خود  اًي سوسياليستي ماهيتي كيفيت باشند و در جامعه داري مي ي سرمايه كنند كه حاصل گرايشات نامبرده در جامعه عرض اندام مي

جانبه و مدام ملتها به همديگر با اين نتيجه  گرايش به نزديكي همه. 2ي ملت؛  طريق شكوفايي پيوسته گرايش رشد آزاد ملي از. 1: گيرند مي
 ...اي دور در هم ادغام و ذوب خواهند شد كه آنها در آينده

Kleines politisches Woerterbuch. Berlin 1985, S. 632 – 636. 
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ي اول قرن  ي ملي، آنطور كه در آلمان نيمه ي نمادين انديشه سوسياليسم بود ـ اما نماينده ماكس هيلدبرت بوم ـ هر چند كه مخالف ناسيونال

» دولت] در[ملت «به مخالفت برخواست و مفهوم ملت را به » ماينكه«وي با مفهوم ،ملت فرهنگي . شود بيستم اشاعه پيدا كرد، محسوب مي

ي همبستگي استوار  ـ بر انديشه» رنو«و » ميل«از همديگر ـ به مانند » ملت«و » خلق«وي تالشش را براي جداسازي مفاهيم . د ساختمحدو

بسط داد » سازي بخشهاي اسير ماندة خلق رهائي«ي  ، يعني انديشه»اردنتا«با مفهوم ) با پذيرش تفكرات ناسيوناليستي ايتاليايي(ساخت، اما آنرا 

موجب آن بخشهايي از خلق كه به دولت ملي همزبان تعلق ندارند بايد به آن بپيوندند، چه كه جايگاه تاريخي خود را تنها در اتحاد با كه به 

زبان اروپا در يك آلمان  اقليتهاي آلماني) آميز حتي خشونت(گر ادغام  قراوالن توجيه بدين ترتيب وي يكي از پيش. توانند پيدا كنند آن مي

  .رود شمار ميبزرگ ب
   

  ) 1932(خلق مستقل : ماكس هيلدبرت بوم
   

ي  ، مطالعه»خلقي«ي تفكرات  ي آلماني، مبتكر بخشهاي عمده ، نويسنده)1879ـ  1943(ماكس هيلدبرت بوم 
رئيس انستيتو مطالعات  1934هاي حماسي قرون وسطي در ادبيات آلماني را رشد داد و تا سال  افسانه

  .ي آموزش عالي علوم سياسي آلمان در برلين بود مؤسسه مرزي در مرزي و برون
 
   

ي اصلي مردم قلمروش را تشكيل  كند كه توده اي از انسانها اعمال حاكميت مي اش، بر مجموعه اساسي نظر از شكل و قانون هر دولت، صرف
هاي خيلي دور  از گذشتهاً اكميت را غالباين دولت خواهان حاكميت مستمر است و حق اعمال اين ح. باشند ي آن مي دهند و تبعه مي

المللي امري پذيرفته شده است و مبناي قانون  چنين مناسباتي امروزه از نظر همة شهروندان و همچنين از نظر حقوق بين. كند استنتاج مي
يافته است، در زبان متعارف چنين تبعيتي كه در اشتراك در سرنوشت و قانون آن دولت تجلي ... دهد تابعيت هر كشوري را تشكيل مي

هر ملتي بر طبق . كنيم را رد مي» ملت فرهنگي«و » ملت دولتي«متداول شده بين  اًما جداسازي اخير... شود ناميده مي» خلق«مردم 
از . يابيم ميكننده ن ما همچنين ظاهرگرايي دولتي در مفهوم فرانسوي و اروپاي غربي ملت را قانع. باشد طبيعت و ذات خود، ملت دولتي مي

اي است براي خلق دولتي ـ همچنين در كشور چند خلقي ـ ، و نه معادل آن خلقي  شده نظر ما، ملت نه اصطالح از لحاظ دمكراتيك پااليش
باشد كه در عنصر  مقصود ما از ملت خلقي مي. دهد باشد كه در دولتهاي به اصطالح ملي كنوني اكثريت كم يا بيش مهمي را تشكيل مي مي
براي نمونه حتي قبل از جنگ . خود را به همين منظور بازسازي نموده است... درت سياسي به يك واحد مملو از اراده تكامل پيدا كرده و ق

برعكس، . آمد آورد، جزو ملت ايتاليا بشمار مي نيافته به حساب مي زباني كه خود را بخشي از خلق ايتاليايي رهائي ايتاليايي  نيز اتريشي 1914
ي كشور محل سكونتش بر عليه آلمان در جنگ  برايش فرقي نكند كه در جبهه  زباني كه ـ اگر بخواهيم بيرحمانه سخن بگوئيم ـ لمانيآ

باشد كه تعلق به يك ملت و در عين حال همبستگي ملي به  مقصود از اين گفته اين مي. توان جزء ملت آلمان بشمار آورد كند، نمي شركت 
ي اصلي خود خلق دولتي  ملت در هسته... ي دولتي و نه به اميد تشكيل آن در آينده وابسته است نه به يك مجموعه اًالزاممعني واقعي كلمه 

آيند كه بدون تعلق رسمي به كشور مادري با  همچنين آن خارجياني جزو ملت به حساب مي... است كه موجود است يا بوجود خواهد آمد
دانند، آن هم بدون آنكه با اين كار  ي خود مي ي آن را سرنوشت و اراده ار دارند و سرنوشت و ارادهآن در يك شرايط احساسي ويژه قر

 ...قانون كشور متبوع خود را زيرپا بگذارد اًضرورت
Boehm, Max Hildebert: Das eigenstaendige Volk. Darmstadt 1965, S. 30 f. 35 f. 
 
   



             

داد، در حاليكه از  قبل از هر چيز نژاد هسته و عنصر اصلي ملت را تشكيل مي) فاشيسم(سوسياليسم آلمان  ريزي مباني تئوريك ناسيونال در پي

ي فاشيسم وي دولت ملت خود  در نظريه. باشد ي ملت مي گذار فاشيسم ايتاليايي، دولت است كه بوجود آورنده ، پايه»بينوتو موسوليني«نظر 

    .سازد، دولت همان هوشياري ذاتي ملت است ميرا 
   

  )1932( مباني نظري فاشيسم: بنيتو موسوليني
      

به عضويت حزب سوسياليست در آمد، خبرنگار و ناشر  1900، معلم، سال )1883ـ  1945(بنيتو موسوليني 
، ]»پيش به سوي«به معني [» !آوانتي«چند روزنامه، از جمله ارگان حزب سوسياليست ايتاليا به نام 

وي موفق گرديد . بعدها به خاطر اينكه خواستار شركت ايتاليا در جنگ شد،ه بود، از اين حزب اخراج شد
وزير يك  نخست 1922. اي تبديل كند را به يك جريان توده» حزب فاشيسم ملي«حزب خود به نام 

شروع به  1925از سال . يسر گرديداين امر در اتحاد با صنايع سنگين و نظاميان م. ي ائتالفي شد كابينه
در رأس آن ) رهبر(» دوكه«گرا نمود كه خود بعنوان  حزبي و يك دولت تماميت بناي يك ديكتاتوري تك

ي  و در جنگ دوم جهاني در جبهه) »روم ـ  محور برلين «(وي با هيتلر يك قرارداد منعقد كرد . قرار گرفت
عزل و دستگير گرديد، اما توسط چتربازان آلماني از زندان از سوي پادشاه  1943وي . آلمان شركت نمود

هنگام فرار به سويس از طرف مبارزان  1945را بنياد نهاد و سال » جمهوري سالو«وي . رهائي يافت
  . شد ايتاليايي دستگير و كشته 

 
   

نگاري  ي روزنامه گرايي كه پايه مكتب طبيعت ي قديمي ملت دولت را بر طبق نسخه. واالترين شخصيت ملتي است كه با دولت يكي باشد... 
شود؛ دولتي كه به خلق  ملت است كه توسط دولت ساخته مي! برعكس. آورد باشد، بوجود نمي دولتهاي ملي بوجود آمده در قرن بيستم مي

هستي خود كه در ادبيات و حق استقالل هر ملتي از آگاهي در مورد . بخشد درك اتحاد اخالقي، اراده و به همين دليل هستي واقعي مي
گردد، بلكه از يك فعاليت  منتنج نمي شود، از يك وضعيت اتفاقي و با ادعاي عريان بوجود آمده كه اصالً شود، استنتاج نمي آلها يافت مي ايده

است؛ دولت به ي دولت همين ج شود؛ سرچشمه ي سياسي براي عمل و براي تعيين آزادي عمل خويش استدالل مي آگاهانه، از يك اراده
ي دولت يك واقعيت اخالقي است كه وجود  ملت به مثابه. ي عام اخالقي بطور الينقطع خالق قانون است ي تبلور خواست و اراده مثابه

 .از حركت افتادنش به معني مرگش است. دارد و در حيات است
تك افراد را به شكل قوانين و از طريق ارزيابي حيات  ي تك كند و ميل و اراده به همين جهت دولت نه تنها اقتداريست كه حكومت مي

نشاند، آن هم به اين ترتيب كه سبب  ي خود به بيرون را نيز به كرسي مي بخشد، بلكه همچنين آن نيرويست كه اراده معنوي عينيت مي
ناپذيري  ز طريق عملكرد عموم برگشتاقتداريست كه ا. شود كه دولتهاي ديگر وي را به رسميت بشناسند و براي وي احترام قائل شوند مي

ي ضمني به امكانات  نيز است، حتي اگر از طريق اشاره  ي ارضي بنابراين دولت همچنين سازمان و توسعه. رساند رشد دولت را به اثبات مي
شناسد و خود  وديتي نميي انساني مقايسه كند كه در سير تكاملي خودش محد تواند خود را با اراده چنين است كه دولت مي. موجود باشد

  ...سازد را از طريق اثبات نامحدود بودن خويش عملي مي
  ...دهد دولت زندگي كوتاه آحاد خود را از طريق تجلي بخشيدن به آگاهي و هوشياري همگاني كل ملت تكامل مي

Mussolini, Benito: Della doctrina del Fascismo. In: Enciclopedia Italiana, Bd. XIV, 1932. deutsche Uebersetzung in: 
Mossulini Benito: Reden und Schriften, Zuerich 1934, S. 89 f.     
 

   
  

  المللي در مقطع پس از جنگ جهاني دوم  مفهوم ملت در بحث علمي بين. 9
                 

ي بيستم، تعريف ملت را بسط دادند، به نحوي  سده 80و  60ي  زبان دهه زبان و انگليسي ، نويسندگان آلماني»آندرسون«و » دويچ«، »لمبرگ«

كه آنها بدين منظور ويژگيهاي مشترك چون زبان، ادبيات، فرهنگ را ديگر محور قرار ندادند، بلكه مالك را تنها وجود تـمـاس 

)communication (رك اين ارتباط از نظر آنها اين ارتباط ـ و موضوعات و داليل مشت. بين اعضاي آن ملت قرار دادند) ايدئولوژي



ي  بر طبق نظريه. باشد ي ناسيوناليسم عبارت از حفظ و تضمين وحدت و همبستگي ملت مي بنابراين وظيفه. سازند ـ ملت را مي) ملي

  .»شود ملت حاصل مي«سازد  اي كه ناسيوناليسم مي از جامعه» آندرسون«

   

         )1964( ناسيوناليسم: ئويگن لمبرگ
   

شناسي در پراگ، اشتغال به كار  ، داراي تحصيالت علوم سياسي و جامعه)1903ـ  1976(لمبرگ ئويگن 
 1957مسئول بخش مدارس وزارت فرهنگ ايالت هسنِ آلمان، از  1955ـ  1957آموزگاري در پراگ و كاسل؛ 

ان در المللي در امور تربيتيِ آلم شناسي امور آموزشي در انستيتوي تحقيقات بين پروفسور جامعه
  .ي ملي فرانكفورت؛ محور اصلي كارش تاريخ اروپاي شرقي، اسالويستيك و مسأله

 
   

سازد  ملي مي تر فرموله كنيم ـ از گروههاي بزرگ اجتماعي اجتماعات فعال و ملي و يا شبه كند و يا ـ كلي آنچه كه ملتها را به ملتها تبديل مي
فرهنگي و يا تجمع تحت حاكميت  خصلتي، هم تباري، هم زباني، هم ك در يك ويژگي، همكند، نه اشترا و از اجتماعات پيراموني جدا مي
سيستمي از برداشتها، ارزشها و نرمها است، تصوير معيني از دنيا و از جامعه است، و اين يعني يك ايدئولوژي؛ : يك قدرت دولتي، بلكه برعكس

بودن و يكپارچگي و تعلق مشترك اعضاي  باشد، همبسته مختصات برشمرده مياش يكي از  ايدئولوژي كه به يك گروه بزرگ كه وجه مشخصه
بخشد، و به عبارتي ديگر، يك گروه بزرگ را جذب و يكدست و از محيط  دهد و به اين تعلق مشترك يك ارزش ويژه مي آن را نشان مي

 .سازد پيرامون خود تفكيك مي
بود كه حامالن اين ويژگي مشترك را به  كرد، آن چيزي مي بود كه ملتها را به ملتها تبديل مي اگر برابري يكي از آن ويژگيها، آن چيزي مي

انگيخت، در اين صورت خرسندي بخاطر اين  گردانيد، فداكاري، تالش و قرباني برمي ي اشتراكي براي مرگ و زندگي متحد مي يك جامعه
بود، همچنين اين انتظار كه تعقل در حال رشد و روشنگري پيوند محكم و قلبي را به دليل  شرايط اجتماعي ابتدايي برحق ميي  بازمانده

  . برند و تضادهاي برآمده از آن به مرور زمان از بين مي...] رنگ موي واحد، زبان واحد، [بودن اين ويژگي  وجود يكي
چرا كه كدام تعهد اخالقي را، كدام انگيزه را براي عشق و نفرت، براي .] بوجود آورندة ملت باشدتواند  اما برابري در اين ويژگيها نمي[

توانست بدست بدهد، چنانچه در پشت آن يك برداشت معين  ازخودگذشتگي و جنايت برابري رنگ مو يا شكل جمجمه و يا زبان و تبار مي
بود كه به اين برابري يك برجستگي و ارزش ويژه، يك خصلت تعهدآور ببخشد،  نمي] زشينظام ار[از دنيا و جامعه، سيستمي از ارزشها و نرمها 

! سازد كه از اين ويژگي برخوردار نيستند كند كه همچون وي آن ويژگيها را دارند، و از آناني جدا مي خصلتي كه فرد را به آناني متصل مي
است؛ ويژگيها تنها ابزارهاي كمكي هستند كه ايدئولوژي خود را بر آن وفق اساس است، مهمترين چيز ) ايدئولوژي(اما اين نظام ارزشي 

  .سازد مي
و ) گروههاي بزرگ(آورند و بين آنها  بنابراين ناسيوناليسم يكي از آن ايدئولوژيهايست كه وحدت داخلي گروههاي بزرگ را بوجود مي

دهند و فداكاري و برخي اوقات  اشان مي ي فرهنگي بشريت و يا حوزه كنند، به آنها يك جايگاه و نقش در تاريخ محيط مرزبندي ايجاد مي
سازند، آري براي آنها معني و مفهوم  انگيزانند، آنها را به يك نظام معين از ارزشها متعهد مي تعصب و تندروي اعضاي اين گروهها را برمي

  .كنند زندگي را تعبير مي
بخشِ آن  خالصه كنيم، بايد بگوييم كه ناسيوناليسم بعنوان يك ايدئولوژي وحدتاگر بخواهيم آنچه را كه گفته شد در يك فرمول 

  .شود كه بشريت از آغاز به آنها تقسيم شده و به احتمال قريب به يقين همچنان تقسيم خواهد شد گروههاي بزرگ يا جوامع بزرگ ظاهر مي
Lemberg, Eugen: Nationalismus. Reinbek 1964, Bd. 2, S. 52 f. 
 

   
  

  )1966(سازي ـ دولت ملي و انتگراسيون  ملت: كارل ولفگانگ دويچ
   

هاي همگاني  ، استاد علوم سياسي، داراي تحقيقات در مورد نقش رسانه)1912ـ  1992(كارل ولفگانگ دويچ 
پروفسور دانشگاه  1978ـ  1967پروفسور دانشگاه يال در نيوهاون،  1967ـ  1958ي ارتباطات،  در جامعه
  .مدير انستيتو تحقيقات قياسي جوامع مختلف در مركز علوم برلين 1985ـ  1977كمبريچ، 

 
   

براي اينكه بتوان صاحب دولتي شد، بايد تعدادي از اعضاي اين خلق بخش اصلي نيروهاي . خلقي است كه از دولت برخوردار است» ملت«
از اعضاي اين خلق با اين دولت به نحوي احساس يگانگي كنند و آنرا مورد دولت را تشكيل دهند و تعداد بيشتري ] سران[ي  رهبري كننده

 . حمايت قرار دهند



خلق تجمعي از افراد است كه . باشد اي از انسانها مي ي ارتباطي كشدار و هرمقصودي را برآوردسازنده يك شبكه» خلق«از طرفي ديگر 
آنها بايد براي اينكار عادات و رسومات . توانند ارتباط برقرار كنند مختلف با هم ميي موضوعات  سريع و مفيد با وجود فواصل زياد و در باره

اي مشترك از معاني و خاطرات؛ آن بستر مشترك  ي اندوخته يك زبان و هميشه يك فرهنگ به مثابه  ارتباطي معيني داشته باشند، معموالً
  . ي نزديك عاليق و برداشتهاي مشترك را با هم داشته باشند سازد كه افراد در زمان حال و در آينده فرهنگي كه ممكن و محتمل مي

چنانچه يك . كنند م شباهت دارند و يكديگر را در ارتباط با عادات ديگر تكميل ميآحاد يك خلق معين در ارتباط با عادات و كاراكتر با ه
. توانيم از آن به عنوان مليت نام ببريم بخش مهم از يك خلق براي دستيابي به قدرت سياسي براي گروه قومي و زباني خود تالش ورزد، مي

  ...شود ناميده مي» ملت«باشد ـ دست يافت،  دولت مي به معني تشكيل يك چنانچه اين مليت به اين قدرت ـ كه معموالً
Deutsch, Karl Wolfgang: Nationenbildung – Nationalstaat – Integration. Duesseldorf 1972, S. 204. 
 

   
        

  )1983( كشف ملت: بنديكت اندرسون
   

ي سيستمهاي حكومتي و  در كومينگ چين، محقق و پروفسور در زمينه 1936بنديكت اندرسون، متولد 
  . در دانشگاه كورنل نيويورك» ي آسياي جنوب شرقي برنامه«آسيا، مدير 

 
   

 . محدود و مستقل] اجتماع سياسي[ملت يك اجتماع سياسي متصور شده است ـ آنهم به عنوان ... 
تصور ذهني است كه اكثريت اعضاي حتي يك ملت بسيار كوچك همديگر را هيچگاه نخواهند شناخت، با هم برخورد ملت به اين دليل 

 اًحقيقت... نخواهند كرد و حتي از همديگر چيزي نخواهند شنيد، و اين درحاليست كه در ذهن هر يك از آنها تصور اين اجتماع وجود دارد
اجتماعات نبايد از طريق عيني    .تمام اجتماعاتي كه از اجتماع روستاييِِ برخوردار از ارتباطات رودررو بزرگترند اجتماعاتي تصوري هستند

  ... شوند اي كه آنها متصور مي بودن و اصالتدار بودنشان از همديگر تميز داده شوند، بلكه به شيوه
بيشتر از يك ميليارد نفر در مرزهاي  شود كه حتي بزرگترين آنها با جمعيتي مثالً محدود متصور مي] بعنوان اجتماع سياسي[ملت به اين دليل 

هيچ ملتي خود . كنند كنند، آن سوي مرزهايي كه در چهارچوب آنها ملتهاي ديگري زندگي مي زندگي مي) هر چند متغير(محدود و معين 
ي اعضاي نژاد انسان به ملت  بينند كه در آن همه اسيوناليستها خواب آن روزي را نميترين ن حتي آتشي. گيرد را با كل بشريت يكسان نمي
  . را ببينند» مسيحي« اًي صرف مقدور بود ـ خواب يك كره  ها در زمانهاي گذشته طوري كه براي مسيحي آنها تعلق داشته باشند ـ مثالً

، چون مفهوم آن در زماني متولد شد كه روشنگري و انقالب حقانيت شود مستقل متصور مي] بعنوان اجتماع سياسي[ملت به اين دليل 
به همين دليل ملتها سودايي جز آزادي ... كردند زير سوال بردند امپراطوريهاي هرمي و سلطنتي را كه خود را حكومتهاي الهي قلمداد مي

  . تمالك و نماد اين آزادي دولت مستقل اس... در سر ندارند، آن هم آزادي بالواسطه
گردد، چرا كه وي مستقل از نابرابري اجتماعي و استثمار موجود در داخل خود  ي يك اجتماع در ذهن متصور مي و بالخره ملت به مثابه

  . [...]شود از انسانهاي برابر در اذهان ظاهر و درك مي» رفيقانه«ي يك اتحاد  ملت به مثابه
Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. 2. Auflage, Frankfurt/Main, 1988, S. 15 f. 
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ملت ـ ناسيوناليسم ـ «كتابي است تحت عنوان ) 23تا  11. ص(فصل اول » ميالدي 20تا  18مفهوم ملت و پيدايش و بالش آن از قرن «  [1] 

» مركز فدرال آموزش سياسي آلمان«از طرف  2002در سال  )Dorothea Weidinger(آ وايدينگر  كه به كوشش دوروته» هويت ملي

آن دنبال  پذيرد و در فصلهاي بعدي  پايان نمي» ملت«به ذكر است كه با اين فصل، بحث كتاب در مورد  البته الزم .منثشر گرديده است

پرستي،  درك و هوشياري ملي، ميهن. 2: باشند ميآن به ترتيب ذيل  7تا  2عناوين فصول . فصل است 7كتاب مشتمل بر . شود مي

زبان بين سالهاي  ملت سازي، احساس ملي و ناسيوناليسم در سرزمينهاي آلماني. 3, ميالدي 20تا  18كوين آنها از قرن تناسيوناليسم و سير 

ملت، ناسيوناليسم و هويت ملي پس از جنگ جهاني . 5هاي ملي و پيدايش و تحول آن؛  تصوير ملتها در تاريخ، كليشه. 4؛ 1945و  1806

بخش پاياني كتاب . روند اتحاد اروپا و ملت. 7كشور هستيم؟  آلمان شاهد رشد ناسيوناليسم در اين آيا پس از وحدت مجدد . 6دوم؛ 

اند كه در آن تعريف مفهوم  بطور خالصه تعريف شده اًحاوي يك فرهنگنامة كوچك است كه در آن برخي مفاهيم كتاب مجدد

راك در تبار، محل سكونت، شود كه از طريق اشت مفهوم ملت به آن گروه بزرگ اجتماعي اطالق مي‹‹‹: به شرح ذيل آمده است» ناسيون«

زبان، دين، نظام حقوقي و دولتي، اشتراك در فرهنگ، برداشتهاي معين در مورد دنيا و جامعه، تاريخ و همچنين از طريق حدت رابطه بين 

باشد كه اعضاي اين گروه بزرگ  نچه كه از اهميت بسزايي برخوردار است اين ميآدر اين راستا   .گردد اعضاي آن مشخص مي

همة اين مختصات و ويژگيها  اًآنها از گروههاي اجتماعي ديگر متمايز هستند، قانع و مطمئن باشند، چرا كه الزامجتماعي در مورد اينكه ا

تالش براي . گردند از هم متمايز مي» ملت ارادي«و » ملت فرهنگي«، »ملت دولتي«عالوه براين، مفاهيم . هميشه در يك ملت وجود ندارند

در كنار ناميدن  18از نظر تاريخي تا اوايل قرن . بر اساس مشخصات عيني و قابل قبول عموم تا امروز نافرجام مانده است» ملت«تعريف 

براي نمونه در عهد باستان و اوايل قرون . اند تراز ديگري نيز وجود داشته ، اصطالحات هم»ملت«] بعنوان[مناطق و گروههاي اجتماعي 

مفهوم  20و  19در قرون . بردند را براي تبار يا براي محلي كه يك شخص از آن آمده باشد بكار مي» natio«وسطي اصطالح التيني 

كنم در  تالش مي). كتاب 128ص (››› .گرديد ـ ابتدا در اروپا ـ به يك مفهوم محوري انتگراسيون و وحدت سياسي تبديل » ملت«

   )مترجم. (و در اختيار عالقمندان اين مبحث قرار دهمفرصتهاي آينده حداقل بخشهاي ديگري از كتاب را ترجمه 

طبقة «و » طبقة اول«شد كه بر عكس  وران و كشاورزان گفته مي به شهروندان، پيشه» طبقة سوم « در قرون وسطي و ابتداي عهد جديد  [2] 

  )مترجم. (به ترتيب اشراف و كاست روحانيون بودند» طبقات اول و دوم«. فاقد امتيازات ويژه بودند» دوم

ـ   پيروان اين مكتب بر خالف مكتب ماركسيسم. بوجود آمد 1904مكتب اتريشي ماركسيسم است كه از سال » ماركسيسم اتريشي«  [3] 

  ) مترجم. (لنينيسم انقالبي به اصل حاكميت اكثريت در سازمانهاي دمكراتيك و ساختار پارلمانتاريستي اعتقاد داشتند
هاي اين جنبش انتخابات عمومي، مخفي، همگاني و برابر،  خواسته). 19دهة چهل قرن (چارتيسم اولين جنبش كارگري در انگليس بود   [4]

  )مترجم. (همچنين اصالح پارلمان و برگزاري ساالنة انتخابات بودند
 
 
  
  



 

  »دولت ملي«و  »ملت«پروژة استعماري 

   
  شرر. پروفسور دکتر کريستيان پ تأليف

  ناصر ايرانپور ترجمة 
   

   

  »دولت ملي«طرح و سير محصول صادراتي 

   
گوني سيستمهاي سياسي پيشااستعمار که بعنوان اجزاي فرماسيونهاي جوامع مختلف از هزاران سال پيش وجود  تعدد و گونه

سال گذشته و همچنين به سبب  500در سطح دولتها به دليل تحت استيالي استعماري درآمدن جهان توسط اروپائيان در داشتند، 

با نظامهاي دولتي ) hydraulic(اين کاهش شامل جوامع متکي بر نيروي آبي : داري شديداً کاهش يافت توسعة نظام اقتصاد سرمايه

رهبر و دولتهاي زراعي  ، دولتهاي فئودال، جوامع بي داري، استبدادهاي سلطاني بردهبه شدت متمرکز، نظامهاي دولتي مبتني بر 

از درون  اروپا »مدرن«دولتهاي تحول جهاني اين ساختار متنوع بر بستر توسعة استعماري و پيدايش . اوليه در جوامع سنتي گرديد

جهان سوم نيز مرحله به مرحله خود را جزو اين دولتهاي خودناميدة مستقل  »نوبنياد«دولتهاي به اصطالح . شد  گرايي زائيده مطلق

به بعد برخي از دولتهاي بنام سوسياليستي جهان  1917محسوب نمودند؛ از اواسط سدة نوزده دولتهاي آمريکاي التين و از سال 

هيچ دولتي، حتي    [i].اين روند شدند دوم و همچنين از اواسط قرن بيستم دولتهای آفريقايي ـ آسيايي جهان سوم نيز وارد

امپراطوري بزرگ چين و روسية تزاري که خود از مستعمرات و مناطق تحت نفوذ در جوار خود برخوردار بودند، نيز خارج از 

     [ii].رتهاي اروپايي قرار نداشتنداين پروسة تعيين گرديده توسط قد

اي و جهاني ملهم از توسعة استعماري  بنديهاي اجتماعي منطقه مربوط به توضيح سير صورت) unilinear( »يک سوية«هاي  فرضيه

اين    [iii].دهند اي تنوع سابق شکلي و محتوايي نظامهاي مستقل را انعکاس نمي هيچ شيوهنظير تاريخي سدة نوزده به  بي

اين اعتقاد که بر آن است . ادتنها از طريق توسعة استعماري ـ کاپيتاليستي بود که عمالً جا افت) »لينئاريسم يوني«(نگري  سوئي يک

توسعة    [iv].هم وجود داشته است، توهمي بيش نيست] هاي مثبتي نکات و جنبه[ »هاي سفيدي لکه«هاي توسعة استعماري  در نقشه

ل متعددي قادر نگرديد آن چنان به عمق جوامع مطيع ساخته و تاراج شدة مستعمره رسوخ استعماري در آسيا و آفريقا به دالي

بنديهاي مختلف جوامع به همراه انواع سيستمهاي سياسي آنها خاتمه  کند، طوري که بتواند به موجوديت همزمان و واقعي شکل

ا آن، به طور ضمني با تصور وجود يک استمرار گوني ساختارهاي جوامع سنتي مرتبط ب اين پديده و پابرجاماندن گونه. دهد

 »سازي همسان«اساساً عوامل داخلي استعمارگران و شرکتهاي استعماري بزرگ عالقة چنداني به . ناميده شد »ناهمزماني«تاريخي، 

بنديهاي اين جوامع سنتي در جهت منافع و مصالح آنها قرار داشت و مانعي در راه  کامل نداشتند، آن هم تا زماني که صورت

  [v].کرد سلطة استعماري آنها ايجاد نمي

ل دولتهاي مدرن در اروپا و پيامدهاي بالواسطة آن در دنياي خارج از اروپا روندهاي متفاوت به دليل شرايط متفاوت تشکي

گسست با دنياي سلطنتي ] سپس[گرا و سلطنتي،  دولت متمرکز مطلق] ابتدا[در مهد پيدايش دولت مدرن . استعماري بوجود آمدند

، اقدامي ]آخري[و اين . شکل گرفتند اروپايي  ة دولت مليايدجنبش ملي مردمي با ] دست آخر[ـ روحاني از طريق روشنگري و  

ايجاد يک ملت بر مبناي تنها يک واحد قومي؛ يک پروسة غالباً : شرطهاي فراوان بود آميز با پيش بلندپروازانه و کمتر صلح

مايل به پيگيري مت »بورژوازي ملي«سازي و وحدت؛ يک سرزمين محدود و متمايز و مرزگذاري شده؛ يک  آميز همسان خشونت



در اروپا ] حتي[شرطهاي الزم ايجاد دولت ملي گونة اروپايي بودند که براي بيشتر آنها  و نه طبقاتي پيش »ملي«منافع به اصطالح 

  .مبنا و شالودة الزم وجود نداشت

محدود بودن به عنصر  [vi].شود مي تصوربه صورت مستقل ] اما[بطور محدودي سرشتي و ذاتي و ] تنها[ملت به عقيدة اندرسون 

مستقيماً در برابر سلطة تصورات فراملي ديني ) جمعي(که آن زمان چون اصل آزادي  استقالل مليو به اصل  جغرافيايي و قومي

انقالبِ طبقات ميانه، به ملت، مستقل از . و صوري اعضاي جامعه اضافه شد رسمي برابريقرار داشت، عنصر سومي نيز مبني بر 

اين مؤلفة سومي . نگريست مي) برادري(به مثابة يک رابطة افقي ) طبقة سوم يعني کشاورزان(برابري يا نابرابري واقعي و استثمار 

  [vii].هاي مردم حاضر بودند به نام ملت بميرند سازد که چرا توده روشن مي

در عصر روشنگري  »ملت«هر چند . تناقضاتش را بعنوان يک مقولة سياسي خيلي به زودي آشکار ساخت »ملت«و اما مفهوم 

. را شکل داد) Bürgertum( شهروندجديد به نام  »طبقة«شد، اما انقالب فرانسه يک  درک مي اجتماع حامل قدرت دولتيبعنوان 

به دولت واحد و بسيط روي داد، دولت بسيطي که  »ملت«و بدين ترتيب گذار از . ناميده شد »ملت«بود که  »طبقه«و اين 

  . ع خود گردانيدمناطق مختلف کشور را به زور و با توسل به خشونت تابع و مطي »لجوجانة«و  »واپسگرايانه«هويتهاي به اصطالح 

 »[viii].آيد در جريان مبارزه است که ملت بوجود مي«: مثبت ارزيابي شد) Syndrom-Vendée(فائق آمدن بر عوارض واندي 

اما کژراهه رفتن و انحراف آن . خواهانه بود ناسيوناليسم اولية اروپايي متعلق به قرن نوزده نمود سياسي جنبشهاي مردمي و آزادي

اين . چندين بار اروپا را به ميدان کشتار انسانها و در سطح جهان به ميدان اصلي جنگهاي ويرانگر تبديل نمود شووينيسم مليبه 

اي  هاي جنگي را داشته است، يعني مجموعاً صد ميليون نفر قرباني جنگهاي قبيله به اين سو دو سوم تمام کشتهقاره از سدة شانزده 

  [ix].اند و پاکسازيهاي قومي درون اروپايي گشته

البته . سه عنصر نامبرده که به تصور ملت متعلقند تصورات ديگر موجود در اروپاي دوران روشنگري را از صحنه خارج ساختند

رخالف ملت محدود و مجزا شده، تصورات بنيادي ديگر مانند دهد، جاهاي ديگر، ب مورد تأکيد قرار مي [x]آناند سانتاـآنطور که 

اعتقاد به . شناسانه اختيار نمودند و همچنين تصورات نيرومند ديني را بعنوان کليد دستيابي به حقيقت هستي »اي همبستگي فراقاره«

مفهوم و برداشت    [xi].داشته استو تمدنهاي آبي هزاران سال وجود ) دولتي(در تمام جوامع   استبدادهاي شرقي »طبيعي«هرم 

ها و تاريخ تمايزپذير نيستند، و اين برداشت  ، افسانه)فلسفة علت و شيوة پيدايش عالم(که بر طبق آن کوسمولوژي  »همزماني«

اصل و منشأ جهان و انسان يکي است، ممکن است در اروپا از زمان روشنگري رد شده باشند، اما اين    اي که بر آن است پايه

گيري هندوئيسم و به ويژه اسالم با  قدرت. از بوميان آمريکا هنوز بسيار رايج هستندتصورات در آسيا، آفريقا و در ميان بسياري 

که بر طبق آن مسلمانها يک اجتماع و يا يک ملت هستند، جديدترين روندهايي هستند که دال بر پابرجاماندن و کشف  امت   ايدة

و به ناسيوناليسم بعنوان جدايي و تقسيم مصنوعي  مجدد جهاني است که در آن برداشت و انگاشت اروپايي از ملت جايي ندارد

  .شود جنس انسان نگريسته مي] وار اندام[ واحد ارگانيک

اشاعة . توان از تأثيرات ايدة ملت روي سازمان سياسي و دولت سخن به ميان آورد تنها در چهارچوب توازن نامتقارن نيروها مي

با توسل به زور و خشونت نظامي صورت ] نيز[ولت ملي مدرن در خارج از اروپا به داخل د] مليتها و اقوام[اي جذب  اشکال کليشه

ساخته در  حوزة سياسي تنها به قيمت و شيوة حذف و يا مشارکت بسيار ضعيف نخبگان و فرهيختگان جوامع مطيع تعيين. گرفت

داشتن بعدي  ه عهده گرفتن و پابرجانگهب. گيري استعماري يا دولت متمرکز زائدة آن انجام گرفت مکانيسمها و روندهاي تصميم

الواقع بايد بعنوان نتيجة يک طرح و برداشت کلي و يک اصل و برنامة  دستگاههاي اجباري استعماري از سوي نخبگان جديد في

وديت تعريف و تبيين گرديد، چون عدم موج کشور] ملي[مصالح نو بر اين بستر و در اين ارتباط بود که . سلطة سياسي تفسير شود



تلقي  غير قابل تصوردر نظر گرفته نشده بود و چون امري ) و بعدها ملي و استعمارزدايي(فضاي غيردولتي در نقشة استعمار 

  .شد مي

توانستند  ، ملتهايي که نميدولت بعنوان نماد ملت و بر اساس ملت: امري بديهي و ذاتي بود دولتهاي جديد لذا بحران مشروعيت

واقعيت امر   [xii].شدند ساخته و پرداخته اسي تخيلي و غيرواقعي باشند، چون وجود خارجي نداشتند،چيزي جز اجتماعات سي

] و مستمسکهاي[اين دولتهاي به اصطالح ملي با ادعاها . چنين بود که اين کشورها اجتماعات اجباري از خلقهاي مختلف بودند

و با توسل به کنترل جامعة مدني، انحصار قدرت سياسي در دست خود ] تماميت ارضي[و  »ملي«اي چون حفط استقالل  درپي پي

در خود پرورده  چون واکنشي طبيعي در برابر اين تضييقاتطلبي را  منابع به قوم خود، جدايي و اعطاي حق تصاحب انحصاري

   [xiii].نمودند

و دولتهاي نو و به يک چالش اجتماعي و  ساختي اين کشورها کنندة نظامهاي تک طلبي به يک فاکتور مختل بدين ترتيب جدايي

براي آن مثالهاي فراواني . اين فاکتور همزمان با بوجود آوردن کشورها و دولتهاي جديد بوجود آمد. سياسي عصر ما تبديل شد

شيوة تخيلي و غيرواقعي بودن . که به يک قتل عام دهشتناک منجر شد 1947وجود دارد، براي نمونه تقسيم هند در پاييز سال 

، اما با »هيچ اطالعاتي در مورد هند نداشت«شود، کسي که  نمايان مي Cril Radcliffeسازي در هند کثيرالملله در شخص  دولت

  [xiv].هايش سرنوشت خلقهاي بيشمار اين کشور را رقم زد مرزکشي

در کنار  [xv].افزايش يافت) مدني(به دليل تعميق تضاد بين دولت و جامعة  80در دهة ] »ملي«[بحران دولتهاي جديد 

تنشهاي مربوط به سلطه : اند پديدار گشته »هاي داخليتنش«کشمکشهاي ملي، قومي، ديني، ايدئولوژيکي و نژادي دو نوع ديگر از 

نقصانهاي . و ديکتاتوري و نزاعهايي که به دليل عدم توسعة اقتصادي و تقسيم نابرابر منابع و تخريب محيط زيست وجود دارند

مت مسلحانه را نيز توانند در کنار جنبشهاي مردمي خلق و اپوزيسيون مدني، مقاو دمکراتيک بسياري از دولتهاي جهان سوم مي

النفسه چون يک پيشرفت مدني و ضامن دمکراسي نهادي  را في »دولت ملي«مکاتب علوم سياسي اروپامحور که . برانگيزانند

تقريباً دوسوم تمام دولتهاي جهان از سوي . کنند، از ماهيت و خصلت مستبدانة دولتهاي ملي سابقاً مستعمره غافل هستند تمجيد مي

وبگري ارگانهاي چنين دولتهايي انسانهاي زيادي تحت خودکامگي و سرک. شوند الملل متهم به زيرپانهادن حقوق بشر مي عفو بين

تا [سازد  که بيشتر قرون وسطي را در اذهان متبادر مي) و زنده بمانند(اند در شرايطي زندگي کنند  قرار دارند و محکوم به اين شده

  ].مدنيت و دمکراسي را

   

  در جهان سوم »ناسيوناليسم رسمي«و  »ملت«معضل 

   

در جهان ) و يا تصور ملت( »ساخت و پرداخت ملت«رسد که  چنين به نظر مي. عواقب فراواني دربرداشت »ملت«پروژة اروپايي 

صدور اين طرح و برداشت . ساز بوده است سوم و در بخشهايي از جهان دوم بيشتر از اينکه حالل مشکالت بوده باشد، مشکل

بسياري از اين مشکالت از سرشت و ذات . مصائب متداومي گرديداروپايي به جهان سابقاً مستعمره، به ويژه در جهان سوم باني 

منشأ مشکالت . گيرند که در تضاد با اين برداشت قرار دارند اي سرچشمه مي خيزند و يا از شرايط واقعي خود اين برداشت برمي

اية حقانيت مردمي ناسيوناليسم و يا انطباق ناقص آن از سوي دولت و سست شدن پ »ملت«اين گونه از  »وارانة تقليد برده«ديگر 

  .باشد حاکم جهان سومي و رشدنيافته مي

سازي،  همسان(روند آسيميالسيون  [xvii].به هيچ وجه هنوز پايان نيافته است ناسيوناليسمو يا  ملتدر مورد مشکل    [xvi]بحث

سازي مباني قومي کشورها حتي در اروپا ناکامل ماند، و  سازي نظامي، در ارتباط با همگون زدايي، و يا مطيع و فرهنگ) بري تحليل



در واقع چيزي نبود جز ) 1945از سال (در کشورهاي جديد ) Nation-building(سازي  ملت. يوستدر جهان سوم اساساً به وقوع نپ

يک ايدئولوژي اساساً   [xix]»)نيافته نضج(ناسيوناليسم ژانويه « يا  [xviii]»دولتي/ناسيوناليسم رسمي«). building-State(سازي  دولت

از کشورها بيش از شور و شوق ناسيوناليستي مرحلة نخست دوران بود که در بسياري  [xx]»ريزي شدة ماکياوليستي برنامه

به درجات متفاوت  )Entwicklungs-Nationalismus( »ناسيوناليسم در حال رشد«] دولتي[مدلهاي رسمي . پسااستعمار دوام آورد

تحت کنترل و »خاصشان بود که در کشورهاي مستعمره  »گرامر«از الگوهاي اروپايي تبعيت کردند؛ تفاوتهاي آنها تنها به دليل 

هاي اجتماعي بسط و گسترش داده  و بعنوان يک سيستم فکري تماميتگرايانه به همة حوزه [xxi]»هدايت عملي دولت قرار داشت

  . شد

در مقياس جهاني جاافتادند، اما نه به اين دليل که تبيين  »دولت ملي«و  »دولت مدرن«، »ملت«تصورات و برداشتهاي اروپايي از 

نگريسته شدند،  مدرنهاي  اين مفاهيم، خارج از معاني و تعاريف اروپامحورانة آنها، و يا کالً تصورات اروپايي، بعنوان پديده

يروي نظامي و برتري تکنيک جنگي، که قدرتهاي اروپايي به کمک آنها تصورات و برداشتهاي خود را بلکه به دليل و پشتوانة ن

بايست مشروعيت کسب کند، به  حاکميت استعماري مي. تر استعماري جاانداختند سال اعمال ابتدا خشن و بعدها نرم 500در طول 

کشور مستعمره را به عهده نگرفت، بلکه همچنين /تنها دولت ويژه پس از رشد ناسيوناليسم ضداستعماري؛ و اين ناسيوناليسم

  [xxii].بخشي از اعمال و سمبولهاي استعمار را

جهان سوم خصلت الگويي پيدا کردند، چون تصورات استعماري ـ اروپايي به ويژه به اين دليل براي جنبشهاي ناسيوناليستي در 

آلترناتيوهاي جذاب ديگر يکي پس از ديگري با شکست مواجه شدند و فضاي مانور سياسي ـ اقتصادي دولتهاي جديد با تنشهاي 

ريزي شده و بوقوع نپيوستة  ، در وحدت طرح1840هاي راديکال ديگر، آنطور که خيلي پيش، يعني  گزينه. شرق تنگتر شد/غرب

هاي ديگر  ه آفريقائيسم، در ايدة عربي ملت و در پروژ در پان 1950وجود داشت، از ) اسپانيولي(بوليواريستي کل آمريکاي التين 

داري که در بسياري از کشورهاي  همچنين تعدادي از جنبشهاي مستقل و راههاي رشد غيرسرمايه. اي شکست خوردند منطقه

جنبش غيرمتعهدها بعنوان اتحاد . ي، آغاز شده بودند نيز چنين فرجامي پيدا کردندجهان سوم بر طبق الگوي چيني يا شورو

هاي خودکفايي و همکاري کشورهاي جنوب با همديگر نيز حاصل مثبت نداشت و پس از تالشهاي کم رغبت  اقتصادي، پروژه

اتي اکثر کشورهاي جهان سوم و همچنين اوليه راکد ماند، چرا که آنها در تضاد با نظم موجود اقتصاد جهاني و سمتگيري صادر

شکست و . در تضاد با منافع جزءگرايانة طبقات حاکم هر يک از اين کشورها و با منافع امپريال کشورهاي مادر سابق قرار داشتند

دجانبه و بار است، چه که به ويژه اين اشکال همکاري چن اي تأسف منطقه) اتحاد(هاي انتگراسيون  يا رکود تقريباً همة پروژه

  .اي دربرابر افزوده شدن تعداد کشورها و جزءجزء شدن آنها گردد توانست به معني واقعي کلمه وزنه چندمليتي مي

که در غالب موارد با عينک دستگاه ( خودياز عناصر  محصول يک ديالکتيک منفيبعنوان  دولتي جهان سوم/ناسيوناليسم رسمي

مهمترين جنبشهاي ناسيوناليستي در . اروپايي بوجود آمد] نسخة اصلي[لگوهاي اوريجينال و از ا) شد نگريسته مي  اداري استعمار

جهان سوم، هر چند در برخي از نکات محوري از نقشة استعماري اروپايي عدول کردند، براي اينکه ناسيوناليسم دولتي ـ وارداتي 

اي چون چين، ژاپن،  در امپراطوريهاي سابقاً مستعمرهالخصوص  اي که علي پديده(خود را با شرايط محلي خود منطبق سازند 

شان »گاوهاي مقدس«، اما در عين حال، آنجا که مسئله به )عثماني، روسيه، اتيوپي و بخشهاي از آسياي شرقي روي داد

تماميت ، ياستقالل مل عبارت بودند از »گاو مقدس«اين چهار . عمل کنند الگوي اروپاييکردند، بر اساس  گشت، تالش مي برمي

  . مدرنيته) constitutive(و ايدئولوژي نهادي ـ دولتي ) حال نوع پيگير يا ناپيگير آن( سکوالريسم، ارضي

  :چند نمونة تاريخي ذيل قادرند اين ديالکتيک منفي را نمايان سازند



منجر به پيدايش يک هويت آمريکاي التيني نشد، بلکه تنها باعث ) 1809ـ  1824(طلبانة آمريکاي التين  مبارزة استقالل         •

اروپا الگويي است که از سوي . در مبارزة بوليواريسم برضد مونروئيسم آخري پيروز شد. ناپذير آن شد جستجوي پايان

آمريکاي . مورد تقليد قرار گرفته است وارانه بردهمروز بطور معمول نخبگان حاکم اکثر کشورهاي آمريکاي التين تا ا

شود و آن هنگام که  التين از سوي کشورهاي جديد آفريقايي ـ آسيايي بعنوان بخشي از دنياي باختر ـ مسيحي نگريسته مي

د برگزيده شد، نماينده از سوي کشورهاي غيرمتعه »راه سوم« ) اندونزي(در باندونگ  1955در نشست غيرمتعهدها در سال 

شدند و خود اين کشورها هم خود را  نتيجتاً کشورهاي آمريکاي التين در آغاز جزو جهان سوم محسوب نمي. نداشت

  [xxiii].شمردند بخشي از آن نمي

از طريق پيشرفت سريع نيروهاي مولدة صنعتي و از طريق سعود اتحاد شوروي به يک  انقالب روسيهبخش  تأثير مدرن         •

 ملت طراز نوينرسد که راه شوروي به سوي تشکيل يک  امروز چنين به نظر مي. قدرت جهاني و اقتصادي نمود پيدا کرد

ل مليتها در جهموريهاي غيرروسي چندان اهميت ژرف و آزاديخواهانة آن در قبا) دست کم روي کاغذ(و سياستهاي 

. اي نداشته است، چه که کشورهاي جديد جداشده از آن بالفاصله تبعيض اقليتهاي داخل خود را آغاز نمودند کننده تعيين

  .باشد پاره پاره شدن سياسي کنوني همچنين نتيجة يک مرحلة طوالني رکود اقتصادي مي

در چين يک نوع پيوند بين تعدادي از عناصر مدرنيتة غربي با سنتهاي فرهنگي  انقالب سوسياليستيو  ستيجنبش ناسيونالي         •

و افزايش سريع نرخ رشد اقتصادي که چين در حال  اقتصاد بازار سوسياليستي روند. و امپراطوري ويژة چيني پديد آورد

 راه چينيديالکتيک منفي را به زيان استقالل فرهنگي و شود،  باشد و به هر قيمتي دنبال مي حاضر از آن برخوردار مي

  .بخشد سرعت مي

. جنبش ملي هند خصلت قومي و ضداستعماري داشت، چيزي که اما قادر نگشت مانع از فاجعة تقسيم اين کشور شود         •

نيز ) عربي  ناصر و ملت پان(اندونزي، ويتنام و بقية کشورهاي افريقايي ـ آسيايي، مانند ترکية آتاتورک و بعدها دنياي عرب 

] »و ايدة دولت ـ ملت[رفتند، بدون اينکه از الگوهاي اروپايي مدرنيته در پيش گ »ملي«استقالل   روند مشابهي را براي

از لحاظ اقتصادي همچنان وابسته ماندند، درحاليکه کشورهاي ) به استثناي هند و ويتنام(گسست کنند؛ با اين پيامد که آنها 

که از لحاظ ) رة جنوبيکنگ و ک تايوان، سنگاپور، هنگ( »چهار ببر کوچک«در حال توسعة اسياي شرقي ملقب به 

وارانه به عاريت  را برده »ملت ـ دولت«الخلقة اروپايي  اما ايدة ناقص[اقتصادي و سياسي از غرب الهام گرفته بودند 

  [xxiv].به سرعت موفقيتهاي اقتصادي چشمگيري از خود نشان دادند] نگرفتند

تنها بطور استثنا ) به اين سو 1950از (جنبشهاي استعماري در مابقي آفريقا، کارائيب و در بخشهاي از آسيا و اقيانوس غرب          •

کس بيشتر اين مناطق، برع. اند به سنتهاي دولتمداري خود اتکا کنند و آنها را با الگوهاي اروپايي آميزه کنند قادر گشته

شرايط اولية آنها از لحاظ اقتصادي هم چندان . تري تحت تأثير و نفوذ اروپا بوده است آسياي شرقي، به طور طوالني

 self-Relianceاصطالح . با موفقيت اندکي همراه بود  )Periphery(تغيير هويت آنها بعنوان حواشي وابسته . اميدبخش نبود

  . شود امروز در اين کشورها کمتر شنيده مي) اعتماد به نفس/خوداتکايي(

نيافتگي، ادعاها و  دولتهاي جديد، در کنار وابستگي اقتصادي، توسعه/خطرناکترين اجزاي ميراث استعماري براي کشورها

به داليل تاکتيکي و سودمند براي ي القاعده از سوي قدرتهاي استعمار بود که علي  خواهيهاي آن دسته از اقليتهاي قومي زياده

به همين جهت اقليتهاي قومي منکوب   [xxv].نمودند گرفتند و امتيازات برتري اخذ مي مورد توجه بيشتر قرار مي سلطة استعماري

را در چهارچوب کشورهاي چند مليتي خود  »دولت ملي«گرفته و البته همچنين اقليتهاي ديني، ايدة گرديده و مورد تبعيض قرار 



، زير سوال بردند و به مقاومت با سلطة يک قوم معين جاي سلطة اروپائيان را گرفتدر تمام جاهايي که ) 1945از (از همان ابتدا 

  . بدين ترتيب تنش و برخورد دولت و جامعه در جهان سوم يک بعد نيرومند قومي و ناسيوناليسم قومي يافت.. آن دست زدند

گيرند که يک مجموعه از روابط بنيادي با  بعنوان مقوالت سياسي مورد کاربرد قرار مي) در اين مقاله(قوميت و هويت قومي 

بايستي از لحاظ رعايت ترتيب زماني، پس از  ما مي   [xxvi].سازي شود، البته به انضمام بخش اسطوره کلکتيو را شامل مي خصلت

بعنوان ( دولتي جهان سومي/رسمي] نامترقي[دنيافتة ناسيوناليسم رشو ) بعنوان ناسيوناليسم اوليه( ناسيوناليسم اروپايي

رسد که اين ناسيوناليسم متأخر  چنين به نظر مي. سخن برانيم) بعنوان ناسيوناليسم ثالثيه( ناسيوناليسم قومي ، از)ناسيوناليسم ثانويه

ان استعمار، را مورد تجديد نظر ، اين ميراث به جايي مانده از دور]تجويز و ديکته شدة دولتي[درصدد است ناسيوناليسم رسمي 

  . قرار دهد
   
   

   
که من با توجه به محتواي اين  »قوميت و بحران دولت در جهان سوم«نوشتة حاضر دو گفتار از پژوهشي است به نام 

  .ام را براي آنها برگزيده »پروژة استعماري ملت و دولت ملي«دو بخش عنوان مشترک 
    

   “Konzept und Karriere des Exportproduktes „Nationalstaat : عنوان آلماني گفتار اول
   Das Dilemma der Nation und des offiziellen Nationalismus in der Dritten Welt: عنوان آلماني گفتار دوم

   
   .Christian P. Scherrer: Ethnizität und die Krise des Staates in der Dritten Welt. 1993  :نام خود اثر

   
   

  .اند شدن مطلب و تسهيل در درک آن به منت اضافه شده توضيحات داخل کروکيها از سوي مترجم به منظور سليس

   

   

  :يادداشتها
 
   

 
 [i]   دولتهاي واحدگراي آلمان و ايتاليا پس از اولين موج تأسيس کشورهاي آمريکاي التين به. سازد واردها را منتفي نمي مراحل تشکيل دولتها، تازه  

 . وجود آمدند
 [ii]   چين بزرگ دولتهاي اقماري خود را از دست . معين نمودند 19وذ و همچنين ارضي آنها را قدرتهاي غربي از ابتداي سدة مرزهاي نواحي تحت نف

چين و ژاپن . دداد و آنها را چون اندونزي به فرانسه، تبت و بخشهايي از برمه به انگلستان، ماکائو به پرتقال و براي مدتي معين به آلمان واگذار نمو

جنگهاي ترياک (بار بيگانگان در امورشان و جنگهاي تهاجمي  خود را به ديگران تفويض کنند و دخالتهاي خفت  بودند، پايگاه تجاريمجبور گشته 

  .)Scherrer 1991a, 12، در Galtung( »خواهد پرداخت »ساله 500بهاي گراني براي سرکوب «غرب محتمالً زماني . را بپذيرند) عليه چين
  [iii]Unilinearism   خالصة بحثي در اين مورد در. بخشيد، حال مثبت يا منفي که به آن تأثير مي »کليساي سياسي«شکست خورد، آنهم به همراه :

  . Sofri, Giani. 1972. Über die asiatische Produktionsweise. Frankfurt) شيوة توليد آسيايي(
 [iv]  سال پيش را تشريح نموده است و در کليت خود مورد تجزيه و تحليل قرار داده است، البته بدون اشاره به  100مارکس گسترش سرمايه در بيش از

امروزه نيروهاي مولدة کاپيتاليستي در بسياري از کشورهای آسياي شرقي نسبت به . سخن به ميان آورد »کاپيتاليسم مرد سفيد«نکته که وی از  اين

  .آيند تر، نوآورتر و کمتر به خدمت اهداف نظامي درمي مراکز اروپايي و سکونتگاههاي استعماري سابق آنها سودبخش
 [v]  ًمنشاindirect rule )ربط زيادي به تاکتيکهاي شرکتهاي بزرگ استعماري بريتانيايي و هلندي داشت) سيطرة غيرمستقيم.  



 [vi] Anderson 1983, 15.  
 [vii]  ود رسيد از آن گسست شده و ديگر در آنجا وج شود، تصوري که به نظري مي امروز در يوگسالوي سابق مجدداً براي ملت مبارزه و کشتار مي

توانستيم از  ملت داريم، در ارتباط با طرفين درگير در بوسني ويژگيهاي عيني مهمي که بر اساس آنها مي/طبق تعريفي که ما از قوم. خارجي ندارد

) با آن در پيوند(تفاوتهاي آنها تنها در دين يا مذهب و تاريخ استعماري . شوند ملتهاي متفاوت کراوت، صرب و مسلمان صحبت کنيم مشاهده نمي

درحاليکه زبان و همچنين فرهنگ هر سه طرف درگير تاحدود زيادي يکي . باشد زبان مهمترين ويژگي و شاخص عيني قوم و ملت مي. باشد مي

مانند مسلمانان، (اما ما بايد از قومي شدن گروههاي ديني ـ مذهبي . باشد معنا نمي در اين نزاع چندان با »پاکسازي قومي«لذا کاربرد اصطالح . باشد مي

البته اين قومي . سخن به ميان بياوريم که به موازات گسترش کشمکشها تسريع شد و قدرت گرفت) مسيحيان رومي ـ کاتوليک و مسيحيان ارتدوکس

گروهي که وجود داشت ) حال هر چقدر ضعيف(ستعماري کرواتها و صربها قابل درک نيست، بلکه همبستگي شدن تنها به دليل تاريخ متفاوت ا

  .و تقويت شد »تأييد«توسط حوادث دلخراش جنگ دوم جهاني 
 [viii]  اي و  بر عليه استانها و قدرتهاي منطقه »سازي ملت«سنده، جنگها و درگيريهايي باشد که براي پيشبرد امر به اصطالح کنم مقصود نوي تصور مي

  .ـ مترجم.همچنين جنبشهاي فدراليستي در فرانسه روي دادند
 [ix]   اند و تعداد بيشتري در نتيجة گسترش  ميليون نفر در ميدانهاي جنگ اروپا جان باخته 93،3تعداد  1990الي  1500ميليون کشتة جنگ از سال  421از

  ). Eckhardt 1991, 20(هاي ديگر  استعماري در قاره
 [x] 6-Anand 1985, 5-Satha  

 [xi]   تمدنهاي آبي)hydraulic ( در خاور نزديک)هند، چين، هاوايي(، خاور دور )سومريها، بابليها، مصر فراعنه، ايران، بيزانس، خلفاي عرب( ،

مستقل از اينکه خواننده تا چه اندازه ) چاگگا در حواشي کليمانجارو، نيجرية قديم(و بخشهاي از آفريقا ) اينکا ـ پرو، مکزيک(آمريکاي کهن 

عي که توان گفت که اطالعات وسي کننده بيابد، مي در مورد قدرت تام بعنوان درک نو مفهوم شيوة توليد آسيايي را قانع) 1957(هاي ويتفوگل  فرضيه

) آبي(اقتصاد هيدراوليکي «به بعد،  47، مخصوصاً ص 1977) Wittfogel(ويتفوگل . برانگيز آوري نموده هم نامنظمند و هم تحسين اين محقق جمع

؛ 142ـ  183 ،»قدرت مستبد«؛ 79ـ  141، »دولتي که نيرومندتر از جامعه است« 3؛ فصل »ـ يک اقتصاد دولتي ـ مديريتي و به همين جهت حقيقتاً سياسي

به بعد؛  379به بعد، طبقات،  370به بعد،  348به بعد،  292؛ مسئلة مالکيت خصوصي، 361به بعد،  240؛ ماياس، 289به بعد،  219تراکم هيدراوليکي، 

  .به بعد 513؛ جوامع گذار، 542ـ  545به بعد،  487لنين و بازسازي آسيايي، 
 [xii] Anderson 1991  

 [xiii]   [...]state in perspective“. -McVey 1984. „Separatism and the paradoxes of the nation  
 [xiv] Collins, Larry/Lapierre, Dominique. 1975. Freedom at midnight. New York (AVON)  

 [xv] خلقها در ] و ملي[جنبشهاي مدني . تواند نشانة خودمحوري و ارزيابي اشتباه باشد محدود نمودن اصطالح جامعة مدني تنها به جهان اول تنها مي

قياس با ماهيت بسياري از کشورها در ] قومي و ملي[ساختة  اتفاقاً جوامع مطيع. اند بسياري از کشورهاي جهان سوم باعث سرنگوني ديکتاتورها شده

  .است »تر مدني«ديکتاتوري و سرکوبگرانة بسياري از دولتهاي حاکم بسيار هم 
 [xvi] Anand, Smith-Watson, Anderson, Senghaas, Satha-Rocker, Gellner, Ston  

 [xvii]   تاريخ مفهومnatus )بنده ـ خلق روم در مقابل قبايل بيگانه ـ به طور ضمني يک نوع درجه) تولد  natio/populus  را در خود درد؛nation 

  . به يک مفهوم سازماني اعتال يافت
 [xviii] Watson-Seton  

 [xix] Senghaas  
 [xx] Anderson  
 [xxi] Anderson  

 [xxii]   گيري  نقش دولتهاي استعماري را در شکلنگاشت،  1989اندرسون در مقالة درخشانش که در مورد اعمال استعماري انگليس و هلند در سال

اي  که در مورد مالزي به بطور فزاينده(بندي سرشماريها  در بخشهاي مهمي چون تعيين شيوه و نوع سواالت و تقسيم] دولتي[ ناسيوناليسم رسمي

ها و يادمانهاي  شبه سرشماري، لوحه »بايگاني کردن باستاني«، مرزکشيها، عالمتگذاريها و نامگذاريهاي مناطق و نمادهاي تاريخي، )هم شد راسيستي

اين عالئم و نمادها و . فرهنگهاي کهن و بناهاي تاريخي معرف و استفاده از آنها به منظور حقانيت بخشيدن به سلطة استعماري را نشان داده است

  .ستعمار همچنان بکار برده شدندنامگذاريها بخشاً از سوي جنبشهاي ضداستعماري و دولتهاي برآمده از آنها پذيرفته و به سان زمان ا



 [xxiii]  در . هنوز هم تعدادي از کشورهاي آمريکاي التين جزو جنبش غيرمتعهدها نيستند، اما کشورهاي کارائيب با تأثيرات آفريقايي ـ آمريکايي چرا

کشور آمريکايي ـ : استثناء(غيرمتعدها براي نمونه برزيل، مکزيک، ونزوئال، پاراگوئه، جمهوري دومينيک و اكثر کشورهاي آمريکاي مرکزي  جبهة

  . عضويت ندارند) نياي بليز، نيکاراگوئة و پاناما آفريقايي
 [xxiv]   ي اقتصادي و امنيتڕدر بعضي از بخشهاي صنعتي به کشورهاي عضو سازمان همکا«کشورهاي درحال توسعه و گذار جنوب شرقي آسيا« 

پرتقال، ايرلند، (و از لحاظ درآمد سرانه جهان دوم و برخي از کشورهاي عضو اتحادية اروپا ) Nohlen/Nuscheler 1992, 15(اند  رسيده

البته عنصر مشترک مجموعة . باشد مي) هاي خارج يا چيني(ها  چيني »معجزة اقتصادي«اين امر در سه مورد مديون . اند را پشت سرخود گذاشته) نانيو

سهم . قادر است، رشد بيشتر توليد کاپيتاليستي کاال را تقويت کند »اخالق کار«باشد که به اندازه و يا بيشتر از پروتستانتيسم با  کنفوسيوسي ـ بودايي مي

نامزد بعدي بزرگ . باشد جامعة چين در کل جمعيت کشورهاي جنوب شرقي آسيا يک فاکتور تعيين کننده در رشد ديناميک اقتصادي منطقه مي

خواهند    »اژدهاي بزرگ«هار ببر کوچک چهار ببر بزرگ در کنار به چ. (باشد، البته پس از مالزي و تايلند و قبل از اندونزي ببرشدن ويتنام مي

  ...). پيوست
 [xxv]  به همين شيوه و به )تنها آسيميالدوها(شدند  ميريزي شده ترجيح داده  برخي از اقليتها بطور سيستماتيک و برنامه  ها و پرتقاليها از سوي بريتانيايي ،

براي فرانسويها، اسپانياييها و روسها ). تر بودند ايها که پرجـمعيت اي در مقابل جاوه به عنوان وزنه Oost-Indieدر (همان دليل هلنديها عمل نمودند 

گرانة آنها بازي نکردند، چرا که اين کار در تقابل با  سلطة  اقليتها به همان ابعاد نقشي در تکنيکها و تاکتيکهاي) سيبيري، آسياي مرکزي(

  . گرفت قرار مي) کردن  جذب، رشد، مدني(هاي استعماري آنها  ايدئولوژي
 [xxvi] Smith 1991, 22  

 
 
  
  
  

  

  ملتو مفهوم  اقليتهاصيانت از 

  در گفتمان تاريخ انديشه از زمان روشنگري

   

   كريستيان هيلگروبر نوشتة
  ناصر ايرانپور ترجمة

   
   
   

  :توضيح مترجم
انتشار يافته، حاوي مجموعه  2004اين کتاب که در سال . »صيانت از اقليتها و دمکراسي«مقالة حاضر نخستين گفتار کتابي است تحت عنوان 

در يک سمينار علمي ـ تخصصي در ارتباط با حقوق اقليتهاي قومي و ملي از سوی چندين آکادميسين  2002مارس  8تا  6است که از  مقاالتي
نويسندة اين مقاله پروفسور دکتر کريستيان هيلگروبر، استاد ). عنوان آلماني مقاله و کتاب در پايان مقاله آمده است(اند  آلمانی ارائه گرديده

   .باشد مي )آلمان(دانشگاه بن حقوق در 
به قلم پروفسور  »دمکراسي و آزادي در کشورهاي چند قومي« الزم به ذکر است که من قبالً فصل دوم اين کتاب تحت عنوان 

  . آن را چاپ نموده است »پيام کردستان« نامة وزين  ديتريش مورسويک را ترجمه و هفته
بکار رفته است که به اعتقاد من کاربرد آن در ارتباط با  »اقـلـيـتـها«لة حاضر مفهوم کنيد، در عنوان مقا همانطور که مالحظه مي

زبانها در اقليت قرار دارند،  مليتهاي ايراني تنها بطور مشروط صادق است؛ چرا که در ايران در بعد سراسري همة مليتها به انضمام فارس
و بنابراين هرآينه . خود در اکثريت قرار دارند  پيوستة گرفته و به هم اطق تاريخاً شکلدرحاليکه هر يک از آنها در بعد خواستگاه تاريخی و من

  که بحث در مورد حقوق اين مليتها در ميان است، مقصود از آن
  در بعد سراسري کشور است، آنهم به صورت  هم بعنوان اقليت   ) الف



هاي مختلف  در عرصه( »مرکزي«ساختن متناسب آنها در قدرت  مشارکت آنها در سرنوشت سياسي کل کشور، يعنی سهيم         )1(
، در »مرکزي«سياستگذاري، در قانونگذاري، در امر واگذاري پستهاي کليدي و تعيين کادر اداري، نظامي، اطالعاتي دولت 

  و ...) ها،  ها، در سفارتخانه پرسنل وزارتخانه
  در سراسر کشور و همچنين  يبرخورداري از حقوق برابر شهروند         )2(
زبان در آذربايجان،  يک فارس(برخورداري از آزاديها و حقوق ويژه به مثابة آحاد يک اقليت ملی در مناطق خارج از زادگاه          )3(

  و ...) يک آذربايجاني در شيراز، يک کرد در خوزستان، يک عرب در کردستان،
  اي  در بعد منطقه هم بعنوان اکثريت         ) ب

  ... به شکل تأمين استقالل داخلي آنها از لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و           )4(
اما هيهات که مردم غيرفارس ايران از حقوق شهروندي برابر نيز برخوردار نيستند، چه رسد به اينکه در بعد سراسري به عنوان اقليت و 

ريت به رسميت شناخته شوند و بسان نظامهاي دمکراتيک از صيانتهاي ويژه براي مصون ماندن از اجحافات و در مناطق خودشان بعنوان اکث
الساعه نبوده، بل ريشه در  اين امر خلق. تضييقات و تبعيضات عيان و نهان و به منظور تأمين آزاديها و حقوق کلکتيو خود برخوردار باشند

ايران بر شالودة تحليل بردن سيستماتيک و هدفمند ملي ـ فرهنگي  »دولت ـ ملت«انسوي و تشکيل به سياق فر »ايراني«سازي  دکترين ملت
فارسيستی در ايران نافرجام  اگر چه اين سياست پان. همة مليتهاي غيرفارس ايران و فارسيزه و اونيفرميزه کردن شووينيستي آنها داشته و دارد

از  »مـلـت«سياسي دستگاه نظري آن بطور رسمي همچنان کاربرد دارند که مفهوم بوده است، اما مفاهيم و مقوالت اجتماعي ـ 
برگردان مقالة حاضر گاميست . لذا بحثي انتزاعي و بسط آن از حوزة علم به سياست ضرورتي عاجل دارد. باشد ترين آنها مي کننده تعيين

  .کوچک از طرف مترجم در اين راستا
  . اند به معني مترادف هم بکار برده شده »قوم«و  »خلق«، »ملت«واهيد ديد، مفاهيم ضمناً در اين مقاله، چنانچه که خ

  .ها و عبارتهاي تکميلي داخل کروکيها از مترجم است واژه
        

   

   

  مدخلي بر موضوع. 1

   
از اقليتها در يك نظام باشد كه چه ضرورت و دليلي براي صيانت و حمايت ويژه  سوال محوري كه اينجا مطرح است اين مي[...] 

الخصوص بسته به تعاريف  شوند علي پاسخهايي كه به اين پرسش داده مي. مبتني بر برابري دمكراتيك و آزادي وجود دارد

شوند، تعاريفي كه از دورة روشنگري از لحاظ تاريخ انديشه شكل گرفتند و  متفاوت و در حال رقابتي كه از مفهوم ملت ارائه مي

هر كدام از اين تعاريف متفاوت نه تنها قانون تابعيت . اي ملي از لحاظ سياسي و نيز حقوقي جا افتادند، گوناگوننددر عصر دولته

  .اند  اي تحت تأثير خود قرار داده كنده كشورها، بلكه به ويژه تعامل با اقليتهاي ملي و قومي را نيز به نحو تعيين

شود، پيدايش و سير تكوين اين انگاشتها و طرحها و تأثيراتشان بر موقعيت اقليتها به مفهوم به  تالش مي به همين جهت ذيالً

  .گردد شناختن يا نشاختن آنها چون واحدهاي سياسي مستقل اندكي تأمل  رسميت

و تعريف » رانسويف«تعريف : بندي نمود توان به دو دستة متفاوت گروه هاي تعاريف از مفهوم ملت را مي اولين نمونه

  . individuell)-(historisch[2] »تاريخي ـ   ويژه«است و دومي  (aufklärerisch) »روشنگرانه«تعريف اولي تعريفي . [1]»آلماني«

   

   

  »ملت مدني«مفهوم فرانسوي . 2

   

در   (Abbé Emmanuel Sieyés)آبه امانوئل سيه . شد به مفهوم سياسي ـ روشنگرانة آن در ابتداي انقالب فرانسه فرموله  »ملت«

وي به آن . را مطرح نمود »ملت چيست؟«نگاشت، پرسش  »طبقة سوم چيست؟«تحت عنوان  1788اي که در اواخر سال  اعالميه



. »[3]مجلس قانونگذار نمايندگي شوند يکقانون مشترک باشند و از طرف  يکجمعي از افراد متحد که تحت «: چنين پاسخ داد

همة آن چيزهايي را ... طبقة سوم «. دام انقالبي تصاحب قوة مقننه تأسيس کردگرايانه با اق بدين ترتيب ملت فرانسه خود را اراده

تعلق به . »[4]گيرد، و هر چيزي که طبقة سوم نيست، مجاز نيست که خود را متعلق به ملت بداند که به ملت تعلق دارد، در برمي

گردد، ديگر نيازي به روشن شدن بيشتر از لحاظ هويت قومي و  ملت، بدين گونه که از طريق برابري شهروندي مطرح مي

] ميراث[ »آوردهاي دست«سازد که انقالب فرانسه به چه ميزاني  در حاليکه، اتفاقاً همين خوداطميناني عيان مي. بيند فرهنگي نمي

ي بينش و منش خود قرار داده بود، چه که اين پادشاهي فرانسه بود که با از سر راه برداشتن قدرتهاي سياسي رژيم پيشين را مبنا

گرايانة خود را بر سراسر مناطق فرانسه تحميل نموده و دولت واحد و از لحاظ ارضي متحدي را  اي و مياني سلطة مطلق منطقه

] موضوع[اي به يک ابژة  بطور همزمان با عقب راندن خودآگاهيهاي منطقه »خلق فرانسه«که در پي آن   [5]بوجود آورده بود

در انقالب . تبديل گشته بود »پاسيو و نافعال«واحد حاکميت تبديل شده بود، به اين معني که به شکل يک خلق و ملت دولتي 

گرفته بيدار شد و به خودآگاهي سياسي دست يافت و اعالن برخورداري از توانايي و شايستگي  لت دولتي قبالً شکلفرانسه اين م

ملت بر همة چيزهاي ديگر ارجح است، ملت «گويد  بنابراين اين گزارة سيه که مي. بعنوان سوبژة فعال و سرچشمة حقانيت را نمود

در برابر [که در ارتباط با مباني تئوريک قانون اساسي گفته شده و تأکيديست بر حاکميت و استقالل مردم  [6]»منشأ همه چيز است

الب آن را انق. آن هنگام که انقالب فرانسه به وقوع پيوست، ملت فرانسه وجود داشت. کند ، از لحاظ تاريخي نيز صدق مي]دولت

گراي پيش از انقالب قدرت واحد دولت پادشاهي در برابر وحدت اجتماعي شهروندان  در اواخر فرانسة مطلق. تنها فعال نمود

به يک اجتماع از شهروندان عضو يک ملت مدني ـ دولتي واحد  »تنها«از طريق انقالب  »جامعة واحد مطيعان«. فرانسه قرار داشت

  . [...]مبدل گشت

گرايانة ملت بعنوان اجتماعي سياسي و با اراده  ناپذيري برابري و يکسان وحدت و تجزيه] گرايانة جزم[اصل دگماتيستی 

مثالً به شکل توزيع قدرت بين دولت مرکزی و دولتهاي [جايي براي به رسميت شناختن اقليتهاي قومي و تقسيم عمودي قوا 

  . گذارد گرفته نمي اي و تاريخاً شکل به تفاوتها و ويژگيهاي منطقهو همچنين عنايت ] ايالتی در يک نظام فدرال

داد، با فدراليستها با همان شدت مبارزه  بنيادگرايي ملي ـ دمکراتيک که خود را کمتر از شاهان پيش مطلق قرار نمي

يافته نيز به  ناطق تاريخاً شکلفدراليسم و م«. نمود ستيز مي »ضدانقالب«و  »دشمنان داخلي«طلبان بعنوان  کرد که با سلطنت مي

يگانه محسوب نمودن طبقة سوم و ملت تمام قوانين . ... قلمداد گرديدند »دشمن ملي«گرايي بعنوان  طلبي و روحاني همراه سلطنت

گرفته و  چيدن امتيازات طبقة اول و دوم همزمان با از ميان برداشتن استانهاي تاريخاً شکلبر. [7]»تاريخي را از اعتبار ساقط ساخت

 واري ادعاي ديوانه«هاي اشراف به قول سيه  آن هنگام که خانواده. جايگزيني آنها با دپارتمانهاي تازه بوجود آمده همراه گشت

، مبارزة »اند باشند و حقوق خود را از آنها به ارث گرفته مي] کيفران[از قبيلة تسخيرگران «کردند که گويا آنها  را مطرح مي»

گفت که اگر  سيه مي. گذاري بر اساس منشأ قومي نيز بود روشنگرانه با امتيازات اشراف همزمان به معني رد کردن هر نوع تفاوت

ها است،  ها و رومي ترکيبي از اعقاب گاليپاک شود، خود را بعدها بخاطر اين ضايعه که اکنون ديگر تنها «ها  ملت از اين خانواده

توانيم به شهروندان فقير  ها را از هم متمايز کنيم، نمي و حقيقتاً اگر بخواهيم همچنان اصل و نسب. دلداري و تسلي خواهد داد

ها و  يها و ولش ها حداقل همان ارزشي را دارد که سيگامبرئي ها و رومي خود اين آگاهي را بدهيم که اصل و نسب گالي

  .[8]»اند از آن برخوردارند هاي ديگري که از جنگلها و باتالقهاي ژرماني قديم آمده وحشي

وشاند که هم قبل ناپذيري چنين مورد ستايش و سوگند قرار گرفتة ملت قادر نيست اين واقعيت را بپ البته وحدت و تجزيه

اي در اين کشور وجود  طلبانه اي، آري حتي اينجا و آنجا تالشهاي استقالل ة منطقه و هم بعد از انقالب فرانسه خودآگاهي ويژ

آل از  وجود خارجي نداشت، بلکه ترسيم يک تصوير ايده گرديد، وجود دارد، اساساً چنين ملت واحدی که مدعي مي. داشت



اي به تأثيرگذاري آن وارد  جامعة آن زمان بود، تصويري که با واقعيات تاريخي انطباق چندانی نداشت، که البته اين امر لطمه

  . نياورد

رسوم و «اگر چه سيستم اداري واحد پادشاهي بي توجه به استانها و اياالتي بود که فرانسه سنتاً به آن تقسيم شده بود، اما 

خلق  18هاي تاريخي تفاوتهاي سابق بين استانها را پابرجا نگه داشتند؛ در انتهاي سدة  ها و اسطوره افسانهبرخي اوقات زبان و 

براي نمونه برتانييه که بعنوان آخرين . [9]»هايشان هنوز واقعيات بسيار زنده بودند برتون و خلق پرونسال با قوانين، عادات و لهجه

تحت سلطة بالواسطة پادشاه فرانسه درآمده بود، تا انقالب فرانسه هويت و  1532اميرنشين زميندار از طريق ازدواج در سال 

دان جنگ به مي 1792جايگاه ويژه خود را نگه داشت و پس از انقالب هم به مانند منطقة واندي که وفادار به پادشاه بود، از 

بطور قطعي  1796هاي وفادر به پادشاه مقاومت سختي را نمودند، مقاومتي که تنها  گرديد که در آن برتوني خونين داخلي تبديل 

 1789در پي فروش جنوا تحت سلطة فرانسه درآمده بود، حتي قبل از شروع انقالب  1768و در جزيرة کورسيک که . شکسته شد

  .تبار هم شرکت نمود گرفت که در آن ناپلئون کورسيکنيز مقاومتي مسلحانه صورت 

ناپذيري ملت باالخره قبوالنده و حاکم خواهد  اينکه اصل جزمگراي مطرح شده از طرف سيه مبني بر يگانگی و تجزيه

 )Marat, Danton, Robespiere( »حزب کوه«تنها به تدريج بود که تمرکزگرايان بنيادگراي عضو . شد، از ابتدا مطلقاً مشخص نبود

براي نمونه در ابتداي انقالب فرانسه دستگاه اداري . فائق آمدند )J. P. Brissot, A. Condorcet(بر ژيرونديستهاي فدراليست 

شرايط جغرافيايي و تاريخي مناطق در نظر گرفته  Mirabendausهاي  تمرکززدايي گرديد و در تقسيم دپارتمانها متأثر از انديشه

را در پي  »خطرات جدي براي وحدت ملت و کشور«ها تمرکزگرايي در ساختار اداري  اما چون طبق ارزيابي ژاکوبين. [10]شد

تصميم . [11]ني تمرکزگرايي برخيزندانقالب، يع »دستاوردهاي«داشت، تنها دو سال بعد ضروري تشخيص دادند که به دفاع از 

قطعي بر عليه نظام فدرال آن هنگام گرفته شد که مجلس شورا که پس از سرنگوني پادشاه وظيفة تدوين قانون اساسي جديد را 

را  »ناپذير است  جمهوري فرانسه واحد و تجزيه«بر خالف ارادة ژيرونديستها اصل مشهور  1792سپتامبر  25برعهده گرفته بود، در 

بخش و جنايتي قلمداد گرديد  پذيرفت و هر تالشي که معطوف به جانبداري از فدراليسم بود، براي وحدت جمهوري فرانسه زيان

در . گرديد »قيامهاي فدراليستي«باعث  »حزب کوه«خلع قدرت از ژيرونديستها از طرف . [12]که مجازاتش اعدام خواهد بود

حکومتهاي دپارتماني برتانييه، نورماندي، در جنوب غربي، در جنوب و در . چيزي به انحالل جمهوري نمانده بود 1793ژوالي 

سرکوب اين . اي بود گرايي و خاصگرايي منطقه کومته رأي به جدايي و استقالل دادند؛ اين امر نمود بارزي از وجود جزئيـ  فرانچ

  .[13]قدرت مرکزي در شمايل مجلس شورا و کميسيونهاي رفاهي آن، که نماد حاکميت ملي بود، گرديد قيامها موجب تقويت

بعنوان  با اين تصور که وحدت کشور فرانسه شامل وحدت زبان 1635خيلي پيش، يعني در سال (Richelieu) ريچليو 

فرانسه را براي صيانت از زبان فرانسه و واحد کردن آن تأسيس ] فرهنگستان[گردد، آکادمي  ميوسيلة ارتباط فرهنگي و تفاهم نيز 

ترور «فرانسه در برابر اقليتهايش يک سياست سختگيرانة زباني را در پيش گرفت، طوري که در مناطق مختلف آن از . نموده بود

ها و الزاسيها، همة مطيعان تاج و تخت فرانسوي بطور خشني موظف به  برتونها و باسکها، فالمي«. آمد ميسخن به ميان  »زباني

ي اين اعتقاد را پيدا کردند که يک ملت انقالبيون نيز بزود. [14]»يادگيري و سخن گفتن به زبان فرانسوي گردانيده شدند

چون صرف نظر از نواحي دوروبر پاريس کمتر کسي فرنسوی . تواند وجود داشته باشد مدني بدون يگانگي زباني نمي/دولتي

بر اکت 21با اين وجود قانون مدارس مورخة  .کرد فهميد و با زبان ولتر و اعالمية حقوق بشر در فرانسه صحبت مي دانست و مي مي

 »چون جمهوري يکي«بعد زبان ملت نيز  مقرر نمود که همة کودکان بايد خواندن و نوشتن فرانسوي را بياموزند، تا من 1793

  .[15]گردد
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آلهاي آموزش  پرستي دولت اقليمي مناطق مختلف خود و ايده پرستي رايشي، ميهن ها بين ميهن گرايشات آلماني 18در اواخر قرن 

گوته و شيلر در دو شعر : وطنانه در نوسان بود؛ اما ملتی به نام ملت آلمان که خود بر آن آگاه باشد، وجود نداشت و پرورش جهان

به اين فقدان اشاره  اند صراحتاً سروده »شخصيت ملي آلمان«و  »رايش آلمان«تحت عنوان  1796کوتاهي که با هم در سال 

آنجا که . کنم کشور را من پيدا نمي/آلمان؟ اما کجاست؟ اين سرزمين«کنند که  در اولين شعر اين سوال را مطرح مي. کنند مي

خواهيد از خود سازيد يک ملت، «: دهند اين پرسش را مي در دومين سروده پاسخ ».يابد شود، سياست پايان مي دانش شروع مي

  . [16]»با آن اين مهم حاصل ها، ولي نشود اين اميد حاصل؛ مگر سازيد از خود انسانهاي آزاد که کنيد آلماني

کريستوف  1792واحد هستند؟ ] ملت[خلق  يکها خلقي آزاد، اما فاقد دولت هستند؟ آيا آنها اصالً  بنابراين آيا آلماني

هر کس که «: ارزيابي خود از امر واقع زمان خود را چنين بر روي کاغذ آورد (Christoph Martin Wieland) مارتين ويالند

ها و غيره آشنا  ها، بايريها، هسي ها، فلتسي ها، زاکسي ها، براندنبورگي ه تدريج با اتريشيسرزمين رايش آلمان را با دقت بپيمايد، ب

چندين خلق «راند، از  سخن مي »ملتهاي آلمان«حتي يوهان گوتفريد هردر از . »اي برخورد نخواهد کرد خواهد شد، اما به آلماني

  . »که از مجموعة آنها در گذشته آلمان درست شده است

 »قانون اساسي دولتي«براي نمونه ويالند در وجود . ديد ي آلمانی در فقدان ملت ابتدا هيچ نقصان واقعي نميروشنگر

، »اند اند و عمل ننموده ها هيچگاه بعنوان يک خلق نيانديشيده آلماني«دانست که  رايش قديم آلمان که وي آن را مسئول اين مي

ها از آزادي  آنرا داريم ـ هيچ خلق بزرگ سياسي در جهان به درجة باالتري از آلمانيکه ـ تا زماني که ما «ديد  اين مزيت را مي

انساني و شهروندي برخوردار نخواهد بود و هيچ خلقی به اندازة خلق آلمان در مقابل اسارت و بندگي خارجي و داخلي، سياسي 

روشنگري آلمان هنگام انجام تالشهاي معطوف به گذر از تنگناي کوچکي ] عصر. [»[17]و کليسايي و بردگي در امان نخواهد بود

انديشيد  وطني مي شمول بشري و جهان آلهاي جهان گراي وقت به ايده اي و از ميان برداشتن سلطة خودکامانة مطلق دولتهاي منطقه

 1781(  (Gotthold Ephraim Lessing)براي گوتهولد افرايم لسينگ »ميهن«و  »کشور«چنين است که . ستج و به آنها توسل مي

کشور براي وي . هستند »مفاهيمي انتزاعي و مبهم«) 1778( »ارنست و فالک ـ صحبتهايي براي فراماسون«در اثرش به نام ) 1729ـ 

که برايش برابري انسانها به مجرد انسان  (Lessing)لسينگ . را دارد »رضايت هر موجود واقعي«تنها نقش ابزاري براي رشد 

نگريد، جدايي که بيشتر سد راه  بودنشتان يک امر بديهي بود، به تقسيم بشريت به خلقهاي مختلف بعنوان جدايي ظاهري مي

حدود و ثغور قائل است و خود قومگرايي که براي خود . باشد تا کمکي جمعي براي رشد آن شکوفايي انسانيت طبيعي و منزه مي

  .داند که نياز به رفع آن وجود دارد اي مي سازد را وي پيشداوري را از ديگران جدا مي

داند که در اثر هنري و دراماتيک خود به کل خلق آلمان خودآگاهي جمعي  ميو اما لسينگ، با اين وجود، وظيفة خود 

ما «گيرد، چون بر آن است که  به باد استهزا مي »ها را تئاتر ملي براي آلمانيفکر رئوفانة تأسيس يک «هر چند وي . فرهنگي بدهد

، اما ساختن چنين ملتي را نه به مفهوم سياسي ـ دولتي، بلکه به مفهوم فکري ـ فرهنگي، هدفي قابل ارج و »هنوز ملت نيستيم

شايد ). ها آلماني(تنها در مورد شخصيت اخالقي گويم، بلکه  من در مورد قانون اساسي سياسي سخن نمي«: داند شايستة تالش مي

خواهيم شخصيت مستقل خود را داشته باشيم، چه که ما  باشد که ما نمي بتوانيم بگوييم که اين شخصيت براي ما به اين معني مي

ها و مبادي اولية انديشة ملت فرهنگي خودمختارکه  اينجا نطفه. »[18]. ...باشد هنوز هواخواهان هر آنچه هستيم که خارجي 

ادبيات ملي «. شود يافت مي) فرانسوي(اي در مقابل ملت دولتي  کردند، بعنوان طرح و انديشه از آن دفاع مي) آلماني(فرهيختگان 

اني، تئاتر ملي و موسيقي ملي آلماني مرزهاي حکومتهاي آلماني را درنورديدند و يک قضاوت و سليقة واحد را در بين آلم



طلبي فرهنگي فرانسويها بود  نخبگان فرهنگي آلمان هويت ملي خود را تنها در مرزبندي با هژموني. ... زبانها بوجود آوردند آلماني

يک آکادمي «، تأسيس »مکانی براي دنبال نمودن مصالح همگاني«براي بوجود آوردن  (Herder) نقشة بزرگ هردر. [19]»که يافتند

آموزشي و انسانگرايانة کانوني باشد براي همة تالشهاي «، تا »خلقها و استانهاي آلمان و سرآمدان آنها  براي همه«بود  »آلماني

با لحني انتقادي و منفي ) 1781( »در بارة زبان و ادبيات آلماني«اش  در مقاله (Justus Möser) اگر يوستوس موزر. »[20]ملت آلمان

 Friedrich)آورد، فريدريش شيلر سخن به ميان مي] ميهن ساخته و پاختة فرهيختگان[ [21]»آموزش داده شده«از ميهن صرفاً 

Schiller)    آلماني، جدا ... رايش آلمان و ملت آلمان دو چيز متفاوت هستند «: گويد که بيند و مي آن را مثبت مي 1797در سال

ناپذير  شده از سياست، ارزش مستقل خود را بنياد نهاده و حتي اگر امپراطوري هم به زير برود، کرامت و شخصيت آلماني خدشه

کند، کاراکتري که  اين فاکتور در فرهنگ و کاراکتر ملت زيست مي. اين ملت آنگاه يک فاکتور اخالقي است. خواهد ماند

  . [22]»ت وجود داردمستقل از سرنوشت سياسي مل

به چه ميزان وسعت يافته بود و  18اينکه درک از ملت بعنوان يک اجتماع فرهنگي مبتني بر زبان مشترک در اواخر قرن 

: گردد ، ارائه شده، مشخص مي1776لونگ، منتشره در سال هواخواه داشت، با تعريفي که از ملت در فرهنگ لغت آلماني آد

ملت، اهالي بومي يک سرزمين هستند، چنانچه که يک اصل و نسب مشترک داشته باشند، با يک زبان مشترک سخن گويند و «

وب يک به مفهوم اندکي تنگتر از طريق يک نحوة تفکر و عملکرد معين متمايز از خلقهاي ديگر باشند، حال چه در چهارچ

  [23]».کشور و دولت زندگي کنند و چه بين چند دولت تقسيم شده باشند

اي  کننده ساز اتکا دارد، به ميزان تعيين مفهوم ملتي که به زبان مشترک بعنوان وجه مشخصه و تمايز عيني و فاکتور هويت

] ملت[از نظر هردر خلق . ريزي شد و جا افتاد پايه) 1744ـ  1803(  (Johann Gottfried Herder)از طرف يوهان گوتفريد هردر

يک اشتراک اجتماعي است که اعضاي آن از طريق يک زبان مشترک بعنوان رسانه و محصول زندگي معنوي با هم پيوند 

  .شود لذا خلق به يمن زبان به محمل فرهنگي تبديل مي. ناپذيرند تفکيکزبان و فرهنگ اما از هم . اند مستحکمي خورده

که در  »جغرافياي فيزيکي«، از جمله به دليل رفتن به سمينارهاي وي در بارة  (Kant)گرفته از کانت هردر، برانگيخته و الهام

شد، آن طور که در مطلبي که مشترکاً با  مي آن، تاريخ فرهنگ و اديان هر يک از خلقها در پيوند با محيط جغرافيايي آنها تشريح

تدوين نمود، آمده است، فلسفة زبان و تاريخ خاص  »در مورد سنخ و هنر آلماني«تحت عنوان  1773در سال  (Goethe)گوته 

 در فلسفة زبان هردر. هاي فرهنگي خلق آلمان آگاهي بخشيد خود را بوجود آورد و به خود و ديگران در ارتباط با ويژگي

زبان را چنين تعريف ) 1772( »اي در بارة منشاء زبان نوشته«هردر در . آل انسانگرايانة اين نويسنده نمود کامل يافته است ايده

] حفظ[، ابزار هر فرهنگ و تحصيل دانش، ريسمان معاشرت و ارتباط گرم با ديگران و  ارگان خرد و عملکرد اجتماعي«: کند مي

بيني وی رشد و تکامل هر يک از زبانهاي ملي اقوام در خدمت  در جهان. »!انيت به هر طبقة انسانيسنن نيک، وسيلة انتقال انس

يابي  کوتاه سخن، وی معتقد به ظرافت. هاي بشري قرار دارد توسعة کل بشريت، تعليم و تربيت و فرهيخته شدن تمام توانايي

گنجينة «از نظر وی هر خودويژگي فردي باعث اغناي . ني بودفرهنگي از طريق درنظرداشت و رعايت تفاوتهاي زبا] سازي غني[

هاي  گردد که هر کس به شيوة خود سهمي در آن داشته است و اين يعني جمع اثرات همة هستي هاي انساني مي مشترک انديشه

نيستند که تفاهم متقابل  نشدني نيستند و چنان وي بر آن بود که تفاوتهايي که بين زبانها وجود دارند، تضادهاي برطرف. »انساني

رنگارنگي و تنوعي که در زبانهاي انسانهاي «. افراد مختلف و خودويژه را ناممکن سازند خلقها بعنوان جمع مشترکي از تک

گيرد و بر همان بستر در حرکت است و نه خارج  شود، از همان ذات و جوهر متافيزيک انساني آنها سرچشمه مي مختلف ديده مي

اي در چارچوب  بيني، رنج و خلق اثر خودويژگيهاي فرديت يافته هاي زباني مربوط به احساس، جهان لذا همة دگرساني. »از آن

و اين وحدت در وجود کثرت فرهنگي است که . گيرند باشند و ارزش ويژة خود را از آن مي گسترة عالمگير يگانه انسانيت مي



و اين تفاوت را بايد . [ح و برتر از ديگر ملتها نيست، اما همه با هم متفاوت هستنداز نظر هردر هيچ ملتي ارج. بوجود آمده است

کنندة جهان انديشة وي ايدة  شالوده و تعيين.] ديد و ارج گذاشت و از همسانگرايي و تحميل زباني ـ فرهنگي دوري جست

اجتماع مشترکي از افراد با خصائص مختلف، يک فردباورانه و فردگرايانة بشريت در يک تنوع جوهراً متفاوت خلقها که بعنوان 

  . باشد نوع زندگي خاص و ويژة خود را دارند، مي

به رشتة تحرير درآمده است، از اين ) 1784( »هايي براي فلسفة تاريخ بشريت ايده«فلسفة تاريخ هردر که به ويژه در اثرش 

بخشد و تنها بر بستر اين  و توسعة کل بشريت را سرعت مي گيري خلقهاي مختلف روند ترقي گيرد که امر شکل معرفت الهام مي

ترين نگاه  النفسه ملي، سکوالر و در دقيق بنابراين در نگاهي معين هر کمال انساني في«. گردد فرآيند رشد فرهنگي ممکن مي

، چهان و سرنوشت گيرد، چنانجه زمان، آب و هوا، نياز خود شکل نمي هيچ چيزي به خودي. خودويژه و منحصر به فرد است

حاملين واقعي يک روند کلي تاريخي هدايت شده از طريق «بدين ترتيب خلقها در عين حال به . »محرک و عامل آن نبوده باشد

خود هدف نيست، بلکه همواره صرفاً شکل تاريخي و به همين  خودي هالبته براي هردر ملت هيچگاه ب. شوند تبديل مي  »[24]تقدير

وی بر آن بود که ملت همواره بايد بر اين امر آگاه باشد که او تنها در . باشد جهت در حال تحول و رشد و شکوفايي انسانيت مي

مقايسه (ي نژادي بکلي بيگانه بود وی با تعصب و ديوانگ. اشتراک و اجتماع با ملتهاي ديگر است که سهمي در کل بشريت دارد

. [25]ببيند »پروري تسخيرکنندة سرزمينهاي ديگر روحية قهرمان«توانست هيچ سودي در  و نمي) کنيد کتاب هفتم، بخش يکم

ملتها در تاريخ بشريت با به رسميت شناختن منحصر بودن و ويژه ـ تاريخي بودن /اخلقه/بنابراين درکي که هردر از اهميت اقوام

روشنگرانه ـ نقادانة ادراک و ديدگاههاي وي ـ  »پتانسيل«. گيرد دهد، از روشنگري و انسانيت ژرف وي سرچشمه مي آنها ارائه مي

هاي  هاي تاريخي آلماني ها و افسانه خود را از اسطورهکند که  که خود متولد شرق پروس بود ـ براي نمونه در اين نمود پيدا مي

ها در ارتباط با خلقهاي همساية اسالو و  آميزتر آلماني شرق و بالتيک عصر خود رها ساخت و خواستار يک بينش جديد و احترام

به [شان  ة فرهنگيشان ـ بخاطر خدمات جداگان»بربر بودن«بالتيک شد که از آنها ـ برخالف پيشداروي رايج وقت در مورد 

  .تقدير نمود] بشريت

خلق بعنوان . سازد الخصوص تاريخ است که هويت ملي را مي شود، علي در کنار زبان و فرهنگي که از طريق آن منتقل مي

  چنين است که لئوپولد فون رانکه. يابد سرنوشتان که تاريخ و رنجهاي مشترک آنها را به هم جوش داده، نمود مي اجتماعي از هم

(Leopold von Ranke) بيند که طبيعت بسيار ويژة هر يک از ملتها  حتي معني و ارزش رشد پيشروندة تاريخي را در اين مي» [...]

  . [26]»بطور مستقل شکل گيرد

هاي روشنگري استوار است؛ به ديگر  بر شانه 18تجددگراي آلمان در قرن جنبش «گردد که  مجموع مشخص مي من

کند  وطني معنوي به تدريج اين شناخت را پيدا مي که در آن جهان [27]»سخن، اين جنبش بدون روشنگري غيرقابل تصور است

گردد  از همين جا مبرهن مي. که خلقها وراي عموميتها و تشابهاتي که دارند، از ويژگيهاي تاريخي خاص خود نيز برخوردارند

اکنش ضدروشنگري، ضد تبار، يک و که تمرکز روشنگري و رومانيک آلماني روي خلق بعنوان جامعة زباني، فرهنگي و هم

سياسي خلق فاقد دولت آلمان زائيده  »ضرورت«فرانسوي نيست، آنطور که بارها ادعا شده است، بلکه در درجة نخست از يک 

گيري، سمتگيري خود را در راستاي دولت قبالً  خودآگاهي سياسي در حال رشد ملت در حال شکل«آن زمان که در فرانسه . شد

با (ها به دليل نبود يک سازمان سياسي واحد  گراي آلماني بايست خودآگاهي وحدت ، مي[28]»انست بيابدبوجود آمده يافت و تو

بين دولتهاي اقليمي آلماني   پيوسته مه وجود دولت رايشي که نه به مثابة يک دولت ملي، بلکه فراملي و چون يک چتر و حلقة به

تر از دولتي چون زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ شکل و  ساز فراتر و پيش بر طبق معيارهاي طبيعي اجتماع مشترک) کرد عمل مي

  .وسو گيرد سمت



انگي تا از تأمل در تاريخ خودي، خالقيتهاي شاعرانة خودي و خوديابي فيلسوفانه خلق آلمان يک خودآگاهي و يگ

گيري خودآگاهي سياسي تنها پس از انقراض رايش قديم با تسلط  روند شکل. سياسي بوجود آمد، زمان طوالني سپري گشت

هاي  و نه تنها از طرف ژاکوبين(و سلطة ناپلئون که از سوي بسياري از دانشوران آلماني . يافتن ناپلئون بر آلمان بود که آغاز گشت

آلهاي از انقالب فرانسه الهام گرفتة آنها و همچنين به سبب تحرک تجددگرايي که در نتيجة صدور  به دليل ايده) [29]!اين کشور

ور دولتمداري طبقات باال با شور و شوق آ انقالب به سرزمينهاي آلماني عمالً بوجود آمده بود، ابتدا بعنوان رهايي از سلطة خفقان

بايست مشترکاً از آن رهايي  شد که مي نگريسته   اي بعنوان سلطة بيگانه زيادي مورد استقبال قرار گرفت، بزودي بطور فزاينده

بسيج . بود که آرزوي حاکميت خودي بر خود را بوجود آورد) شنابل. اف( » تجربة سلطة بيگانگان«بنابراين، اين ابتدائاً . يافت

کردن احساسي سلطة بيگانه است که موجب بيداري  اينکه، اين تجربه. گيرد ها در جنگهاي آزاديبخش صورت مي ملي آلماني

که همة   [30]بندي با ديگرانکنندة مرز البته در اينجا وجه تعيين. باشد گردد، يک واقعيت تجربي روانشناختي مي خودي مي

دارتر است و بخشاً  ـ ريشه [31]»تبيين و شناسايي خود از طريق مشخص کردن دشمن«اند ـ يعنی  سازيها از آن برخوردار بوده ملت

انگيز و رد فرهنگ بيگانة  جويانة مبتني بر برتري فرهنگي ادعايي و خوارشماري رقت سازي به ادعاهاي سلطه به شيوة مسأله

تجديد حيات و رشد اي که در مقاومت  آلماني  پرستي چنين بود که در سالهاي افول و تحقير ميهن«. مبدل گشت) فرانسوي(

  . [32]»هايي از ناسيوناليسم خشن، نظامي و انقالبي را به خود گرفت يافت، ضرورتاً جنبه مي

وطنانة انسانيت، فرهنگ، دانش  جهان آل اصل مليت در آلمان به سبب اينکه در مراحل آغازين خود به تمامي در ايده«

همگاني و اخالقيت ريشه داشت، در اين زمان هنوز از ديناميسم و اهريمن قدرت که در فرانسه ظهور يافته بود، برخوردار 

در اين کشور به مجردي . داد با ورود به حوزة سياسي معصوميت خود را از دست ] ملت[لماني خلق اما مفهوم رمانتيک آ. »[33]نبود

گرديد و با اين رويکرد از بستر و شالودة تاريخي ـ نظري انسانگرايانه و روشنگرانة  که رومانتيسم خلق با احساسات سياسي آغشته 

هاي هردر که پيوند خلقها  در اين برهه انديشه. يافت ياليسم گسترش آن گسست، خطر تبديل آن به ناسيوناليسم افراطي و امپر

شمار  جويانة خلقهاي ديگر خار و خفيف رود که به يک ايدئولوژي سلطه مي  شالودة آن بود، سوء تعبير و سياسي شده،] ملتها[

  .مبدل گردد

در سخنرانيهايي که در برلين اشغال شده توسط  08/1807در سالهاي  )Johann Gottlieb Fischte(يوهان گوتليب فيشته 

طبيعت معنوي قادر «: رومانتيکها را بکار گرفت و گفت] ملت[ايراد نمود، ابتدا مفهوم خلق  » ملت آلمان«فرانسويها خطاب به 

يان سازد و اين خلقها تنها در صورتي ها و جزءها در کل، يعني خلقها، نما تکثر و تنوع تک... است که جوهر بشريت را تنها در 

شان به شکل  که آزاد باشند، خود را بر اساس ويژگيهاي خود رشد داده، تکامل بخشند، بسازند و سامان دهند، سيماي خدايي

تاريخ مشترک نقش «: نمايد وي بر اهميت وجه تاريخي نيز براي بوجود آمدن ملتها تأکيد مي. [34]»يابد واقعي نمود مي

هر جايي که يک «: گيرد ميتغيير رويکرد به سياسي شدن صورت ) ظاهراً(سپس در وی . [35]»اي در ساختن خلق دارد كننده تعيين

و اين ملت محق است، مسائل خود را بطور مستقل حل و فصل «، »اي وجود داشته باشد، يک ملت ويژه هم وجود دارد زبان ويژه

اتفاقاً موجوديت «اش  کند؛ ملتی که ويژگي ها هم صدق مي تقاد فيشته براي آلمانيو اين به اع. [36]»کند و حکومت تشکيل دهد

البته آنچه فيشته با تشکيل دولت واحد آلماني در آرزوي . [37]باشد مي »ديدگي فکري و نظري بدون دولت و فراي دولت، آموزش

 [38]»آل جهانگرا و جهانشمول اخالقي يک ايده«دستيابي به آن است، به تحقق رسيدن يک ايدة ملي نيست، بلکه عينيت بخشيدن 

يک نوع خودويژگي خاص آلماني را جامة عمل «ابراين از نظر وی رسالت و مضمون وحدت خلق آلمان اين نيست که بن: است

که «باشند  ها عبارت از اين مي لين وظيفة آلمانيوي بر آن بود که او. [39]»بپوشاند، بلکه اين است که شهروند آزاد را متحقق سازد

هر چند وي در سمينار . [40]»در آزادي] و آرزوهاي خود[متحقق ساختن خود «، آنهم در امر »بدهند آگاهي  درک وآنها به خود 



دهد  شود و نويد مي قائل مي  »[41]خلق اصيل«يک رسالت تاريخي مفرط براي خلق آلمان به مثابة يک  1813کشورداري در سال 

قانونگرا، طوريکه تا کنون جهان گونة آن را به خود نديده باشد يک امپراطوري واقعي ) ها آلماني(بدين گونه زماني از آنها «که 

راي بوجود خواهد آمد، اما اين درک هنوز ب [42]»، براي آزادي، بنا شده بر عدالت همة آناني که يک چهرة انساني برخود دارند...

سازد،  که فيشته مطرح مي »امپراطوري واقعي«اين .  [43]آل سترگ فرهنگي يعني خرد است که در وی وجود دارد تحقق يک ايده

بوده  »روح ملي آلماني«با  »تسخيرات اخالقي«مدنظر وي  .باشد يک رايش فرضي، معنوي، متافيزيکي و نه واقعي و سياسي مي

را نمود، با اين حال وي نه از  »استبداد براي آلمانيت«آرزوي  »1813طرح يک رسالة سياسي در بهار «هر چند فيشته در . است

  .هواخواهي کرده است [44]»پرورش انسان براي آزادي«استبدادگرايي و خودکامگي، بلکه از 

اما .  [45]ماند پابرجا باقي مي »اش  شرطهاي اساسي عام و انسانگرايانه رابطة ايدة ملي آلماني با پيش«و باالخره اينجا 

از لحاظ  »دولت مطلق«آيد، همچنين تصوراتش از ملي بودن و ايدة  آميز نيز به نظر مي فيشته که گاهاً خشونت »ايدئولوژي«

مالحظه بودند که با توسل به شعارهاي  رحم و بي ة کافي بي سياستمداران و ژنرالها به انداز. آور هستند واقعيت سياسي سوءتفاهم

 »جنگ ملت«را برانگيزانند و مردم را براي شرکت در  »نفرت ملي«احساسي و تصوراتي که از دشمن در روانها وجود داشت، 

تنها از طريق تحريک و جوشاندن روح ملي «: دارد اعالم مي (Freiherr vom Stein)براي نمونه فرايهر فون شتاين .  [46]فرابخوانند

گردد که  خواهان اين مي (Ernst Moritz Arndt)، و ارنست موريتس آرنت »توان تمام نيروهاي مادي و معنوي آن را رشد داد مي

آنها خلقي بهتر از فرانسويها «شوند، بايد اين خطبه خوانده شود که  برای همة آناني که بر عليه فرانسة ناپلئوني وارد جنگ مي

 Wilhelm von)مبولت اما ويلهلم فون هو. »باشند و به همين جهت نبايد اجازه بدهند، فرانسويها اربابان آنها باقي بمانند مي

Humboldt)  در چنين حالتي «دورنماي يک دولت واحد ملي آلماني را از لحاظ قدرت سياسي به استهزا گرفت و ندا سر داد که

تواند طالب آن باشد؛ چرا که همه  تواند مانع اشغالگر شدن دولت آلمان گردد، چيزي که هيچ آلماني اصيلي نمي کسي نمي

ملت آلمان چه مراتب مهم فکري و علمي را کسب نموده است، آن هم زماني که سمتگيري سياسي به خارج دانند که  تاکنون مي

اما چنين هشدار و . [47]»تواند داشته باشد را نداشته است، اما اصالً مشخص نيست که همچون سمتگيري چه عواقبي از اين نظر مي

  . کنندة جنبش ملي قرار گرفت و شنيده نشد برداشته و سرمست الشعاع امواج خيزش اخطاري تحت

توان گفت که اولين سرود ملي آلمان  نگاشت و از لحاظي مي 1813ارنست موريتس آرنت در سرود ميهن که در سال 

ميهن آلمان : پاسخ خود وي چنين بود. »کجاست؟ آيا بايرالند است؟ آيا شوابن است؟ها  وطن آلماني«باشد، سوال نمود که  مي

. »خواند افکند و خدا در آسمان سرود مي تا آنجا که زبان آلماني طنين مي«: شود هر آنجايي است که در آن به آلماني صحبت مي

در همين مفهوم ملت که چنين بر مبناي زبان . باشد نشين ، کل مناطق آلماني»کل آلمان«بايست  بنابراين از نظر وي آلمان مي

الزمة به واقعيت مبدل نمودن : ساخت، مواد منفجرة سياسي نهفته بود گرديد و درک ملي بسيار فراگيري را نمايان مي تعريف مي

در کنگرة وين بخش  بود که با وجود ناخرسنديهاي بزرگ جنبش ملي پس از جنگهاي رهائي »بوند آلمان«آن نه تنها انحالل 

با خواست و ارادة قدرتهاي بزرگ اروپايي به شکل سازماندهي چندمليتي بوجود آمده بود، بلکه همچنين ضرورتاً بوجود  1815

آمدن اختالفات و مشکالت جديد ملي بود با اقليتهاي قومي و فرهنگي در مرکز و شرق اروپا، جايي که ترکيبي از گروههاي 

پيامدهاي انقالبي آن براي نظم «. [48]شد از هم جدا نمود و آنها را از لحاظ ارضي و اقليمي نمي قومي مختلط سکونت داشتند

نمود،  ملي را دنبال ميآلمان که هدف تشکيل دولت  49/1848سياسي اروپاي شرقي و مرکزي مبرهن بود؛ شکست جنبش ملي 

  .[49]»در آن کنگره به تصويب رسيده بود

نبايد اين واقعيت را الپوشانی کند که در اينجا تالشي راهگشا انجام گرفت،   »کليساي پاول«البته شکست قانون اساسي 

گرفته از  دو ايدة متفاوت ملي، يعني ايدة ذهني ـ سياسي ملي مرهون از انقالب فرانسه و ايدة عيني ـ فرهنگي ملي الهام«تا 



قانون اساسي رايش مصوب مجلس ملي مؤسسان . بياورند ، با هم ترکيب گردند و يک سنتز جديد را بوجود[50]»رومانتيک آلماني

نه از «. و قانونگزار آلمان يک اقدام دمکراتيک خلق مستقل آلماني بود که با آن خود را بعنوان يک سوژة سياسي واحد بنياد نهاد

اما اين نظام سياسي نه . [51]»دادغام و وحدت ايالتها، بلکه از ارادة مستقل خلق قرار بود که رايش به عنوان دولت ملي تشکيل گرد

بر اساس قانون . ناپذير مبدل گردد قرار بود و نه قادر بود که به يک دولت واحد ملي بر طبق الگوي يک جمهوري واحد و تجزيه

طباق با تقسيمات و مناطق تاريخاً شکل گرفتة آلمان نظامي فدرال بوجود بيايد که در آن هر بايست که در ان اساسي مصوبه مي

اما از آن . اين قانون در آن محدود نشده باشند، حفظ نمايند 5يک از دولتهاي آلماني استقالل خود را چنانجه بر طبق پاراگراف 

به «در انطباق با آن  188پاراگراف . [52]اي قيد شده بود حقوق پايه تر اعالن حمايت و صيانت از مليتهاست که در مصوبة با اهميت

مناطقي که ، مشخصاً برابري حقوقي زبان آنها و در ...گويند، رشد فرهنگي  همة اقوامي که در آلمان به زبان آلماني سخن نمي

اي که با آن  را اعطا نمود؛ مقرره »سکونت دارند، استقالل در ادارة امور ديني، در آموزش و پرورش، ادارة داخلي و امور حقوقي

پذيرش و به رسميت شناختن تقسيمات قومی و «در درجة نخست ارائة پاسخ درخور به واقعيت جند خلقي بدون اتريش به مفهوم 

مدنظر بود و بدين ترتيب عناصر مهمي از صيانت از  »ري حقوقي آنها در مقابل خلق برخوردار از اکثريتطبيعي اقليتها و براب

در صورت رعايت «: گويد موافق بود، آنگاه که مي (Kühne)توان با قضاوت کونه  به همين جهت مي. [53]اقليتها را در برگرفته بود

يکي از پرخارترين مشکالت عصر ناسيوناليسم اروپايي اگر حل هم  1849قانون اساسي رايش، از سال  188کافي پاراگراف 

هش  نکو آليزم اين چنين شديد مورد ـ و بدين ترتيب ايده. يافت شد، دست کم در اروپاي مرکزي تا اندازة زيادي تعديل مي نمي

  .[54]»شود کنندگان اين قانون مخصوصاً بخاطر اين بند به مثابة رئاليسمي دورانديشانه نمايان مي قرار گرفتة تصويب
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  تـز، سـنـتـز آنـتـيتـز،       

   

براي نمونه مفهوم . تأمالت فوق به اندازة کافي نشان دادند که هر دوي اين مفاهيم و تعاريف نقاط ضعف و قوت خود را دارند

گرايانه فرانسوي از ملت که بر برابري مدني و شهروندي تأکيد دارد، از طرفي اصوالً انعطاف بيشتري در مقابل قوميتهاي  اراده

اما از . دارد، چنانجه بخواهند تنها به ملت دولتي تعلق داشته باشند و چنين تمايلي را از طريق کسب تابعيت به اثبات برسانندديگر 

اي  به شيوه »ناپذير يک ملت واحد و تجزيه«گرايانه و واحدنگرانه از ملت، جامعه را تحت عنوان  طرفي ديگر اين برداشت عام

کننده را  که به تنهايي نقش تعيين »عمومي«سازد و ارادة به اصطالح  تحريف و مصادرة به مطلوب مياي  پندارگرايانه و افسانه

داراست، ارادة جوامع کوچکتر، مثالً اقليتهاي قومي داخلي را از اعتبار و اهميت سياسي به کلي ساقط  »ملت ارادة «براي تعيين 

و آسيميالسيون را در خود نهفته دارد، گرايشي که تنوع قومي را يک گرايش واحدسازي «دولت ملي سنخ فرانسوي . سازد مي

 چنين بود که اولين برنامة خودمختاري براي کورزيك از بررسيهايي که بعداً از. [55]»سازد اساساً به مثابة يک مشکل ظاهر مي

لحاظ قانون اساسي آن کشور از سوي مجلس مؤسسان از آن شد، فائق بيرون نيامد و لدا از سوي ارگان نامبرده مورد قبول واقع 

آري، فرانسه . برد ناپذير خلق فرانسه را زير سوال مي خدشه ، چرا که بر طبق برداشت اين ارگان، اين خودمختاری وحدت[56]نشد

  .شناسد، نه باسکها، برتونها، الزاسيها و يا کورزيکها اش تنها شهروند فرانسوي را مي از منظر قانون اساسي



: از مفهوم فرانسوي آن است »تر حجيم«اما مفهوم آلماني ملت 

سرنوشتان  گرفته از طريق زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ به مثابة اجتماع مشترکي از هم شکل] ملت[انسانها به خلق  »آلماني«از ديد 

العمر و  يابند؛ تعلق ملي ـ قومی آنها از طريق زبان مادريشان مادام شوند، به درون آن رشد مي تعلق دارند، به داخل آن زائيده مي

گيري ساده از خود سلب نمود و از چارچوب آن  گرايانه با يک تصميم توان آن را جبر مين. [57]گريزناپذير پابرجا خواهد ماند

خي بهتر قادر است از سويي ديگر ملت به چنين مفهوم خاص و تاري. ديگري پيوست] ملت[خارج شد و به اين مفهوم به خلق 

هر چند که . ويژگيهاي زباني، فرهنگي و تاريخي خلقها و گروههاي مخلتف قومي را به شيوة شايسته درنظر بگيرد و رعايت کند

باشد است که  نرمي که درصدد بناي دولتهاي ملي بعنوان يک موجود تا حد ممکن همگون مي«اين واقعيت دارد که اين اساساً 

، اما با اين وجود اين اقليتهاي  [58]»]کند تبديل مي[رهنگي ملي ناهمگوني ساکن کشور را به اقليتهاي قومي گروههاي از لحاظ ف

به ويژه مفهوم خلق به تعبير انسانگرايانه هردر قادر . [59]»گيرند به يمن همين اصل ملي مورد پشتيباني و صيانت نيز قرار مي«قومي 

اين نبايد اتفاقي باشد که . است که همزمان آگاهي و عالقمندي الزم براي موقعيت ويژه و ضرورت صيانت از اقليتها را اعتال دهد

جا افتاد، بيشتر از هر جاي ديگري مسائل مرتبط با حقوق ] ملت[خلق  »آلماني«زباني که در آنها مفهوم  در مخصوصاً مناطق آلماني

  .اند و دارند درپي در کانون تحليلهاي تئوريک و تالشهاي گوناگون عملي قرار داشته خلقها و اقليتها پي

را به صورت ] ملت[خلق  »فرانسوي«و  »آلماني«ام تالشهايي زد که مفهوم به همين جهت بايد قاطعانه دست رد به سينة تم

 »آلماني«را روشنگرانه، مدرن، غربي و مترقي و تعبير ] ملت[از خلق  »فرانسوي«اي در مقابل هم قرار داده و تعبير  ه وحشتناک ساد

باشد که هر دو مفهوم با هم تلفيق  اصولي اين مي. کنند ستيز معرفي مي از اين مفاهيم را عرفاني، واپسگرا ـ رومانتيکي و بيگانه

دهند، معرفتهايي  متضادي را بدست مي) الزاماً(هاي مکمل و نه  هاي متفاوتي شناخت گردند، چون هر دوي اين مفاهيم از زاويه

توان شرايط هنجاري و  مي و رعايت مجموع آنها و با اجرا و عينت بخشيدن سياسي و حقوقي آنها  که تنها با درنظر گرفتن

  . آميز گروههاي قومي مختلف در چارچوب يک کشور چندقومي را فراهم آورد نورماتيو الزم براي تأمين همزيستي مسالمت

لت مدني بطور حتمي پايبند ماند و نبايد به زمان در اين رهگذر ضروري است که ابتدا و در درجة اول به طرح و انديشة م

دمکراسي که جوهر و گوهر آن خلق سياسي خودآگاه . برگشت 1789  هاي قبل از روشنگري سياسي، به زمان قبل از انديشه

اند، با  است، بر طبق تمام تجارب تاريخي بخشاً پررنجي که از آن زمان از آزمودن مدلهاي ديگر حاکميت کسب گرديده

البته غيرتاريخي خواهد . تشخيص انساني بهترين و به همين جهت معتبرترين شکل سازماندهي و ساماندهي آزادي سياسي است

آفرينشي از نيستي بدون شرايط واحدگراي عيني بعنوان اجتماعات عقيدتي صرف ) دولتي(بود چنانچه تصور کنيم که اين خلق 

، حضور مستمر »[61]پرسي روزانه وجود هر ملت يعني همه«هم با جملة مشهورش  (Ernest Renan)ارنست رنان . [60]آيند بوجود مي

  .گذارد را به رفراندوم روزانه ميو نه هستی ملت 

خود تضميني  البته دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل معضالت ويژة اقليتهاي قومي و ملي نيستند و به خودي

صيانت از اقليتها تلفيق و ترکيب هر دو مفهوم از . آيند فرهنگي آنها بشمار نمي] حتی[کافي براي ادامة حيات و رشد و شکوفايي 

دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل «
معضالت ويژة اقليتهاي قومي و ملي نيستند و به 

تضميني کافي براي ادامة حيات و خود  خودي
فرهنگي آنها بشمار ] حتی[رشد و شکوفايي 

 ».آيند نمي

 



توان دفاع و صيانت از اقليتهاي ملی را در انطباق  اما چگونه مي. سازد ملت و تبديل آن به يک طرح جامع و واحد را ضروري مي

به انحالل کشيده نشود و نه نابرابريهاي ضددمکراتيک ) »ملي«(با اصول دمکراتيک سازماندهي نمود؟ براي اينکه نه نظام دولتي 

) بسته به شرايط تاريخي و موقعيت کنوني(اد اقليتهاي ملی پابرجا بماند، در گام نخست در پيشگيري قبول شهروندان آح و غيرقابل

اي دولتمداري  اين طرح، انديشة پايه. يا خودمختاري شخصي الزامي است  ]جغرافيايي[يکي از دو راه حل خودمختاري سرزميني 

بخشد، به اين ترتيب که نظام دولتي الزاماً  داخل کشور عينت مي پذيرد و آن را در مدرن، يعني حق تعيين سرنوشت خلق را مي

اين شکل از . گردد] يعني به شيوة فدرال توزيع[بايد از حالت واحد و متمرکز آن درآمده و اقتدار سياسي به شکل نوين تقسيم 

  . [...] ساماندهي دولتي را نبايد با انحالل و تجزيه يکي گرفت

   

  يي و مفهوم ملت در اروپاي متحدآيندة ملتهاي اروپا. 5

   
بندي شده، فراي ملل و اقوام اروپايي،  تواند يک اروپاي تقسيم اروپاي رشديابنده فراي دولتهاي ملي نيز از لحاظ سياسي تنها مي

مکراسيهاي اما نه به مثابة کليتي که بر خلقهاي تشکيل دهندة آن چيره شود و آنها را منکوب سازد و همچنين به خاطر ملتها و د

 [62]آنها و وجود تعداد زياد اقليتهاي قومي يک اروپای بنا شده بر اساس اصل به رسميت شناختن تکثر و تنوع در عين وحدت

تحقق يک اتحادية «توان تراشيد، وداع گفت؛ تنها  که تنها بطور مصنوعي آن را مي »خلق اروپا«بايد با ايدة خيالي يک . باشد

به بعد قرارداد  17مادة (ه ؛ تابعيت اتحادي)[63]قانون اساسي اروپا 2، بند 1مادة (تواند هدف باشد  مي »افزون متحد خلقهاي اروپا دم

به اين   [64]رابطة ويژه ـ تاريخي دولت ملي با دمکراسي. آورد ميتابعيت واحد اروپايي را بوجود ن) تأسيس جامعة مشترک اروپا

ملت مکاني است که «: گويد وزير فرانسه است که مي نخست ،(Lionel Jospin)لئونل ژوسپن  حق با. سهولت از ميان نخواهد رفت

اما ملت تنها بايد با علم بر خودويژگي خود، خود را باز  ».کند زند و بزرگترين همبستگي نمود پيدا مي در آن قلب دمکراسي مي

با حقوق برابر بخشي از يک کل بزرگ باشد و خود را در آن کند و آماده نباشد، خود را بسته کرده و مطلق قرار دهد، بلکه 

ملت هر چه کمتر در مقابل نيروهاي تأثيرگذار خارج که با آنها يک اتحاد بزرگتر را ساخته انزوا، خودمداري و . [65]ادغام کند

بر فراگرايي   ناپذيري پيشه کند، با همان اندازة هم نبايد در داخل خود با نيت تحميل همگوني، آري، اونيفرمگرايي قومي رسوخ

به همين جهت بايد خانة اروپا نه تنها براي خلقهاي ساکن اتحاديه اروپا، بلکه براي حيات گروههاي و . افراطي خود اصرار ورزد

سطح «الزمة آن قبل از هر چيزي به رسميت شناختن يک . کنند، نيز سامان داده شود ن زندگي مياقليتهاي قومي بسياري که در آ

طرحهاي اولية تاکنوني بيشتر . باشد که به صورتهاي مختلف قابل تصور هستند اي مي ، يعنی ساختارهاي خودمختار منطقه»سومي

الخصوص در راستاي سعادت گروههاي قومي و به همين  بايد ـ علي [66]در قوانين اتحادية اروپا »اروپاي مناطق«محتاطانة يک 

ز اعتبار در خدمت به منافع کلي اروپا ـ از لحاظ نهادي تقويت و مستحکم گردند؛ چون تنها در اين صورت است که خانة اروپا ا

مجموع مقاوم و پايدار برخوردار خواهد بود و قادر خواهد گرديد در انطباق کامل با تنوع قومي که وجه  يک چهارچوب من

  . [67]باشد، عمل کند مشخصة خلقهاي ساکن اين قاره مي

در نيز مشابه کانت از ضرورت ايجاد اروپاي از لحاظ سياسي متحد، اما در عين حال متنوع و متکثر در خيلي پيشتر هر

را بعنوان يکي  »روح تجارت در اروپا«وي . سخن به ميان آورده بود »فدراليسم خلقهاي اروپا/جامعة متحد/اتحاديه«شمايل يک 

هردر . را بعنوان محرک و انگيزة اصلي آن معرفي بود »[68]اروپاگرا در  فرهنگ تعقل«و  »موتور اروپا در کل«از چرخهاي 

تنها فرهنگ انسانها، آنهم آنطور : تواند باشد، از آنچه گذشت مشخص است اينکه فرهنگ نو اروپا چه نوعي مي«: همچنين نوشت

و عمومي تمام طبقات و خلقها از طريق  فرامرزيانسانها هنوز به پرورش «وي تأکيد نمود که  ».خواهند باشند بودند و مي که



اما اگر زمانی به آن بيانديشند، چه خواهد «: پرسد و متعاقب آن مي ».انديشند آموزش و دانشورزی، حقوق و قانون اساسي نمي

انسانها بر اساس تعقل گسترش  مشترکو آن گاه خردگرايي و فعاليتهاي فزايندة «: دهد هردر خود خوشبينانه پاسخ مي »شد؟

با  [69]»...راه خود را بطور استوار خواهند پيمود ] بر پاية همين رويکرد ويژه ـ تاريخی و بستر فرهنگی فراگير[خواهند يافت و آنها 

  ]!و در کل گيتی[آرزوی پيروزي فرهنگ سياسي خردگرا در اروپا 
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  »خلقهاحق تعيين سرنوشت «

  يا

  صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون؟

   



   )از دانشگاه وين( پروفسور دکتر هانس پتر نويهولد نگارش

  ناصر ايرانپورترجمة 
   
   

  : توضيح مترجم
آورد،  نويسندة مقالة حاضر اجراي حق تعيين سرنوشت خلقها را در اروپاي شرقي با توجه به برخي از مشکالتي که اين امر بوجود مي

من بالشخصه همچون اعتقادي ندارم؛ برعکس، . کند داند و به جاي آن صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون را پيشنهاد مي ساز مي مسئله
نيستند  »اقليتها«از نظر من اين به اصطالح . باشد شرط اصلي حل معضل شووينيسم مي ق تعيين سرنوشت خلقها از نظر من پيشپذيرش اصل ح

اي هستند که بايد  آميزِ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ساز هستند، بلکه آن ساختارهاي متمرکز و از لحاظ قومي ـ ملي تبعيض که مشکل
ن راستا در همي. رساند ما را به استنتاجات اشتباهي مي »اقليتها«بنابراين تغيير صورت مسئله از حاکميت سياسي به . براي آنها چاره انديشيد

باشند، به داليل متعدد نه تنها مشکل  که حقوق فردی و نه جمعی مي »صيانت از اقليتها«به  »حق تعيين سرنوشت خلقها«معتقدم که تقليل 
شووينيسم و ناسيوناليسم حاکم، تراکم و تمرکز قدرت سياسي و تبعيض قومي و مليِ زاييدة آن را حل نخواهد کرد، بلکه ابتکار عمل را از 

حتي خود دمکراسي هم، اگر به شرکت آزادانه در انتخابات . لقها گرفته، به سلطة سياسي داده و به لطف و مرحمت آن وابسته خواهد نمودخ
در کشورهاي چندمليتي خود  »دمکراسي«چنين . تقليل داده شود، به ويژه گونة دمکراسي اکثريتيِ آن، پاسخگوي اين معضالت نخواهد بود

گشا باشد  تواند مشکل مي »اي مذاکره«دمکراسي تناسبي و «لذا در کشورهاي چندبافتي تنها . عدالتيهاي بيشتري شود نشأ بيتواند حتي م مي
  . تواند تحقق پيدا کند که تنها در نظام فدراتيو مي

  .دانم با همة اين احوال مطالعة سطور ذيل را خالي از فايده نمي
   
   

در رايشناو در مورد حق تعيين  1996بستي از مهمترين نتايج سمينار سال  ، جمعشود در بحث حاضر از يک سو تالش مي

المللي و البته همچنين و  سرنوشت خلقها ارائه گردد و از سوي ديگر راههاي حل مشکالتي که اين پرنسيپ در تئوري حقوق بين

، که )1998(به موضوع دوم کنفرانس امسال  شود پلي به ويژه سعي مي. کشد، نشان داده شوند ويژه در عمل سياسي پيش مي  به

  .باشد، زده شود مي «آميز دولتها االصول صلح دمکراسي بعنوان مبنايي براي رفتار علي»

   

  حق تعيين سرنوشت خلقها ـ پرسشهاي گشوده. 1

   

نگريسته شود، بلکه نظام و  خبرِ برجِ عاجِ علم الملل نبايد چون کشف دانشوران از دنيا بي مقدمتاً بايد متذکر شد که حقوق بين

  .المللي، به ويژه دولتها المللي انعکاسي است از برداشتها و مناسبات واقعي آکتورهاي سيستم بين مکانيسمهاي حقوقي بين

سرچشمة . المللي دارد تري از طرح آن در حقوق بين حق تعيين سرنوشت خلقها در واقعيت سياسي، تاريخ بسيار طوالني

خود را در فلسفة سياسي روشنگري و در « قدرت اصلي انفجاري»اين اصل . گردد يهوديها از مصر برمي اصلي آن به خروج

حق تعيين سرنوشت خلقها شالودة ايدئولوژيک انقالبات آمريکا و فرانسه و مبنايي . جنبشهاي ناسيوناليستي سدة نوزدهم يافت

الخصوص در وحدت آلمان و وحدت ايتاليا و  پرنسيپ علي اين. براي در هم شکستن سيستم اروپايي مخلوق کنگرة وين شد

ها، مجاريها و يا  ها، يوناني بخش ملي بخشاً موفق و بخشاً ناکام خلقهاي کوچکتري چون بلژيکي همچنين در جنبشهاي رهايي

  . ها متبلور گرديد لهستاني

کت پانزدهم و لنين به اين اصل درجنگ اول جهاني شخصيتهاي مختلفي چون وودرو ويلسون، لئويد جرج، پاب بندي

اين اصل هنگام ساماندهي نو نقشة جغرافيايي ـ سياسي . کردند، البته هر کدام تعريف و تبيين خاص خود را از آن داشتند استناد مي



آميز و به زيان کشورهاي  پس از جنگ، جنگي که قرار بود آخرين باشد، بطور پيگير اجرا نگرديد، بلکه به شيوة تبعيض

  .خورده در جنگ، به ويژه سه کشور چند مليتي اتريش ـ مجارستان، روسيه و امپراطوري عثماني بکار گرفته شد ستشک

و  2بند  1بر خالف تصور ويلسون حق تعيين سرنوشت خلقها در نظامنامة جامعة ملل گنجانده نشد، بلکه بعدها در مادة 

پس از « جهان سوم»صل براي استعمارزدايان مبنايي حقوقي جهت تغيير نقشة اين ا. اساسنامة سازمان ملل متحد قيد گرديد 55مادة 

تري از بعمل نيامد، بعدها در سازمان ملل متحد توسط تعدادي قطعنامه در مجمع  اين مقرره که ابتدا تبين مفصل. گرديد 1945

-Friendly-Relations»و در بيانية  1960سال ) پانزده( 1514شمارة « بيانية ضداستعمار»عمومي سازمان ملل، به ويژه در 

Declaration»  اسناد نَرم حقوقي»اين اصل عالوه بر اين . تدقيق گرديد 1970سال ) بيست و پنج( 2625در ضميمة قطعنامة شمارة »

)Soft-law-documents( المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد  آور در مادة اول هر دو ميثاق بين بطور خيلي شفاف و الزام)1996 (

  .درج گرديد

اصل مندرج در قطعنامة پاياني کنفرانس امنيت و همکاري اروپا،  10باشد، همچنين  آنچه که براي اروپا حائز اهميت مي

در آن قطعنامه تصريح گرديده است که تاريخ مصرف حق تعيين سرنوشت  .باشد مي 1975مصوبة سال  ،«Dekalog» موسوم به

هر گاه و به هر نحوي که آنها »اين امر از عبارت . تواند طرح و مطالبه شود يابد، بلکه بارها مي خلقها با اولين کاربرد آن پايان نمي

يک « تنها»المللي نيست، بلکه  نيز يک قرارداد بيناين سند کنفرانس امنيت و همکاري . گردد استنتاج مي« بخواهند] اين خلقها[

البته موقعيت حقوقي ضعيف اين حق مانع از تأثيرگذاري آن نشد، چه که . باشد مي« قانون نَرم»اعالمية سياسي، يعني صرفاً يک 

چنين بود که آنها . يستچندان محرز ن« سخت»و « نَرم»المللي  براي بسياري از سياستمداران و ژورناليستها تفاوت بين حقوق بين

به اجباري  )Reciprocity(القاعده بخاطر برخي مالحظات متقابل  کشورها علي. سخن راندند« موافقتنامة هلسينکي»بطور مکرر از 

« قانون نرم»کنند، بلکه بيشتر درصدد اين هستند که رفتار خود را در چهارچوب  اجرا نبودن چنين قرارهايي استناد نمي و الزم

  . ه کنندتوجي

نشاندن اين حقوق، به ويژه توسل به زور که تنها در  درهر حال، خارج از آنجه گفته شد، ابزارها و مکانيسمهاي به کرسي

آن اقدامات متقابل، اما . شود، سالحهاي کُندي بيش نيستند المللي به رسميت شناخته مي صورت زيرپاگذاشتن موازين بين

دهد، به صورت  اش انجام مي المللي در پي پاسخ به زيرپاگذاشتن حقوق بين] مثالً يک خلق[ي الملل غيرقانوني که يک سوژة بين

از خيلي پيش ضرورت رعايت اصل تعادل و نتاسب ميان زيرپاگذاشتن اولية حقوق . باشند اي مشمول محدوديتهايي مي فزاينده

يت کاربرد راههاي نظامي به دليل تاريخ معاصر الملل از سويي و اقدامات متقابل از سويي ديگر و به ويژه ممنوع بين

  . الملل معتبر مانده است بين حقوق

و اين برداشت . با وجود اين سير، مضمون حق تعيين سرنوشت خلقها در مهمترين جوانبش هنوز ناروشن مانده است

  . ه پرداختندرايشناو به اظهارنظر در اين بار 1996اي بود که در سمينار سال  مشترک کارشناسان حقوقي

  :حق تعيين سرنوشت خلقها از چهار مؤلفة ناروشن تشکيل شده است[...] 

  شود؟ اصل حق تعيين سرنوشت شامل کدام حق مي  •

  آيا اين اصل يک حق قانوناً تضمين شده يا صرفاً يک مطالبة سياسي است؟  •

  آن برخوردار باشند؟ توانند از آيا اين حق تنها متعلق به خلقهاي معيني است و يا همه مي  •

  و باالخره چگونه خلق بايد تعريف شود؟  •

البته ابتدا بسياري . المللي است و نه صرفاً يک مطالبة سياسي دست کم اکنون ديگر مشخص شده که اين حق يک نرم بين

دليل که اين اصل در  از دولتهاي غربي بر اين باور بودند که حق تعيين سرنوشت تنها يک خواستن سياسي است و آنهم به اين



معهذا اين اصل بعداً به اندازة کافي تدقيق . المللي قابل اجرا نيست اساسنامة سازمان ملل چنان کلي فرموله شده که بعنوان يک قاعدة بين

عالوه بر اين امروزه ديگر يک قانون  .االجرا گرديد شد و به ويژه در هر دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي الزم  و مشخص

المللي  رتبة بين و عالي) ius cogens(االجرا  المللي وجود دارد و اکنون حق تعيين سرنوشت خلقها حتي جزو نرمهاي الزم عرفي بين

« erga omnes» ثيراين اصل، عالوه بر آن، تأ. توانند به ميل و ارادة خود از رعايت آن سرباز زنند گردد که دولتها نمي محسوب مي

تواند نه تنها از سوي کشوري که با آن روبرو و يا به آن مربوط است،  باشد که زيرپانهادن اين نرم مي دارد و اين بدين مفهوم مي

و باالخره پايمال کردن حق تعيين سرنوشت خلقها از طرف کميسيون حقوق . همة کشورها مورد پيگيري قرار گيرد  بلکه از سوي

المللي تلقي  الملل را برعهده دارد، بعنوان جنايت بين سازمان ملل که وظيفة تهيه و تنظيم و رشد ترقيخواهانة حقوق بين الملل بين

  . شود و اين امر پيامدهاي قانوني زيادي را دربرخواهد داشت مي

صل، بر خالف آنچه که مضاف بر اين اکنون ديگر توافق عمومي در مورد اين وجود دارد که حيطة اعتبار و اجراي اين ا

در اوايل و کشورهاي جهان سوم مدعي بودند، محدود به مناطق تحت استعمار در افريقا، آسيا و آمريکاي « سوسياليستي»دولتهاي 

  . [...] باشد شمول است و بنابراين، اين حق متعلق به همة خلقها مي التين نيست، بلکه چهان

، «حق تعيين سرنوشت داخلي»آن، يعني « هستة اصلي»ل، توافق تنها در مورد با اين وصف، در ارتباط با مضمون اين اص

وجود دارد که بر طبق آن هر خلقي حق اين را دارد، نظام سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را خود بطور 

يين نظام سياسي ـ حقوقي محدوديتهايي تع  آور نژادي، براي اينکه گذشته از ممنوعيت ايجاد سيستم تبعيض. آزادانه انتخاب کند

  .وجود دارد، ذيالً مدلل خواهد شد

گيري در مورد هويت و شناسايي  ، يعني تصميم«حق تعيين سرنوشت بيروني»آنچه که ناروشن و مورد منازعه مانده است، 

خلقي که مايل باشد يک دولت  باشد که هر باشد، چرا که اين بعد اصل تعيين سرنوشت بدين معنا مي المللي يک خلق مي بين

در اين . خودي تشکيل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعة کشوري که تاکنون در آن زيسته جدا شود و دولت خود را بنياد نهد

ارج تماميت  المللي هم بخش است که حق تعيين سرنوشت خلقها نه به ندرت در تعارض الينحل با اصل از لحاظ حقوق بين

اند، بدون آنکه  گنجانده شده )Dekalog(هر دو اصل همچنين و به ويژه در سند نهايي هلسينکي . گيرد قرار ميارضي کشورها 

در اين ارتباط همچنين اينکه با چه ابزارهايي مجاز است که حق تعيين . رفتي از اين معضل را نشان دهد اين سند راه برون

شود، محق است، بعنوان  ؛ آيا خلقي که حق تعيين سرنوشتش زيرپا نهاده ميانگيز مانده است سرنوشت به اجرا گذاشته شود، جدل

  اسلحه به دست گيرد؟ ))ultima ratio آخرين ابزار و راه حل

اجراي حق « برندگان». شود برانگيز يک چرخش ديالکتيکي مواضع سياسي و حقوقي ديده مي در ارتباط با اين سوال نزاع

آنها، آنجا که در . گردند گذاري دولتشان به هواداران و محافظان وضعيت نو تبديل مي س از پايهتعيين سرنوشت خلقها بالفاصله پ

ارضي تأکيد  ناپذيري مرزها و تماميت  گيرند، بر خدشه بخش گروههاي جديد قرار مي طلبانه و رهايي هاي برابري مقابل خواسته

  . ورزند مي

اينجا اين سوال مطرح . گردد، وجود دارد تعيين سرنوشت به آن برمياختالف نظر همچنين در مورد تعريف خلق، که حق 

آيا در تبيين مفهوم و . کننده باشند افراد گروه مربوطه، تعيين )subjektiv(است که چه معيارهايي بايد خارج از ارادة ذهني 

يت هستند؟ و يا منظور از فرهنگي چون زبان، دين، فرهنگ و تاريخ حائز اهم  مشخصات مشترک قومي و يا «خلق»مضمون 

  کنند؟  شدة يک کشور زندگي مي انسانهايي است که در چهارچوب مرزهاي تعيين «خلق»

هر چه که در تصاحب »به معني ( «uti possidentis» ابتدا اصل. اين تعريف دومي در طول زمان بيش از پيش جا افتاد

در قرن نوزدهم در هنگام کسب استقالل توسط مستعمرات آمريکاي داشتن مرزهاي استعماري  مبناي پابرجانگه) «توست براي تو



روي داد نيز « جهان سوم»پس از جنگ دوم جهاني هنگام استعمارزدايي وسيعي که در « uti possidentis»اصل . التين گرديد

و فرهنگي باعث پارچه پارچه  به ويژه در ارتباط با آفريقا اين نگراني حاکم بود که در نظر گرفتن اشتراکات قومي. تأثير گذاشت

  . شود شدن بيشتر اين قاره مي

پس از رها شدن مناطق مستعمرة آفريقا، آسيا و آمريکاي التين از زير سلطة استعماري و مستقل شدن آنها چنين به نظر 

افته و اين اصل آمد که اصل حق تعيين سرنوشت خلقها دين تاريخي خود را براي هميشه ادا کرده، با آن موضوعيتش پايان ي

نگريم، اين اقدام دادگاه  هاي گذشته مي اکنون که به دهه. نگاران جالب است، تا براي سياست روز اکنون بيشتر براي تاريخ

را به عنوان يک نرم در  «uti possidentis»   در جريان نزاع مرزي بين بورکينا فاسو و مالي قاعدة 1986المللي الهه که در سال  بين

آمد  آن اظهارنظر در آن هنگام چون يک تکليف بسيار سختي به نظر مي. رسد المللي اعالن نمود، پيشگويانه به نظر مي حقوق بين

کمتر کسي آن هنگام مدنظر داشت که يک امپراطوري عظيم استعماري . که از استدالل حقوقي مستحکمي هم برخوردار نيست

همچنين احتمال انحالل کشورهاي ديگر اروپاي شرقي که در نتيجة . وجود دارد، يعني اتحاد شوروي« جهان دوم»ديگر نيز در 

ادغام زورمدارانة سياسي پس از جنگ اول جهاني بوجود آمده بودند، پس از سپري شدن دهها سال از موجوديت آنها در نظر 

، بلکه «پردة آهنين»اي که نه تنها  لرزه اي شد، زمين سياسي با بعد قارهلرزة  منجر به يک زمين 90/1989« تحول»اما . گرفته نشد

  . ناپذير بلوک اتحاد شوروي را فروريخت همچنين مرزهاي به ظاهر خدشه

تر «متمدنانه»و « طالق مخملي»کاربست اين اصل در جريان . يک مبناي تعيين کننده بود« uti possidentis»آنجا نيز اصل 

اما برعکس اين ). و اين براي کارشناسان غيرمنتظره بود(نين هنگام فروپاشي شوروي با خشونت همراه نشد چکسالواکي و همچ

دو مورد، انحالل يوگسالوي بر اساس اين اصل با شناعت و قساوت فراواني همراه گشت، به حدي که در اروپاي جديد غيرقابل 

اش بررسي معضل به رسميت شناسي کشورهاي جديد جداشده از  کميسيون داوري جامعة مشترک اروپا که وظيفه. تصور بود

الذکر دادگاه  به پيروي از حکم فوق 1992را برخود داشت، در سال  )Badinter( «بادينتر»يوگسالوي سابق بود و نام رئيس آن 

اعتبار عمومي برخوردار از ) «هر چه که در تصاحب توست براي تو»(« uti possidentis»المللي الهه تأکيد ورزيد که اصل  بين

  .است

پرجمعيت خواهد بود، آنهم هم در ] قومي ـ ملي[البته اين اصل بيش از يک ايراد دارد، چه که آن، به زيان گروههاي 

کشورهايي که براي آنها به مثابة خلق مرزهاي درون کشوري وجود ندارند، و هم آن زمان که آحاد آنها در سراسر يک کشور 

البته مبنا قرار دادن اين اصل به ويژه آنجا حاصل . پيوستة معين سکونت نداشته باشند هم در يک منطقة به پراکنده باشند و

در غيراينصورت کاربرد . فرهنگي در انطباق با هم باشند/و قومي )territorial(بخش خواهد داشت که معيارهاي سرزميني  رضايت

و اينها نيز به احتمال قريب به يقين در تالش دستيابي به حق تعيين سرنوشت اين اصل باعث پيدايش اقليتهاي جديدي خواهد شد، 

تباران آن در آن زندگي  خود خواهند بود، حال يا به صورت تشکيل دولت مستقل خود و يا پيوستن به کشوري که اکثريت هم

فرهنگي در چهارچوب مرزهاي /قومي  يساز عام بعنوان ابزارهاي همگون ، آواره کردن و به ويژه قتل«تصفيه»اينکه . کنند مي

اما به خصوص در بخش حق تعيين سرنوشت خلقها نبايد از نظر دور داشت . تعيين شدة دولتي بايد رد و تقبيح شوند، روشن است

است براي امر  اي واژة بسيار نرم و تطهيرشده و مؤدبانه« امر واقع»دارد، و اين ) دهنده نُرم/هنجاربخش(« امر واقع نيروي نُرماتيو»که 

در « هاي قومي تصفيه»المللي  رسد که جامعة بين و واقعاً هم چنين به نظر مي. تمکين و تسليم در برابر نتايج کاربرد خشونت

ِ شايستة برخورداري از «خلق»در نهايت آنچه براي معين کردن . پذيرفته و با آن کنار آمده است« امر واقع»يوگسالوي سابق را چون يک 

هاي خود را در  باشد که آيا اين گروه از انسانها قادرند خواسته ين سرنوشت اهميت دارد، نه زبردستي در تعريف اين مفهوم، بلکه اين واقعيت ميحق تعي

  .ارتباط با تعيين هويت سياسي داخلي و خارجي خود با توسل به اسلحه به کرسي بنشانند يا نه



ويژه در ارتباط با اين واقعيت که اجراي حق تعيين سرنوشت از سوي آحاد يک با توجه به اين ناروشني و ناهمسازي به ـ 

مفهوم و حق ] برخي[انگيز نيست که  بر خلق احتمال تضيق حق انسانها و خلقهاي کوچکتر ديگر را در خود نهفته دارد ـ تعجب

  . [...]دانند مي[!!]  «افيون خلقها»تعيين سرنوشت را 

   

  مشکالت کنوني اروپا . 2

   

باشد  ها و اطالعاتي مي بخش همچنين حاوي داده هاي نارضايت در کنار اين ارزيابي 1996کتابِ حاويِ مجموعه مقاالت سمينارِ 

خلق،  70دهد که در اروپا طبق معيارهاي قومي ـ فرهنگي تقريباً  براي نمونه کريستوف پان نشان مي. کننده هستند که قطعاً نگران

بنابراين تقريباً تعداد خلقهاي ساکن اروپا دو برابر تعداد کشورهاي . يش از يک ميليون نفر وجود دارندکشور با جمعيت ب 36اما 

از . اند و هنوز مشکالتي از لحاظ ثبات دارند کشور در همين چند سال اخير بوجود آمده 14کشور  36از اين . باشند اين قاره مي

تعداد اين . شوند ميليون نفر آنها جزو اقليتها شمرده مي 100کنند،  دگي ميميليون انساني که بين آتالنتيک و اورال زن 750

بندي  کنند و اينها در رتبه ميليون روس هستند که در اوکرائين زندگي مي 12از اين عده ! باشد مي 270اقليتهاي ملي يا قومي 

برانگيز نيست که دقيقاً نصف اين  مارها تعجببا در نظرداشت اين آ. کنند جمعيتي کشورهاي اروپايي مقام دوازدهم را کسب مي

  . کشور اروپايي با انواع مختلف از کشمکشهاي قومي درگريبانند 36

اين امر به ويژه براي کشمکشهاي يوگسالوي . کننده است هاي آماري مطالعة پژوهشهاي موردي نيز نگران در کنار داده

اينکه کارشناسان صربستان و آلباني برداشتهاي متفاوتي . گيرند ابي قرار ميهاي مختلفي مورد ارزي کند که از زاويه سابق صدق مي

فصلي که بايد نوشته شود تفحص در بارة اين سوال بايد باشد که آيا و . دهند، چندان غيرمنتظره نيست از وضعيت موجود ارائه مي

حافظ صلح تحت رهبري ناتو يک مبناي کارآمد، پاريس قادر خواهد بود پس از خروج نيروهاي /تا چه اندازه توافقنامة دايتون

آميز سه گروه قومي در بوسني ـ هرزگوئين  حال اگر براي يک صلح واقعي هم نباشد، دست کم براي يک همزيستي مسالمت

  .باشد

الخصوص اَبخازيها و اوستيهاي  مقالة ميشائيل گايستلينگرس که در بارة وضعيت در مناطق اتحاد شوروي سابق و علي

منشأ اين بحرانها نه تنها در گرجستان، بلکه در مابقي مناطق اتحاد . نگاشته شده، هم شايان توجه ويژه است  نوبي گرجستان ج

هاي واقعي اتنيکي، بلکه بر اساس مالحظات  شوروي سابق نيز، تقسيمات کشوري و تعيين مرزهاي جمهوريها نه بر اساس داده

طلبانه غيرروسها و حفظ و تضمين جايگاه برتر روسها دنبال  آن مقابله با حرکتهاي استقاللباشد که با  سياسي دوران استالين مي

که در گرجستان وجود دارد، خاتمة درگيريهاي نظامي در چچن و آرامي نسبي در ناگورني ـ ) بستي بن(وضعيت پاتي . شد مي

اند و نزاعهاي ديگري در آن منطقه ديريازود  ت واقعاً حل شدهآميز بکشاند که اين مشکال باخ نبايد ما را به اين برداشت اشتباه قره

حتي آناني که عالقمند به کسب خبر در مورد روندهاي معيني هستند به دليل فقدان خبررساني منظم و پيگير . شعله نخواهند کرد

جاري آنجا کسب هاي همگاني و عدم وجود امکان حضور در محل اطالعات کمي در مورد وضعيت و روندهاي  در رسانه

مراکز بحران تنها زماني به موضوع خبر تبديل خواهند شد که جنگ ديگر در آنها آغاز شده و انسانهاي زيادي کشته . کنند مي

  . اند شده

   

  رفت از بحران استراتژيهاي برون. 3



   

  صيانت فعال از اقليتها 3.1

   

ر از باال به پايين از طريق بوجود آمدن واحدهاي نو و همواره با اي مصيب ابزار شايسته براي جلوگيري از واکنشهاي زنجيره

اصوالً معياري منطقي . باشد درپي حق تعيين سرنوشت خلقها صيانت و حمايت رادمنشانه از اقليتها مي تر به دليل اجراي پي کوچک

يک منطقه و يا کمترين تعداد آحاد توان تعيين نمود که حداقل مساحت  براي نمونه نمي. براي تمايز خلق از اقليت وجود ندارد

هر چند مشکل توان زيست اقتصادي واحدهاي کوچک هميشه مطرح . تواند دولت تشکيل دهد، چقدر بايد باشد گروهي که مي

شتاين سطح و استانداردي از  چون لوکزامبورگ يا ليشتن« ميکروسکوپي»شود که شهروندان کشورهاي  است، اما ديده مي

اتفاقاً خصلت و ويژگي تيپيک لوکزامبورگ در اين است که . توانند به آن حسادت کنند ه بيشتر اروپائيان ميزندگي را دارند ک

] يورو[کشور کنوني عضو اتحادية اروپا بهترين شرايط اقتصادي ممکن را براي ورود به اتحادية ارزي  15اين کشور ريز در ميان 

اروپا، يعني آلمان و فرانسه، مشکالت زيادي از لحاظ فراهم ) وحدت(يون انتگراس« موتورهاي»اين درحاليست که . را دارد

  .اقتصادي الزم براي ورود به اين اتحادية ارزي دارند  آوردن شرايط 

هاي يک نردبان تشبيه نمود  بندي به پله توان از لحاظ درجه شوند را مي حقوقي که در چهارچوب صيانت از اقليتها اعطا مي

و باالترين پلة آن اعطاي حق تشکيل دولت [ة آن تضمين عدم تبعيض و تأمين برابري آحاد اقليت با اکثريت ترين پل که پايين

در . البته براي تضمين همچون برابري، تنها تالش براي حفظ هويت اقليت کافي نيست. باشد مي] اقليمي در چهارچوب آن کشور

پذيرند، بايد به  غالباً مي] مسئلة ملي[برخوردار از مسئلة اقليتها ] اروپاي شرقي[که کشورهاي  «[1]تبعيض مثبت»اولين مرحلة ضرور 

حقوق فرهنگي و ديني اعطا شود، به ويژه حق آموزش و کاربرد زبان که در ] به مثابة حقوق فردي و شهروندي[آحاد اقليتها 

ند تنها به ندرت به پله و مرحلة دوم، يعني اعطاي حقوق کلکتيو اما اين رو. باشد غالب موارد مهمترين وجه هويت يک اقليت مي

درحاليکه الزمة صيانت فعال از اقليتها اقرار به حقوق . رسد به اقليتها ـ و در بخش سياسي تا خودمختاري ـ مي) گروهي/جمعي(

شناسي حق آموزش زبان مادري و  براي نمونه به رسميت. باشد آنها تنها بر روي کاغذ نيست، بلکه همچنين حمايتهاي مادي مي

همچنين آموزش به زبان مادري اقليت بهرة چنداني نخواهد داشت، چنانچه اين اقليت از منابع مالي کافي براي بنا و ادارة مدارس 

ر نشاندن مؤث اي است و موضوعي ديگر به کرسي به همين ترتيب گنجاندن اين حقوق در قانون، خود مسئله. خود برخوردار نباشد

کشوري و همچنين در صورت لزوم  بخش آنها توسط آحاد اقليت و يا توسط اقليت به مثابة گروه در يک مکانيسم درون و نتيجه

را « دولت خودي»و به ويژه تشکيل « حق تعيين سرنوشت بيروني»محدودة صيانت از اقليتها . المللي در يک مکانيسم بين

  .گيرد دربرنمي

باشد که زندگي مشترک با اکثريت در يک کشور مشترک را براي آحاد  از اقليتها اين مي هدف سياسي از صيانت متکفي

مسئلة [اکثريت و براي حکومتها و پارلمانهاي کشورهايي که با مسئلة اقليتها   القاعده بايد براي اين امر علي. اقليت جذاب نمايد

باشد که اقليت ممکن  مي   [2]شان همواره اين نگراني] در ظاهر[ها مانع اصلي براي آن. روبرو هستند، ارزش تالش داشته باشد] ملي

به همين جهت بيشتر . پيدا کند« اشتها»حقوق اقليتها براي کسب استقالل و وحدت با کشورهاي ديگر « غذاي»است با صَرف 

  .بدهند «ريسک بزرگ»دار از مسئلة اقليتها آماده نيستند، تن به، از ديد آنها، اين کشورهاي برخور

گردد، اما با اين وجود  هاي پيش برمي اگرچه تاريخ امر صيانت از اقليتها به مانند مسئلة حق تعيين سرنوشت خلقها به سده

المللي حق  امر دفاع از اقليتها، هم از تضمين بين. است المللي بسيار ضعيف پيش رفته روند گنجاندن حقوق اقليتها در موازين بين

برعکسِ حق تعيين سرنوشت خلقها، صيانت . تعيين سرنوشت خلقها و هم از حمايت عمومي از حقوق فردي بشر عقب مانده است



 1966المللي در سال  ناولين گام مهم، اما ناکامل، در چهارچوب بي. از اقليتها در اساسنامة سازمان ملل متحد ذکر نگرديده است

اجراي مفاد اعالمية مجمع عمومي سازمان ملل متحد در . المللي حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد دومين ميثاق بين 27در مادة 

. باشند المللي اختياري مي در بارة حقوق اشخاصي که به اقليتهاي ملي، قومي ـ ديني و زباني تعلق دارند، از لحاظ بين 1992سال 

باشند و عالوه  گيرد، چرا که آنها محدود به حقوق غيرسياسي فردي مي بندي فوق در پايين رده قرار مي زه اين حقوق در درجهتا

« قانون دوچندان نَرم»توان آنها را  اند، تا جايي که مي تر هم شده ضعيف« شُل»بندي  فرمول «يمن»بر اين، مضمون واقعي آنها به 

است، همانطور که در ارتباط با اين مفهوم هيچ تبيين عمومي و قابل قبول همه  «اقليت»اين اعالميه همچنين فاقد تعريف . ناميد

  .وجود ندارد

اين واقعيت در درجة نخست به اين امر . باشد ت از اقليتها بسيار ضعيف مياي، به ويژه در اروپا، هم صيان در بعد منطقه

گرايانه، توافق در مورد  گردد که همچون سابق يک گروه نيرومند از کشورهاي اروپايي با يک موضع اساساً منفي و تقليل برمي

از طرفي ديگر، تضاد و . ، بلغارستان و ترکيهاند فرانسه، بريتانيا، سلواکي از آن جمله. کنند حقوق وسيع اقليتها را بلوکه مي

با « سوسياليستي»کشمکش بين غرب و شرق در ارتباط با مسئلة حقوق بشر بين دولتهاي غربي با بينش فردباورانةشان و کشورهاي 

بايد يک درک القاعده  اگرچه پالتفرم مشترک ارزشها در اروپاي جديد علي. آنها پايان يافت) گرايانة جمع(نگرش کلکتيويستي 

شود، اما با اين وجود اختالف نظر در مورد مسئلة اقليتها همچنان پابرجامانده  واحد از صيانت از اقليتها را به مفهوم غربي آن شامل 

  . است

در  1990مصوبة نشت کپنهاگ کنفرانس امنيت و همکاري اروپا در سال « قانون نَرم»بيشترين پيشروي را از اين حيث سند 

داشته است، پس از اينکه اين کنفرانس پيشتر 90عد انساني کنفرانس نامبرده، تدوين شده در فضاي متحول اوايل دهة بارة ب ،

 35در بند . ملي گنجانده و تصويب نموده بود  در اصل هفتم سند پاياني خود مقرراتي در بارة آحاد اقليتهاي) 1975يعني در سال (

شوند که تالشهايي را براي حمايت و رشد هويت اقليتهاي ملي معيني را  دعوت مي) تنها(کننده  سند کپنهاگ کشورهاي شرکت

اي و خودمختاري در چهارچوب سياست کشور مربوطة خود انجام دهند؛ در مورد اينکه  از جمله از طريق ايجاد نظام اداري منطقه

درمقابل، گزارش نشست کارشناسان . سخني در ميان نيستاالجرا است،  ـ اجباري و الزم« قانون نَرم»اين امر ـ دست کم در سطح 

چر که . رود گرد به شمار مي در ژنف در مورد اقليتها برگزار گرديد، در مجموع يک عقب 1991کنفرانس نامبرده که در سال 

رک حقوقي اين المللي است و نه صرفاً يک مسئلة داخلي کشورها، ديگر با د اينکه مسائل اقليتهاي ملي يک موضوع برحق بين

گويد که تمام تفاوتهاي اتنيکي، فرهنگي، زباني و  وارد سند شد و مي فرانسهاي که به درخواست  تبصره: نشست در انطباق نبود

مجدداً دست باال را پيدا « ها ترمزکننده»در ژنف  1991باشد که  ديني الزاماً منجر به ايجاد اقليتهاي ملي نخواهد شد، بيانگر اين مي

  .بودندکرده 

نشاندن عملي حقوق اقليتها به نام  به کرسي  از نهادي براي 1992سازمان امنيت و همکاري اروپا، عالوه بر اين، از سال 

بينانه و  البته اختيارات اين کميساريا به ديپلماسي خصوصي و هشدار پيش. باشد برخوردار مي« کميسارياي عالي اقليتهاي ملي»

که تنها در تماسهاي بيشتر و مشاورتهاي « اقدامات زود»کميسار عالي براي . باشد محدود مي همچنين از برخي لحاظ ديگر

هاي  مديران سياسي وزارتخانه(مشروحتر با طرفهاي ذيربط صورت خواهند گرفت، در هر مورد مشخص به اجازة شوراي عالي 

کميسار عالي اقليتهاي ملي اين سازمان که ماکس فان  در اين چهارچوب اولين. سازمان امنيت و همکاري اروپا نياز دارد) خارجي

  .باشد، تاکنون موفق بوده است در شتول، وزير سابق اسبق هلند مي

عضو کمتر از سازمان امنيت و همکاري اروپا دارد،  15کشوري اروپا که تنها  40البته به ويژه در چهارچوب تنگ شوراي 

کنوانسيون حقوق بشر . ايت از حقوق اقليتها از سويي ديگر خيلي فاحش استتفاوت بين صيانت از حقوق بشر از سويي و حم



اي  کنند، بلکه به فرد بطور فزاينده اي وسيع از حقوق بشر را اعطا مي و پروتکلهاي الحاقي آن نه تنها مجموعه 1950اروپا به سال 

درحاليکه . دهد نشاندن حقوقش مي کرسي به  المللي، را براي ابزارهاي مؤثري، به انضمام دسترسي به يک دادگاه بين

گيري از حقوق و آزاديهاي  از ممنوعيت تبعيض هنگام بهره 14کنندگان کنوانسيون حقوق بشر اروپا تنها آنجا که در مادة  تدوين

  . اند آورند، در کنار خيلي چيزهاي ديگر تعلق به اقليت ملي را ذکر نموده کنوانسيون سخن به ميان مي  مندرج در

پذيرفته شده است، نقطة عزيمت را يک جنبة  1992که از سال  «اي و اقليتها منشور اروپايي زبانهاي منطقه»ر چند ه

گيري در مورد اينکه اين منشور در مورد زبان کداميک از اقليتها به اجرا  دهد، اما تصميم محوري صيانت از اقليتها قرار مي

     .بخشهايي از مفاد آن را بپذيرد) تنها(رد و کشور عضو قادر است گذا آيد، را بر عهدة کشورهاي عضو مي درمي

براي امضاء ارائه گرديد، نيز محدود به آحاد  1995تفاهمنامة کلي شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي که در سال 

تواند بهره  اجتماع با ديگران نيز مي گرديده است که البته از حقوق و آزاديهاي مندرج در تفاهمنامه در) به صورت منفرد(اقليتها 

عالوه بر اين، مقررات آن به شيوة مضحکي آب خورده و . در اين سند از حقوق خودمختاري سخني به ميان نيامده است. گيرد

وهاي اند، به ويژه آن حقوقي که به آموزش زبان اقليتها، بعنوان زبان رسمي، به عالئم راهنمايي و رانندگي و تابل تضعيف گشته

بنديها را که  دانان نيستند که اين نوع فرمول اين تنها حقوق. گردد محالت به زبان اقليتها و به آموزش و کاربرد اين زبان برمي

سند نهايي کنفرانس امنيت و همکاري اروپا در ارتباط با همکاري انساني در زمان « سبد سوم»ها و عباراتي در  يادآور چنين واژه

ايراد ديگر آن اين است که نظارت بر اجرا و رعايت مفاد . خوانند باشد، با حيرت و تأسف مي غرب ميکشمکشهاي شرق و 

  .تفاهمنامه محدود به نظارت از طريق کميتة وزراي شوراي اروپا بر مبناي گزارشهاي طرفين قرارداد مانده است

پذيرفت و در مادة  1994در سال « مرکزي جمعيت اروپاي»همچنين يک سند ديگر در ارتباط با صيانت از اقليتها که 

  . [...] نخست خود حتي يک تعريف از اقليت ارائه داد، نيز شايان ذکر است

   

  دمکراسي چون ضامن صلح 3.2

   

باشد، هر چند که کمبودي از  بنابراين يک صيانت فعال و مؤثر از اقليتها يک نقطه ضعف پالتفرم ارزشهاي مشترک اروپا مي

نوا در ارتباط با حقوق اقليتها و به ويژه در مورد اينکه اقليتها نقش با ارزشي در زندگي جوامع  و تأکيدات خوش لحاظ تصريحات

اند و صيانت از آنها براي ثبات، امنيت دمکرتيک و صلح در قارة اروپا از اهميت بسزايي برخوردار است، وجود  اروپا ايفا کرده

قانونگرا، دمکراسي کثرتگرا، حقوق بشر فردباورانه و اقتصاد بازار از سوي کشورهاي در مجموع پذيرش دولت حقوقي و . ندارد

اروپايي در ارتباط با وضعيت اقليتهاي ملي اين قاره اميدبخشند، چنانچه اين مبناي ارزشي، تثبيت شده و به واقعيت گرايد و از 

  .محتوا تهي نگردد

ي مجاز بودن جدايي و کسب استقالل از راه نظامي به منظور اجرا داشتن چنين ارزشهاي مشترک سياسي همچنين به معنا

هر چند ابزار و شيوة نظامي دستيابي به حق تعيين سرنوشت را بايد  .باشد و عملي ساختن اصل حق تعيين سرنوشت خلقها مي

االصول رد کرد؛ اما کاربرد آن بايد استثناً آن زمان جايز باشد که ادارات کشوري که با خواست حق تعيين سرنوشت روبرو  علي

يستماتيک زيرپا بگذارد و اين خلق را در ارتباط با يک خلق معين به شدت و بطور س   است، اين ارزشها ـ به ويژه حقوق بشر ـ

     .متعهد شود اين اصول را پس از کسب استقالل به رسميت بشناسد و رعايت نمايد
پذيرش اين پالتفرم ارزشها ـ با شموليت تضمين حقوق گروهها و اقليتهاي قومي و ملي در انطباق با استاندارد 

همترين شروط جامعة مشترک اروپا و اعضاي آن براي برسميت سازمان امنيت و همکاري اروپا ـ جزو اولين و م/کنفرانس

  . شناختن کشورهاي جديد اروپاي شرقي و جمهوريهاي اتحاد شوروي سابق بود



اي است که براي تنبيه و مجازات کشورهاي  هاي رسمي و قانوني شده آنچه که عالوه بر اين شايان ذکر است، اولين نطفه

وزراي کنفرانس ) آنزمان(پراگ شوراي  1992بر اساس سند . اند اني ارزشي اروپا بوجود آمدهاروپايي در صورت زيرپانهادن مب

امنيت و همکاري اروپا، شوراي اروپا و يا شوراي عالي، در موارد زيرپاگذاشتن مشخص و شديد و غيرقابل جبران تعهدات ويژة 

ي و قانونگرايي اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد و سازمان امنيت و همکاري اروپا در حوزة صيانت از حقوق بشر، دمکراس

البته اين . اين کار در صورت لزوم با عدول از اصل توافق اين سازمان، يعني بدون موافقت کشور مربوطه، صورت خواهد گرفت

  .اجرا هستندباشد که خارج از سرزمين کشور متهم قابل  و گامهاي سياسي ديگري مي  اقدامات محدود به انتشار اعالميه

خود گامهايي را در چهارچوب اتحادية اروپا بر عليه تجاوز  F aآمستردام نيز در مادة جديد  1997البته اکنون قرارداد 

شورا در . اي و نظام دولت قانونگرا درنظر گرفته است دار به اصول آزادي، دمکراسي، حقوق بشر، آزاديهاي پايه شديد و ادامه

دولتها در صورت وجود اتفاق آراء در ارتباط با وجود همچون تخطي، با اکثريت واجد شرايط  ترکيب رؤساي حکومتها و

تواند حقوق معيني که طبق قرارداد اتحادية اروپا متعلق به کشور متخلف است، از جمله حق رأي آن در  مي) نصف به عالوة يک(

  . شود کننده درنظر گرفته نمي رأي کشور تخطي در هنگام تصويب همچون قرارهايي. شورا، را به حالت تعليق درآورد

« بيانية مناسبات دوستانه»اي است که در  کند، رابطه آنچه که در ارتباط با موضوع سمينار امسال در رايشناو جلب توجه مي

)Friendly-Relation-Declaration( قها و ، بين حق تعيين سرنوشت خل1970، مصوبة مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال

بر طبق آن، کشوري بر اساس اصل حق . شود بندي پيچانده شده ـ برقرار مي يک حکومت دمکراتيک ـ مجدداً در يک نوع جمله

کند که نظام سياسي آن تمام خلق را بدون تمايزگذاري بر اساس تفاوتهاي نژادي، مسلکي و رنگ  تعيين سرنوشت عمل مي

  .پوست نمايندگي کند

الملل، خواهان قائل شدن حق  ، کارشناس نامدار آمريکايي حقوق بين)Thomas Franck(فرانک مضاف بر آن، توماس 

، يعني حق انتخاب آزادانة «حق تعيين سرنوشت داخلي»باشد که  مي )democratic governance(« حکومت دمکراتيک»تشکيل 

ر سه پاية حق تعيين سرنوشت خلقها، حق آزادي فرانک اين حق را ب. نظام سياسي ـ حقوقي را بطور اساسي محدود خواهد نمود

در واقع . کند اي، عمومي، آزاد و مخفي متکي مي در انتخابات واقعي، دوره) يعني دادن رأي و کانديد شدن(بيان و حق شرکت 

، 1948بشر  حقوق) جهاني(الملل مدرن، به ويژه در اعالمية عمومي  در حقوق بين) از زمانهاي متفاوتي(هم اين سه اصل اساسي 

  . اند در دومين ميثاق حقوق بشر سازمان ملل و در کنوانسيون حقوق بشر اروپا و اولين پروتکل الحاقي گنجانده شده

چندين ) كثرتگرا(االصول دمکراسيهاي واقعي و مستحکم پلوراليستي  بخش بودن علي همچنين براي درستي فرضية آشتي 

برند،  بينند و رنج مي ي که تحت عواقب جنگ بطور مستقيم و به بيشترين ميزان لطمه ميچنانچه آنان. دليل قابل درک وجود دارند

گيري داشته باشند، آنها ـ همانطور که آن زمان مانوئل کانت هم  ، در مورد جنگ و صلح اجازة تصميم«خلق ساده»يعني همان 

بايد بنا . شوند آميز حل و فصل مي ي نزاعها به شيوة صلحخارج از اين، در دمکراس. قابل انتظار بود ـ صلح را انتخاب خواهند کرد

حکومتهايي که در نتيجة . المللي ادامه خواهند داد را بر اين گذاشت که دولتها اين رويکرد مثبت را همچنين در مناسبات بين

نداشته باشند، افکار عمومي  آيند آنقدر از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک برخوردارند که نيازي به اين انتخابات آزاد سرکار مي

در هر دمکراسي واقعي ارتش تحت کنترل و . را از کاستي در اين حوزه از طريق جنگ عليه دشمن مشترک منحرف نمايند

القاعده دست در دست ساختارهاي اقتصاد بازار قرار دارد که بايد رفاه  دمکراسي عالوه بر اين، علي. نظارت مدني قرار دارد

ا تأمين کنند و همين مسئله جانبداري اين مردم از جنگ را به ميزان بيشتري کاهش خواهد داد، چه که آنها اکثريت مردم ر

بانفوذ به دولت خودي براي اتخاذ يک ) يا صنفيِ(« گروههاي فشار»در اقتصاد بازار . خواهند اين رفاه را به خطر بياندازند نمي



المللي معامالت خود  کنند، تا آنها بتوانند بدون اختالل در سطح بين شاري ميآميز و متکي بر همکاري کشورها پاف سياست صلح

  . را انجام دهند

باشد که تعريف از دمکراسي باثبات چيست و چه فاکتورهايي آن را در مقابل  همچنين روشن شود اين مي آنچه که بايد 

در طول مرحلة گذار به کاربرد خشونت تمايل دارند، به هر حال، اين واقعيت که دمکراسيهاي جديد . سازد بحران نامصون مي

باشد که بايد آنها را از طريق مشوقهاي  باشد، بلکه بيشتر دليلي براي درستي اين ارزيابي مي يقيناً دليلي براي مخالفت با آنها نمي

  .آميز شوند اقتصادي و غيره مورد حمايت قرار داده، تا وارد يک روند صلح

   

  )جذب و ادغام(انتگراسيون    3.3
   

در اين مورد اظهارنظر نمودند، در اين باره اتفاق نظر داشتند که در تقابل با کابوس  1996تمام سخنراناني که در سال 

تواند  در بعد طوالني مدت تنها انتگراسيون مي) المللي ـ سياسي با حق تعيين سرنوشت خلقها بعنوان شالودة بين(ناسيوناليستي 

در يک اروپاي در هم تنيده و ادغام شده بايد هر اروپايي احساس تعلق به بيش از يک گروه داشته باشد؛ از . بخش باشد ياري

قومي، ملي، [اگر اين وفاداريها و هويتهاي متفاوت . خانواده و شهرش گرفته تا منطقة بزرگ مثالً اروپاي مرکزي و تمام اروپا

] تعلقات و وفاداري به هويتهاي متفاوت[با هم تداخل پيدا کنند، بايد از اين طريق  با هم در انطباق کامل نباشند و] ديني، اروپايي

در صورت وجود چهارچوبها و هويتهاي متفاوت جايز نيست که مرجع و چهارچوب . کشمکشهاي احتمالي کاهش داده شوند

در آن آزادي بازار داخلي، مرزها را کند، که  در اروپايي که از لحاظ اقتصادي با هم رشد مي. ناسيوناليستي جلودار گردد

آزادي دين و مدارا بايد . اهميت نموده، نزاعهاي ارضي و مرزي بايد منطقاً قدرت تخريبي و انفجاري خود را از دست بدهند کم

موافقت با يک هويت جمعي اروپايي و درک فوايد همکاري اروپايي بايد . به فائق آمدن به کشمکشهاي ديني کمک کنند

  .شده و متعلق به گذشته نمايان سازند هايي کهنه هاي قومي ـ ناسيوناليستي را چون پديدهخصومت

در روند تعميق و مخصوصاً گسترش اتحادية اروپا بعنوان ابزار . آل براي آينده هستند البته تمام اينها فعالً تنها تصوراتي ايده

مخصوصاً . اروپايي بايد ابتدا تعريف و بوجود آورده شود يت تماميک هو. دستيابي به اين اهداف راه طوالني در پيش است  اصلي

برند،  آن کشورهايي که به تأثيرات ذکر شدة انتگراسيون اروپايي به بيشترين ميزان و فوريت نياز دارند و بيشترين بهره را از آن مي

اي که از متقاضيان ورود به اتحاديه انتظار  شايسته اما به هر حال برخورد. بيشترين فاصله را دارند] اتحادية اروپا[از شرکت در آن 

براي تنظيم و حل و فصل  ))Stabilitätspakt« پيمان ثبات»گرديد که نامزدها قراردادهايي در چهارچوب  رفت، باعث اين  مي

موله شوند، هر چند معذالک قبل از هر چيز مهم است که بعنوان اولين گام اهداف مشترکي يافت و فر. نزاعهاي قومي خود ببندند

  .هاي بااليي همراه باشد که اين راه طوالني و براي همة طرفين با هزينه

   

   

  : تيتر آلماني مقاله
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  :بعمن
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مثالً مردان، گروه قومي (باشند که بر اساس آنها گروههاي حاکم  مي اي اقدامات آگاهانه) »affirmative action«(تبعيض مثبت «مقصود از   [1] 

گيرند، تا نابرابريهاي نهادي و  مورد تبعيض قرار مي...) مثالً ملي، جنسي، نژادي، (به نفع گروههاي تاکنون مورد تبعيض قرار گرفتة ...) حاکم يا غالب، 

باشد که در آن گروههاي مغلوب و تحت تبعيض نه بر اساس سهم جمعيتي  بندي مي سهميه »هاي تبعيض مثبت يکي از شيوه. اجتماعي از بين بروند

يافتة  ماندگي و نابرابري که تاکنون متوجه آنها شده است، مورد توجه ويژه و به همان ميزان گروههاي تقدم آنها، بلکه به دليل و بر طبق ميزان عقب

 .ـ مترجم. گيرند قرار مي) ستهاي دولتي، در بازار کار، در تحصيلمثالً در اشغال پ(اي  کنوني مورد تبعيض سهميه
و مسلکي معين به صرفاً  شان به دليل تعلق آنها به يک گروه اتنيکي برگرداندن دليل رويکرد محروم کردن انسانهاي بيشمار از حقوق ابتدايي و اساسي  [2] 

آميز ضددمکراتيک ناسيوناليستي و شووينيستي  دانم؛ چه که خود اين نگراني معلول است و از يک بينش تبعيض انگارانه مي را بسيار ساده »نگراني«اين 

ق سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي زدايي و استعمارزدايي داخلي و به برابري در حقو تن دادن به تبعيض: تر به عبارتي ساده. گيرد سرچشمه مي

بنابراين، اين امر با توازن نيرو و . ها خواهد بود در همة اين زمينه) اکثريت يا اقليت حاکم(همة ساکن يک کشور به معني کاستن از امتيازات ويژة آنها 

  .جمـ متر. کند و نه به يک دليل يا انگيزة ذهني مصالح و منافع عيني دو طرف پيوند پيدا مي
   

  

   



  رابـطـة صيانت از اقليتها  

  بـا حق تعيين سرنوشت خلقها 

   

  )دانشگاه فرايبورگ ـ آلمان( پروفسور دکتر ديتريش مورسويک :تأليف

  ناصر ايرانپور ترجمة

   

  حق تعيين سرنوشت و هويت گروهي: يک

   

از زمان روشنگري که انسان . تأثيرگذار بوده است »حق تعيين سرنوشت خلقها«کمتر ايدة سياسي در دو سدة اخير به اندازة ايدة 

به مثابة فرد خودمختار به محور فلسفة سياسي تبديل گشت، مباحث ساماندهي و سازماندهي جامعه کانون جدال خود را در ايدة 

  . اند و تأثير گرفتههای قانون اساسي و حقوق بشر از ايدة حق تعيين سرنوشت فرد است که الهام  انديشه. حق تعيين سرنوشت يافت

] مثالً دولت[باشد و اگر نقش و وظيفة اجتماع سياسي  چنانچه انسان به مثابة فرد منشأ و نقطة عزيمت سياست مي                

خدمت به افراد جامعه است، در اين حالت دولت و عالوه بر آن جامعة دولتهاي جهان مکلف هستند، خودمختاري فرد را محترم 

اي، ضمانتهاي دولت قانوني  بر پاية چنين درک پايه. شرطهاي آن را فراهم و حفظ کنند مورد صيانت قرار دهند و پيش بشمارند،

اند که رسالت آنها در درجة نخست تأمين و تضمين حق تعيين سرنوشت  اي فردفرد جامعه بوجود آمده جهت حفظ حقوق پايه

المللي ضمانتهاي حقوق بشري به آنها  در سطح بين. باشد مي  امعه ـفردي در حوزة خصوصي ـ در بخش امور شخصي و در ج

گيرد که برابري و  و در ارتباط با سازماندهي ساختار سياسي، اصل دمکراسي از حق تعيين سرنوشت چنين نتيجه مي. اضافه شدند

کشور مشروعيت نداشته باشد و در آن دهد که از طريق موافقت آزادانة شهروندان  آزادي همة افراد اجازة شکلي از سلطه را نمي

  .را نداشته باشند) »one man – one vote«(همه يک حق مساوي 

يافته بستگي به فاکتورهاي متعددي  بعنوان آزادي واقعي و عينت )Individium(اما تجربه به ما آموخت که آزادي فرد 

گردند، بلکه بايد به شرايط و بستر اجتماعي  نمي خودی تأمين و تضمين النفسه و به خودی دارد که توسط اصل آزادي في

گردد که فرد کشته  براي نمونه هر چند حق زندگي مانع از اين مي. محيطي آن نيز توجه نمود آزادي و به شرايط زيست] طبقاتي[

سپارد؟ يا حق  اي به چه درد فرد آيد، چنانچه وي چيزي براي خوردن نداشته باشد و از گرسنگي جان اما اين حق پايه. شود

اين وابستگي امکانات واقعي تحقق حق . آزادي شغلي کمک چنداني به بيکار نخواهد کرد، چنانجه وي هيچ کاري را پيدا نکند

توان گفت که  تعيين سرنوشت فردي به فاکتورهاي اجتماعي طبيعتاً تنها بعنوان شرايط يگانه وجود ندارند، به اين معني که نمي

فراهم باشند، عملي ساختن آزادي ممکن است و اگر شرايط اجتماعي فراهم نباشند، عينيت بخشيدن به  اگر شرايط اجتماعي

غالباً شرايط اجتماعي به ميزان نسبتاً وسيعي امکانات واقعي عملي ساختن آزادي فردي را تحت تأثير خود . آزادي ممکن نيست

نامبرده، مهم تنها اين نيست که فرد کالً يک کار پيدا کند، بلکه همچنين  براي نمونه در ارتباط با مثال آزادي شغلي. دهند قرار مي

تواند  بنابراين اينکه فرد چگونه مي. اين است که اين، چه کاري است، چه شرايط کاری، چه درآمدي و چه محيط کاري دارد

خود آنها را تأمين و تضمين  به خودیاش را سامان دهد، بستگي به فاکتورهاي زيادي دارد که اصل آزادي به تنهايي و  زندگي

  . کند نمي



باشند که موضوع و محتواي  از جمله شرايط واقعي آزادي فردي و حق تعيين سرنوشت فردي همچنين آن شرايطي مي

  . باشند حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت خلقها نيز مي

اند و از  در داخل يک گروه بزرگتر جذب و ادغام شده) حال يکي کمتر، يکي بيشتر(تک انسانها به ميزان وسيعي  تک

اين گروه فرافردي که فرد به . اند ـ طبيعتاً از لحاظ فردي و فرهنگي به شيوه و شدت بسيار متفاوت خصائل جمعي آن تأثير گرفته

شدن در آن تعلق دارد، يعني خلق يا گروه قومي، به داليل خصائل متفاوت اننيکي، به  آن از طريق زايش به درون آن و اجتماعي

  . ويژه زبان، فرهنگ، دين و تاريخ و سرنوشت مشترک از گروههاي ديگر متمايز است

زبان اهميت خيلي زيادي دارد، چه که وسيلة برقراري ارتباط . شود هر انساني با يک زبان مادري معين بزرگ مي

اين امکان که شخص بتواند به زبان مادري خودش  بنابراين. هر انساني نياز به چنين ارتباط و فهم زباني دارد. باشد انساني مي ميان

گيري از آزادي بدون  لذا بهره. ساختن آزادي است هاي خود را بيان کند، يک شرط بنيادي عملي مراوده کند و نيازها و خواسته

  .شود به ميزان بسيار بااليي دشوار ميی، اگر جه بطور مطلق ناممکن نيست، اما شرط سخن گفتن به زبان مادر

کسي که در محيطي در تکاپو است که براي . کند اين امر همچنين براي خصائل ديگر خلق يا گروه قومي نيز صدق مي

که به آن تعلق دارد و  اي زندگي کند يابد، در بستر فرهنگي وي آشناست، يعني کسي که در داخل خلق خودش پرورش مي

اند، امکانات شکوفايي بيشتري به نسبت کسي دارد که مجبور به  آحاد ديگر اين خلق نيز با اين ويژگيها، سنن و رسوم شکل گرفته

  .پذيرش فرهنگ و زبان ديگري گشته است

رة درک و برداشت و همچنين گست  تر هر چه ميزان اشتراک در ويژگيهاي فرهنگي و ساماندهنده اعضاي گروه جامع

آنها، در مورد امور جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه براي ) و غالباً نانوشته و بديهي(اي اجتماعي، يعني توافق کلي  مشترک پايه

فرد آسانتر است که حاکميت سياسي سازماندهي شده بر اساس اصل اکثريت را بپذيرد، حتي اگر در جريان انتخابات پارلماني و 

حکومت در اقليت بماند، چرا که هر چه توافق کلي وراي مرزهاي حزبي و گروههاي سياسي بيشتر باشد، حاکميت تشکيل 

شود، به همان اندازه کمتر دليل و انگيزة اين را در خود نهفته دارد که  سياسي که از سوي حزب صاحب اکثريت اعمال مي

  .آزادي فردي را محدود نمايد

تبديل شود، اين حق به يک پرنسيپ  حقوقياز اينکه حق تعيين سرنوشت خلقها به يک اصل  و به اين دليل، مدتها پيش

اين، ايدة حق تعيين سرنوشت سياسي و جمعي در شکل دولت ملي بود که در قرن . کننده در اروپا تبديل گرديد و تعيين سياسي

اصل حکمروايي سلطنتي جاي خود را به اصل دولت ملي در اروپا نقشة جغرافيايي را از نو سامان داد و  20و بخشاً در سدة  19

جنبش دولت ملي با جنبشهاي آزاديهاي دمکراتيک . دهندة دولت تبديل شوند هدف اين بود که خلقها به واحدهاي تشکيل. داد

ين دو، البته ا. بدين ترتيب ايدة حق تعيين سرنوشت فردي مکمل ايدة حق تعيين سرنوشت جمعي گشت. و ليبرال همراه گشت

: کردند هايي بودند که همديگر را کامل مي هايي نبودند که به طور تصادفي سير همزمان تاريخي طي کرده باشند، بلکه ايده ايده

ساختن آزادي و حق تعيين  اساس بر اين گذاشته شده بود که آزادي و حق تعيين سرنوشت فردي مخصوصاً از طريق عملي

  .ندشو سرنوشت ملي تأمين و تضمين مي

چنانچه اين مسئله را از سوي ديگرش بنگريم، درخواهيم يافت که تجربة تاريخي که شالودة ايدة حق تعيين سرنوشت 

باشد که  القاعده به معني سلطة بيگانه بر افرادي مي باشد که سلطة بيگانه بر يک خلق علي باشد، عبارت از اين مي خلقها مي

، آنظور که پس از جنگ دوم جهاني به رهايي از حاکميت بيگانه  سياسي محو هرگونه مطالبة. باشند دهندة اين خلق مي تشکيل

  . خواهد از طريق آزادي براي خلقها به آزادي براي افراد برسد ميخلقهاي تحت استعمار منجر شد، 



هر . کنند گردد که حق تعيين سرنوشت فردي و حق تعيين سرنوشت گروهي همديگر را تکميل مي بدين ترتيب مبرهن مي

حق تعيين سرنوشت خلقها در خدمت تأمين شرايط واقعي عملي ساختن حق تعيين سرنوشت افراد در . دو به همديگر تعلق دارند

  . باشد جامعه مي

هدف از صيانت از اقليتها و گروههاي قومي نيز تأمين . صيانت از اقليتها هم در همين راستا و ارتباط قابل بحث است

صيانت از . باشد باشد، آن هم همان شرايطي که مد نظر حق تعيين سرنوشت خلقها مي قعي آزادي فردي ميمهمترين شرايط وا

  . کند اقليتها تنها در شرايط و بستر ديگري موضوعيت پيدا مي

بگوييم، تمايل اصلي حق تعيين سرنوشت بيشتر معطوف به تشکيل دولت، به عملي ساختن حق تعيين   هدف و يا، محتاطانه

شود هدف فراهم کردن، حفظ و اعتالي شرايط قومي، فرهنگي،  تالش مي. باشد نوشت خلق در چهارچوب دولت خودي، ميسر

زبانيِ شکوفاييِ فردي براي يک خلق از طريق سازماندهي آن در يک دولت و کشور خودي عملي گردد، دولت و کشوري که 

ارچوب يک نظام حقوقي خودي رسميت و عينت بخشد و قوانين، نظام اش را در چه بتواند در آن ويژگيها و به ويژه هويت ملي

  . آموزشي و امکان فرهنگي را بر اساس آنها سازمان و سامان دهد

گردد که حفظ ويژگيهاي اتنيکي از طريق حق تعيين سرنوشت ملي، يعني  در مقابل، صيانت از اقليتها آنجا ضروري مي

دستيابي به حق تعيين سرنوشت ملي در چهارچوب دولت ملي به ندرت . هم چنين است و غالباً. تشکيل دولت خودي، ميسر نباشد

اکثراً ممکن نيست که مرزهاي دولتي ملي با مرزهاي مناطق قومي خلقها يا گروههاي . يابد بطور کامل و حتي ناکامل تحقق مي

بسياري اوقات مناطق مسکوني گروههاي . يايي داردو اين داليل متعدد و متنوع سياسي، تاريخي و جغراف. قومي انطباق داده شوند

کند که مرز چگونه  تفاوتي نمي. بسياري جاها، به ويژه مناطق مرزي، ترکيب قومي مختلطي را دارند. قومي بسيار پراکنده هستند

هايي  گروه يا گروه اين اقليتهاي قومي، يعني آن. ماند کشيده شود، يک گروه قومي همواره در اين يا آن سوي مرز در اقليت مي

دهندة دولت ملي تعلق ندارند، نياز به حمايت و صيانت ويژه دارند، تا در چهارچوب اين  که به مردمان در اکثريت و تشکيل

آنچه که خلق . شان الزم است، تأمين گردند شرطهايي واقعي که در ارتباط با ويژگيهاي اتنيکي آنها براي آزادي کشور پيش

. اي تضمين گردد سازد، بايد براي اقليت به شيوة ويژه يت عددي از طريق دولت ملي خود متحقق ميبرخوردار از اکثر

صيانت از اقليتها را بيش از پيش ضروري ساخته است، چرا که خود اين امر آگاهي به ) ها دولت ـ ملت(گيري دولتهاي ملي  شکل

هاي ناسيوناليستي را نيز فراهم نموده است، چرا که دولت   يگراي هويت ملي را هم تقويت بخشيده است و حتي موجبات افراط

کند، در همان حال اين خطر و گرايش را در  ملي به همان شيوه که حق تعيين سرنوشت ملت سازماندهي شده در آن را تأمين مي

را سرکوب و منکوب کنند  خود نهفته دارد که حق تعيين سرنوشت و خودمديري اقليتهاي اتنيکي که در آن کشور زندگي مي

  [2].رسالت صيانت از اقليتها به ويژه در اين است که مکانيسمهايي براي مقابله با اين خطر ارائه کند [1].کند

اين ضرورت در کشورهاي چند قومي هم وجود دارد، . البته که نياز به حمايت از اقليتها تنها در دولتهاي ملي وجود ندارد

حاکميت سياسي را تحت سيطرة خود در چه که در اين کشورها از يک سو اين خطر وجود دارد که يک يا چند گروه قومي 

از سوي ديگر در آنها اين نياز وجود دارد که کشور و دولت طوري سازماندهي . آورند و گروههاي قومي ديگر را سرکوب کنند

شود که هر قومي در منطقة خود و در چهارچوب ويژگيهاي اتنيکي خود بيشترين آزادي ممکن را براي اعتال و شکوفايي خود 

  . باشد داشته

گردد  شده فرموله کنيم، بايد بگوييم که حق تعيين سرنوشت خقلها مربوط مي چنانچه بخواهيم بطور بسيار کلي و خالصه

به حق تعيين سرنوشت خلق از طريق تشکيل دولت و کشور خودي و صيانت از اقليتها به حق تعيين سرنوشت گروه قومي در 

به عبارتي ديگر، حق تعيين سرنوشت خلقها از هويت ملي خلق . ة آن نبوده استچهارچوب دولت و کشوري که وي تعيين کنند



کند و صيانت از خلقها از هويت قومي يک اقليت در چهارچوب  داشتن دولت ملي حفاظت مي از طريق تشکيل و يا پابرجانگه

تمهيداتي به منظور جلوگيري  يک کشور چندقومي و يا يک کشور برخوردار از يک فرهنگ غالب ديگر، آنهم به شيوة اجراي

  ].  چون زبان و فرهنگ و غيره[بردن ويژگيهاي اقليت قومي  از سرکوب و يا به تحليل

باشد که مبنا و  اي مي شدة ايدة پايه البته اين، تشريح دقيق وضعيت حقوقي مربوطه نيست، بلکه يک توصيف بسيار ساده

  .باشد از اقليتها ميشالودة اصلي حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت 

آنها يک . بينيم که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها بر يک ايدة اساسي واحد استوارند بنابراين ما مي

لي و يا قومي، حفظ ويژگيهاي فرهنگي و به خصوص زباني موضوع هر دو تحقق هويت م. [3]کنند هدف مشابه را دنبال مي

  .باشد ة گروهيِ آزاديِ فردي مي گروهي و بدين ترتيب تأمين شرايط ويژ

حق تعيين سرنوشت در درجة نخست به هويت سياسي يک خلق، . سازد و اين در عين حال تفاوت عمدة آنها روشن مي

المللي حقوق بشر فرموله شده است، قبل از هر چيز به حق تعيين سرنوشت  بين يعني بر طبق آنچه که در مادة اول هر دو ميثاق

چنانجه خلقي بتواند در کشور ملي خودش سرنوشتش را تعيين کند، ديگر براي حفظ . گردد خلق در کشور مستقل خود، برمي

دار از اکثريت عددي صاحب دولت بنابراين يک خلق برخور. هويت ملي خود نيازي به تمهيدات و اقدامات حفاظتي ديگر ندارد

در مقابل، آن خلقها، گروههاي قومي و يا اقليتهايي که به هر دليل از حق تعيين . ملي احتياجي به مکانيسم صيانت از اقليتها ندارد

رنوشت بنابراين حق صيانت از اقليتها و حق تعيين س. اند، نياز به صيانت ويژه دارند سرنوشت در دولت ملي خود محروم گشته

با چنين نگاهي آنها اساساً نقشها و عملکردهاي . باشند ابزارهاي متفاوتي براي تحقق يک هدف واحد تحت شرايط مختلف مي

مند  آن خلقها يا گروههاي قومي که از حق تعيين سرنوشت برخوردار نيستند، از حق صيانت از اقليتها بهره. کنند مختلفي پيدا مي

اند، از حق صيانت  يي که حق تعيين سرنوشت خود را از طريق تشکيل دولت ملي خود تحقق بخشيدهگردند، درحاليکه خلقها مي

  . گردند از اقليتها برخوردار نمي

چنين به . کنند با اين وصف آنها همديگر را ظاهراً از لحاظ حوزة اجرايي دفع مي. هدف و منظور هر دو حق يکسان است

ع حق تعيين سرنوشت باشد که در چنين حالتي مکانيسم صيانت از اقليتها براي وي رسذ که هر خلق يا بايد موضو نظر مي

تواند همزمان حق تعيين سرنوشت خلقها در مورد وي  موضوعيت ندارد، و يا موضوع صيانت از اقليتها باشد که در اين حالت نمي

  . مطرح باشد

الملل  سازند، در ادبيات تخصصي حقوق بين منتفي مي اين برداشت که صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت همديگر را

براي اينکه ببينيم که آيا اين برداشت درست است يا نه، بايد هر دو موضوع حقوقي را مورد بررسي دقيقتر   [4].شود بسيار ديده مي

  .ه اشتراک و تمايز آنها را مشخص نمائيمقرار دهيم و وجو

   

  حامل حق تعيين سرنوشت خلقها: دو

   

که اين دو حق مورد صيانت و ) Subjekte] (های و يا دارندگان و موضوعات و سوژه[خواهم روشن سازم که حاملين  ابتدا مي

  . دهند کدامها هستند و سپس آنها را با هم مقايسه کنم حمايت قرار مي

اقليت «و يا  »گروه قومي«کند، چيست؟  کابرد پيدا مي »حق تعيين سرنوشت خلقها«به مفهومي که در  »خلق«منظور از 

رسد با توجه به موارد  مدنظر است، به چه معناست؟ و اين، به نظر مي »حق صيانت از اقليتها«به مفهومي که در اصطالح  »قومي



مخصوصاً يک تعريف . باشد سيار از موارد ديگر پاسخ به پرسشها دشوار مياما در ب. رسد مشخص بسياري کامالً روشن به نظر مي

  . باشد کلي ـ نظري و چگونگي کاربرد آن در نرمهاي قانوني مشکل مي

. باشند ها خلق مي ها به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها يک خلق هستند، همانطور که فرانسويها و ايتاليايي طبيعتاً آلماني

يک ) آلمان  ايالت شمال(ها در زودشلزويگ  باشند و يا دانمارکي قومي به مفهوم حق صيانت از اقليتها مي فريزيها يک گروه

براي . شوند اما در نگاهي دقيقتر مشکالتي ديده مي. رسد که اين تبيين بدون مشکل است چنين به نظر مي. باشند اقليت ملي مي

ه کساني هستند؟ آيا خلق صاحب دولت جمهوري فدرال آلمان همة کساني را ها بعنوان سوژة حق تعيين سرنوشت چ نمونه آلماني

زبان  گيرد که از تابعيت آلماني برخوردار هستند؟ يا تمام انسانهايي که از لحاظ تباري و قومي آلماني هستند، آلماني در برمي

خوب اگر چنين . ا اين نقطة پيوند قومي استدانند؟ نقطة پيوند کجاست؟ آي باشند، خود را متعلق به فرهنگ و ملت آلمان مي مي

آيد و در پيوند با  اين پرسش هم در ارتباط با حق تعيين سرنوشت خلقها بوجود مي. آيد که معيار چيست است، اين سوال پيش مي

  .حق صيانت از اقليتها

   

  در حق تعيين سرنوشت خلقها »خلق«مفهوم . 1

   

پيوسته و قابل تمايز سکونت  هم تواند خلقي باشد که در يک سرزمين به تنها مي  [5]حق تعيين سرنوشت )Subject(حامل و سوژة 

سوي ديگر آن باشند و از  نشين بدون سرزمين و محل سکونت ثابت جزو آن نمي بدين ترتيب از يک سو قبايل کوچ. گزيده است

کنند  اي بطور پراکنده زندگي مي کنند، بلکه در منطقه هم متصل زندگي نمي  دسته از اقليتهاي قومي که در محيط جغرافيايي به

باشند،  که از جمله زيستگاه يک اکثريت قومي ديگر است و بدين ترتيب آن گروه قومي نه تنها در بعد کل کشور در اقليت مي

  . شان طق مسکونيبلکه همچنين در منا

اما خلق در . باشند بر اساس اعتقاد مسلط در اين زمينه خلقهاي صاحب دولت موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت مي

توانستيم حق تعيين سرنوشت را از استقالل  در غيره اينصورت نمي. دولت تنها حامل و موضوع ممکن حق تعيين سرنوشت نيست

المللي  ر آن را به مفهوم حق تعيين سرنوشت داخلي و بنابراين در نهايت بعنوان تضمين بينکه حق دولت است، متمايز کنيم، اگ

اما اين بر اساس عملکرد دولتها و سير تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها بيشتر منظور نبوده است؛ البته . دمکراسي درک ننمائيم

نين حق دمکراتيک يک خلق در مقابل دولت خودش اين گرايش که بر آن است که مقصود از حق تعيين سرنوشت خلق همچ

خلق به مثابة حامل و . اما خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد بتواند خلقِ فاقد ساختار دولتي نيز باشد. [6]باشد، وجود دارد مي

هيچ معيار . تواند به مفهوم قومي آن مد نظر باشد يين سرنوشت بر اساس تاريخ ايدة حق تعيين سرنوشت تنها ميموضوع حق تع

  . [7]باشند مي )Ethnos(هاي ديگر، خلق صاحب دولت و اقوام  گزينه. ديگري براي تعريف خلق وجود ندارد

شود که بر طبق آن حق تعيين سرنوشت  نام برده مي »uti possidentis«قاعدة  »خلق«بعنوان سومين راه براي تبيين مفهوم 

در اکثر مناطق استعماري . گردد اي که تحت سلطة بيگانه است، متحقق مي در داخل مرزهاي تعيين شدة واحد اداري

خلقهاي تحت استعمار در مستعمرات در داخل مرزهاي تعيين شده توسط . بر اساس اين قاعده صورت گرفت  استعمارزدايي

گيرند  برخي از پژوهشگران از اين امر نتيجه مي. [8]ار دولتهاي مستقل تشکيل دادند، آن هم بدون توجه به ترکيب قومي آنهااستعم

دانم، چرا  اين ارزيابي را من اشتباه مي. ي تعيين کننده نيستندکه در ارتباط با حاملين و مستحقين حق تعيين سرنوشت معيارهاي قوم

 alien subjugation domination and«المللي  توان سلطة بيگانه را ـ که در اسناد بين که بدون درنظرداشت معيارهاي قومي نمي

exploitation« دايي بر مبناي قاعدة به همين جهت هم استعمارز. شود ـ از حاکميت بومي متمايز ساخت ناميده مي»uti 



possidentis« با . تحقق ناکامل حق تعيين سرنوشت است که با عواقب منفي آن، يعني تنشهاي خونين قومي، هنوز درگريبانيم

ها از لحاظ  آمد که گروههاي قومي در بسياري از مستعمره ناپذير بود، چرا که به نظر مي اين وجود، کاربرد اين قاعده اجتناب

بنابراين، ممکن است گروهي که از مشخصات . ، شرايط جغرافيايي و سطح رشد آنها توانايي تشکيل دولت را ندارندجمعيتي

قومي مشترک هم برخوردار نباشد، موضوع و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها باشد، چنانچه اين گروه در داخل مرزهاي يک 

در همچون حالتي اين خلق تقريباً چون خلق در دولت . ن مسلط باشداي زندگي بکند که يک قوم ديگر بر آ واحد اداري منطقه

کنندة هويت  اند، تعيين چون مرزها را بيگانگان يعني استعمارگران تعيين نموده. شود از طريق مرزهاي سياسي آن منطقه تعريف مي

آل حق تعيين   شدن صرف به ايده استعمارزدايي بر اساس اين الگو چيزي بيشتر از نزديک. اند حامل آن هم بيگانگان بوده

اين نوع تحقق حق تعيين سرنوشت از لحاظ . تواند باشد و اين با حق تعيين سرنوشت واقعي و کامل تفاوت دارد سرنوشت نمي

خلق تحت استعمار چون خلق در دولت يک کشور موجود نگريسته . ساختاري به حق تعيين سرنوشت تدافعي نزديک است

البته دوران اين نوع حق تعيين سرنوشت . کند در مقابل يک نيروي اشغالگر دفاع مي] اش تماميت ارضي[نش شود که از سرزمي مي

بر ] خلقهاي صاحب دولت[پس از خاتمة دوران استعمار، يعني خاتمة سلطة خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي سازماندهي شده 

کردند  که خارج از قلمرو دولت حاکم زندگي مي] هاي بدون دولتخلق[خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي غالباً سازماندهي نشده 

  .دولتي سازماندهي شده بودند، بايد بسر آمده باشد  و از سوي اين دولت در واحدهاي شبه

در مقابل، عينيت يافتن حق تعيين سرنوشت در اروپا که هنگام فروپاشي اتحاد شوروي و يوگسالوي شاهد آن بوديم، بر 

بودند که خود را   جلقهايي که به استقالل خود دست يافتند، به مفهوم قومي خلقهايي. ملي صورت پذيرفت اساس اصل دولت

، يعني »uti possidentis«اينکه در اين موارد نيز مرزکشي بر اساس قاعدة . بعنوان ملت در دولت مستقل خود سازماندهي کردند

تشکيل دولت . تگاههاي قومي انجام گرفت، در تضاد با آن قرار نداردبر اساس مرزهاي جمهوريهاي موجود و نه بر طبق سکون

آنجا که ممکن . گردد، در انطباق نخواهد بود ملي هيچگاه بطور دقيق با ترکيب قومي مردم سرزميني که دولت در آن تشکيل مي

برخوردار از ترکيب قومي مختلط  نيست ايدة تعيين سرنوشت به شيوة بهتري تحقق يابد، يعني مرزهاي سياسي جديد را در مناطق

را مالک ] تقسيمات کشوري موجود[اي تعيين نمود، بهتر است که به داليل عملي مرزهاي موجود اداري  بر پاية رفراندوم منطقه

  . قرار داد

شد،  اي، آن طور که پس از جنگ اول جهاني چون تبلور اساسي اصل حق تعيين سرنوشت نگريسته مي رفراندوم منطقه

پرسي تعيين نگردند، بلکه  چنانچه مرزهاي دولتي از طريق همه. از جنگ جهان دوم جزو الينفک حق تعيين سرنوشت نشد پس

تعيين سرنوشت از طريق مرزهاي موجود تاکنوني تحقق يابد، در چنين حالتي منطقاً بايد کل اهالي ساکن در داخل مرزهاي اين 

کنند، حامل حق تعيين سرنوشت باشند و در صورت  انهاي دور در آنجا زندگي ميمنطقه، درصورتيکه آنها بطور ثابت و از زم

االجراي تعيين سرنوشت خود را  اما زماني يک خلق حق قانوني و الزم. پرسي حق رأي داشته باشند اجراي اين اصل از طريق همه

ي از اکثريت تشکيل دهندة کل آن کشور دارد که اکثريت آن در منطقة تعيين گرديدة توسط مرزهاي اداري خود از لحاظ قوم

جمهوري  ، نيمه]مثالً در اتحاد شوروي سابق[هيچ حق تعيين سرنوشتي براي يک واحد اداري چون جمهوري . متمايز باشد

براي آن هم دليلي که در انطباق . در چهارچوب يک کشور وجود ندارد] مثالً استانها[، واحدهاي اداري ديگر ]يوگسالوي سابق[

ايدة حق تعيين سرنوشت باشد، وجود ندارد و عملکرد مربوطة دولتها نيز که يک ديدگاه حقوقي بتواند آنرا توجيه و مدلل با 

جمهوريها بعنوان واحدهاي ساختار سياسي يک نظام فدرال تنها آن هنگام به استناد به حق تعيين سرنوشت و . شود کند، يافت نمي

يابند که آن کشور يک کشور چند قومي باشد و خلقها  رنوشت به استقالل خود دست مييا در اجراي عملي ايدة حق تعيين س

در داخل آن کشور داشته باشند و هر يک از جمهوريها از سوي ] مثالً به صورت ايالت يا جمهوري[ساختار بخشاً دولتي خود را 



گره . ، مانند کرواتي و سلُوِِني)ود داشته باشدو آن جمهوري نام آن خلق را بر خ(آن خلق به مفهوم اتنيکي آن حکومت شوند 

باشد که البته به دليل الزامات  زدن مرزهاي دولت نوبنياد به تقسيمات کشوري موجود به معني تضعيف ايدة تعيين سرنوشت مي

خل يک توان نتيجه گرفت که مرزهاي موجود يک دولت يا يک جمهوري در دا اما از آن نمي. گيرد سياسي و عملي صورت مي

باشند، بلکه بايد به آن عنصر ترکيب قومي را  کشور فدرال براي تعيين حامل و دارندة حق قانوني تعيين سرنوشت تعيين کننده مي

سازند، هنوز روشن نيست و عملکرد دولتها  اينکه اين دو با هم حامل و دارندة حق تعيين سرنوشت را مشخص مي. نيزاضافه نمود

تعيين حامل قانوني حق تعيين سرنوشت به : المللي بايد در اين خصوص گفت از لحاظ حقوق بين. ان دهدبايد آنرا در آينده نش

اين امر ممکن است دليلي براي کشورها باشد تا از سازماندهي نو و قابل توصية جامعه و نظام . تواند مخرب باشد اين شيوه مي

چنانچه مبنا تنها ارادة خلق به اما . ساختار موجودي را منحل نمايند سياسي بر اساس فدراليسم ممانعت بعمل آورند و يا همچون

هاي اتنيکي و مناطق مسکوني خلقهاي ساکن  مفهوم اتنيکي آن باشد، ايجاد يک نظام فدراتيو در کشور چندقومي بر اساس داده

طلبانه را در اين خلقها اساساً  اي جداييه اي براي تأمين و تحکيم ثبات در کل کشور باشد و رغبت به طرح خواسته تواند وسيله مي

  .بوجود نياورد

به اين مسئله بنگريم، بايد بگوييم که هر جمهوري  )de lege lata( به هر حال، چنانچه از موضع مباني حقوقي موجود

و يا هر طوري که آن واحد سياسي، دولتي ...] آمريکا، مکزيک، [، هر ايالت ]آلمان[، هر الند ]اتحاد شوروي و يوگسالوي سابق[

، آن واحد سياسي ـ )]سويس(، کانتون )بلژيک(، جامعة زباني )]درکانادا(مثالً استان [شود  اي در نظام فدراتيو ناميده  و منطقه

الملل اين حق هر کشوري  از لحاظ حقوق بين. النفسه از حق قانوني تعيين سرنوشت برخوردار نيست دولتي بعنوان واحد اداري في

گيري در  بنابراين اين يک امر کامالً داخلي است و تصميم. است که نظام سياسي خود را متمرکز يا فدراتيو سازماندهي نمايد

آن هم بر مبناي استقالل آن دولت و هم بر اساس حق تعيين سرنوشت خلق صاحب اکثريت آن کشور در برابر مداخالت مورد 

المللي متعهد نشده باشد که واحدهاي نامتمرکز و کم يا بيش مستقل  چنانچه دولتي از لحاظ بين. خارجي محفوظ و مصون است

اي به  تواند حق تعيين سرنوشت را براي اين واحدهاي نامتمرکز منطقه م نميالملل ه را در داخل خود بوجود بياورد، حقوق بين

حامل . توانند باشند حق تعيين سرنوشت در خدمت واحدهاي دولتي قرار ندارد، بلکه حامل آن تنها خلقها مي. رسميت بشناسد

برخوردار باشد که دولتي که در ] چون زبان و فرهنگ[حق تعيين سرنوشت بايد به داليل منطقي از مشخصات و ويژگيهايي 

  . شود، فاقد آنها باشد برابرش اين حق مطرح مي

تقسيم شده باشد، شايد به داليل عملي بسيار ] مثالً ايالتها[اما اگر کشوري بر اساس معيارهاي اتنيکي به واحدهاي سياسي 

ردد، به ويژه به اين دليل که با آن استقالل هم مفيد و منطقي باشد که حق تعيين سرنوشت به اين واحد سياسي موجود مربوط گ

اي که بايد در آن حق تعيين سرنوشت  المللي منطقه گردد، تا اينکه بر اساس حقوق بين داخلي کل آن کشور بيشتر رعايت مي

حق تعيين لذا بايد جدايي مثالً کرواتي را چون اجراي . تحقق يابد، بر مبناي مناطق مسکوني و قومي خلق مربوطه تعيين گردد

نمود، در حاليکه اجراي عملي اين حق به داليل سياسي بر مرزهاي موجود  سرنوشت خلق کرواتي به مفهوم قومي آن تلقي 

  .استوار گشت و بدين ترتيب در انطباق ناکامل با ايدة حق تعيين سرنوشت قرار داشت

که از سوي دولت آن از طريق قدرت دولتي بنابراين حامل و سوژة حق تعيين سرنوشت هم متعلق به خلق در دولت است 

باشد و اين از طريق معيارهاي اتنيکي چون تبار، زبان،  گردد، و هم متعلق به خلق به مفهوم قومي آن مي و مرزهاي دولتي تعيين مي

  .گردد تاريخ مشترک و فرهنگ مشترک تعيين مي



باشد که هدف  »حق تعيين سرنوشت تدافعي«ند حامل توا خلق در دولت تنها مي. هر دو اين حاملين حقوق متفاوت دارند

. [9]باشد مي »حق تعيين سرنوشت تهاجمي«در مقابل، خلق به مفهوم قومي حامل . کند دفاع از قلمرو موجود آن دولت را دنبال مي

  .در مقابل دولتي مطرح گردد که يک خلق ديگر بر آن غلبه دارد و هدف تغيير قلمرو دولتي آن را دنبال کند تواند و اين مي

   

  مفهوم گروه قومي يا اقليت. 2

   

بر اساس همان معيارهايي تعيين و ) خلقها(کند، آنها  تا آنجا که حق تعيين سرنوشت به خلقها به مفهوم اتنيکي تعلق پيدا مي

و يا اقليتهاي قومي به مفهوم حقوقي اقليتها تعيين  )Volksgruppen( د که بر اساس آنها گروههاي قوميگردن مشخص مي

  . گردند مي

و به جاي همة  [10]کنم صرف نظر مي »اقليت ملي«و  »اقليت قومي«، »گروه قومي«من در اينجا از تمايزگذاري بين مفاهيم 

اينجا نيز موضوع گروههايي است که بر اساس معيارهاي قومي از گروههاي ديگر متمايز . برم را بکار مي »اقليت«آنها مفهوم 

هاجمي و گروههايي که صيانت از اقليتها مربوط به آنها مشخصاتي که به کمک آنها حاملين حق تعيين سرنوشت ت. هستند

بايد به مشخصات عيني چون زبان، نژاد، تبار، دين، اجتماعات . شوند، از اين نظر با هم متفاوت نيستند باشد، مشخص مي مي

افه شود، و آن ارادة سرنوشت تاريخي و از اين قبيل، هم در ارتباط با خلق و هم در ارتباط با اقليت يک شرط ذهني نيز اض هم

   [11].حفظ هويت تعريف و مدلل و مشخص شده

پيوسته سکونت داشته باشد، درحاليکه اين شرط براي اقليت  هم خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد در يک منطقة به

تواند بطور پراکنده در گسترة يک کشور زندگي کند، اما در چنين حالتي در ارتباط با وي  الزامي نيست، بدين معني که اقليت مي

اي  تواند سرزمين و يا منطقه مي) تهاجمي(خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت . ح باشدتواند حق صيانت اقليمي اقليت مطر نمي

درحاليکه اقليت به مفهوم صيانت از اقليتها همواره گروهي است در . داشته باشد که مرزهاي چندين کشور را درنوردد

تواند کل آن،  ت داشته باشد، ميچنانچه خلق به مفهوم قومي در منطقة مرزي چند کشور سکون. چهارچوب يک کشور موجود

اقليتها، در مقابل، . سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت گردد، اما اين امر براي اقليت به مفهوم حق صيانت از اقليتها ممکن نيست

  . دهند هايي از خلق کشور ديگري هستند، که درآن اکثريت قومي را تشکيل مي پاره

ليت به معيارهاي اتنيکي که با معيارهاي خلق يکسان هستند، معيارهاي ديگري اضافه بنابراين بايد در ارتباط با مفهوم اق

اقليت هميشه گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود، و اين گروه بايد کم . گردند شوند که از پيوند کشوري استنتاج مي

وي بايد همچنين از تابعيت کشوري . کند تر از مابقي اهالي اين کشور باشد و نبايد سلطة سياسي بر اکثريت اعمال جمعيت

وجه مشترک حامل حق تعيين سرنوشت، يعني خلق، با حامل حق صيانت از اقليتها، . [12]برخوردار باشد که در آن سکونت دارد

باشد،  اي که در آن خواستار برخورداري از حق صيانت از اقليتها مي اقليت بايد بطور سنتي در منطقه باشد که يعني اقليت، اين مي

نه حق صيانت از اقليتها و نه حق تعيين سرنوشت در خدمت مهاجرين و انسانهاي غيرخودي که در يک منطقه . زندگي کرده باشد

و منشور جهاني حقوق بشر ـ به  [13]المللي بيگانه انها را حقوق بينصيانت از کل انس. باشد اند، نمي بطور موقت سکونت گزيده

  . [14]شموليت ممنوعيت به داليل نژادي و قومي ـ برعهده دارد، اما نه مکانيسم و حق صيانت از اقليتها

   

  خلق بعنوان اقليت ـ اقليت به عنوان خلق. 3

   



به مفهوم حق صيانت از اقليتها نامگذاري دو سوژة  »اقليت«به مفهوم حق تعيين سرنوشت تهاجمي خلقها و  »خلق«بنابراين اصطالح 

مختلف برخوردار از کاراکترهاي منحصر به فرد و کامالً متفاوت نيست، چه که آنها هم ويژگيهاي مشترک دارند و هم خصائل 

ر از اقليت باشد و چيزي غي  شود که خلق همواره آيا اين خصائل متمايزکننده باعث اين مي: اکنون بايد پرسيد که. متفاوت از هم

خلقي که در محل سکونت خود در اکثريت باشد، ديگر : شود مي  يا بالعکس؟ پاسخ اين پرسش از کاربرد تعاريف ما بدست داده

تواند قطعاً همزمان  کند که بر آن يک گروه اتنيکي ديگر غلبه دارد، مي اقليتي که در کشوري زندگي مي .تواند اقليت باشد نمي

شرط اين امر در کنار برخوردار بودن از هويت ويژة  پيش. ود و سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت خلقها گرددخلق ناميده ش

پيوستة متعلق به آن گروه و همچنين بزرگي و وسعتي که براي تشکيل دولت کافي است، طبيعتاً در  قومي يک زيستگاه به هم

از سوي ديگر خلقي که موضوع و . باشد ظ و اعتالي هويت خويش، ميپيوند با عناصر ذهني خودآگاهي و داشتن اراده براي حف

سوژة حق تعيين سرنوشت تهاجمي است، ممکن است همزمان يک اقليت باشد، آن هم زماني که وي در چهارچوب کشوري که 

ز لحاظ ترمينولوژي اينجا ديگر اهميت ندارد که وي آيا ا. تر باشد جمعيت سکونتگاه وي در آن قرار دارد، از مابقي مردم کم

  .»گروه قومي«است يا يک  »خلق«شناسي يک  قوم

خوب، اگر چنين است، خلق ممکن است هم موضوع حق تعيين سرنوشت باشد و هم موضوع حق صيانت از اقليتها و به 

که همچنين بطور گيرد، بل عبارتي ديگر، اقليت تنها از طريق مکانيسم و حق صيانت از اقليتها مورد حمايت و صيانت قرار نمي

اين امر براي کاربرد عملي هر دوي اين مفاد حقوقي ـ حق تعيين سرنوشت . [15]همزمان با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها

سازند، بلکه تنها با هم  کنند و منتفي نمي بود که آنها همديگر را دفع نميخلقها و حق صيانت از اقليتها ـ بدين معني خواهد 

مقررة حق تعيين سرنوشت براي همة خلقها معتبر است و مقررة صيانت از اقليتها براي همة اقليتها و حقوق . کنند تداخل پيدا مي

  .باشند ت ميمنتنج از هر دوي اين حقوق بطور جمع براي تمام خلقهايي که در عين حال اقلي

به . بست حقوقي بايد به ساختار و محتواي اين دو ماتريال حقوقي نظر افکنيم براي روشن شدن تبعات عملي اين جمع

توان بررسي نمود که آيا کاربرد هر دوي اين موازين حقوقي فوايد و محاسني براي خلقي که در عين حال اقليت  چنين طريقي مي

  .باشد، دارد مي

   

  صيانت و مستحقين اين حقوقموضوع . سه

   
موضوع حق صيانت از اقليتها . سوژة آن، خلق در مجموع خود است .حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق کلکتيو و جمعي است

البته در کنار آن غالباً و يا حتي در درجة نخست آحاد متعلق به اقليتها به مثابة . باشند، آنها هم بعنوان کلکتيو و گروه اقليتها مي

القاعده نه حقوق گروهي، بلکه  بنابراين صيانت از اقليتها علي. باشند و نه به مثابة گروه افراد موضوع حق صيانت از اقليتها مي

خواهم به اين مسئله بپردازم که حق فردي صيانت از اقليتها به چه ميزان نياز به حقوق کلکتيو  من اينجا نمي. باشد حقوق فردي مي

  .باشند تناد و مطالبة صيانت از اقليتها به هر حال بر طبق قوانين جاري و معتبر اکثراً جزو حقوق فردي ميحقوق قابل اس. دارد

حقوق صيانت از اقليتها اين مزيت را دارد که غالباً با نظام حقوقي موجود کشورها در ) و نه جمعي(اجراي فردي 

توانند در دادگاهها و يا مراجع مشابه براي دستيابي به اين حقوق شکايت  مي) و البته نه خلقها(آحاد    [16].گيرد تعارض قرار نمي

شوند و  به هر حال حق صيانت از اقليتها به نسبت حق تعيين سرنوشت خلقها به سهولت بيشتري به کرسي نشانده مي. کنند

  . يافتني هستند دست



 Lubicon Lake Bandپوست کانادايي به نام  چند سال قبل يک گروه سرخ. دهم مايلم اين مسئله را با يک مثال نشان

سوي که از  Cree. [17]در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عليه تضييق حقوق بشر خود شکايت نمود Creeاز قبيلة 

اتهاماتي که وارد . گذارد شد، اظهار نمود که حکومت کانادا حق تعيين سرنوشت آنها را زير پا مي رئيس قبيله نمايندگي مي

پوستان نه تنها شيوة زندگي سنتي آنها  شد که از طريق نابودي زيرساخت حيات اين سرخ مطرح مي. شدند، بسيار سنگين بودند مي

باشند و   چنانچه اين اتهامات واقعيت داشته. ين سرنوشت آنها بطور فيزيکي به يغما برده شده استلطمه ديده است، بلکه حق تعي

Lubicon Lake Band آميز حق تعيين سرنوشت خلقها از سوي حکومت   يک خلق باشند، بدون ترتيب اين امر زيرپانهادن فاجعه

شود،  قوق مدني و سياسي نه تنها شامل تعيين سرنوشت سياسي ميالمللي ح اين حق بر طبق مادة نخست ميثاق بين. بود کانادا مي

اما . شود حق حيات را نيز شامل مي  اين حق ضرورتاً بطور ضمني. گيرد بلکه همچنين دسترسي به منابع طبيعي را هم دربرمي

نديد، اتهام زيرپانهادن حق اي موجود محق  اي و نظامنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خود را به داليل مکانيسم اساسنامه

تعيين سرنوشت را مورد بررسي قرار دهد، چرا که پروتکل اختياري الحاقي ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي بعنوان مبناي 

درمورد نقض ) و نه خلقها(دهد که به شکايت افراد  حقوقي براي کار کميسيون حقوق بشر به اين ارگان تنها اختيار اين را مي

  .و حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق فردي نيست. ي رسيدگي نمايدحقوق فرد

کميسيون کليت قبيلة : پوستان نامبرده کمک کند و در اين راستا به اين فکر افتاد با اين وصف کميسيون خواست به سرخ

شت قبيلة مزبور بر اساس پوستان را به اصطالح از لحاظ حقوقي به اجزاي يک قبيله تجزيه نمود و اتهام نقض حق تعيين سرنو سرخ

اين پيمان که از سوي رئيس  27ميثاق نامبرده را به اتهام زيرپاگذاشتن حقوق صيانت از اقليت آحاد اين قبيله بر اساس مادة  1مادة 

در ميثاق اقليت هستند و صيانت از اقليتها  »کريها«اين واقعيت که . است، تغيير داد  اين قبيله به نام خود و اعضاي آن ارائه شده

جهاني حقوق مدني و سياسي يک حق فردي است، براي شاکيان اين فايده را در برداشت که شکايتشان به اين شيوه مورد بررسي 

  .توانستند داشته باشند قرار گرفت و در انتها موفق هم شدند، درحاليکه چنين موفقيتي را با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها نمي

 Lubiconدر اين مورد اين مسئله که اين گروه : سازد ن ديگرِ حق صيانت از اقليتها را نمايان مياين نمونه يک حس

Lake Band کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين قبيله را چون گروه اجتماعي ـ فرهنگي . ساز نبود يک اقليت قومي بود، مشکل

کنند،  را بعنوان زبان مادري صحبت مي »کري«رد که اعضاي آن و اقتصادي نسبتاً خودمختار، برخوردار از هويت ويژه تشريح ک

گيرند و همچنان فرهنگ سنتي، دين، ساختار سياسي  کنند، ماهي مي کنند، شکار مي از مدتهاي مديدي در مناطق خود زندگي مي

مدنظر حق تعيين سرنوشت خلقها اما در اينکه آيا اين گروه خلق به مفهومي که . اند و اقتصاد خودکفاي خود را پابرجا نگه داشته

تعداد جمعيت . باشد عضو خود فاقد توانايي الزم براي تشکيل دولت مي 500اين گروه با تنها : است، بايد بطور قطع ترديد نمود

  . باشد کافي يک فاکتور و ويژگي مهم خلق بعنوان سوژة و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها مي

بهر حال در برخي . وشن بود، ممکن است در موارد ديگر دشوار و ناروشن باشداين چيزي که در اين مورد بسيار ر

موارد تشخيص اينکه گروهي يک اقليت است، آسانتر از اين تشخيص و ارزيابي است که آيا اين گروه همزمان خلق هم است يا 

  .نه

   

  مضمون حق. چهار

   
چنانچه مضمون و محتواي حقوق منتنج از حق تعيين سرنوشت را با حقوق منتنج از حق صيانت از اقليتها مقايسه نماييم، تصوير 

اين حق اين مزيت را دارد که به سبب . حق تعيين سرنوشت يک اصل بسيار کلي و نامشخص است: شود مي  ذيل به دست داده



دادي در دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، يعني در قراردادهايي که براي تقريباً قانون عرفي اعتبار دارد و از لحاط قرار

يعني  ،  ius cogens[18]و بر طبق درک و برداشت غالب حتي بعنوان . است  االجراست، تضمين شده تمام کشورهاي جهان الزم

اين حق در . گيرند هايي است که در تضاد با آن قرار مي االجرا ارجح و مقدم بر مقرره المللي قطعي و الزم بعنوان يک حق بين

مقابل اين فوايد و محاسني که به نسبت حق صيانت از اقليتها دارد، معايبي هم دارد، به اين معني که محتواي آن و مخصوصاً 

باشد که اين حق تعيين سرنوشت که به معني  آنچه که روشن و نامبهم است اين مي. برانگيزند ه نمودن آن مبهم و جدالشرايط پياد

به هر خلقي حق ) منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد 1بر اساس مادة (باشد  حق تعيين هويت و سرنوشت سياسي مي

گيري  ل يک دولت خودي، پيوستن به يک کشور ديگر و تصميمگيري در مورد ايجاد يک قوارة سياسي مستقل، تشکي تصميم

باشند که تحت  آنچه بسيار ناروشن است شرايطي مي. دهد در مورد مسائل ديگر مرتبط به امور حاکميت ملي و ارضي خود را مي

ون در مقابل حق تعيين تواند بهره گيرد، چ آنها خلق به مفهوم قومي آن از اين حق ـ به مثابة حق تعيين سرنوشت تهاجمي ـ مي

تنها در موارد استثنايي حق جدايي به . [19]گيرد سرنوشت خلقها حق دولتها براي حفظ استقالل و تماميت ارضي خود قرار مي

همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا . شود نظران حتي به کلي رد مي ؛ اين حق از سوي برخي از صاحب[20]شود رسميت شناخته مي

  .گردند، نيز آسان نيست تر از حق جدايي، از اصل حق تعيين سرنوشت منتنج مي و چه حق ديگري، حال کمتر و پايين

توان حکم داد که ويژگي اين حق وضوحيت و روشني  المللي صيانت از اقليتها هم نمي تأسفانه در ارتباط با حق بينم

اما دست . کند اين ابهام به هر حال براي استاندارد عمومي صيانت از اقليتها صدق مي. باشد ضمانتها و اطمينان حقوقي اقليتها مي

شوند و يا آن موازيني که در هر حال بطور مستقيم به نفع  صيانت از اقليتها مربوط ميکم ضمانتهاي حقوقي که بطور مشخص به 

المللي حقوق مدني و  اند به ويژه مادة صيانت از اقليتها در ميثاق بين از آن جمله. پسند هستند باشند، نسبتاً دقيق و محکمه اقليتها مي

البته که اينها حقوق . [21]نين تضمين آزاديها، به ويژه آزادي ديناند ممنوعيت حقوق بشري تبعيض، همچ سياسي، از آن جمله

دليل هم تر از يک مقررة بسيار کلي و وسيع، اما مبهم و به همين  بسيار زيادي نيستند، اما محتمالً براي کارکرد حقوقي با اهميت

به آن بايد قراردادهاي دوجانبة صيانت از اقليتها و مکانيسمهاي . باشند دشوار براي پياده کردن و به کرسي نشاندن مي

صيانت از اقليتها آنجا نيرومند است که مشخص و روشن فرموله شده است، آنجا که . کشوري صيانت از اقليتها را نيز افزود درون

با اين . [22]شوند گردند و به آنها حقوق بطور دقيق فرموله شده اعطا مي اي بسيار مشخص شده برميضمانتهاي حقوقي به اقليته

، اما از ]خواست حداکثر[باال    سطحشود تا با اصل  هاي مشخص صيانت از اقليتها به اقليتها کمک بهتري مي مکانيسمها و ضمانت

اما دقيقاً به اين دليل بسياري از کشورها آماده نيستند، به اقليتهايشان حقوق دقيقاً . لحاظ مضموني مبهم حق تعيين سرنوشت خلقها

   [23].فرموله شده و منطبق با شرايط مشخص و نيازهاي مشخص آنها اعطا نمايند

. از لحاظ تجريدي هر اقليتي حق تعيين سرنوشت خود مشتمل بر تشکيل دولت خود و يا پيوستن به کشور ديگر را دارد

ق روبرو استقالل دولتي کشوري که با اين ح. نشاندن آن دشوارتر اما شرايط حقوقي اين حق غالباً مهيا نيست و به کرسي

  .خواهد به اين حق دست يابد گردد، اکثراً نيرومندتر از ارادة خلقي است که مي مي

اقليتي که در عين حال سوژه و موضوع اصل حق تعيين سرنوشت نيز است، در حالت عادي تنها زماني از اين موقعيت 

که غالباً غيرعملي است، حقوق ديگري نيز  اي خواهد برد که از حق تعيين سرنوشت، غير از حق استقالل حقوقي دوگانه بهره

هاي فراواني به دست  المللي در اين خصوص داده بايد با اين پديده موافق بود، هر چند که عملکرد حقوق بين. استنتاج شوند

ه تصميم اشان آزادان ـ سياسي دهد که در مورد هويت دولتي  چون اگر حق تعيين سرنوشت به همة خلقها اين حق را مي. دهد نمي

توان نتيجه گرفت که نبايد  شود، نمي به عقب رانده مي  بگيرند، اما اين حق در برابر حق استقالل و تماميت ارضي کشورها پيوسته

اگر قرار باشد تضاد نرمي بين حق تعيين سرنوشت از سويي و . براي خلقهاي مربوطه هيچ حق تعيين سرنوشتي وجود داشته باشد



مند از چنين وضعيتي تنها اين  ديگر به سود دولتها و به زيان خلقها حل شود، استنتاج منطقي و نظام تماميت ارضي از سويي

تواند باشد که خلقها بايد حق تعيين سرنوشت خود را دست کم به ميزاني بايد داشته باشند که با تماميت ارضي کشور قابل  مي

در چهارچوب مرزهاي موجود منافي حق تعيين سرنوشت در حد اين بدين معني است که حفظ تماميت ارضي . انطباق باشد

القاعده و  کند، علي خلقي که بعنوان اقليت در يک کشور در کنار اکثريت زندگي مي. تر و کمتر از جدايي نيست پايين

يين سرنوشت خود حق جدايي، حق تعيين سرنوشت به شيوة تشکيل دولت و کشور مستقل خود را ندارد، اما بايد حق تع خودي به

  . [24]را در چهارچوب مرزهاي آن کشور داشته باشد

گيريم که اين خلق حق موجوديت دارد، آنهم حق موجوديت  گيريم؟ از آن اين نتيجه را مي اي مي از اين امر چه نتيجه

مقصود اينجا تنها حفظ موجوديت فيزيکي، يعني برخوردار بودن از حق مقاومت در مقابل . زيستگاه خود را و  در منطقه

کشي، حق مقاومت در مقابل ممانعت از زاد و ولد نيست، بلکه همچنين حق حفظ و اعتالي هويت فرهنگي، زباني و ديني و  نسل

اجباري   حقوقي که بايد اين اقليتها در هر حال از آنها برخوردار باشند از جمله ممنوعيت کوچ . [25]فراهم آوردن شرايط آن است

 و تبعيد و ممنوعيت اسکان دادن آحاد قوم در اکثريت شمارشي يا حاکم و يا اقوام ديگر در مناطق گرووهاي قومي و ملي

ديده شده که . دهند باشند که هر چند در بعد کشوري در اقليت قرار دارند، اما در سرزمين خود اکثريت عددي را تشکيل مي مي

کشورهايي به منظور در اقليت قرار دادن يک خلق در خاک خودش آحاد قوم حاکم را در مناطق مسکوني اين خلق اسکان 

هاي حداقل براي صيانت از اقليت از حق تعيين سرنوشت داخلي خلق  توان بعنوان حقوق و خواسته اين مطالبات را مي  [26].اند  داده

البته . باشند  د نداشتههاي صيانت از اقليتها وجو اين مطالبات همچنان آن هنگام برحقند که مقرره. در داخل کشور مشتق نمود

و اين اواخر دادگاه کيفري  [27]کشي امروزه در کشورهايي که دولتهاي آنها به کنوانسيونهاي ويژه چون کنوانسيون منع نسل

اند، اکثر آن چيزهايي که اينجا  اند و تمهيداتي را براي صيانت از اقليتها انجام داده اند و تعهداتي را پذيرفته پيوسته [28]المللي بين

  . بعنوان مطالبات حداقل نام برده شدند، ديگر نياز به استنتاج از حق تعيين سرنوشت ندارند

تأمين و تضمين موجوديت و ماندن خلق در خاک خودش يگانه حقي نيست که از حق تعيين سرنوشت استنتاج 

بنابراين . [29]گيرند گردد، بلکه بايد براي خلقها تمام حقوقي را به رسميت شناخت که در تعارض با تماميت ارضي قرار نمي مي

تواند جزو مضامين حق تعيين سرنوشت شمرده و بايد رعايت شوند، حق تعيين سرنوشت فرهنگي، مخصوصاً آموزش و  آنچه مي

اينجا نيز ممکن است تعارضاتي با .  [30]باشند مي] داخلي[گيري از منابع طبيعي، حفظ اقتصاد سنتي   پرورش و آموزش عالي، بهره

پافشاري شود، اين تضادها و مشکالت کمتر پيش    [31]اي  هر چه کمتر بر هويت ويژة سياسي ـ منطقه. تماميت ارضي پيدا شود

پذير نيست، حداقلي از خودمختاري فرهنگي و سياسي براي هر خلقي   پذير و تخطئه  اما آنچه که به اعتقاد من تعديل. خواهند آمد

العموم  توان علي ياينکه اين خودمختاري چگونه بايد سازمان داده شود، نم. باشد که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت است مي

اين مسئله ربط زيادي به فاکتورهايي چون بزرگي و کوچکي آن خلق، تاريخ و فرهنگ آن، موقعيت جغرافيايي و . حکم داد

به هر حال هر کشوري که پيشاپيش هر نوع از خودمختاري را رد کند، حق تعيين سرنوشت را نقض . نيازهاي آن کشور دارد

  . نمايد مي

. شود، مطمئناً چندان زياد نيست باشند ـ مي ق تعيين سرنوشت عايد اقليتها ـ که از لحاظ حقوقي خلق مياي که از ح بهره

شروعي است براي آغاز مذاکرات حول   باشد، حداقل نقطه اما اين حق تعيين سرنوشت ضامن منافع و مصالح بنيادي آنها مي

امروز به شيوة بسيار جالبي نشان داد که چرا ما به خودمختاري قبل از ظهر  )Oeter(آقاي اوتر . خودمختاري مشخص اقليتها

يين من امروز به شما نشان دادم که اقليتهاي معيني همين امروز با استناد به حق تع. [32]فرهنگي براي اقليتهاي قومي نياز داريم

  . سرنوشت حق قانوني برخورداري از خودمختاري را دارند



اين کشورها ـ بدون اينکه اعتراضي از سوي کشورهاي . کند رفتار کشورهاي ناتو در نزاع کوسوو اين درک را تأييد مي

س قرارداد نوي پيش. ثالثي وارد شود ـ از حکومت يوگسالوي خواستند خودمختاري لغو شدة کوسوو را مجدداً احيا نمايد

کشورهاي ناتو . [34]يک خودمختاري بسيار وسيعي را بر اساس يک نظام فدراتيو براي کوسوو درنظر گرفته بود [33]رامبويه

من . و باالخره به اين تهديد جامة عمل پوشاندند [35]يوگسالوي را در صورت عدم پذيرش اين قرارداد تهديد نظامي نمودند

آنچه که مد نظر من است تنها راه حل خودمختاري . خواهم در اين ارتباط صحبت کنم که آيا کاربرد زور قانوني بود نمي

تواند از  ي مياين خواستة ـ همراه گشته با تهديد نظامي ـ تنها زمان. کردند باشد که کشورهاي ناتو از يوگسالوي مطالبه مي مي

المللي به اعطاي خودمختاري مطالبه شده از سوي ناتو مکلف و  المللي قانوني باشد که يوگسالوي از لحاظ بين لحاظ حقوق بين

اما تعهد . شد ته يک دخالت غيرمجاز در امور داخلي يوگسالوي محسوب ميدر غير اينصورت اين خواس. [36]متعهد گرديده باشد

هاي مربوطه تنها  المللي براي اعطاي خودمختاري به کوسوو به دليل عدم وجود قراردادها و مقرره يوگسالوي بر اساس حقوق بين

هاي کوسوو  ور وجود داشته باشد که آلبانيتنها زماني که اين تص. بايست از حق تعيين سرنوشت خلقها استنتاج و استنباط شود مي

باشند و آنها حق تعيين سرنوشت داخلي خود در داخل يوگسالوي با شموليت  يک خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها مي

  .توان برخورد کشورهاي ناتو را قانوني تلقي نمود خودمختاري سياسي را دارند، مي

   [37]هاي متعدد، خودمختاري و خودمديري کوسوو را خواستار شده بود طعنامهشوراي امنيت سازمان ملل متحد هم در ق

بود،   ه شدهدر نظر گرفت) فرانسه(المللي را که در رامبويه  وسيلة يک دستگاه اداري بين  و خودمختاري و خودحکومتي کوسوو به

بود، چنانچه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اصل را بر اين قرار  اين امر بسيار به دشواري قابل فهم مي. [38]قبوالند و عملي ساخت

  .[39]الملل حق قانوني و قابل مطالبة خودمختاري را دارند بينهاي کوسوو از لحاظ حقوق  داد که آلباني نمي

توانيم از آن حتي اين استنتاج منطقي را بکنيم که به هر خلقي آن زمان بايد  گيريم، مي چنانچه اين انديشه را تا انتها پي

ius secedendi ]اش حق تعيين   تعلق گيرد که در کشور محل سکونت تاکنوني] يعني حق جدايي و تشکيل دولت خودي

  [...] . [40]سرنوشت داخلي آن به رسميت شناخته و رعايت نشود

   

  گيري نتيجه. پنج

   
: توان گفت که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها در خدمت يک هدف واحد قرار دارند گيري مي بعنوان نتيجه

. شرط حق تعيين سرنوشت فردي آحاد آنها حفظ موجوديت و هويت فرهنگي و ويژگيهاي مختص گروههاي قومي بعنوان پيش

کنند، اقليتها و خلقهاي مربوطه  آنجا که با هم تداخل پيدا مي. مکمل همديگرندحق تعيين سرنوشت خلقها و صيانت از اقليتها 

. بخشد اين امر ـ دست کم در تئوري ـ صيانت و حمايت از آنها را تقويت مي. يک جايگاه حقوقي دوگانه و محکمتري دارند

الملل ارزش و جايگاه مستقل هويت  ق بيناما اينکه حقو. آيند ساختن آن است که بوجود مي مشکالت تنها در قبوالندن و عملي

کند، يک مبناي خوبي  شناسد و موجوديت خلقها و گروههاي قومي در مناطق خودشان را تضمين مي قومي را به رسميت مي

  .باشد براي تمام تالشهاي عملي سياست مي
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Ominayak vs. Canada.  

  [18]Doehring  ) 7منبع زيرنويس(به بعد؛  57اي  ، پاراگراف با شمارة حاشيهE. Klein ) به بعد 56، ص )4منبع زيرنويس شمارة.  

ويژه   به بعد و به 309، ص )15منبع ذکر شده در زيرنويس شمارة ( Murswiekدر ارتباط با تضاد اين دو اصل و حل آن نگاه کنيد به  [19] 

  .به بعد 325

 Georg Nolte: Eingreifenبه بعد؛  35اي  هاي حاشيه ، پاراگرافهاي با شماره)7يس شمارة منبع زيرنو( Doehringمقايسه کنيد  [20] 

auf Einladung  )»؛ براي مراجعه به منابع ديگر نگاه کنيد به256و  255، ص 1999، )» دعوت به حمله :Stefan Oeter: 
Selbstbestimmungsrecht im Wandel. Überlegungen zur Debatte um Selbstbestimmung, 

Sezessionsrecht und „vorzeitige“ Anerkennung,   )»نظرياتي پيرامون حق تعيين سرنوشت، . تحول حق تعيين سرنوشت

منبع ( Murswiek: مرجع ژرفتر). 760و  759( 741، ص )1992( ZaöRV 52در ) »"زودهنگام"حق جدايي و به رسميت شناختن 

     .به بعد 325ص   به بعد، به ويژه 307، ص )15مندرج در زيرنويس 

atthias Jestaedt: Christian Hillgruber/M: در بارة صيانت از اقليتها در چهارچوب کنوانسيون حقوق بشر اروپا مقايسه کنيد [21] 

Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten )» کنوانسيون

  .1993، )»اروپايي حقوق بشر و صيانت از اقليتهاي ملي

 Dietrich Blumenwitz: Minderheitenschutz nach dem ersten und zweiten Weltkrieg– مقايسه کنيد  [22] 
Ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Polen 

، در همين )»ن ويژة اقليت آلماني در لهستانصيانت از اقليتها پس از جنگ اول و دوم جهاني ـ يک قياس حقوقي با در نظر گرفت«( 

  .کتاب



گيرد که خوب اگر چنين است، اگر بيشتر کشورها همين حقوق فردي را هم براي  نويسنده در اين بخش فعالً دنبال اين قضيه را نمي  [23] 

آيا بايد در چنين شرايطي هم از طرح حق تعيين سرنوشت . آحاد به اصطالح اقليتهاي قومي و ملي خود قائل نيستند، تکليف چيست

شود و با هر دو  ترين خواسته همان باشد که در جواب به بزرگترين مطالبه داده مي آيا اگر پاسخ ابتدايي: تر خلقها پرهيز نمود؟ صريح

تقريباً به يک شدت و حدت ستيز شود، منطقاً نبايد خواست اصلي، يعني رهايي ملي را طرح نمود، به ويژه با در نظرداشت بخش اول اين 

توانند  حق تعيين سرنوشت فردي است، چرا که جمعي که آزاد نيست، آحاد آن نيز نمي گفتار که حق تعيين سرنوشت جمعي مقدم بر

گويد که هر خلقي حق تعيين سرنوشت  گيري آن را دارد، باالخره مي  آزاد باشند؟ اما بعنوان آخرين جملة اين بخش که حکم نتيجه

ويژه   آن خلق و به »داخلي«انچه حق تعيين سرنوشت خود، يعني حق تشکيل دولت مستقل خود را دارد، چن »تهاجمي«و  »خارجي«

  )مترجم( . حقوق فردي منتنج از صيانت از اقليتهاي آن مورد عنايت قرار نگيرد

  [24]Murswiek  ) 330و  329، ص )15زيرنويس.  

  . 315و  314، ص )15زيرنويس ( Murswiek: مشروحتر [25] 

دولت عراق با صرف هزينة فراوان و ترغيبهاي مالي عربهاي : ايم ي نمونه در کردستان عراق روبرو بودهبا چنين پديدة ضد انساني برا [26] 

داد، تا کردهاي  خيز را به مناطق ديگر کوچ اجباري مي کرد و کردهاي ساکن اين شهر نفت نواحي جنوبي عراق را به کرکوک منتقل مي

  )مترجم. (نام گرفته است »بتعري«اين سياست . اين شهر در اقليت قرار بگيرند

  .1948کنوانسيون پيشگيري و مجازات کشتار جمعي به تاريخ نهم دسامبر  [27] 

باشد،  که مربوط به کشتار جمعي مي 6توجه کنيد براي نمونه به مادة  1998/7/17المللي به تاريخ  در اساسنامة رومي دادگاه جزايي بين [28] 

اين  8مادة . دباش که مربوط به ممنوعيت بيرون راندن و کوچاندن اجباري و همچنين ممنوعيت تحت تعقيب قراردادن اقليتها مي 7مادة 

کند، به اين شيوه که براي نمونه اسکان دادن  باشد، از خلقها حمايت و حفاظت مؤثرتري مي اساسنامه که در مورد جنايات جنگي مي

در ارتباط با . دهد المللي تحت پيگرد و مشمول مجازات قرار مي شهروندان خودي در مناطق متعلق به ديگران را در جريان نزاعهاي بين

: را در Trifftererمقايسه کنيد تفسير  1977و پروتکل الحاقي  1949هاي اين نرمها براي نمونه در کنوانسيون ژنف الگو

Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 1999 .  

  [29]Murswiek  ) به بعد 329، ص )15زيرنويس.  

به ) خلقها(آنها ... «: گويد بند اول ماده نخست اين پيمانهاي جهاني مي: المللي حقوق بشر را ميثاقهاي بين 1مقايسه کنيد محتواي مادة  [30] 

گيرند و آزادانه امر توسعة اقتصادي،  تصميم مي] جدا شدن يا ماندن در چهارچوب کشوري موجود[حکم اين حق در بارة هويت سياسي 

توانند براي نيل به هدفهاي خود  تمام خلقها مي«: و در بند دوم همين ماده آمده است ».دهند اجتماعي و فرهنگي خود را سازمان مي

توان خلقي را از دستيابي به ابزارهاي الزم براي حفظ و بقاي  هيچ وجه نمي  به... نه به ثروتها و منابع طبيعي دسترسي داشته باشندآزادا

  ».موجوديتش محروم ساخت

و نظاير اين شعارها و مفاهيم  »توطئه بيگانه«و  »تماميت ارضي«يعني هر چه کمتر بر طبل : ادق استالبته برعکس اين هم ص  [31] 

دماگوژيک کوبيده شود، هر چه کمتر تالش شود که ساختار سياسي از سوي يک زبان و فرهنگ و قوم و دين و مذهب و مکتب و 

پيدا خواهند ... اي، قومي، ملي،  حتي جنس معين تعيين گردد و شکل داده شود، خواستهاي مردم به همان اندازه کمتر خصلت منطقه

  )مترجم. (د؛ برعکس مبناي توافق و اجماع در جامعه گسترده و بيشتر نيز خواهد شدنمو

  Stefan Oeter: Minderheiten zwischen Segregation, Integration und Assimilation. Zur Entstehung 

und Entwicklung des Modells der Kulturautonomie 2][3 )»در . گري، جذب، حل شدن فرهنگي اقليتها مابين جدايي

  .، مندرج در همين کتاب)»بارة پيدايش و روند مدل خودمختاري فرهنگي

  [33] Government in Kosovo-Interim Agreement for Peace and Self 1999فورية  23، طرح.  

که صالحيتهاي مانده براي جمهوري ) 3( 1همچنين مادة ، “… Kosovo shall govern itself„): 1( 1مادة  1مقايسه کنيد فصل  [34] 

  .شمارد فدرال يوگسالوي در کوسوو را برمي



سياست «( s seit DaytonJanine Calic: Die Jugoslawienpolitik des Westen-Marieمقايسه کنيد براي نمونه  [35] 

ب، ص 99/34، شمارة Aus Politik und Zeitgeschichte، مندرج در مجلة )»غرب در قابل يوگسالوي از زمان نشست دايتون

مانند خروج نيروهاي يوگسالوي از کوسوو، مستقر (هاي نظامي همراه بود  هر چند اين تهديد در درجة نخست با خواسته. به بعد 27، 22

  .، اما همة اينها نهايتاً در خدمت اجراي مفاد طرح قرارداد بودند)هاي ناتو در آنجاشدن نيرو

هاي کوسوو وهمچنين در بارة حق قانوني و قابل مطالبه و پذيرش خودمختاري منتنج از آن بطور  در بارة حق تعيين سرنوشت آلباني  [36] 

يک پژوهش بر مبناي . کوسوو«( Fee Rauert: Das Kosovo. Eine völkerrechtliche Studieمشروح نگاه کنيد به 

  . به بعد 166با حق جدايي به ص ) صرف(به ويژه در بارة رابطة خودمختاري به بعد، و  121، ص 1999، )»الملل حقوق بين
، )1199ESS/R )1998/هاي  مورد تأکيد قرار گرفت در قطعنامة ؛ مجددا5ًشمارة  1998مارس  31به تاريخ  1160S/RES/قطعنامة  [37]

S/RES/1203 )1998( ؛S/RES 1244 )1999 .(  

  .2و ضميمة  1و همچنين ضميمة  11، 10، به ويژه شمارة 1999/06/10به تاريخ  S/RES(199) 244/قطعنامة  [38] 

هاي خود که تدوين و صدور آنها با  شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه: "شود  ممکن است در مقابل اين رويکرد و ارزيابي گفته  [39] 

گيرند، آزادي عمل و تشخيص دارد و  رو هستند، صورت مي که پيشاستناد به فصل هفتم منشور اين سازمان در ارتباط با اقداماتي 

لذا در اين راستا اين شورا مجاز است حکم انجام همة اقداماتي را بدهد که براي برقراري اين صلح . باشد هدف، تأمين و حفظ صلح مي

در حاليکه در مقابل اين ارزيابي بايد گفت که ايجاد خودمختاري و  ."چنين اقداماتي نبايد الزاماً توجيه حقوقي داشته باشند. الزم است

و هر خواستة سياسي ـ که مجاز نباشد صرفاً . خودمديري يک ابزار حفظ صلح نيست، بلکه خود يک هدف و خواستة سياسي است

مدت  مورد نظر را در بعد طوالني مدت براي احياي صلح درک و استنباط شود، بلکه بايد مناسبات سياسي در کشور بعنوان هدفي ميان

تواند از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطالبه شود که تبلور تأمين حق تعيين سرنوشت  سازمان و سامان دهد ـ تنها زماني مي

  . گيرد باشد، در غيراينصورت شوراي امنيت خود در تضاد با حق تعيين سرنوشت قرار مي

  [40]Murswiek   ) 15زيرنويس( ؛ 330، صRauert ) که بر پاية طرح و انديشة کالسيک حق جدايي يک 206، ص )36زيرنويس ،

با آن گروه قومي حقوق بشر را شناسد که يک کشور در ارتباط  اين حق را تنها زماني به رسميت مي) به بعد 188مقايسه کنيد ص (خلق 

  .به ميزان زيادي زيرپاگذاشته باشد
   
 
 

  

  

 هاي ملي منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت

  ترجمة نـاصـر ايـرانـپـور
   

   :اشارة مترجم 

با هدف حمايت از اقليتهاي ملي و ممانعت از تبعيض  *توسط شوراي اروپابيانيه يا تفاهمنامة حاضر قرارداديست چون منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد كه  

از  اين حقوق همچنين غير. حقوق فوق غير از حقوق شهرونديست كه آحاد اقليتهاي ملي در كشورهاي اروپا مانند مابقي جامعه دارند. آنها صادر گرديده است

هستند كه آحاد اين اقليتها  اصول كلي و حداقليحقوق سياسي است كه بيشتر مليتهاي اروپايي به ويژه در چهارچوب نظامهاي فدراتيو دارند، بلكه تنها 



براي نمونه . ر اين بيانيه استحقوق اقليتهاي ملي در نظامهاي فدراتيو بسيار بيشتر از اصول مندرج د اًطبيعت. نظر از نوع نظام سياسي بايد داشته باشند صرف

  . دانماركيهاي آلمان از حقوق سياسي ويژه نيز برخوردارند، درحاليكه در اين منشور از آنها سخني به ميان نيامده است

مديدي است كه در آنجا شود كه مدتهاي  به گروهي از افراد جامعه گفته مي» اقليت ملي«. فرق قائل شد» اقليت ملي«با » مليت«ملت، يا ,در ضمن بايد بين 

در آلمان اقليتهاي سينتي و روما به نسبت   ، فرهنگي و زباني با اكثريت جامعه فرق دارند، مئالً»ملي«كنند، شهروند آن جامعه هستند، اما از لحاظ  زندگي مي

ر حال بافت ملي متنوعي دارند ـ مانند سويس و بلژيك و اين درحاليست كه در كشورهايي كه به ه. تبار جامعه در همچون موقعيتي قرار دارند مابقي آلماني

به » اقليت«وجود ندارد كه اقليتي هم در آن زندگي كند و » اكثريت ملي«كنند، چرا كه آنجا  استفاده مي» مليت«از مقولة » اقليت ملي«ـ به جاي اصطالح 

اگر در ارتباط . دهد نطقة خاص خود را دارد و خود در آن اكثريت را تشكيل ميبه عنوان اصل سنجيده شود، بلكه هر مليتي م» اكثريت«عنوان فرع در مقابل 

خواند، چون آنها در حالت كلي در » اقليت ملي«توان  آذري، كرد، عرب، بلوچ ـ را نمي  با ايران بخواهيم مئالي بياوريم، بيايد بگوييم كه مليتهاي ايراني ـ

خواند كه در ميان مليتهاي ديگر زندگي » اقليت ملي«توان  تنها آن گروه از مليتها را مي. دهند را تشكيل مي مناطق خود سكونت دارند و آنجا اكثريت جامعه

توان آذريهاي ايالت كردستان، يا  براي نمونه اگر قرار باشد ايران آينده يك كشور فدراتيو و تركيبي از ايالتهاي مختلف بشود، آن هنگام مي. كنند مي

      .خواند كه بايد حقوق حداقل مندرج در اين منشور را براي آنها تأمين و تضمين كرد» اقليت ملي«ايجان را كردهاي ايالت آذرب
   
   

  ما كشورهاي عضو شوراي اروپا و ديگر كشورهاي امضاءكنندة منشور 

  كنيم؛  به اين دليل كه مايليم هدف نزديكتر كردن اعضاي شوراي اروپا را به همديگر دنبال           -

  روءساي دولتهاي عضو شوراي اروپا در وين جامة عمل بپوشيم؛  1993اكتبر  9خواهيم به توافقنامة  به اين دليل كه مي          -

آلهاي انساني و اصول دمكراتيك كه ميراث مشترك همة ماست بايد حفظ و گسترش و در اين رهگذر حقوق  كه برآنيم كه ايده   به اين دليل          -

  اي رشد و تعميق داده شوند؛  بشر و آزاديهاي پايه

  منيت دمكراتيك و صلح در اين قاره حائز اهميت است؛ هاي ملي و دفاع از حقوق آنها براي ثبات، ا به اين دليل كه حفاظت از موجوديت اقليت          -

هاي ملي را حفظ  دمكراتيك و پلوراليستي نه تنها بايد هويت اتنيكي، فرهنگي، زباني و ديني تمام اعضاي اقليت اًبه اين دليل كه هر جامعة واقع          -

  د اين هويت فراهم آورد؛ كند، بلكه بايد هم چنين شرايط الزم را براي بروز آزادانه و حفظ و رش

  به اين دليل كه ضروري است كه فضاي مدارا و گفتگو حفظ و تعميق شود؛           -

تر شدن آنها نيز  به اين دليل كه تنوع فرهنگي براي هر يك از اين جوامع نه فقط دليل و منشأ جدايي و انشقاق نيست، بلكه قادر است باعث غني          -

  گردد؛

هاي ه اين دليل كه رشد و توسعة اروپا تنها بستگي به همكاري كشورهاي اين قاره ندارد، بلكه از جمله به امر همكاري ميان ارگانها و دستگاهب          -

اي فراي مرزهاي كشورهاي مزبور، البته با رعايت موازين قانوني و حق حاكميت ملي هر كدام از اين كشورها، نيز بستگي  دولتي محلي و منطقه

  دارد؛ 

  هاي مربوطه؛ نامه اي و مقاوله همچنين با درنظرداشت كنوانسيون حقوق بشر و آزاديهاي پايه          -

 29هاي سازمان ملل و همچنين در اسناد كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، بويژه در سند  و با توجه به تعهداتي كه در منشورها و تفاهمنامه          -

  هاي ملي قيد گرديده است،  با حمايت از اقليت در ارتباط 1990ژوئن 

شوند را تعيين و تدوين كنند، تا  آن استنتاج ميبايد رعايت شوند و تعهدات قانوني و سياسي كه از  ايم اصولي را كه در ارتباط با اهداف فوق  متعهد شده

هاي دولت قانوني  هاي ملي و حقوق و آزاديهاي آنها را بر اساس پرنسيب كنند، حفاظت و دفاع مؤثر از اقليت همة كشورهايي كه اين منشور را امضاء مي

  .و حق استقالل و حاكميت ملي كشورهاي مربوطه تأمين و تضمين كنند

   

  .تبديل و از جانب حكومتهاي آنها پياده شوند  اصول مندرج در اين منشور بايد در داخل كشورهاي امضاءكننده به موازين حقوقي

   

  :نمايند به شرح زيرند ت اصولي كه امضاءكنندگان خود را موظف به رعايت آن مياين توافقا 

   

         



  فصل اول
   

  1  مادة
المللي از حقوق بشر است و بخشي از  ناپذير دفاع يين هاي ملي و حقوق و آزاديهاي احاد آنها جزء جدايي حفاظت و دفاع از اقليت

  .دهد المللي را تشكيل مي همكاريهاي بين

   
  2  مادة

ا مفاد اين منشور بايد بر اساس اعتماد و باور، با روح تفاهم و مدارا، مطابق با حسن همجواري و رابطة دوستانه و همكاري بين دولتها اجر

  .شوند
   

  3  مادة
اين اقليت ملي با وي  هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق اين را دارد، آزادانه تصميم بگيرد كه آيا بر اساس تعلقش به       .1

گيرد، نبايد منجر به سلب حقوق وي گردد و اجراي همچون تصميمي زيانهايي براي وي در  هر تصميمي كه وي مي. برخورد شود يا نه

  .برداشته باشد
گيرند و آنها را پياده  توانند از حقوق و آزاديهايي كه در اين منشور آمده است، بطور فردي و يا جمعي بهره آحاد اقليتهاي ملي مي       .2

  .كنند
   
   

  فصل دوم

   
  4  مادة

شوند، براي هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق برابري در برابر قانون و حفاظت برابر قانوني را  امضاكنندگان متعهد مي       .1

  .باشد به اين اعتبار هر نوع تبعيض بر اساس تعلق به يك اقليت ملي ممنوع مي. كنند تضمين 
شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروري را در پيش بگيرند، تا برابري كامل و واقعي بين احاد اقليت ملي با  امضاءكنندگان متعهد مي       .2

از اين نظر آنها به شيوة مناسب . هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي زندگي برقرار گردد و تعميق داده شود اكثريت جامعه در تمام زمينه

  .كنند گيرند و رعايت مي يط ويژة احاد اقليت ملي را در نظر ميشرا

  .شوند شوند، به عنوان تبعيض ارزيابي نمي در پيش گرفته مي 2اقداماتي كه بر اساس تبصرة        .3

   



  5  مادة
و   فرهنگ خود را پاس داشته و رشدهاي ملي قادر گردند،  شوند، شرايطي را فراهم آورند كه آحاد اقليت امضاءكنندگان متعهد مي       .1

  .پرورش دهند و اجزاء مهم هويت خويش، چون دين، زبان، سنتها و ميراث فرهنگي خود را حفظ كنند
شوند، امضاءكنندگان اين  در پيش گرفته مي اًصرف نظر از اقدامات كلي كه براي جذب و ادغام آحاد اقليتهاي ملي در جامعه الزام       .2

آنها دنبال شود ) آسيميالسيون(سازي اجباري و ذوب كردن  اقدام و هدف ديگري كه به منظور تحليل دادن و همگونمنشور از هر 

      .باشند حمايت كنند ها و سياستهاي آسيميليستي مي كنند از اشخاصي كه در معرض چنين رويه جويند و تالش مي دوري مي

   
  6  مادة

كنند و اقدامات مؤثري را براي رشد و تعميق احترام  دارا و گفتگوي فرهنگي را ميان انسانها تقويت ميامضاءكنندگان منشور روح م          .1

هاي آموزش،  كنند، بويژه در زمينه و تفاهم متقابل و براي گسترش همكاري ميان همة انسانهايي كه در كشورهاي آنها زندگي مي

  .نظر از هويت ملي، فرهنگي، زباني و ديني آنها صرف گيرند، آن هم ارتباط جمعي در پيش مي فرهنگ و وسايل

شوند، اقدامات الزم را براي حفاظت و حمايت از انسانهايي انجام دهند كه به خاطر تعلق ملي، فرهنگي،  امضاءكنندگان متعهد مي          .2

  . توانند قرار گيرند يا مي آميز قرار دارند و گرانه، خصمانه و خشونت شان در معرض عملكردهاي تبعيض زباني و ديني

   
  7  مادة

كنند و  آميز و براي متشكل شدن آزادانه را تأمين و تضمين مي هاي ملي براي تجمع صلح امضاءكنندگان حقوق همة متعلقين به اقليت

  .همچنين آزادي بيان، انديشه، وجدان و دين آنها رامحترم شمرده و رعايت خواهد نمود

   
  8  مادة

نهادن   بيني خود و همچنين بنياد هاي ملي را براي بيان اعتقادات ديني و جهان شوند، حق هر شخص از اقليت متعهد ميامضاءكنندگان 

  . هاي ديني به رسميت بشناسند مجامع، سازمانها و جمعيت

   
  9  مادة

هاي ملي را براي بيان آزادانة نظريات خود برسميت بشناسند و اين، داشتن  شوند، حق هر كس از اقليت امضاءكنندگان متعهد مي       .1

. گيرد ها به زبان خود را بدون مداخلة ادارات دولتي و بدون توجه به مرزهاي كشوري نيز در برمي نظريات، ارسال و كسب اخبار و ايده

شوند، در چهارچوب نظام حقوقي خود ترتيبات الزم را براي اينكه اين اقليتها در ارتباط با  ور همچنين متعهد ميامضاءكنندگان اين منش

  . هاي همگاني مورد تبعيض قرار نگيرند فراهم آورند رسانه
ايي را بدون تبعيض و بر طبق نبايد مانع اين شود كه كشورهاي امضاءكننده سازمانها و شركتهاي راديو، تلويزيون يا سينم 1تبصرة        .2

  .معيارهاي عيني تحت يك پروسة قانوني و اداري براي اعطاي اجازه و صدور پروانة كار قرار دهند
كشورهاي مزبور . شوند كه آحاد اقليتهاي ملي مطبوعات خود را بوجود بياورند و از آنها بهره گيرند امضاءكنندگان مانع اين نمي       .3

ترتيباتي  1ر چهارچوب موازين قانوني براي راديو و تلويزيون و تا جايي كه ممكن باشد و همچنين با رعايت تبصرة كنند، د تضمين مي

  .هاي همگاني مستقل خود را بوجود آورند و از آن بهره گيرند فراهم آورند كه آحاد اقليتهاي ملي رسانه

گيرند، تا ورود و دسترسي آحاد اقليتهاي ملي به وسايل  ني موجود در پيش ميامضاءكنندگان منشور اقداماتي را در چهارچوبهاي قانو       .4

  .فرهنگي را ممكن سازند) پلوراليسم(گرايي  ارتباط جمعي تسهيل گرداند، انعطاف و مدارا را تقويت نموده و كثرت



   
  10  مادة

براي استفادة بالمانع و آزادانه از زبان خود را در حوزة شوند حق همة متعلقين به اقليتهاي ملي  امضاءكنندگان منشور متعهد مي       .1

  .به شيوة شفاهي و كتبي به رسميت بشناسند  خصوصي و در مأل عام
كنند، اگر آحاد  كنند، امضاءكنندگان منشور تالش مي اي زندگي مي يا در تعداد قابل مالحظه اًدر مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنت       .2

موجود باشد، تا جايي كه ممكن باشد تسهيالتي فراهم آورند كه در محاوره و مراجعة  اًد بخواهند و همچون نيازي هم واقعاين اقليتها خو

  .اين اقليتها به ادارات دولتي از زبان اين اقليتها استفاده شود
كه وي در حداقل زمان ممكن به زباني كه وي شوند، حق هر شخص از اقليتهاي ملي را تضمين كنند، براي اين امضاءكنندگان متعهد مي       .3

شود مطلع گردد و وي حق اين را خواهد  شود در مورد داليل دستگيري، در مورد نوع و داليل اتهاماتي كه به وي وارد مي متوجه مي

  . خود دفاع كندداشت كه با اين زبان، و اگر الزم باشد به كمك مترجمي كه بطور رايگان در اختيار وي قرار خواهد گرفت، از 

   
  11  مادة

شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي انتخاب نام و نام خانوادگي به زبان خود و همچنين  امضاءكنندگان منشور متعهد مي       .1

  . به رسميت بشناسند، به نحوي كه نظم حقوقي كشورهاي مربوطه آن را در نظر گرفته است  براي ثبت رسمي آن را
نبشه  شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ امضاءكنندگان منشور متعهد مي       .2

  .و نوشتن مطالب خصوصي ديگر به زبان اقليتها را كه براي همگان قابل رؤيت باشد برسميت بشناسند
كنند در چهارچوب موازين قانوني، و  يادي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تالش ميبه تعداد ز اًدر مناطقي كه اقليتهاي ملي سنت       .3

در توافق با كشورهاي ديگر و با توجه به ويژگيهاي موجود، نام مناطق، محالت، خيابانها و ديگر عالئم جغرافيايي را همچنين به  محتمالً

  .كار تقاضاي كافي در ميان باشدزبان اين اقليتها بنويسند و نصب كنند، چنانچه براي اين 
   

  12  مادة
امضاءكنندگان منشور اقدامات الزم را در بخش آموزش و تحقيقات براي تعميق شناخت فرهنگ، تاريخ و زبان و دين اقليتهاي ملي و        .1

  .اكثريت جامعه انجام خواهند داد
را براي تعليم معلمان و دسترسي به كتابهاي آموزشي فراهم و ارتباط نزديكتر در اين ارتباط كشورهاي مزبور از جمله امكانات مناسبي        .2

  .آموزان و آموزگاران از مليتهاي مختلف را ممكن خواهند كرد دانش

ا شوند، برابري آحاد اقليتهاي ملي را براي دسترسي به همة مراحل آموزشي و تحصيلي تأمين و شانس آنها ر امضاءكنندگان متعهد مي       .3

  .در اين امر افزايش دهند
   

  13  مادة
براي تأسيس و ادارة مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي خاص خود در چهارچوب   امضاءكنندگان منشور حق آحاد اقليتهاي ملي       .1

  .شناسند نظامهاي آموزشي مربوطه را به رسميت مي
  .امضاءكننده به دنبال نداردپياده كردن اين حق هيچ تعهدات مالي را براي كشورهاي        .2
   

  14مادة 



  .شناسند امضاءكنندگان منشور حاضر حق آحاد اقليتهاي ملي را براي آموزش زبان خود به رسميت مي       .1

تيكه كنند، در صور اي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تالش مي و در تعداد قابل مالحظه اًدر مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنت       .2

درخواست مربوطه به اندازة كافي در ميان باشد، تا جايي كه ممكن باشد و در چهارچوب نظام آموزشي مربوطه، آحاد اين اقليتهاي ملي 

  .زبان ملي خود را بياموزند و يا به اين زبان آموزش ببينند
  .اين زبان لطمه ببيندشود، بدون اينكه آموزش زبان رسمي كشور يا آموزش به  تبصرة دوم اجرا مي       .3
   

  15  مادة
امضاءكنندگان منشور شرايط الزم را براي شركت مؤئر آحاد اقليتهاي ملي در زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كل جامعه و در 

  .آورند گردد، فراهم مي دستگاه اداري، به ويژه در اموري كه به خود آنها برمي
   

  16  مادة
دهند و منجر به محدود  اماتي كه نسبت و رابطة مردم در مناطقي كه اقليتهاي ملي سكونت دارند را تغيير ميامضاءكنندگان منشور از اقد

  .جويند شوند دوري مي شدن حقوق و آزاديهاي مندرج در اين منشور مي
   

  17  مادة
رتباط با اشخاصي كه بطور قانوني آن سوي شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي براي برقراري و ادامة ا امضاءكنندگان منشور متعهد مي       .1

هويت قومي، فرهنگي، زباني و ديني يكساني دارند و يا داراي عين ميراث فرهنگي  اًكنند و مخصوص مرزهاي جغرافيايي زندگي مي

  .باشند را رعايت كنند مي
فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي هم در عرصة ملي و شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي را براي شركت در  امضاءكنندگان منشور متعهد مي       .2

  .المللي محترم بشمارند و آنرا زير سؤال نبرند هم در عرصة بين
   

  18  مادة
ورزند، در صورت لزوم طي قراردادهاي دو و چندجانبه با كشورهاي ديگر، بويژه با كشورهاي  امضاءكنندگان منشور تالش مي       .1

  .ز آحاد اقليتهاي ملي را تضمين كنندهمسايه، حفاظت و حمايت ا
  .امضاءكنندگان منشور در صورت امكان اقداماتي را براي تقويت همكاريهاي فرا مرزي انجام خواهند داد       .2
   

  19  مادة
در  اًيي هم ضرورتشوند، اصولي را كه در اين تفاهمنامه آمده را ارج نهاده و پياده كنند و اگر محدوديتها امضاءكنندگان منشور متعهد مي

المللي و بويژه در كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و  هاي بين شوند، بايد تنها تا آنجا باشند كه در توافقنامه پيش گرفته مي

اند و براي آنها حقوق و آزاديهاي منتنج از اين اصول از اهميت زيادي برخوردار  هاي مربوطه در نظر گرفته شده نامه همچنين در مقاوله

  .باشند يم
   
   

  فصل سوم



   
  20  مادة

شوند بايد مقررات قانوني كشور،  گيري از حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين توافقنامه استنتاج مي آحاد اقليتهاي ملي هنگام بهره

  .بويژه حقوق آحاد اقليتهاي ملي ديگر و اكثريت جامعه را رعايت كنند
   

  21  مادة
المللي،  شود كه مغاير اصول حقوق بين شور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا با آن حق انجام كار و عملي داده مياصول مندرج در اين من

  .بويژه برابري استقالل، حق حاكميت ملي و استقالل سياسي دولتها باشد
   

  22  مادة
باشند،  اي مي يا كاهش حقوق بشر و آزاديهاي پايه اصول مندرج در اين منشور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا آنها بمنزلة محدود ساختن

هاي ديگر كه اين كشور آن را امضاء نموده است، به هر حال  كه بر طبق قوانين هر يك از امضاءكنندگان منشور و يا بر طبق توافقنامه

  .اند تضمين شده
   

  23  مادة
شوند، و در عين حال مضمون قراردادهاي ديگري چون كنوانسيون  ميآن حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين منشور استنتاج 

المللي درك  دهند، بايد در انطباق با مفاد اين قراردادهاي بين هاي مربوطه را تشكيل مي نامه اي و مقاوله حفظ حقوق بشر و آزاديهاي پايه

  .شوند
   
   

  فصل چهارم
   

  24  مادة
  .كند اي مفاد اين تفاهمنامه از جانب كشورهاي امضاءكننده نظارت ميكميتة وزاري شوراي اروپا بر اجر       .1

اند، ولي عضو شوراي اروپا نيستند، در مكانيسمي براي نظارت بر اجراي مفاد اين  آن كشورهايي كه قرارداد مزبور را امضاء كرده       .2

      .ين و مشخص گرددتفاهمنامه شركت خواهند نمود كه البته تا اين لحظه مشخص نشده و بايد تعي
   

  25  مادة
در عرض يك سال بعد از اعتبار قاانوني يافتن اين تفاهمنامه توسط هر يك از كشورهاي امضاءكننده، آنها بايد اطالعات كاملي را در        .1

اند، در اختيار  منشورانجام دادهارتباط با اقدامات قانونگذاري و همچنين اقدامات ديگري كه براي پياده كردن اصول مندرج در اين 

  .دبيركل شوراي اروپا بگذارند
پس از آن نيز بايد هر يك از كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد مرتب و هر چند بار كه شوراي وزيران بخواهد، اطالعات ديگري را        .2

  .نددار باشند، براي شوراي اروپا ارسال  كه براي اجراي مفاد اين قرارداد مهم مي
  .دبير كل نيز برا ساس اين ماده اطالعات رسيده را در اختيار كميتة وزيران خواهد گذاشت       .3



   

  26  مادة
گرفته  جهت ارزيابي مناسب بودن اقداماتي كه از جانب كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد براي اجراي اصول مندرج در آن در پيش       .1

يك كميسيون مشاوره كه اعضاي آن دانش تخصصي در زمينة حفاظت و حمايت از اقليتهاي ملي دارند،  اند، كميتة وزيران از طرف شده

    .شود حمايت مي
االجرا بودن اين توافقنامه از جانب  تركيب اين كميسيون مشاوره و شيوة كارش در عرض يك سال بعد از اعتبار قانوني يافتن و الزم       .2

  .دگرد كميتة وزيران تعيين مي
   

  فصل پنجم
   

  27  مادة
اند   همچنين كشورهاي ديگري از طرف كميتة وزيران دعوت شده. گيرد اين تفاهمنامه جهت امضاء در اختيار اعضاي شوراي اروپا قرار مي

به تصويب، پذيرش و يا  اين سند براي اجراي مفاد آن نياز. االجرا بودن آن امضاء كنند تا منشور مزبور را تا روز اعتبار قانوني يافتن و الزم

و سندهاي مربوط به تصويب، پذيرش و مجوز اجراي اين قرارداد پيش . صدور مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهاي مربوطه دارد

  .شوند دبيركل شوراي اروپا نگهداشته مي
   

  28  مادة
موافقت خود  27عضو شوراي اروپا طبق مادة  12گردد كه در آن  مياين توافقنامة اصولي در اولين روز ماه سه ماه بعد از روزي اجرا        .1

  .كنند نمايد و خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي را با آن اعالم مي
نمايد، اعتبار  كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با آن عنوان مي       .2

االجرا بودن اين مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب،  فتن و الزمقانون يا

  .دهد پذيرش يا مجوز صادر شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي
   

  29  مادة
االجرا بودن اين تفاهمنامه و بعد از مشورت با دولتهاي امضاءكنندة  يافتن و الزم تواند بعد از اعتبار قانوني پا ميكميتة وزيران شوراي ارو       .1

شود ـ هر كشور غير عضو در  ، حرف د اساسنامة شوراي اروپا با اكثريت آراء گرفته مي20اين منشور، توسط قراري ـ كه طبق مادة 

عوت شده براي اينكه منشور حاضر را امضاء كنند، اين كار را اما هنوز انجام نداده و همچنين هر د 27شوراي اروپا را كه طبق مادة 

    .كشور غيرعضو ديگر را دعوت كند، به اين تفاهمنامه بپيوندند و آنرا امضاء كنند
بار قانوني خواهد يافت كه اين كشور سند پيوندد در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعت نامه براي هر كشور كه به آن مي اين پيمان       .2

  .دهد مربوط به پيوستن وي به اين پيمان را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي

   
  30  مادة



تواند هنگام امضاء آن يا هنگام سپردن سند مربوط به تصويب و پذيرش آن از طرف  پيوندد مي هر كشوري كه به اين پيماننامه مي       .1

دولت يا پارلمان مربوطه و يا سند پيوستن به آن به شوراي اروپا، اعالم كند كه در كدام يك از مناطق تحت حاكميت وي مفاد اين 

    .گردد قرارداد اجرا مي
فرستد  تواند هر زماني كه بخواهد طي توضيحي كه براي دبيركل شوراي اروپا مي هر كشوري كه تفاهمنامة حاضر را امضاء نموده، مي       .2

مفاد اين بيانيه اولين روز سه ماه بعد از . اعالم كند كه در چه مناطق ديگري از قلمرو وي اصول مندرج در اين بيانيه پياده خواهند گرديد

  .ي اعتبار قانوني خواهد يافت كه توضيح مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشدروز
شود پس گرفته شود و  اي كه براي دبيركل فرستاده مي توان طي ابالغيه اين ماده داده شده مي 2و  1هاي  هر توضيحي كه بر طبق تبصره       .3

  .د يافت كه ابالغية مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشدآن در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواه
   

  31  مادة
دارند فسخ و بدين  اي كه براي دبيركل شوراي اروپا ارسال مي توانند منشور حاضر را طي ابالغيه هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي       .1

  . ترتيب انفصال خود از قرارداد را اعالم كنند
  .رسيده باشد اولين روز شش ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابالغية مربوطه به دست دبيركل  اين انفصال       .2
   

  32مادة 
پيوندد نكات  اند و هر كشوري كه به آن مي دبيركل شوراي اروپا به همة كشورهاي عضو، كشورهاي ديگري كه بيانية مزبور را امضاء كرده

  :ذيل را ابالغ خواهد نمود
  هر امضايي را؛          . أ

  هر سپردن تصويبنامه، موافقتنامه و سندپيوستن به اين پيمان را؛     . ب
  را؛ 30و  29، 28هاي  هر زمان اعتبار قانوني يافتن تفاهمنامه بر طبق ماده     . ت
  . هر فعل و انفعال ديگر، ابالغيه يا خبر در ارتباط با اين تفاهمنامه را     . ث

   

 1995اين آار در اول فورية سال . جهت سنديت و رسميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان آشورهاي امضاءآننده آن را امضاء آردندبه 
اينجا بايد گفته شود آه هر دو نسخه آه اصل آنها در بايگاني شوراي . در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت

دبيرآل شوراي اروپا براي تمام آشورهاي عضو شوراي اروپا و همة . شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند اروپا نگهداري مي
  .دارد اند آپي تأييد شده ارسال مي آشورهايي آه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده
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عضو دارد هدف گسترش همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و علمي و  45شوراي اروپا كه مركز آن در ستراسبورگ فرانسه است و   * 

. روپا نيستالزم به تذكر است كه شوراي اروپا ارگان اتحادية ا. كند تقويت دمكراسي در شرق اروپا و رعايت حقوق بشر را دنبال مي

  )مترجم(  .بيانية حاضر از روي نسخة آلماني آن ترجمه شده است

   



  زبـانـهـا  مـنـشـور

  ترجمه از ناصر ايرانپور
   

   اند اقليتهاي ملي امضاء نموده  حاضر را براي رشد و حمايت از زبانهاي مناطق و [1]كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشور
ي آنهاست را  اي تنگاتنگتر بين صفوف خود جهت حفظ و رشد آرمانها و اصولي كه ميراث مشترك همه هدف دستيابي به رابطه   نظر به اينكه        -

  كنند؛  دنبال مي

اي و زبانهاي اقليتهاي ملي اروپا كه برخي از آنها در معرض از بين رفتن تدريجي  ي منطقه گرفته شكل اًاي تاريخبا توجه به اينكه حفظ زبانه        -

  باشند در خدمت حفظ و رشد سنن و ثروت فرهنگي اروپا قرار دارد؛  مي

انطباق با اصول مندرج در پيمان ملل متحد در مورد حقوق باشد و در  نشدني مي اي يا اقليتها يك حق سلب نظر به اينكه استفاده از زبانهاي منطقه        -

  باشد؛  اي منطبق مي مدني و سياسي است و با روح ناظر بر كنوانسيون شوراي اروپا براي حقوق بشر و آزاديهاي پايه

ي پاياني هلسينكي  توجه به توافقنامه انجام گرفته و بويژه با» كنفرانس امنيت و همكاري اروپا«با در نظر داشت تالشهايي كه در چهارچوب         -

  ؛ 1990و سند ديدار كوپنهاگن در سال  1975

   ;با تأكيد بر اهميت روابط فرهنگها با همديگر و امر چند زباني        -

  اي يا اقليتها نبايد تأثير منفي بر زبانهاي اداري و ضرورت يادگيري آنها بگذارد؛  همچنين نظر به اينكه حفظ و حمايت از زبانهاي منطقه        -

بر اصول اي يا اقليتها در كشورها و مناطق مختلف اروپا كمك شاياني به بناي يك اروپاي مبتني  با علم بر اينكه حفظ و تقويت زبانهاي منطقه        -

  نمايد؛  دمكراسي و تنوع فرهنگي در چهارچوب استقالل و حاكميت ملي مي

  و باالخره با عنايت به شرايط ويژه و سنتهاي تاريخي در مناطق مختلف كشورهاي اروپا،        -

  :اند روي اصول زير به توافق رسيده

   

   

  بخش اول ـ اصول كلي
   

  تعريف مفاهيم: 1ي  ماده
  فهوم اين منشوربه م           

  شود كه به زبانهايي گفته مي» اي يا اقليتها زبانهاي منطقه«اصطالح     )الف           

ي  گيرد كه از نظر تعداد از بقيه ي گروهي از شهروندان اين كشور قرار مي ي خاصي از يك كشور مورد استفاده در منطقه اًسنت   : يك                       

  وچكترند مردم آن كشور ك

هاي زبان يا زبانهاي رسمي كشور و همچنين زبان مهاجرين  البته اين مفهوم لهجه(و با زبان يا زبانهاي رسمي كشور متفاوت است       : دو                       

  ؛)گيرد را در برنمي

شود كه در آن، زبان مربوطه زبان بيان و  ي جغرافيايي اطالق مي منطقهبه » شوند اي كه اين زبانها در آن بكار برده مي منطقه«اصطالح        )ب            

  سازد؛ ارتباط آن تعداد از مردم است كه پذيرش اقدامات در نظر گرفته شده در اين منشور براي حفظ و رشد زبانهاي آنها را موجه مي

روند و با زبان يا زبانهاي  در اين كشور بكار مي اًشود كه هر چند سنت هايي گفته ميبه زبان» اي نيستند منطقه اًزبانهايي كه ريشت«اصطالح       ) ت            

  .مابقي اهالي آن كشور فرق دارند، اما به منطقه خاصي از آن كشور تعلق ندارند

   
  تعهدات: 2ي  ماده

اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي كه در قلمرو آن  تمام زبانهاي منطقهشوند كه بخش دوم اين منشور را در مورد  هر يك از طرفين اين قرارداد متعهد مي        )1(

  .باشند اجرا نمايند منطبق مي 1ي  شوند و با مفهوم تعريف شده در ماده كشور بكار برده مي



شود، هر  ننده نام برده ميهنگام تصويب، پذيرش و صدور مجوز مربوطه از طرف كشورهاي امضاءك 3ي  در ارتباط با هر زباني كه بر اساس ماده        )2(

و  12و  8هاي  بند از هر يك از ماده 3از بخش سوم اين منشور را اجرا كنند، از جمله   بند و زيربند 35شوند حداقل  يك از اين كشورها متعهد مي

  .را 13و  11، 10، 9هاي  ماده  يك بند از هر يك از

   

  جزئيات اجراي مفاد منشور: 3ي  ماده
هر يك از  كنند، مييك از كشورهاي طرف اين قرارداد بايد در سندي كه در ارتباط با تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور صادر هر          )1(

آن كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج و با را كه در قلمرو ] رسمي[ن زبانهاي دولتي آاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا  زبانهاي منطقه

  .منطبق هستند را نام ببرند 2ي  ماده 2زين تصريح شده در بند موا

در  ها و بندهاي ديگري را كه قبالً توانند به دبيركل گزارش دهند كه تعهدات منتنج از ماده آنها همچنين پس از آن نيز هر زمان كه بخواهند مي         )2(

را در  1آنها بند اند و يا اينكه گزارش دهند كه  پذيرفتهم نبرده بودند را اكنون سند مربوط به تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور نا

كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج  كه در مقياس كل] رسمي[ن زبانهاي دولتي آاي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا  زبانهاي منطقهارتباط با 

  .كنند هستند را اجرا مي

شوند و از روز  ناپذير از تصويب، پذيرش و موافقت رسمي نامبرده محسوب مي اند بعنوان بخش تفكيك پذيرفته شده 2ر اساس بند تعهداتي كه ب         )3(

  .يابند ي گزارش به دبيركل اعتبار مي ارائه

   

  مكانيسمهاي حمايتي موجود: 4ي  ماده
  .اند تفسير شوند ر كنوانسيون حقوق بشر اروپا تضمين شدههاي اين منشور نبايد بعنوان تحديد و تضعيف حقوقي كه د مقرره     )1(

اند،  اند و يا موضوع توافقات دو يا چندجانبه بوده اين منشور موازين و مقرراتي را كه در كشورهاي امضاءكننده آن وجود داشته     )2(

زبانهاي اقليتهاي ملي و براي آحاد اقليتهاي  اي يا گذارد، چنانچه آنها جايگاه حقوقي باالتري براي زبانهاي منطقه دست نخورده مي

  .اند ملي قائل شده
   

  تعهدات موجود: 5ي  ماده
گرفتن كردار و انجام عملي را با هدف زير پا گذاشتن  موازين تعيين شده در اين منشور نبايد طوري تفسير و ارزيابي شوند كه گويا آنها حق در پيش

  .شوند جمله ضديت با اصل حفظ استقالل و حق حاكميت ملي كشورها را شامل مي المللي، من بينمنشور سازمان ملل متحد و ديگر تعهدات 

   

  اطالعات: 6ي  ماده
  .شوند مراتب اين را فراهم آورند تا ادارات، سازمانها و مردم در مورد حقوق و وظايف برشمرده در اين منشور آگاه گردند طرفين قرارداد متعهد مي

   

   

   2ي  ماده 1ف و اصول در انطباق با بند بخش دوم ـ اهدا
   

  اهداف و اصول: 7ي  ماده
شوند اهداف و اصول زير را با  اي يا زبانهاي اقليتها طرفين اين قرارداد در مناطقي كه اين زبانها بكاربرده مي با توجه به زبانهاي منطقه     )1(

  :دهند نگذاري و عملكرد دولتي خويش قرار ميي هر يك از اين زبانها مبناي سياست، قانو رعايت شرايط ويژه

  ي فرهنگي؛ اي يا زبانهاي اقليتها بعنوان نماد ثروت و گنجينه به رسميت شناسي زبانهاي منطقه     )الف           

در ساختار اداري موجود و يا اي يا زبانهاي اقليتها  گذاري به مناطق جغرافيايي هر يك از اين زبانهاي منطقه عنايت و احترام       )ب           

  هنگام تغيير در تقسيمات كشوري در جهت تضمين عدم ممانعت از رشد و اعتالي اين زبانها؛

  اي يا زبانهاي اقليتها؛ ضرورت برخورد قاطعانه براي حفظ و رشد زبانهاي منطقه       )ت           



ي خصوصي و يا  اي يا زبانهاي اقليتها در زندگي اجتماعي و در حوزه انهاي منطقهتسهيل استفاده كالمي و نوشتاري از زب       )ث           

  ترغيب به استفاده از آنها؛

هاي مندرج در اين منشور بين گروههاي از مردم كه به يك شكل معين و يا اشكال مشابه به  ي رابطه در زمينه حفظ و توسعه        )ج           

ي فرهنگي بين گروههاي از مردم كه  گويند و همچنين ايجاد رابطه زبان يك اقليت ملي سخن مياي يا  يك زبان واحد منطقه

  زبانهاي متفاوتي دارند؛

  اي يا اقليتها در تمام مراحل مناسب؛ در اختيار گذاشتن مكانيسمها و امكانات الزم براي تحصيل و تدريس زبانهاي منطقه        )ح           

چون در آن مناطق   گويند، اما سخن نمي  اي يا اقليتها به كساني كه با اين زبانها  ايجاد مؤسسات براي آموزش زبانهاي منطقه        )خ           

  كنند، مايل به يادگيري زبان آنها هستند؛ زندگي مي

  تراز؛ اي يا اقليتها در دانشگاهها يا در مؤسسات هم منطقهي زبانهاي  از تحقيقات در زمينه] مالي، معنوي و قانوني[پشتيباني          )د           

اند و در  هايي كه در اين منشور قيد شده از اشكال مناسب براي تبادل فرامرزي در زمينه] مالي، معنوي و قانوني[حمايت          )ذ           

هاي مشابه بكار برده  ي واحد و شيوه ر به يك شيوهاي يا زبانهاي اقليتها ملي كه در دو يا چند كشو ارتباط با زبانهاي منطقه

  .شوند مي

شوند، چنانچه اين كار تاكنون اتفاق نيافته، هر نوع تمايز، طرد، محدودسازي و ارجح قائل شدن نارواي زبان  طرفين قرارداد متعهد مي     )2(

اقداماتي . ختن موجوديت آن است از ميان بردارنديك منطقه يا اقليت ملي را كه معطوف به ممانعت از حفظ و رشد و به خطر اندا

ي آنها و جهت برقراري برابري بين سخنوران اين زبانها و  كه به نفع زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي و با عنايت درخور به موقعيت ويژه

كه كاربرد وسيعتري دارند، آميز در مقابل سخنوران زبانهايي  شوند، بعنوان عملي تبعيض مابقي مردم كشور در پيش گرفته مي

  .شود محسوب نمي

اين امر بويژه از . تفاهم متقابل بين گروههاي زباني كشور را تقويت كنند  شوند، از طريق اقدامات شايسته طرفين قرارداد متعهد مي     )3(

ق و اقليتهاي ملي و از طريق طريق جزو اهداف نظام آموزش و پرورش قراردادن احترام و تفاهم و مدارا در مقابل زبانهاي مناط

  .هاي همگاني براي دنبال كردن اين هدف ميسر است ترغيب رسانه

طرفين قرارداد در سياستگذاري در ارتباط با زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي نيازها و آمالهاي سخنوران اين زبانها را مورد      )4(

ي ادارات در تمام امور مربوط به زبانهاي مناطق  ند در صورت ضرور مجامعي جهت مشاورهشو آنها فراخوانده مي. دهند توجه قرار مي

  .يا زبانهاي اقليتهاي ملي ايجاد كنند
ي خاصي ندارند را اجرا  در مورد زبانهايي كه تعلق به منطقه اًاين بخش را مضمون 4الي  1شوند، اصول مندرج در بندهاي  طرفين قرارداد متعهد مي      )5(

شوند براي اينكه كارايي الزم به اين منشور بخشيده شود، منعطف و  البته در مورد اين زبانها نوع و حجم اقداماتي كه در پيش گرفته مي. كنند

 برند، دخيل داده شده و سنتها و شوند، در عين حال كه نيازها و آرزوهاي گروههايي كه اين زبانها را بكار مي تغييرپذير در نظر گرفته مي

  .گيرند هاي آنها مورد توجه قرار مي ويژگي

   

   

اقدامات براي تقويت كاربرد زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي در زندگي   بخش سوم ـ
  اند اين منشور پذيرفته شده 2ي  ماده 2اجتماعي در هماهنگي با تعهداتي كه بر اساس بند 

   

  آموزش و پرورش: 8ي  ماده
ي هر يك از اين  روند، بادرنظرداشت موقعيت ويژه شوند در مناطقي كه اين زبانها بكار مي وزش و پرورش طرفين قرارداد متعهد ميدر بخش آم     )1(

  زبانها و بدون لطمه خوردن آموزش زبان يا زبانهاي كشور

ي مناطق يا اقليتهاي  يا به زبانهاي مربوطه در] مهد كودك، كودكستان[ي قبل از مدرسه  پرورش كودكان در مرحله     :يك    )الف           

  ملي عرضه شود يا



  ي قبل از مدرسه به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا بخش مهمي از پرورش كودكان در مرحله       :دو                        

آموزاني اجرا  اند، دست كم در مورد دانش و دو اين بند نام برده شدههاي يك  يكي از اقداماتي را كه در زيربند        :سه                        

  آموزان كافي تشخيص داده شوند؛ كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش

ند، دست كم اقداماتي را اي باش مدرسه ي پرورش پيش در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه   :چهار                        

اند را مورد حمايت قرار دهند و يا ارگانهاي مسئول را  ي اين بند در نظر گرفته شده هاي يك تا سه كه در زيربند

  ترغيب به اجراي آنها كنند؛

  يا ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود ي ابتدايي به زبانهاي مربوطه آموزش در مرحله     :يك       )ب           

  ي ابتدايي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا بخش مهمي از آموزش در مرحله       :دو                        

    ي آموزشي مدارس ابتدايي قرار دهند يا تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه        :سه                        

آموزاني اجرا  اند، دست كم در مورد دانش هاي يك تا سه اين بند نام برده شده يكي از اقداماتي را كه در زيربند   :چهار                        

  شوند؛ آموزان كافي تشخيص داده  كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش

  ي مناطق يا اقليتها عرضه شود يا به زبانهاي مربوطه] از كالس پنجم تا اخذ ديپلم[ي دوم تحصيلي  آموزش در مرحله     :يك       )ت           

  ي دوم تحصيلي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا بخش مهمي از آموزش در مرحله       :دو                        

  ي دوم تحصيلي قرار دهند يا ي آموزشي مدارس مرحله ي ملي را جزو برنامهتدريس زبانهاي مناطق و اقليتها        :سه                        

آموزاني اجرا  اند را دست كم در مورد دانش هاي يك تا سه اين بند نام برده شده يكي از اقداماتي را كه در زيربند   :چهار                        

  شوند؛ آموزان كافي تشخيص داده  كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش

  ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا اي به زبانهاي مربوطه تحصيالت در آموزش فني و حرفه     :يك       )ث           

  اي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا بخش مهمي از آموزش فني و حرفه       :دو                        

  اي قرار دهند يا ي آموزشي مؤسسات فني و حرفه تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه        :سه                        

جرا آموزاني ا اند، را دست كم در مورد دانش هاي يك تا سه اين بند نام برده شده يكي از اقداماتي را كه در زيربند   :چهار                        

  شوند؛ آموزان كافي تشخيص داده  كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش

  ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا تحصيالت در دانشگاهها و مدارس عالي به زبانهاي مربوطه     :يك        )ج           

  هاي دانشگاهي در دانشگاهها و مدارس عالي عرضه شود يا اين زبانها بعنوان رشته امكاناتي براي تحصيل       :دو                        

زيربندهاي يك و دو اين  [2]ي مؤسسات آموزش عالي در صورتيكه دولتها نتوانند بخاطر نقش و اختياراتش در زمينه        :سه                        

بند را اجرا كنند، آنها بايد دست كم نهادها و مؤسسات مربوطه را براي اجراي آنها ترغيب كنند و يا اجازه بدهند كه 

قليتهاي ملي باشد و يا امكانات الزم را براي تحصيل اين در دانشگاهها و مدارس عالي تدريس به زبان مناطق يا ا

  ي تحصيلي فراهم آورند؛ زبانها در دانشگاهها بعنوان رشته

هايي ارائه شوند كه تمام يا  ي تحصيل دوره مراتب اين را فراهم آورند كه در آموزش بزرگساالن و در صورت ادامه     :يك        )ح           

  نهاي مناطق يا اقليتهاي ملي باشد؛بخشي از آن به زبا

  ي تحصيل عرضه كنند؛ اين زبانها را در آموزش بزرگساالن و در صورت ادامه       :دو                        

ي تحصيل  دامهي ا ي آموزش بزرگساالن و براي مرحله در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه        :سه                        

ي تحصيل مورد حمايت قرار  ي ادامه ي اين زبانها را بعنوان مواد درسي آموزش بزرگساالن و در مرحله باشند، عرضه

  دهند و يا ارگانهاي مسئول را ترغيب به اجراي آنها كنند؛

  كند، فراهم آورند؛ ليتهاي ملي تبلور پيدا مياي يا اق مراتب تدريس و آموزش درس تاريخ و فرهنگ، كه در زبان منطقه        )خ           

اند را  باشند و طرفين قراداد پذيرفته مراتب تربيت و بسط تعليمات معلمان را كه براي اجراي مفاد بندهاي الف تا خ الزم مي         )د           

  فراهم آورند؛



ي آموزش زبانهاي مناطق و اقليتها  اقداماتي كه معطوف به بنيادگزاري و توسعهيك يا چند ارگان ناظر را جهت نظارت بر          )ذ           

آمده در اين زمينه را بكار گمارند، اين ارگان يا ارگانها بايد مرتب  باشند و همچنين براي نظارت بر ميزان پيشرفتهاي بعمل مي

  .گزارشات خود را ارائه دهند و آنها منتشر شوند

بكار  اًشوند كه در خارج از مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي سنت و پرورش طرفين قرارداد متعهد ميدر بخش آموزش      )2(

روند، تدريس زبان مناطق و اقليتها و يا آموزش به اين زبان در تمام مراحل آموزشي را اجازه دهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و  مي

  .سازد ران اين زبان اين را موجه ميخود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنو
   

  ادارات دادگستري: 9ي  ماده
اي يا اقليتهاي ملي  هاي دادگاهها كه در آنها تعداد جمعيت اهالي با زبانهاي منطقه شوند در رابطه با آن حوزه طرفين قرارداد متعهد مي         )1(

گيري از  قعيت هر يك از اين زبانها و تحت اين شرط كه بهرهسازند، با در نظرداشت مو آنقدر است كه اقدامات ذيل را موجه 

  :امكانات برشمرده در اين بند به تشخيص قاضي مانع اجراي قوانين نگردد

  :در دادرسي كيفري   ) الف           

درخواست كند ـ دادرسي را به زبانهاي مراتب اين را فراهم آورند كه دادگاهها ـ چنانچه يكي از طرفين آن را    : يك                       

  ببرند و يا اي يا اقليتها پيش منطقه

  اي يا اقليت ملي خود را بكار ببرد و يا تضمين كنند كه متهم حق اين را داشته باشد، زبان منطقه      : دو                       

به اين دليل كه آنها به  اًاضاها و اسناد و مدارك اثباتي، كتبي باشند يا شفاهي، صرفمراتب اين را فراهم آورند كه تق      : سه                       

  اي يا زبان يك اقليت ملي هستند، نامعتبر قلمداد نگردند، و يا يك زبان منطقه

ي منطقه يا اقليت ملي  ربوطهدر صورتيكه درخواست شود، مداركي كه با جريان دادگاهي مربوط هستند به زبان م  : چهار                       

  نوشته شوند،

  اگر الزم باشد از طريق بكارگيري مترجم، بدون اينكه اين كار خرجي براي طرفين نزاع دربرداشته باشد؛                                     

  :در دادرسي مدني            ) ب

اي يا  دادگاه ـ چنانچه يكي از طرفين آن را بخواهد ـ دادرسي را به زبانهاي منطقه امكان اين را فراهم آورند كه   : يك                       

  ببرند و يا اقليتها پيش

اي يا  حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقه اًاجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخص      : دو                       

  اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا

  اي يا اقليت ملي ارائه شوند، اجازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقه      : سه                       

  اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛                                     

  :در دادرسي اداري            ) ت

اي يا اقليتهاي  امكان اين فراهم گردد كه دادگاهها ـ اگر يكي از طرفين آن را طلب نمود ـ دادرسي به زبانهاي منطقه   : يك                       

  برده شود، و يا ملي پيش

اي يا  حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقه اًاجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخص      : دو                       

  اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا

  اي يا اقليت ملي ارائه شوند، جازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقها      : سه                       

  اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛                                     

رف ت، رقم يك و سه اين امكان فراهم گردد كه براي طرفين دعوا به دليل اجراي مندرجات حرف ب، رقم يك و سه و ح      ) ث            

  .هاي اضافي بوجود نيايند و همچنين به سبب استفاده ضروري از مترجم هزينه



  :شوند كه طرفين قرارداد متعهد مي         )2(

اند  نگاشته شدهاي يا اقليتها  اند تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده   ) الف           

  زير سوال نرود، يا

اي  ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه اند در رابطه اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده      ) ب           

شخص ثالثي كه اين زبان را  اند نفي نشود و ترتيبي داده شود كه اين اسناد تنها به شرطي بر عليه يا اقليتها نگاشته شده

  برند روشن شود، يا فهمد بكار رود كه محتوي آن براي وي از طرف شخص يا كساني كه آن را بكار مي نمي

اي  ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه اند در رابطه اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده      ) ت           

  .اند زير سوال نرود يا اقليتها نگاشته شده

شوند، مهمترين متون قوانين كشور و همچنين آن قوانين كه بطور ويژه در مورد اشخاصي هستند كه اين  طرفين قرارداد متعهد مي         )3(

هاي ديگري در دسترس  ه آنها به شيوهاي يا اقليتها در دسترس قرار داده شوند، در صورتيك برند، به زبانهاي منطقه زبانهاي را بكار مي

  .نباشند

   

  ادارات و مؤسسات خدماتي دولتي : 10ي  ماده
سازند،  نقدر باال است كه اقدامات ذيل را موجه آاي يا اقليتهاي ملي  هاي اداري كه در آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقه در آن حوزه     ) 1(

  :شوند موقعيت هر يك از اين زبانها و در چهارچوب معقوالنه متعهد ميطرفين قرارداد با در نظرداشت 

  اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي بكار ببرند، يا تضمين كنند كه دستگاه اداري زبانهاي منطقه   : يك   ) الف            

در ارتباط مستقيم با مردم هستند در برخورد با مردمي كه از زبانهاي  ن دسته از كارمندان و كاركنان خود كهآتضمين كنند كه        : دو                        

  اي يا اقليتهاي ملي دارند، از اين زبانها استفاده كنند، يا منطقه

ا درخواستهاي شفاهي يا كتبي كنند، بتوانند به اين زبانه مياي يا اقليتهاي ملي استفاده  تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه       : سه                        

  خود را ارائه كنند و به همين زبانها هم پاسخ خود را دريافت دارند، يا

كنند، بتوانند به اين زبانها درخواستهاي شفاهي يا كتبي  مياي يا اقليتهاي ملي استفاده  تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه   : چهار                        

  ائه كنند، ياخود را ار

اند را  كنند، بتوانند اسنادي كه به اين زبانها نگاشته شده مياي يا اقليتهاي ملي استفاده  تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه      : پنج                        

  ارائه كنند و بدون آنكه اعتبار قانوني آنها نفي شود؛

اي يا اقليتهاي  اداري را كه كاربرد عمومي دارند به زبانهاي منطقه] هاي ها و درخواستنامه پرسشنامه[ها  و برگه] مقررات موازين و[متون        ) ب            

  ملي و يا دوزبانه در اختيار عموم قرار دهند؛

  .لي تنظيم كننداي يا اقليت م اجازه دهند كه ادارات دولتي مدارك و نوشتجات اداري را به زبان منطقه       ) ت            

نقدر است كه آاي يا اقليتهاي ملي  هاي اداري آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقه اي كه در حوزه در ارتباط با ادارات محلي و منطقه     ) 2(

  :شوند اجازه بدهند و يا ترغيب اين را كنند كه سازند، طرفين قرارداد متعهد مي اقدامات ذيل را موجه 

  اي و محلي مورد استفاده قرار گيرند؛ اي يا اقليتهاي ملي در ادارات دولتي منطقه زبانهاي منطقه   ) الف            

  اي و اقليت ملي خود تقاضاهاي كتبي و شفاهي بنمايند؛ مردم اين امكان را داشته باشند كه به زبانهاي منطقه       ) ب            

  اي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛ به زبانهاي منطقهآنها اي از جانب  منطقه اسناد رسمي ادارات       ) ت            

  اي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛ به زبانهاي منطقهآنها اسناد رسمي ادارات محلي از جانب               ) ت

اي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا  شوراها در سطح ادارات منطقهاي و اقليتهاي ملي در جلسات  زبانهاي منطقه              ) ث

  زبانهاي رسمي منتفي گردد؛



اي و اقليتهاي ملي در جلسات شوراها در سطح ادارات محلي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا زبانهاي  زبانهاي منطقه               ) ج

  ي گردد؛رسمي منتف

ن نام در زبان آاي و اقليتها پذيرفته و مورد استفاده قرار گيرد، اگر ضروري باشد به همراه  اشكال سنتي و دقيق نام اماكن به زبانهاي منطقه               ) ح

  .يا زبانهاي رسمي كشور

شوند،  آنها ارائه ميبه وكالت از طرف ] از طرف افراد يا شركتهاي خصوصي[در ارتباط با خدمات عمومي كه از طرف خود ادارات دولتي و يا      )3( 

النه ي هر زبان و در چهارچوب معقو رود با رعايت وضعيت ويژه اي يا زبان يك اقليت ملي بكار مي اي كه زبان منطقه طرفين قرارداد در منطقه

  :شوند متعهد مي

  ي خدمات مورد استفاده گيرد، يا اي يا اقليتهاي ملي هنگام ارائه تضمين كنند كه زبانهاي منطقه   ) الف            

بكنند و پاسخ  گويند به همين زبانها هم درخواستهاي خود را اي يا اقليتهاي ملي سخن مي تضمين كنند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقه       ) ب            

  آن را هم دريافت كنند، يا

گويند بتوانند به همين زبانها هم تقاضاهاي خود  اي يا اقليتهاي ملي سخن مي اجازه بدهند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقه      ) ت            

  .را بكنند
اند به  پذيرفته 3و  2، 1پيش بگيرند، براي اينكه مفادي كه از بندهاي  شوند يك يا چند مورد از اقدامات زير را در طرفين قرارداد متعهد مي         )4(

  :ي اجرا برسانند مرحله

  ترجمه در و به ميزان ضرور؛   ) الف            

  ي بخش دولتي؛ استخدام و، اگر الزم باشد تعليم كارمندان و ديگر خدمه       ) ب            

اي يا اقليت ملي  ي ادارات دولتي كه از توانايي الزم در يك زبان منطقه يب اثر دادن به آرزوهاي خدمهدر صورت امكان ترت       ) ت            

  .گيرد اي كه در آن اين زبانها مورد استفاده قرار مي برخوردارند، براي بكارگيري و انتقال آنها به منطقه

اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي را به درخواست خود طرف  نامهاي خانوادگي در زبانهاي منطقهي استفاده و ثبت  شوند، اجازه طرفين قرارداد متعهد مي         )5(

  .بدهند

   

  وسايل ارتباط جمعي: 11ي  ماده
رعايت  گيرند، با اي يا اقليتهاي ملي در مناطقي كه اين زبانها مورد استفاده قرار مي شوند براي سخنوران زبانهاي منطقه طرفين قرارداد متعهد مي    ) 1(

ي هر زبان و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي با يا بالواسطه مسئوليت، اختيارات و نفوذ دارند و با رعايت اصل استقالل و خودمختاري  شرايط ويژه

  :هاي همگاني اقدامات ذيل را انجام دهند رسانه

  :برعهده دارد] دهي افكار عمومي، كنترل دولت اطالع رساني، شكل مئالً[ [3]تا آنجايي كه راديو و تلويزيون يك رسالت عمومي   ) الف            

  ياي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي تضمين كنند  ايجاد حداقل يك فرستنده   : يك                        

ي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا  ايجاد حداقل يك فرستنده       : دو                        

  تسهيل كنند يا

اي يا  هايي را به زبانهاي منطقه راديو و تلويزيون بتوانند برنامهتداركات و مقدمات الزم را انجام دهند، براي اينكه سازمانهاي        : سه                        

  زبانهاي اقليتهاي ملي تهيه و عرضه كنند؛

      ي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا ايجاد حداقل يك فرستنده   : يك       ) ب            

  هاي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا پخش منظم برنامه       : دو                         

  قرار دهند و يا تسهيل كنند ياي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت  ايجاد حداقل يك فرستنده   : يك       ) ت            

هاي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل  پخش منظم برنامه      : دو                        

  كنند؛

قليتها را مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل اي يا ا تصويري به زبانهاي منطقهـ  توليد و پخش آثار صوتي و صوتي      ) ث            

  كنند؛



انتشار و حفظ حداقل يك روزنامه را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل    : يك       ) ج            

  كنند يا
  اي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا نامههاي روز انتشار منظم مقاله       : دو                        

هاي همگاني در زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي را بعهده بگيرند، چنانچه قانون، كمكهاي مالي براي  هاي اضافي رسانه هزينه    : يك        ) ح            

  طور كلي در نظر گرفته است، ياوسايل ارتباط جمعي را ب

  اي يا اقليتها وسعت دهند؛ تصويري به زبانهاي منطقهـ  شوند را به توليدات صوتي ميكمكهاي مالي كه اعطا        : دو                        

  .گيرند مورد حمايت مالي قرار دهند اي يا اقليتها را بكار مي آموزش خبرنگاران و كادرهاي ديگر را كه زبانهاي منطقه       ) ث            

ي مشابه به  يا به شيوه اًهاي راديو و تلويزيون كشورهاي همسايه را كه عين ي برنامه گردند، دريافت مستقيم و آزادانه طرفين قرارداد متعهد مي     ) 2(

شوند تضمين كنند كه آزادي بيان و  ا همچنين متعهد ميآنه. شوند تضمين كنند و مانع تكثير مجدد آنها نگردند زبانهاي مناطق يا اقليتها پخش مي

. يابند، محدود نسازند اي يا اقليتهاي ملي انتشار مي ي مشابه به زبانهاي منطقه يا به شيوه اًي اطالعات در مطبوعات را كه عين ي آزادانه عرضه

توانند در چهارچوبهاي قانوني معين تحت شرايط،  ن دليل نيز آنها ميگيري از اين آزاديها وظايف و مسئوليتهايي را نيز به همراه دارد، به اي بهره

ي دمكراتيك به منظور تأمين امنيت ملي، حفظ حاكميت  محدوديتها و هشدارهاي قانوني نيز قرار گيرند، همانطور كه اين اقدامات در يك جامعه

زشهاي اخالقي، حفظ حيثيت و حقوق ديگران پرهيزناپذير ملي و امنيت و نظم عمومي، و جهت پيشگيري از جنايات، حفظ تندرستي و ار

          .ي قضائيه تضمين شود باشند، براي اينكه از پخش اطالعات محرمانه جلوگيري و اعتبار و استقالل قوه مي

ملي را در ارگانهايي كه بر طبق موازين اي يا اقليتهاي  شوند تضمين كنند كه منافع و عاليق سخنوران زبانهاي منطقه طرفين قرارداد متعهد مي         )3(

  . اند و مسئوليت تضمين آزادي و پلوراليسم وسايل ارتباط جمعي را برعهده دارند نمايندگي كنند و مورد توجه قرار دهند قانوني بوجود آمده

   

  فعاليتها و نهادهاي فرهنگي: 12ي  ماده
ها و آرشيوها،  ي نوار ويدئويي، كانونهاي فرهنگي، موزه ها، فروشگاههاي فروش و كرايه ه كتابخانهدر رابطه با نهادها و فعاليتهاي فرهنگي ـ بويژ    ) 1(

ها و صنايع فرهنگي ـ امضاكنندگان متعهد  هاي فرهنگي، فستيوال ، اشكال بومي نمايه ها، تئاترها و سينماها و آئار ادبي و توليدات فيلم آكادمي

گيري از تكنولوژيهاي نو و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي در اين  گيرند از جمله با بهره ا مورد استفاده قرار مياي كه اين زبانه شوند در منطقه مي

  :زمينه مسئوليت، اختيارات يا امكان ايفاي نقش دارند

چنين امكانات و راههاي مختلف دسترسي به آئاري اي و اقليتها را تشويق و هم ها و فعاليتهاي متعلق به زبانهاي منطقه اشكال مختلف نمايه   ) الف           

  اند را مورد حمايت قرار دهند؛ را كه به اين زبانها خلق شده

ي  اند را به شيوه اي و اقليتها خلق شده امكانات و راههاي مختلف دسترسي سخنوران زبانهاي ديگر به آئاري را كه به زبانهاي منطقه      ) ب           

  ها مورد پشتيباني قرار دهند؛ كردن همزمان و يا ناهمزمان و تيترنويسي فيلم ز ترجمه، دوبلها] مالي[حمايت 

از ترجمه، ] مالي[ي حمايت  اند به شيوه اي يا اقليتها به آئاري را كه به زبانهاي ديگر خلق شده دسترسي سخنوران زبانهاي منطقه      ) ت           

  ها مورد پشتيباني قرار دهند؛ و تيترنويسي فيلم كردن همزمان و يا ناهمزمان دوبله

باشند، بايد هنگام سازماندهي يا پشتيباني از اين  تضمين كنند كه ارگانهايي كه مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي مي       ) ث           

اي و  اي و اقليتها و همچنين فرهنگهاي منطقه  كاربرد زبانهاي منطقهفعاليتها مراتب اين را به ميزان مناسبي فراهم بياورند كه شناخت و 

  اقليتها مورد توجه قرار گيرند؛

باشند كه ارگانهاي مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي، خدمه و  از اقداماتي حمايت كنند كه متضمن اين امر مي         )ج           

  اي يا اقليتها و همچنين زبان مابقي مردم تسلط داشته باشند؛ باشند كه بر زبانهاي منطقهپرسنلي در اختيار داشته 

ريزي  اي و اقليتها هنگام بنيادگذاري نهادها و سازمانها و همچنين هنگام برنامه مشوق اين باشند كه نمايندگان سخنوران زبانهاي منطقه        )ح           

  خيل داده شوند؛د اًفعاليتهاي فرهنگي مستقيم

گزاري و انتشار آثاري كه به زبانهاي  داري، به اجرا و نمايش آوري، نگه ي ايجاد يك يا چند ارگان براي جمع كننده مشوق و يا تسهيل        ) خ           

  اند باشند؛ اي يا اقليتها خلق شده منطقه



نگاري اداري، تجاري،  هاي واژه بويژه در زمينه] فرهنگستان[شناسي  تحقيقات واژگاندر صورت ضرور خدمات مترجمي و سرويسهاي          ) د           

اي يا اقليتها ايجاد كنند يا مورد حمايتهاي مالي قرار دهند و يا  شناختي، تكنيكي و حقوقي در هر يك از زبانهاي منطقه اقتصادي، جامعه

  .تأمين مالي كنند اًآن را تمام

ي فعاليتها و ايجاد نهادهاي  شوند در مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي ريشه در آنها ندارند، اجازه هد ميامضاكنندگان متع    ) 2(

اين ماده بدهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و يا خود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنوران  1فرهنگي مناسب را در تطابقت با بند 

  .زدسا اين زبان اين امر را موجه مي

اي يا اقليتها و فرهنگهايي كه به اين  شوند در اجراي سياستهاي فرهنگي در خارج از كشور زبانهاي منطقه امضاكنندگان متعهد مي    ) 3(

  [4].يابند را نيز مورد توجه قرار دهند زبانها تبلور مي
   

  زندگي اقتصادي و اجتماعي: 13ي  ماده
  :شوند كه در سراسر كشور ميكشورهاي طرف قرارداد در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي متعهد     ) 1(

ر زندگي اقتصادي و اجتماعي اي يا اقليتها را در سندهايي كه د در قوانين خود تمام موازيني را حذف كنند كه استفاده از زبانهاي منطقه   ) الف           

آالت صنعتي  هاي كاربرد دستگاهها و ماشين مردم كاربرد دارند ـ بويژه قراردادهاي كار ـ همچنين در نوشتارهاي تكنيكي مانند دفترچه

  اند؛ ممنوع يا محدود كرده

هاي داخلي شركتها و در اسناد خصوصي دست كم مابين  نامه ا را در آئيناي يا زبانهاي اقليته قيد بندهايي را كه استفاده از زبانهاي منطقه      ) ب           

  سازند را ممنوع سازند؛ سخنوران يك زبان واحد منتفي و يا محدود مي

اقتصادي و اجتماعي ايجاد اي يا اقليتها در ارتباط با فعاليتهاي  هايي براي استفاده از زبانهاي منطقه با عملكردهايي مقابله كنند كه ممانعت      ) ت           

  كنند؛ مي

اي يا اقليتها را از راهها و با ابزارههايي كه در زيربندهاي الف تا ت اين بند نام برده  موجبات ترغيب و يا تسهيل كاربرد زبانهاي منطقه      ) ث           

  .اند را فراهم آورند نشده

شوند، تا آنجا كه ارگانهاي دولتي آنها مسئوليت و اختيارات داشته باشند، در  طرفين قرارداد متعهد ميدر ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي     ) 2(

  :روند، به ميزان معقوالنه اي يا اقليتها بكار مي مناطقي كه زبانهاي منطقه

اري منطبق باشند ـ قيد كنند تا بر مبناي آنها استفاده از هاي مؤسسات بانكي و مالي مقرراتي را ـ بطرقي كه با عرفهاي تج نامه در آئين   ) الف           

و يا اسناد مالي ديگر ممكن ) چون چك، سفته و از اين قبيل(هاي بانكي  ها و حواله  اي يا اقليتها در صدور و چاپ برگه زبانهاي منطقه

  شوند و جايي كه الزم باشد اجراي همچون موازيني را پيگيري كنند؛ 

، اقداماتي را جهت حمايت و رشد )بخش دولتي(ي آنهاست  در آن بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه تحت كنترل و مسئوليت بالواسطه      ) ب           

  اي يا اقليتها در پيش گيرند؛ كاربرد زبانهاي منطقه

ابگاهها امكان اين را عرضه كنند كه سخنوران زبانهاي هاي سالمندان و خو تضمين كنند كه نهادهاي اجتماعي چون بيمارستانها، خانه      ) ت           

اي و اقليتها كه به دليل بيماري، سالمندي در اين مكانها نياز به رسيدگي دارند، به زبان خودشان پذيرفته، تحت معاينه و پرستاري  منطقه

  قرار گيرند؛

  گيرند؛ اي يا اقليتها نيز در دسترس قرار  به زبانهاي منطقههاي ايمني  نامه از طرق مناسب تضمين كنند كه آئين      ) ث           

  .اي يا اقليتها نيز دستيافتني باشند كنندگان به زبانهاي منطقه ترتيبي بدهند كه اطالعات ارگانهاي دولتي مسئول در مورد حقوق مصرف       ) ج           

   
  تبادل وراي مرزها: 14ي  ماده

  :شوند ميطرفين قرارداد معهد 

اي يا اقليتها  سازد كه در آنها نيز اين زبانهاي منطقه ي موجود را رعايت كنند كه آنها را با كشورهايي مرتبط مي توافقات دو يا چندجانبه   ) الف           

هاي  ظور ايجاد رابطه در زمينهروند، و يا ـ اگر ضروري باشد ـ در تالش انعقاد چنين قراردادهايي به من و يا به شكل مشابه بكار مي اًعين

ي تحصيل و آموزش مابين سخنوران اين كشورها كه زبان واحدي  رساني، آموزش شغلي و ادامه فرهنگ، آموزش و پرورش، اطالع

  دارند باشند؛



اي را تسهيل و تقويت كنند كه  يا منطقهالخصوص بين ادارات محلي  اي يا اقليتها همكاريهاي فرامرزي، علي در خدمت به زبانهاي منطقه      ) ب           

  .روند يا شبيه به هم، بكار مي اًمناطق تحت مسئوليت آنها اين زبانها را، حال عين

   

   

  بخش چهارم ـ اجراي مفاد منشور
   

  ي گزارشهاي منظم ارائه: 15ي  ماده
ي اجراي سياستهايي  نمايد گزارشي را در فواصل زماني منظم در باره تعيين مي ي وزرا اي كه كميته طرفين قرارداد به دبير كل شوراي اروپا به شيوه         )1(

ي اقدامات انجام گرفته بر اساس مفادي كه آنها از بخش سوم  اند و همچنين در باره كه در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش گرفته شده

االجرا بودن منشور از طرف كشور  ل پس از رسميت و اعتبار قانوني يافتن و الزماولين گزارش در ظرف يك سا. دهند اند ارائه مي منشور پذيرفته

  .شوند گزارشهاي بعدي هر سه سال يكبار بعد از اولين گزارش تحويل داده مي. گردد مربوطه ارائه مي

  .سازند طرفين قرارداد گزارشهاي خود را منتشر مي         )2(

   

  بررسي و كنترل گزارش : 16ي  ماده
از طرف يك كميسيون كارشناسي مورد بررسي قرار  17ي  شوند بر طبق ماده به دبير كل شوراي اروپا ارائه مي 15ي  گزارشهايي كه بر اساس ماده    ) 1(

  .گيرد مي

كميسيون كارشناسي را در  توانند اند مي سازمانها و جمعيتهايي كه در هر يك از كشورهاي طرف اين قرارداد بر طبق موازين قانوني تشكيل شده    ) 2(

تواند بعد از  كميسيون كارشناسي مي. باشند آگاه سازند مورد مسائلي كه مربوط به تعهدات كشورهاي آنها بر مبناي بخش سوم اين منشور مي

و جمعيتها همچنين اين سازمانها . كند اين ماده تحرير مي 3مشورت با كشور مربوطه اطالعات مزبور را وارد گزارشي كند كه بر اساس بند 

توانند اظهارات و نظرات كتبي خود را در ارتباط با سياستهايي كه كشورهاي طرف قرارداد در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش  مي

  .اند ارائه كنند گرفته

ي وزرا  اند، گزارشي را براي ارائه به كميته شده اين ماده نام برده 2و اطالعاتي كه در بند  1كميسيون كارشناسي بر اساس گزارشهايي كه در بند     ) 3(

در خاتمه ممكن است گزارش . كند كه در مورد اين گزارش اظهارنظر كنند سپس شوراي وزرا از طرفهاي قرارداد درخواست مي. كند تحرير مي

  . مزبور به انضمام اظهارنظرهاي طرفين قرارداد از طرف شوراي وزرا منتشر شود

هاي ضرور شوراي وزرا خطاب  از آن سخن رفت بويژه پيشنهادات كميسيون كارشناسي به شوراي وزرا جهت تدوين توصيه 3كه در بند گزارشي     ) 4(

  .گيرد به يك يا چند طرف قرارداد حاضر را نيز دربرمي

      .رد اجراي مفاد منشور گزارش دهددهد هر دو سال يكبار بطور مشروح در مو دبيركل شوراي اروپا به تجمع پارلماني هم اجازه مي    ) 5(

   

  كميسيون كارشناسي: 17ي  ماده
هر يك از اين . هر يك از اين اعضا يك نماينده در كميسيون كارشناسي دارند. باشند كميسيون كارشناسي مركب از اعضاي شوراي اروپا مي    ) 1(

ي صداقت و دانش شناخته شده در مورد مسائل مربوط به  االترين درجهي وزرا از فهرست تعدادي از شخصيتهاي با ب نمايندگان از طرف كميته

    .گزيند گذارد برمي منشور كه كشور طرف قرارداد در اختيار وي مي

در صورتيكه عضوي قادر نباشد مدت خدمت خود . شوند؛ انتصاب مجدد جايز است سال انتصاب مي 6اعضاي كميسيون كارشناسي براي مدت     ) 2(

سال خدمت وي را به  6گيرد، اين شخص مدت  تشريح شد جاي وي را مي 1پايان برساند، كسي ديگري بر اساس مكانيسمي كه در بند را به 

  .رساند پايان مي

   .شود ي آن از طرف دبيركل شوراي اروپا اداره مي دبيرخانه. نمايد ي داخلي تدوين مي كميسيون كارشناسي براي خود يك نظامنامه    ) 3(

   
   



  بخش پنجم ـ مقررات پاياني
   

   

  18ي  ماده
اين سند براي اجراي مفاد آن نياز به تصويب، پذيرش و يا صدور . گيرد اين تفاهمنامه جهت امضاء در اختيار اعضاي شوراي اروپا قرار مي

اجراي اين قرارداد پيش دبيركل و سندهاي مربوط به تصويب، پذيرش و مجوز . مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهاي مربوطه دارد

  .شوند شوراي اروپا نگهداري مي
   

  19ي  ماده
موافقت خود را با آن  18ي  عضو شوراي اروپا طبق ماده 5گردد كه در آن  اين منشور در اولين روز ماه سه ماه بعد از روزي اجرا مي    ) 1(

  .كنند نمايد و خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي اعالم مي
نمايد، اعتبار قانوني  كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با منشور عنوان مي     )2(

وز صادر االجرا بودن مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب، پذيرش يا مج يافتن و الزم

  .دهد شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي

   

  20ي  ماده
االجرا بودن اين منشور هر كشور غيرعضو ديگر را دعوت  يافتن و الزم تواند بعد از اعتبار قانوني ي وزيران شوراي اروپا مي كميته    ) 1(

    .ددكند، به اين تفاهمنامه بپيون
پيوندد در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه اين كشور در آن سند  اين منشور براي هر كشور كه به آن مي    ) 2(

  .دهد مربوط به پيوستن خود به آن را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي
   

  21  ي ماده
تواند هنگام امضاء آن يا هنگام سپردن سند مربوط به تصويب و پذيرش آن از طرف  پيوندد مي هر كشوري كه به اين پيماننامه مي    ) 1(

را مقيد به  7ي  ماده 5تا  2دولت يا پارلمان مربوطه و يا سند پيوستن به آن به شوراي اروپا، اعالم كند كه اجراي بندهاي 

    .شدن شروط ديگر جايز نيستقائل . كند وشروطهايي مي شرط
تواند هر زماني كه بخواهد طي توضيحي كه براي دبيركل  قائل شده است مي 1هر كشور طرف قراردادي كه شروطي را بر اساس بند     ) 2(

ن به دست اين انصراف بالفاصله بعد از رسيدن آ. گيرد فرستد اعالم كند كه قائل شدن اين قيد و بندها را پس مي شوراي اروپا مي

  .دبير كل شورا اعتبار قانوني و عملي خواهد يافت
   

  22ي  ماده
دارد فسخ و بدين  اي كه براي دبيركل شوراي اروپا ارسال مي تواند منشور حاضر را طي ابالغيه هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي    ) 1(

  . ترتيب انفصال خود از قرارداد را اعالم نمايد
  .رسيده باشد ي مربوطه به دست دبيركل  اولين روز شش ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابالغيهاين انفصال     ) 2(
   



  23ي  ماده
پيوندد،  اند و هر كشور ديگري كه به آن مي ي كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشورحاضر را امضاء نموده دبيركل شوراي اروپا به همه

  :نمايد مينكات ذيل را ابالغ 
  هر امضايي را؛    ) الف            
  هر سپردن تصويبنامه، موافقتنامه و سندپيوستن به اين پيمان را؛      ) ب            
  را؛ 20و  19هاي  هر زمان اعتبار قانوني يافتن تفاهمنامه بر طبق ماده      ) ت            
  . يه يا خبر در ارتباط با اين تفاهمنامه راهر فعل و انفعال ديگر، ابالغ      ) ث            

   
  . ميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان كشورهاي امضاءكننده آن را امضاء كردندبه جهت سنديت و رس         

ود كه هر دو نسخه كه اصل اينجا بايد گفته ش. در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت 1992اين كار در پنجم نوامبر          

دبيركل شوراي اروپا براي تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا . شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند آنها در بايگاني شوراي اروپا نگهداري مي

  .دارد اند كپي تأييد شده ارسال مي ي كشورهايي كه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده و همه
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 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY)(» اي و اقليتها منشور اروپا براي زبانهاي منطقه«عنوان اصلي تفاهمنامه  ][1 

LANGUAGES مترجم(باشد  مي.( 

  .)م. (باشد و نه دولت مركزي يا فدرال ي اختيارات ايالتها مي به اين دليل كه امر فرهنگ و آموزش و پرورش جزو حوزه مئالً [2] 

  .)م. (شوند همچون رسالتي برعهده ندارند كه از طرف بخش خصوصي اداره ميوسايل ارتباط جمعي  [3] 

. يك فرهنگ و يك زبان و يك مليت نباشند اًي صرف دهند كه در خارج از كشور نماينده به ديگر سخن، كشورهاي امضاكننده تعهد مي [4] 

  .)م(
 
 

  
   
   
   

   



  دمكراسي و آزادي

  در كشورهاي چند قومي

   
  ترجمة ناصر ايرانپور                                                     نوشتة ديتريش مورسويك 

   
   

   

   

  چرا حمايت از مليتها ضروري است؟ ـ تأملي تئوريك. 1
گردد به حمايت از اقليتها نياز داريم؟ آيا  چرا در كشوري كه دمكراتيك است و حقوق فردي و شهروندي شهروندان رعايت مي

در همچون نظامي آحاد اقليتها به همان نحو آحاد اكثريت مردم آن جامعه محفوظ نيستند؟ آيا آنها دقيقاً همان حقوق و آزاديها و 

ها به  صتها را براي شكوفايي خود و متحقق ساختن آمال خود ندارند؟ طرح اين سوالها براي خيليبدين ترتيب همان امكانات و فر

آنها با اشاره به حقوق و آزاديهاي فردي شهروندي و ممنوعيت تبعيض منكر . منزلة اين است كه به همة آنها پاسخ مثبت دهند

ميل . اين سخنراني به مباني تئوريك حمايت از اقليتها بپردازم به همين جهت ميل دارم در. باشند ضرورت حقوق ويژة اقليتها مي

دارم رابطة حمايت از اقليتها با آزادي و دمكراسي را در يك سطح عمومي، و نه با عطف به مشكالتي معين در جوامعي معين، 

  .اشته باشمبرد آنهابررسي نموده، تا از اين طريق گامي در راستاي تفهيم ضرورت حمايت از اقليتها وحقوق 

در بخش نخست به صورت كلي در مورد دمكراسي و آزادي سخن خواهم گفت، : من بحثم را به سه بخش تقسيم خواهم نمود

باشند،  در بخش دوم مسائل ويژة آزاديها كه مربوط به سازماندهي دمكراتيك دولتي كشورهاي برخوردار از خلقهاي مختلف مي

مسائلي خواهم پرداخت كه از فاكتورهاي مشروعيت دمكراتيك و تضمين آزادي در طرح خواهند گرديد و در بخش سوم به 

برم؛ آنهم براي  من اينجا اصطالح كشور چند قومي را به مفهوم بسيار وسيع آن بكار مي. شوند كشور چند قومي استنتاج مي

به اين مفهوم، كشور چند . كنند گي ميكشوري كه در آن از ديرباز خلقهاي مختلفي يا گروههاي قومي و اقليتهاي اتنيكي زند

قومي تنها كشوري نيست كه در آن چندخلق يا چند مليت مشتركاً در حاكميت هستند، بلكه همچنين كشور برخوردار از دولت 

كند و  نفوذ و كنترل اعمال مي  باشد كه در آن خلق داراي اكثريت عددي حاكميت سياسي و  مي] يك دولت ـ يك ملت[  ملي

  .باشد حاليست كه حوزة حاكميت آن در عين حال موطن يك يا چند اقليت ملي و گروه قومي ديگر نيز مياين در

   

  دمكراسي و آزادي. 2
گويم، منظورم اقليت يا اكثريت قومي نيست، بلكه اقليت و اكثريت در  اگر من در اين بخش از اقليت و اكثريت سخن مي

پايه و بنياد دمكراسي مدرن، آنطور كه از زمان روشنگري به اين سو در دنياي . باشد ميگيريهاي دمكراتيك  انتخابات و رأي

ة قوانين دهند اي و شكل هاي پايه آزادي و برابري انسان از ايده. باشد مي [1]غرب شكل گرفته است، ايدة خودمختاري فردي

بر اين مبنا حاكميت سياسي جز از طريق . باشد شمول مي اساسي كشورهاي غربي و مضاف بر آن از مباني اصلي حقوق بشر جهان

. باشد دمكراسي برآيند و استنتاج ضرور از ايدة خودمختاري فردي مي. يابد رضايت آزادانة شهروندان هر كشور مشروعيت نمي

ا از لحاظ حقوقي برابر باشند، اعطاي حق بيشتر به يك نفر به نسبت مابقي اعضاي جامعه براي اعمال تنها در صورتيكه همة انسانه

  . سلطه منتفي خواهد شد



آيد، اما در عين  اگرچه از اين طريق يك رابطة الزامي بين ايدة آزادي و برابري و حقانيت دمكراتيك حاكميت سياسي بوجود مي

دليل اين امر اين واقعيت است كه حاكميت دمكراتيك هم، . كند بطة تنشي نيز قد علم ميحال بين دمكراسي و آزادي يك را

اين امر به . و حكومت انسانها بر انسانها هميشه با محدوديتهايي براي آزاديهاي فردي همراه است. باشد خود يك نوع سلطه مي

كنندگان و  بخاطر هويت دمكراتيك حكومت بنابراين تصور روسو براي حل اين تضاد در و. ناپذير است كلي اجتناب

دمكراسي در واقعيت امر حاكميت همه بر خود نيست، بلكه حاكميت اكثريت . شوندگان عمالً به واقعيت نگرائيده است حكومت

هاي ذيل وجود  الخصوص از جنبه ت دمكراتيك به مفهوم فوق و آزاديهاي فردي عليكشمكش بين حاكمي [2].باشد بر اقليت مي

عالوه بر اين، دولت بطور . گردد از طريق قوانين و مقررات و ممنوعيتهاي دولتي محدود مي  هر آزادي فرديِ تك: دارند

گذارد، در بخش  اش دارد، تأئير مي آزادي هاي متعدد بر امكانات عمالً موجودي كه فرد براي استفاده از غيرمستقيم و به شيوه

دهي اقتصادي، سياست بازار كار، سياست تجارت خارجي، يا در زمينة فرهنگي از طريق  اقتصاد براي نمونه از طريق سياست رونق

توانند  م مياين تأثيرات غيرمستقي. هاي همگاني، حمايت از فيلم و تئاتر و از اين قبيل آموزش و پرورش، سياست در مورد رسانه

  . امكانات موجود براي استفاده از آزاديهاي فرد را كاهش يا افزايش دهند

آنها . هاي ديگر همراه نباشد فرد با افزايش آزاديهايش تنها آن هنگام موافقت خواهد كرد كه اين كار با كاهش آزاديها در زمينه

اي زندگي مشترك  كند، چنانچه مثالً قوائد پايه ر غالباً صدق مياين ام. ساز نيستند، كه فرد با آنها موافق است تا زماني مشكل

اجتماعي را مورد توجه قرار دهيم كه وجود آنها ضروري است، براي اينكه نظامي حقوقي داشته باشيم كه شايستگي اين نام را 

هر چند ممنوعيت قتل عمد و . دآوردن به كس ديگري را ندار گذاري شده باشد كه كسي حق زيان داشته باشد و بر اين اصل پايه

شوند،  سازي آزاديها محسوب مي غيرعمد، دزدي و تمام ممنوعيتهاي ديگر كه در خدمت حقوق فردي انسانها قرار دارند، محدود

لكه اما آنها اتفاقاً براي تأمين آزاديهاي فردي ضروري هستند، براي اينكه آحاد جامعه نه تنها از يورشهاي دولت در امان باشند، ب

  .اندازه از زيرپاگذاشتن حقوقشان از طرف افراد خصوصي  به همان

االجرا، آزادي اين يكي را  كند كه به مفهوم پيشگفته بر طبق قانون و اصول معتبر و الزم اما دولت مدرن خود را محدود به اين نمي

از طرف همه ضروري و قابل قبول  اًه الزامكند ك خوان كند، بلكه همزمان هزاران مقررات را صادر مي با آزادي آن ديگري هم

زيستي، و در حالت  وترابري، محيط شوند و براي نمونه از طريق اقدامات و سياستهاي اقتصادي، فرهنگي، راه تشخيص داده نمي

به يا امكانات واقعي تحقق آزادي را   آورد كه حقوق، آزاديهاي فرد حاد آن حتي از طريق جنگ به صورت مناسباتي در مي

آري، در بسياري . تك افراد قابل درك باشد دهد، بدون اينكه اهميت و ضرورت اين اقدامات براي تك ميزان وسيعي كاهش مي

  .كنند معني و ناعادالنه قلمداد مي شوند، آنها را بي از موارد انسانهايي كه با اين اقدامات روبرو مي

دهندة آزادي آن كه از حداقل ليبرالي محدوديت آزاديهاي ضرور نيز  اين بخش بزرگ از فعاليتهاي دولتي با تأثيرات كاهش

ديده از  در اين بخش هم همواره افراد لطمه اًطبيعت. آورد باشد كه يك زمينة تنشي بين دمكراسي و آزادي بوجود مي گذرد، مي مي

اين دسته چنين . آنها موافق خواهند بودمحدوديتهاي آزادي وجود خواهند داشت كه اين محدوديتها را مفيد ارزيابي نموده و با 

كسي كه با يك ممنوعيت قانوني موافق باشد، هر چند اين ممنوعيت از نظر . آورد موازين يا اقداماتي را تضييقات به حساب نمي

عناي آزادي همواره به م. اش همخواني دارد باشد، اما چون به آن رضايت داده است، با آزادي وي يك محدوديت در آزادي مي

كند يا كسي  پرسي عمومي با يك قانون موافقت مي كسي كه در يك همه. آزادي تقبل قيد و بندها و پذيرش تعهدها نيز هست

دهد، ديگر محدوديتهايي را كه به سبب اين قانون براي آزادي وي بوجود  كه در درون خود به يك قانون پارلمان رضايت مي

  . كند آيند چون تضييق محسوب نمي مي



گيرند كه تأثير منفي بر آزادي  اما هميشه تعداد كثيري از محدوديتهاي دولتي براي آزادي وجود دارند يا اقدامات دولتي انجام مي

داشتيم، چنانچه همة انسانها موافق تمام  ما مشكلي در ارتباط با محدوديت آزادي نمي. ها موافق آن نيستند گذارند و خيلي مي

كرد،  كسي بر كسي حكومت نمي. داشت در چنين حالتي جامعة بدون حكومت وجود مي. بودند مي مقررات و اقدامات دولتي

دادند كه  بودند؛ اتفاقات سياسي طوري رويي مي حتي چنانچه تعداد بسيار كمي در مسند و در پستهاي پارلماني و حكومتي مي

ساخته است و هدف از  اين تنها يك فرض ذهن. افتد نميهمچون حالتي هيچگاه اتفاق  اًطبيعت. خواستند تك تك افراد آن را مي

كند  سلب واقعي آزادي و به زير سلطة حاكميت درآوردن فرد آنجا نمود پيدا مي. طرح آن به تصوير كشيدن مشكل آزادي است

كند، مدل  يهميشه به ميزان زيادي صدق م اًچون اين امر تقريب. اندركاران سياسي جامعه نباشد كه وي موافق عملكرد دست

حاكميت ) در بهترين حالت(شود كه در آن به ميزان زيادي حكومت انسانها بر انسانها وجود دارد، بنابراين  دمكراسي برگزيده مي

  .برگزيدة اكثريت بر اقليت

ت و چون چنين است، آزادي فردي در دمكراسي هم در خطر است، چنانچه اين آزادي بطور مؤثر در مقابل سوء استفادة قدر

از جملة آن تدابير، ابزارها و مكانيسمهاي حكومت قانون هستند كه قدرت دولتي را محدود . سياسي مورد حمايت قرار نگيرد

به . كنند كنند كه در توازن قوا با همديگر قرار دارند و همديگر را كنترل مي سازند، آن را بين ارگانهاي مختلفي تقسيم مي مي

اي كه آزاديهاي فردي را در مقابل اكثريت پارلماني  از طريق دادگاههاي مستقل و حقوق پايهويژه يك سيستم حفاظتي حقوقي 

  . كنند در خدمت اين هدف قرار دارند نيز حفظ مي

شوند كه اكثريت به استبداد بر اقليت تبديل شود و دمكراسي به  همة اينها، چنانچه نقش خود را به خوبي ايفا كنند، مانع اين مي

شوند كه ممكن است در سيستم حاكميت اكثريت محدوديتهاي خيلي  اما آنها مانع اين نمي. اكثريت انحطاط پيدا كند ديكتاتوري

اي افراد  هر چند حقوق پايه. ناپذير قلمداد شوند وسيعي براي آزادي وجود داشته باشند، طوري كه از طرف اقليت بعنوان تحمل

توانند مانع اين شوند كه  ت فردي حقوقي خود به شيوة غيرقابل قبول لطمه ببيند، اما نميتوانند مانع اين شوند كه فرد در موقعي مي

دولت محدوديتهاي بسيار متعدد و گوناگوني را بوجود بياورد كه فرد روبرو با اين مسئله آن را بعنوان غيرمنطقي و ناعادالنه 

اي بوجود بياورد  مانع شوند، اين است كه اكثريت، مناسبات زيستيتوانند  اي از ابتدا نمي و آنچه را كه حقوق پايه. ارزيابي كند

ناپذير هم  كه به طبع اكثريت باشد، اما اقليت مايل نباشد بر طبق آنها زندگي كند و يا حتي ممكن است برايش به كلي تحمل

كنندة  اما نقش حمايت. باشد ا ميشرطها و شرايط استفادة فردي از آزاديه گردد پيش پديدة ديگري كه به آزادي فرد برمي. باشد

  .شود القاعده شامل اين بخش نمي حقوق و آزاديها علي

شوند كه دمكراسي به ديكتاتوري  توانيم تا اينجا نتيجه بگيريم كه پيوند آزادي و دولت قانون با همديگر مانع اين مي بنابراين مي

آزادي  اًود اين است كه محدوديتهايي كه براي آزادي ـ مخصوصتواند مانع ش اما آنچه كه اين پيوند نمي. اكثريت تنزل يابد

از طرف افراد روبرو با اين مسئله زيانبخش و   آيند، به شيوة بسيار گسترده اقليت و تحت شرايطي حتي آزادي اكثريت ـ بوجود مي

  .غيرقابل قبول ارزيابي شوند

   
  دمكراسي و قوميت. 3

دمكراتيكي سازمان داده شود كه محدوديتهاي آزادي كه الزاماً در هر حاكميت به همين جهت مهم اين است كه يك نظام 

يابيم، بايد به اين   براي اينكه بتوانيم به همچون ساختار دولتي دست. ترين حد خود كاهش داده شوند سياسي وجود دارند، به پايين

شوند،  اين اعتبار به عنوان اعمال سلطه برداشت مي سوال پاسخ دهيم كه علت اينكه محدوديتهاي آزادي به عنوان تضييقات و به

اي حاصل  ، نتيجه»گيرد اندازه مي«اي كه تنها تعداد و وسعت ممنوعيتها و احكام را  با يك ديد صرفاً فُرمال و كليشه. چيست



استفاده از آزاديها گسترش  شود، چون خيلي از اين ممنوعيتها و قوانين، امكانات واقعي بسياري از مردم يا اكثر آنها را براي نمي

اينكه كسي تصميمات حكومت و به ويژه قوانيني را كه با محدوديتهايي براي آزادي وي همراه هستند براي رشد و . دهند نيز مي

و اينها فاكتورهايي هستند كه به خود . گردد كند، به اعتقادات و منافع خاص وي برمي ترقي شخصي خود منفي ارزيابي مي

اين فاكتورها درموافقت شخص با آن قانون يا اقدامات دولتي . شوند دارند و از محتواي قوانين مربوطه استنتاج نمي شخص بستگي

  .سازند و يا رد آنها خود را عيان مي

چنانچه محدوديتهاي آزادي هميشه آن هنگام منفي برداشت شوند كه شخص با آن موافق نباشد، حدت و شدت اعمال حاكميت 

گيرند، به ميزان كثرت و تنوع نظري و  قطه مقابل آن حدت و شدت محدوديتهاي آزادي كه در اين كشور صورت ميو بعنوان ن

چنانچه تمام مردم در مورد تمام مسائل . شوندگان وجود دارند كنندگان و حكومت كند كه بين حكومت منافعي بستگي پيدا مي

داشت، نه حاكميتي و با توجه به  گر نه محدوديتهاي آزادي وجود ميداشتند، دي سياسي منافع و نظرات و دركهاي يكسان مي

بنابراين حاكميت و محدوديتهاي ). در داخل كشور(شوندگان نه اساساً سياستي  كنندگان و حكومت يكساني منافع بين حكومت

حاكميت عبارت است از به اعمال . گوني منافع و نظرات در جامعه وجود دارد آزادي بر آمده از آن وجود دارند، چون گونه

بنابراين اينكه حدت اعمال حاكميت و زيانهايي كه . كرسي نشاندن يك تمايل و نفع سياسي در مقابل تمايل و نفع سياسي ديگر

باشد، بستگي به اين امر دارد كه تفاوتها و دركهاي موجود در آن كشور در مورد اينكه چه  متوجه آزاديها است به چه ميزان مي

هر چه توافق عمومي در مورد نحوة : برعكس. باشند گيري است، چقدر بزرگ و متنوع مي ز لحاظ سياسي نيازمند تصميمچيزي ا

زندگي در اجتماع بزرگتر باشد و هر چه تفاوتهاي نظري در اين مورد كمتر باشند، شدت اعمال حاكميت كمتر و آزادي افرادي 

  .كه به اقليت تعلق دارند، بيشتر خواهد بود

زيستي از طرف تعداد كمتري از افراد جامعه زير سوال برود، به همان اندازه حجم  تر باشد، هر چه اين هم هر چه همزيستي بديهي

هايي  و در عرصه. موضوعاتي كه در مورد آنها بايد از لحاظ سياسي تصميم گرفته شود و اعمال حاكميت بشود كمتر خواهد بود

آيا . اند كننده اين است كه اين تفاوتها و اختالفات نظري چه ابعادي به خود گرفته تعيينكه دركهاي مختلفي وجود دارند، 

گيري در مورد ارزشهاي بنيادي و  گردد و يا به تصميم موضوع اختالف به چگونگي حل ثمربخش و كاراي برخي از مسائل برمي

تفاوتهاي منافع و . هاي كمي و به ويژه كيفي دارد به مسائل اخالقي و اعتقادي؟ حدت اعمال حاكميت سياسي بستگي به جنبه

آنها از هزاران سوال ريز و درشت، بسته به ميزان مرتبط و . امري بديهي است) پلوراليستي(تمايالت در جامعة كثرتگرا 

ي نباشد كه بتواند گذارد، چنانچه وي در شرايط مسئله اغلب تأثير عميقي بر روي فرد نمي. اند تأئيرگذاري آنها بر فرد، تشكيل شده

اند كه هنگام به  تنيده و اكثراً چنين است كه منافع خيلي از مردم چنان در هم. منافعش را بكلي يا بخشاً به كرسي بنشاند

گردد، طوريكه فرد متضرر نخواهد شد، بلكه تنها گاهي بيشتر و گاهي كمتر به  نشاندن آنها يك نوع توازن منافع برقرار مي كرسي

چنانچه تفاوتهاي منافع در جامعه كم باشند، افراد، كمتر با اعمال حاكميت اكثريت مشكل خواهند . ت خواهد يافتمنافعش دس

داشت، حتي اگر كميت مواردي كه دولت با اقداماتش منافع طرفي را بيشتر يا كمتر از طرف ديگري مورد توجه قرار دهد، 

  . بزرگ باشد

يت دمكراتيك حاكميت دولتي كمتر تعداد سواالتي كه در ارتباط با تفاوتهاي منافع وجود بنابراين براي آزادي فرد و براي حقان

هر چه . دارند اهميت دارند، بلكه، مهمتر بزرگي شكافها و تضاد منافع و تفاوتهاي نظري بنيادي است كه در جامعه وجود دارند

سازتر  مات اكثريت كه اقليت بايد از آنها تبعيت كند، مشكلاين تفاوتها در داخل يك جامعه بزرگتر باشند، به همان اندازه تصمي

       .برآمده از تصميمات اكثريت بيشتر خواهند بود [3]به هر اندازه اين تمايزات بزرگتر باشند، محدوديتهاي آزادي. خواهند بود



توان از آن براي سازماندهي حاكميت سياسي گرفت؟ چنانچه حدت سلطة حاكميت از طرفي و گسترة  اي مي چه نتيجه

محدوديتهاي بوجود آمده براي آزادي برآمده از آن از طرفي ديگر به ميزان شكافها و تضادهاي سياسي در گسترة كل جامعه 

گيرندة مستقل  بر شالودة واحدهاي تصميمتأمين باالترين ميزان آزاديِ فردي بستگي داشته باشند، بايد سازماندهي دولتي به لحاظ 

راي مبنا ب .صورت گيرد، طوري كه آنها كمترين تفاوتها و تضادهاي ممكن را در داخل خود داشته باشند [4]اي سياسي ـ جغرافيايي

و چون دولت يك واحد . اينكار طبيعتاً نبايد تفاوتهاي نظري اتفاقي و متغير، بلكه بايد تنها تفاوتهاي موجود و نسبتاً ثابت باشد

اين تفاوتها ـ و . توان به مختصاتي اتكا نمود كه بتوان آنها را به اقليمهاي معيني نسبت داد باشد، تنها مي گيرندة اقليمي مي تصميم

زبان، اصل و نسب، ويژگيهاي : باشند شويم ـ قبل از هر چيز تفاوتهاي قومي مي رد بحث قوميت و اقليتهاي قومي مياكنون وا

اين مختصات با توجه به امكانات . سازند تاريخي ـ فرهنگي و ديني، بنابراين ويژگيهايي كه يك خلق يا يك گروه قومي را مي

روند، چون آنها هم به لحاظ سازماندهي زندگي حائز  بسيار مهمي به شمار ميبخشي آزادي فرد از لحاظ كيفي مختصات  عينيت

توانند داشته باشند، و هم از اين نظر كه آنها صفاتي نيستند كه بتوان بطور خودسرانه  اهميت ويژه هستند و حتي خصلت حياتي مي

ها و  شود، با عادت با زبان مادري خود بزرگ مي آيد، معموالً هر فرد در گروه قومي خود به دنيا مي. و دلبخواه انتخاب نمود

اين انسان از طريق تمام آن چيزهايي كه در اين گروه بعنوان امري بديهي . آميزد مي عرفها و رسومات زندگي خلق خود درهم

ي كند و يا اينكار تنها بيند كه نتواند بر پاية اين بديهيات زندگ و آزادي وي به ويژه آنجا لطمه مي. شود شوند ساخته مي قلمداد مي

آن كس كه نتواند در زندگي اجتماعي خود به زبان مادري خود سخن گويد و ابراز وجود . تحت شرايط سختي ممكن باشد

  .گيرد كند، امكانات شكوفايي آزادي بسيار بدتري به نسبت كسي دارد كه زبان مادري خود را در اين حيطه به خدمت مي

، از طرفي از منظر تاريخي نسبتاً نامتغيرند و از طرفي ديگر تأئير بسيار نيرومندي بر مناسبات و روابط بنابراين تفاوتهاي اتنيكي

المدت به بيشترين ميزان خود  توانند طويل گيري از آزاديهاي فردي مي نتيجه اينكه تنها زماني شانس بهره. زندگي انسانها دارند

لذا دولت ملي كشوري كه از لحاظ بافت قومي از يك خلق تشكيل . د نداشته باشندوجود داشته باشد كه اين تفاوتها اساساً وجو

چنانچه خلقي كه . تواند داشته باشد ترين شكل سازماندهي دولت را مي ترين، دمكراتيك شده باشد ـ از لحاظ تئوري ـ آزادمنش

، اين احتمال كه در آن در مورد مسائل شود از لحاظ اتنيكي يك بافت قومي واحد داشته باشد كند و حكومت مي حكومت مي

حياتي مربوط به جامعة مشترك توافق عمومي و كلي وجود داشته باشد زياد است، در هر حال بيشتر از جامعة چند خلقي خواهد 

توافق و تفاهم در مورد مسائل، بنيادي است و منابع بديهيات مورد توافق جامعه بزرگ، و   القاعده در چنين حالتي علي [5].بود

به همين جهت در چنين . دهد، كم اي كه بطور بسيار وسيعي آزادي فردي را كاهش مي ناپذيري تصميمات دولتي اجتناب

چرا كه در مورد آن دسته از : حمل استاي حاكميت دمكراتيك اكثريت براي اقليت در انتخابات مغلوب شده قابل ت جامعه

  [6].گردند شود كه تنها به ميزان كم يا متوسطي مربوط به تحديد آزادي مي مسائلي تصميم گرفته مي

جنبشهاي دولت ملي قرن . م در بسياري از مناطق دنيا هستمدل جذابي بود و هنوز ه 19و چون چنين است، دولت ملي در قرن 

البته اكنون بر همه . رفت آل دولت دمكراتيك بشمار مي دولت ملي نوع ايده. نوزدهم در عين حال جنبشهاي آزاديبخش بودند

ر دولت ملي د. تواند از يك دمكراسي آزاديبخش فرسخها دور باشد روشن است كه كاركرد سياسي در يك دولت ملي نيز مي

كشي به همان ترتيب ممكن است وجود داشته باشد كه در دولتهاي  برآمده از يك قوم واحد نيز ديكتاتوري، استبداد، آزادي

تواند كژراه رفته و منجر به ناسيوناليسمي گردد كه  گرايانة دولت ملي نيز مي و تاريخ نشان داده كه بنياد آزادي. ديگر وجود دارد

اما اين انحراف در ايدة دولت ملي به خودي خود نهفته . ق شمرده و خلقها و گروههاي قومي ديگر را حقيرملت خودي را مطل

از لحاظ مبنايي و ساختاري شرايط . گري و نابردباريهاي ياكوبيها پيامد منطقي روشنگري نبودند نيست، به همان شيوه كه افراطي

لت ملي با ساختار اتنيكي واحد مهياتر است و شانس كاميابي آن بيشتر، چه اينكه يك نظام دمكراتيك موفق از آب درآيد در دو



به همين جهت صحيح است، چنانچه حق . باشد مي [7]ناپذير كمتر از دولتهاي سنخ ديگر كه حجم محدوديتهاي آزادي اجتناب

، به شكل تنگاتنگي با شرايط و ملزومات تحقق [8]حق تشكيل دولتهاي ملي را مد نظر دارد رنوشت خلقها كه اصوالًتعيين س

      .[9]شود آزادي فردي در پيوند قرار داده 

النفسه يك دولت دمكراتيك آزادمنش نيست، اما در ميان دولتهاي دمكراتيكي كه برخوردار از قانون  بنابراين دولت ملي في

ين تر ترين و آزادمنش ال دمكراتيك اي فردي هستند به مثابة الگو و ايده اساسي محافظ حكومت قانون و متضمن آزاديهاي پايه

  [10].باشد گونة دولت مي

   

  دمكراسي در كشور چند قومي. 4
شونده و يكي بودن آنها، يعني دولت ملي به معني واقعي خود، مدلي  كننده با خلق حكومت البته ـ انطباق اتنيكي خلق حكومت

موجود از ابتداي بوجود آمدن خود اقليتهاي قومي را در حوزة  تمام دولتهاي ملي عمالً اًتقريب. در ذهن وجود دارداست كه تنها 

مرزهاي سياسي دولت ملي يك قوم يا گروه قومي با مرزهاي محل سكونت آن قوم و يا گروه  اًغالب. اند حاكميت خود داشته

چنين است كه محل سكونت  اًاكثر. داليل متعدد سياسي، تاريخي و جغرافيايي براي اين امر وجود دارند [11].قومي منطبق نيست

 .در نواحي مرزي ـ مناطق با بافت قومي و جمعيتي مختلطي وجود دارند اًبسياري اوقات ـ مخصوص. گروههاي قومي پراكنده است

مزيتي . ماند كشَند ـ در يك طرف مرز هميشه يك گروه قومي در اقليت باقي مي كند كه مرزهاي دولتي را چگونه مي تفاوتي نمي

دهند دارد، براي اقليتهاي قومي به  كه ساختار سياسي دولت ملي براي مردمي كه اكثريت قومي آن جامعه را تشكيل مي

باشد، براي اقليت از ميان رفتن آزادي است، دست  كه براي اكثريت كسب آزادي ميآنچه . شود ضعف و كاستي تبديل مي نقطه

اي كه دولت ملي براي اقليتهاي ملي دارد، بايد با  اين روي منفي [12].شود كم يك خطر بزرگ براي آزادي وي محسوب مي

  .فظ و تضمين قانوني حقوق ويژة اقليتها جبران شودح

اي كه در آنها نه يك قوم بزرگ، بلكه چند خلق و گروه قومي مختلف غالب هستند و هر  وضعيت در كشورهاي چند قومي

نكه يك هر چند در اين موارد خطر اي. كدام براي خود به مثابة يك اقليت موضع مستقل خود را دارند، نيز چندان متفاوت نيست

خلق تمام خلقها و اقليتهاي ديگر را سركوب كند، به اندازة دولت مليِ بنا شده بر اساس قوميت نيست، اما اين خطر به هر حال به 

همچنين غيرممكن نيست كه چند گروه قومي حاكميت را بدست گيرند و گروههاي قومي ديگر را مورد ستم . كلي منتفي نيست

به هر حال مختصة برجستة اين دولتها عدم انكار و به رسميت شناختن تفاوت اتنيكي گروههاي قومي و اما . و استثمار قرار دهند

دمكراتيك اكثريت ) حتي(باشد، چه كه در غير اينصورت حاكميت  شركت آنها در سرونوشت سياسي خود و كل جامعه مي

  . آورد ليتهاي قومي به شدت با خود به همراه ميخطر محدودسازي آزادي را براي اق» يك مرد و يك حرف«قومي بر اساس اصل 

   
  عدم امكان ساختاري تبديل شدن اقليت به اكثريت. يك

كه محدودة ) بنا شده بر اساس قوميت يك گروه قومي(ـ و اينجا دولت ملي  در كشور چند قوميبه همين دليل معتقدم كه 

سازماندهي  دمكراسيِ اكثريتِ،كنم ـ  ز جزو آن محسوب ميباشد را ني حاكميت سياسي آن همچنين موطن اقليتهاي قومي مي

دمكراتيك باشد و به همين اعتبار  ايِ آزادي و دمكراسي نمي شده بر اساس اصل دمكراتيك برابري، شكل متناسب با ايدة پايه

نفع اقليتهاي قومي دهند، به  ، چنانچه در سيستم سياسي از طريق عناصري كه ويژگيِ تركيب قومي كشور را بازتاب مينيست

باشد،  در كشوري كه موطن خلقها، اقليتها و گروههاي قومي مختلف مي: تر بر آنم به عبارتي ساده .جرح و تعديل داده نشود

  .دمكراسيِ صرف اكثريت غيردمكراتيك است



 اًهمة شهروندان از حقوق مساوي برخوردار باشند، دوم اصل اكثريت در دمكراسي تنها زماني مشروع است كه اوالً: دليل اين امر 

اقليت بايد در انتخابات  اًكردن برخوردار باشد، سوم اكثريت تنها براي مدت زمان محدودي از امتياز و وكالت براي حكومت

. را تشكيل دهدبعدي همان شانس و فرصت را داشته باشد به اكثريت تبديل گردد و بدين ترتيب قدرت قانونگذاري و حكومتي 

شناختي براي اينكه اصل مشروعيت و حقانيت دمكراتيك نظام سياسي عمل كند حداقلي از همگوني واجدين  پيش شرط جامعه

شود نبايد چيزهايي باشند كه فرد نتواند آزادانه در مورد  ميگيري  موضوعاتي كه در مورد آنها رأي. [13]باشد شرايط انتخابات مي

تنها چنانچه اين اختيار و تمايالت آزادانة . آنها تصميم بگيرد و در انتخاباتي چنين و در انتخاباتي ديگر چنان رأي بدهد

پذير نيست كه  هنگام تحققاين امر اما آن . تواند به يك اكثريت تبديل شود دهندگان وجود داشته باشد، يك اقليت مي رأي

صرف نظر از اينكه هيچ دولتي . باشد ترين و مهمترين مثال زبان مي واضح. كنند مسائلي مطرح باشند كه به تعلق قومي ارتباط پيدا 

وجود اي هم  دهنده هيچ رأي اًدهد، تقريب زبان رسمي و ديوانساالري را از اين دورة انتخاباتي به آن دورة انتخاباتي تغيير نمي

اين مسئله همچنين براي . نخواهد داشت كه در مورد اينكه چه زباني زبان رسمي كشور بشود، زبان مادري خود را برنگزيند

گيري در مورد اينكه به كدام زبان در دادگاهها و ادارات سخن گفته شود، كدام زبان در تلويزيون بكار برده شود و  تصميم

گيريهاي موضوعي چون رفراندوم  اين امر، هم براي تصميم. كند ارس تدريس شود، صدق مياينكه به چه زباني در مد اًمخصوص

چون نمايندگان منتخب در پارلمان هم در مورد اين . و نظرسنجي در مورد يك موضوع معين معتبر است و هم در اتنخابات

در ارتباط با  اًاهد بود كه اقليتهاي قومي مخصوصنتيجه اين خو. كنند مسائل پيوسته از تمايالت و گرايشات اتنيكي خود پيروي مي

هاي اتنيكي آنها  شان از اهميت حياتي برخوردارند، به اين دليل كه مسئله به حفظ و رشد ويژگي مسائلي كه براي تحقق آزادي

تضمين هم شده  اًقانونآنها ـ حتي اگر برابري حقوقيشان در انتخابات . شود، در يك موقعيت ساختاري اقليتي قرار دارند مربوط مي

توان گفت كه اين نابرابري مسلم ساختاري كه در  مي. هيچگاه شانس اين را نخواهند داشت به اكثريت تبديل شوند باشد ـ عمالً

گيري ارادة دمكراتيك وجود دارد، مشروعيت دمكراتيك را از آنها و همچنين بدين دليل از نظام سياسي سلب  پروسة شكل

تواند از حقانيت دمكراتيك برخوردار باشد كه اصل دمكراتيك  سياسي در همچون نظامي تنها آن هنگام ميحاكميت . كند مي

محق نيست تصميماتي اتخاذ كند كه توسط آنها ويژگيهاي  اًاكثريت اساس. اقليتها محدود شود] حقوق[اكثريت به نفع حفظ 

  . ناممكن شود ء آن عمالًكنندة هويتي اقليت طوالني مدت ويران يا حفظ و ارتقا تعيين

   
  تضمين حقوق اقليتها به مثابة يك ضرورت و اصل دمكراتيك. دو
اين امرتنها با درنظرداشت شرايط زندگي . شود توان بطور عام گفت كه چه استنتاج مشخصي از اين اصل به دست داده مي نمي

يجه گرفت كه اقدامات سياسي هيچگاه مجاز نيستند كه توان نت اما به هر حال از آن حداقل مي. يك گروه قومي معين ممكن است

باشد، بلكه  و منظور از هستي گروه قومي نه تنها حيات فيزيكي آحاد آن خلق مي. [14]هستي گروههاي قومي را به خطر بياندازند

پيوستگي سكونتگاه اين گروه، يعني حفظ همزيستي  هم هاي اتنيكي، به ويژه استفادة عملي از زبان و به ژگيعالوه بر آن حفظ وي

  . [15]و سكونتگاهشان  آحاد آن در سرزمين

ساكن آنها به منزلة محدودشدن  اًو تضمين قانوني حقوق اقليتهاي قوميِ سنتهر چند در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت حفظ 

رسالت نطق حاضر اين نيست كه . باشد باشد، اما اين مهم در همان حال از ملزومات دمكراسي مي اصل دمكراتيك اكثريت مي

ايط زيستي اقليتهاي قومي طراحي دهي حفظ اقليتها و حقوق آنها را براي انواع مختلف شر امكانات مختلف و ضرورتهاي شكل

بحث من صرفاً در مورد مباني اصل حقانيت دمكراتيك است، يعني در اين مورد كه محدود نمودن حاكميت اكثريت به  [16].كند



برعكس، از ملزومات و  اًومي نه تنها مغايرتي با دمكراسي ندارد، بلكه دقيقمنظور رعايت و محترم شمردن هستي اقليتهاي ق

  . باشد شرطهاي آن مي پيش

براي دولت چند مليتي اصل دمكراتيك اكثريت . كند اين امر براي دولت متشكل ازچند خلق به مفهوم تنگ كلمه نيز صدق مي

حق حيات و . شود ك شكل مناسب مشروعيت سياسي شناخته ميچون ي بطور خيلي محدوديهاي اوليه خود تنها  در همان نطفه

با تقسيم اختيارات و  تنها از طريق يك ساختار سياسي غيرمتمركزتواند اصوالً  آزاديهاي گروههاي قومي در همچون كشوري مي

سطح سطح فدرال، [گيري سياسي بين گروههاي قومي حفظ شود، يعني در يك دمكراسي چند سطحي  صالحيتهاي تصميم

تواند  دمكراسي در همچون كشوري تنها مي. هاي اتنيكي و تركيب چند قومي كشور ، آن هم بر اساس داده]ايالتي، سطح شهري

، چنانچه گروههاي قومي در مناطق به هم پيوستة سكونت داشته باشند و سازماندهي فدرال يك دمكراسي فدرال و ايالتي باشد

از آنها ممكن ] ايالتهاي واحد[و تشكيل واحدهاي سياسي ـ جغرافيايي   پيوستة اين مليتهااين مناطق بر اساس سكونتگاه به هم 

گيري در مورد مسائلي محدود بماند كه حل آنها تنها در سطح كل  قدرت دولت مركزي در همچون نظامي بايد به تصميم. باشد

در كنار نمايندگي آحاد كل جامعه به [ركزي نيز بايد و البته تركيب دولت مركزي و پارلمان م. و سراسري مفيد و منطقي باشند

  [17].همچنين نمايندگي گروههاي قومي را نيز بكند  ]مثابة شهروندان

الخصوص تعداد جمعيت گروههاي معين قومي و  يهاي مشخص، عل خيلي چيزها به ويژگي. توانم وارد جزئيات شوم اينجا نيز نمي

در برخي موارد خودگرداني شهرها اقدامات پيشگيرانه را در ارتباط با سازماندهي ويژة دولتي . ساختار سكونتي آنها بستگي دارد

، اين امر در برخي از موارد ديگر بخاطر ساختار سكونتي يا تعداد كم جمعيت آحاد اين مليتها 18][سازد و اداري ضروري مي

تحت شرايطي خودمختاري فرهنگي بر پاية شخصي به جاي خودمختاري جغرافيايي ـ مليِِ گروههاي . كند ضرورت پيدا نمي

آنچه كه براي مباني حقانيت دمكراتيك تعيين كننده است و  [19].كند قومي به سبب پراكندگي مناطق مسكوني آنها معني پيدا مي

 one manآنچه كه من تالش دارم نشان دهم اين است كه دمكراسي هميشه صاف و ساده حاكميت اكثريت بر اساس عبارت 

 – one vote  ]»نيست، بلكه دمكراسي در كشورهاي چند قومي ساختاري از نظام دولتي و حقانيت ] »يك مرد و يك حرف

اين امر براي . كند كه حيات گروههاي قومي در اين كشور را به اندازة كافي مورد توجه قرار داده باشد دمكراتيك را طلب مي

باشد و از  اقليت و حفظ حقوق و ويژگيهاي آنها مينمونه از طرفي به معني ايجاد محدوديتهايي براي اكثريت و به نفع آزاديهاي 

طرفي ديگر به معني ارائة خدمات دولتي چون مدارس و نهادهاي آموزشي در جهت حفظ و پرورش زبان اقليتها و همچنين ايجاد 

  . تعديالت در سازمان و قدرت دولت مركزي در راستاي برقراري يك دمكراسي چند سطحي

   

  جاي حقوق اقليتها؟ممنوعيت تبعيض به   .3
توان با اين نظريه مقابله نمود كه بر آن است حقوق و آزاديها و مشاركت دمكراتيك آحاد همة گروههاي قومي حفظ  آيا مي

شوند، چنانچه حقوق و آزاديهاي فردي وشهروندي و مخصوصاً ممنوعيت تبعيض تضمين شوند؟ آيا ساماندهي نظام دولتي،  مي

باشد، چنانچه  گردد ـ غيرضروري مي ايي و شخصي اقليتهاي قومي ـ آنطور كه بسياري اوقات مدعي ميمثالً خودمختاري جغرافي

حفظ حقوق اقليتها تنها در سطح حقوق فردي و شهروندي تضمين شود، آن هم از طريق ممنوعيت كاراي تبعيض بر اساس 

  قوميت؟

تمام حقوق فردي و شهروندي آحاد اقليتها براي . شها پاسخ منفي داداميدوارم، توانسته باشم با سخنانم روشن نمايم كه بايد به پرس

و بديهي است كه ممنوعيت تبعيض اهميت محوري دارد و به همان اندازه حق تعلق . باشند حفاظت عملي از اقليتها بسيار مهم مي

ژة اقليتها، چون حق استفاده از و حقوق و آزاديهاي وي. شرط مشاركت دمكراتيك آحاد اقليت به مردم كل كشور به مثابة پيش



المللي در مورد حقوق  نامة بين پيمان 27مادة (زبان مادري در مالء عام و حق حيات ويژة فرهنگي با آحاد گروهي قومي خود 

اما همة اينها، هم از جنبة مشروعيت . كنند حداقلي از امكانات شكوفايي را براي اقليتهاي قومي تأمين مي) سياسي و شهروندي

و همچنين از طريق ايجاد ] قومي و ملي[دمكراتيك و هم از لحاظ تضمين آزاديها به مكملي از طريق قائل شدن حقوق كلكتيو 

گيري سياسي ممكن سازد و  مكانيسمهاي مربوط به نظام سياسي كه وجود گروه قومي و دخالت دادن آن را در پروسة تصميم

شرطهاي كلكتيوي را تضمين كند كه بر اساس  شهروندي اقليتها قادر نيست پيشحفظ حقوق ويژة . تضمين كند نيز نياز دارند

، براي نمونه استفاده از زبان مادري بعنوان زبان رسمي در داخل مناطق مسكوني اقليت آنها آزاديهاي فردي بتوانند شكوفا شوند

ن حقوق ملي مليتهاي داخل كشور يك ضرورت بنابراين اقدامات تغيير ساختار سياسي و تضمين اين تحول از طريق تأمي. قومي

         .باشد كنندة حفظ حقوق و حمايت از اقليتها مي اصولي و تكميل

   
  در مورد قائل شدن تمايز بين اقليتهاي قومي و مهاجرين. 5

گيرد، چرا كه  يگردد، آري حتي مورد ستيز قرار م با اين وجود حقوق جمعي اقليتها در سياست و در ادبيات علمي غالباً رد مي

در اين ارتباط چند . نگران اين هستند كه از طريق حقوق جمعي وحدت كشور از هم بپاشد و كشور طوالني مدت تجزيه گردد

اول اينكه برعكس، راه حل فدراليستي و خودمختاري اقليتها و گروههاي قومي بيشتر باعث استحكام : نكته قابل ذكر است

طلبانه موجبات تقويت ارادة خلقها و  گردد تا فروپاشي، و به جاي رشد گرايشات استقالل ميانتگراسيون و يكپارچگي كشور 

به همين دليل خيلي چيزها بستگي به شرايط مشخص و . سازد اقليتهاي ملي براي زندگي در چهارچوب اين كشور را فراهم مي

د ستم و آزار و تبعيض و سركوب قرار گرفته شده ها سال چنان مور اگر يك خلق و گروه قومي ده. تاريخي اين كشورها دارد

باشد كه زندگي در اين كشور برايش غيرقابل تحمل گرديده باشد، طبيعي است كه در چنين حالتي راه حل خودمختاري ديگر 

يگر دولت اما چنانچه حقوق ملي گروههاي قومي از ابتدا محترم شمرده شوند، د. اي خواهد شد براي جدايي باشد و مقدمه دير مي

در چنين صورتي تضمين حقوق جمعي خلقها و گروههاي ملي بهترين . طلبانه بدست نخواهد داد دليلي براي تالشهاي جدايي

     .[20]طلبانه و براي تأمين يكپارچگي كشور ابزاريست براي پيشگيري از گرايشات استقالل

باشد، يعني مربوط به خلقها و اقليتهاي ملي  البته من بايد تأكيد كنم كه تمام سخنراني من مربوط به گروههاي قومي بومي مي

ضرورت حمايت و حفظ حقوق ويژة اين گروهها و طرح . كنند شود كه از ديرباز در اين سرزمينها و سكونتگاهها زندگي مي مي

نظام سياسي از طريق نوع و شكلي از سازماندهي تصميمات اكثريت كه خلقها و اقليتهاي قومي به لحاظ  مشروعيت دمكراتيك

اند كه مناطق  گردد كه مرزهاي كشورها يك زماني طوري كشيده شده شيوة زندگي ويژة خود لطمه نبينند، از اين امر استنتاج مي

اند و گروههاي ملي مربوطه در موطن خود به يك  شورها شدهمسكوني اين گروههاي قومي جزو محدودة جغرافيايي اين ك

را بر يك ] غير قابل تغيير[اما اصل دمكراسي، حاكميت يك اكثريت ساختاري . [21]اند وضعيت ساختاري اقليتي درآورده شده

  .سازد بر خالف ميل وي محق نمي] قابل تغييرغير[اقليت ساختاري 

حل (تواند مهاجرت را مشروط به آمادگي براي آسيميالسيون  هر دولتي مي. البته وضعيت در كشورهاي مهاجرپذير متفاوت است

كنند، تا شانس ترقي بهتري در  مهاجرين، كشور خود را ـ حال به هر دليلي ـ ترك مي. [22]مهاجرين در جامعة جديد سازد) شدن

در صورتيكه كشور پذيرنده براي آنها حفظ و نگهداري سنتها و عرفهاي زندگي تاكنوني و به ويژه . جامعة جديد داشته باشد

دهند كه براي  مهاجرت كنند، با اين كارشان نشان مي حقوق جمعي اقليت را تضمين نكند و مهاجرين با اين وجود به اين كشور

هاي اتنيكي از اهميت كمتري به نسبت ارتقاء استاندارد زندگي برخوردار است كه به آن در جامعة جديد  آنها گسست از ويژگي

گيرند،  د ميمهاجرين با تصميمي كه براي مهاجرت به يك كشور جدي. اند در قياس با جامعة قديم خود اميد بيشتري بسته



گيرند در آينده تحت شرايط زيستي و مناسباتي زندگي كنند  كند، تصميم مي كشوري كه شرايط پذيرش را براي آنها تعيين مي

نظر كردن از حفظ هويت گروهي و قومي  اين امر شامل صرف. است  دهندة اكثريت آن كشور آن را تعيين نموده كه خلق تشكيل

هاي تاريخي وجود دارد ـ كشور پذيرنده مهاجرين را با اين وعده  گر اينكه ـ و براي اين هم نمونهشود، م در كشور پذيرنده مي

توانند هويت قومي خود را حفظ كنند و بر اساس آن زندگي كنند، مخصوصاً اگر در يك منطقة مسكوني  جذب كند كه آنها مي

  .به هم پيوسته زندگي كنند

ورت اعطاي موقعيت ويژة مشابه اقليتهاي بومي را به اقليتهاي جديداً مهاجرت كرده مدلل تواند ضر بنابراين نه اصل آزادي مي

توانند با استناد به مقررات قانوني خواستار اين شوند كه در ادارات  اقليتهاي مهاجر مخصوصاً نمي. سازد و نه اصل دمكراسي

هاي راديو و  و يا تدريس به زبان مادري آنها انجام گيرد و يا برنامه [23]دولتي و دادگاهها مذاكرات به زبان مادري آنها انجام گيرد

توان از آنها طلب نمود كه زبان كشور پذيرنده را فراگيرند و خود را با مرسومات  بر عكس، مي. تلويزيون به زبان آنها پخش شود

شود، چنانچه ممنوعيت تبعيض و حقوق مربوط به آزاديهاي فردي و  البته از آنها به اندازة كافي حمايت مي. نجا تطبيق دهندآ

الواقع خواهان مهاجرت نيست و تنها به  الخصوص كشوري كه في يك كشور مهاجرپذير و علي. شهروندي آنها رعايت نگردد

) جذب و ادغام(اقل بايد امكان اين را داشته باشد تصميم به اجراي مدل انتگراسيون داليل انساني مهاجرين را پذيرفته است، حد

را بگيرد، يعني آزادي و دمكراسي را از اين طريق تأمين و تضمين كند كه ) حل فرهنگي مهاجر در جامعة جديد(و آسيميالسيون 

دارد كه  لحاظ اتنيكي متفاوت چندان كوچك نگهتفاوتهاي قومي را حتي تحت شرايط مهاجرت تعداد زيادي از انسانهاي از 

بنابراين انتگراسيون از طريق . مدت ضروري نباشد تغييري در ساختار سياسي بر اساس اين ويژگيهاي قومي ايجاد كند طوالني

نهفته آسيميالسيون ـ در ضمن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي و شهروندي كه براي نمونه حق پيروي از احكام ديني نيز در آن 

. [24]خواني دارد مدلي است كه در كشورهاي مهاجرپذير در رابطه با آحاد اقليتهاي ملي مهاجرت كرده با دمكراسي هم  است ـ

، آموزش زبان رسمي آن كشور، وفق دادن خود با نظام دهي مهاجرين با شرايط زندگي كشور مهاجرپذير البته بايد ديد كه وفق

ها و  توان تنها از مهاجرين طلب نمود و توقع داشت، بلكه دولت هم بايد نقش اساسي خود را با برنامه قانوني آن كشور را نمي

اش  نظام سياسيخواهد مشكالتي براي آزادي و مشروعيت دمكراتيك  اقدامات فعال جهت كمك به آن ارائه كند، چنانچه نمي

سطح كردن تفاوتهاي  بوجود بيايد كه ديگر آن هنگام اين مشكالت با اين مدل و ابزارها قابل حل نخواهند بود، چرا كه هم

اي خود را ـ كه با  اتنيكي از طريق آسيميالسيون ديگر تقريباً ناممكن خواهد شد، چنانچه مهاجرين فرهنگ محلي و حتي منطقه

. اين مشكل مشكلِ حجم و تعداد نيز است. گردد ـ تثبيت كرده باشند در شهرهاي بزرگ آغاز مي  )هايي همحل(ايجاد گتوهايي 

كسي كه خواهان انتگراسيون و آسيميالسيون باشد، بايد مهاجرت را طوري محدود كند كه مهاجرين بتوانند خود را با فرهنگ 

آمده جذب گتوهاي اتنيكي شوند و از فرهنگ جامعة مهاجرپذير ايزوله جديد دمساز كنند، قبل از اينكه آنها با مهاجرين جديداً 

بنابراين سياست مهاجرت و انتگراسيون نيز همانند سياست مربوط به حفظ حقوق اقليتها سياست و موضعگيري در . و جدا شوند

  [...]مورد آزادي و دمكراسي است 
   

   
استاد دانشكدة  )Dietrich Murswiek(پروفسور دكتر ديتريش مورسويك      

باشد و تا كنون آثار  حقوق دانشگاه آلبردــ لودويك فرايبورگ آلمان مي

متعددي را در ارتباط با حقوق مليتها و اقوام و دمكراسي به رشته تحرير 

  . درآورده است
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يك، كتاب راهنماي قوانين دولتي دمكراسي بعنوان پرنسيپ قانون اساسي، : ارنست ولفگانگ بوكنفورده: در مورد اصل دمكراسي بطور مفصل   

   .توجه شود 3اي شماره  ، در اين مورد به ويژه به توضيح حاشيه22، پاراگراف 1987
[2]

براي . تواند داليل مختلفي داشته باشد اين مسأله مي. كنيم، اقليتي بر اكثريت حاكم باشد حتي ممكن است در سيستمي كه دمكراتيك ارزيابي مي    

چند حزب بدست آورده باشد به اكثريت  اي را ببار بياورد كه بر طبق آن حزبي كه آراء كمتري از يك يا از مجموع مثال چنانچه نظام انتخاباتي نتيجه

توان  اين امر همچنين مي. وزير شود تواند به تنهايي حكومت تشكيل دهد و كانديد آن نخست مطلق پارلمان تبديل شود، با اين پيامد كه اين حزب مي

به اين . رگزيده و از حكومت داشته باشدبه اين فاكتور برگردد كه اكثريت مردم ممكن است در مورد يك موضوع معين نظر ديگري از اكثريت ب

كنم كافي است مورد تيپيك و نمادين نظامي را مورد توجه قرار دهم كه  ام دنبال مي براي مقصودي كه با سخنراني. پردازم موارد ويژه اينجا بيشتر نمي

قانيت حاكميت سياسي كه در آن حكومت ـ مستقيم يا بعنوان سيستم ح: توان دمكراسي را بعنوان حاكميت اكثريت ارزيابي نمود، دقيقتر در آن مي

      .شود كننده در انتخابات تعيين مي غيرمستقيم ـ از اكثريت واجدين شرايط و شهروندان شركت
اي مورد استفاده قرار  پايه كند، برعكس ديدگاه فورمال، طوريكه بخشاً در دگماتيك حقوق ارزيابي مي اين ديدگاه مشكل آزادي را به شيوة ماتريال   [3]

ماتريال  و اين درحاليست كه اين تمايزات براي شيوة نگرش ارزشگذاري . كنند براي ديدگاه فورماليستي تفاوتهاي جامعه نقشي بازي نمي. گيرد مي

بعنوان روز تعطيلي رسمي هفتگي اعالم كند و چنانچه تمام انسانهايي كه در   نچه دولتي چهارشنبه را بجاي يكشنبهبراي مثال چنا: كننده هستند تعيين

اما چنانچه اكثريت يا حتي تنها . كنند اگنوستيك و غيرمسيحي باشند، اين مقرره هيچ محدوديت آزادي براي آنها نخواهد بود اين كشور زندگي مي

كشور مسيحي واقعاً معتقد باشند، اين مقررة فورمال و ظاهراً برابر براي همه يك محدودسازي آزادي بسيار بزرگي خواهد بخش بزرگي از مردم اين 

باشند و بايد در نظر گرفته شوند، مثالً اگر در داخل يك كشور اديان مختلفي  بر طبق اين مثال تمايزات موجود در جامعه از لحاظ آزادي مهم مي. بود

        .كنند باشند كه از پيروانش در روزهاي مختلفي دست كشيدن از كار را طلب ميوجود داشته 
  )مترجم. (اند باشند و به منظور ايجاد تسهيل در فهم مطلب انجام گرفته تأكيدات در متن از مترجم مي   [4]
[5]

هاي هارمونيكي چون سويس  اما در مقابل نمونه. داند هاي برعكس را نيز مجاز مي اين اظهارنظر بر پاية اصل تجربه بنا شده است كه طبعاً نمونه  

    .زنند آنها آحاد گروههاي قومي مختلف گردن همديگر را مي هاي بسيار زيادي از كشورها وجود دارند كه در نمونه
[6]

شي قرار تحت يك روند فرساي» ملت ـ دولت«دستي فرهنگي نسبي خلقها و گروههاي قومي دولتهاي  طبيعتاً نبايد ناديده گرفت كه همگوني و يك   

گستر تمدن تكنيكي تفاوتهاي اتنيكي و ملي را  المللي شدن، جهاني شدن و جنگ ظفرمند گيتي از يك طرف بين: گيرد دارد كه از دو طرف تأئير مي

زدايي دولتهاي  ياما اين روند مل. يابد كنند، از طرفي ديگر تعداد مشتركات فرهنگي در قومها و دولتهاي ملي به دليل فرديتگرايي كاهش مي كمتر مي

گردد، هنوز باعث اين نگرديده كه تفاوتهاي اتنيكي  انگيزي تقويت مي ملي كه توسط مهاجرتها و كاهش زادوولد در ميان مردم بومي بطور شگفت

اي اتنيكي هستند كه و تا امروز در سطح جهان قبل از همه تفاوته. اين امر مخصوصاً در مورد زبان بسيار ملموس است. اهميت خود را از دست بدهند

هويت قومي هنوز هم آن هويتي . گردند آيند، و اشتراكات اتنيكي كه بر اساس آنها دولتها تشكيل مي بخاطر آنها شكافها و نزاعهاي سياسي بوجود مي

بر اشتراكات حائز اهميت  دهد، چون است كه بر اساس داليل تشريح شده مبناي مناسبي براي سازماندهي دمكراتيك و آزادمنشانة دولت به دست مي

  .حياتي و نسبتاً تثبيت شده و براي افراد، غيرقابل گزينشِ آزادانه و غيرخودسرانه بنا گرديده است



[7]
دوران دولت ملي . اند تر ادغام شده روابط و بسترهاي تاريخي ـ سياسي گستردهكند كه حيات مشخص دولتهاي ملي معاصر در  اين ارزيابي نفي نمي  

را ] تنيدگي دولتهاي اروپايي ادغام و درهم[اقتصادي، انتگراسيون اروپايي  اًداليل زيادي، آنهم نه صرف. ، دست كم در اروپامستقل به سر رسيده است

اين امر اما تاكنون باعث از ميان رفتن دولتهاي ملي اروپا نشده است، و پيوندي كه اينجا بين آزادي فردي، مشروعيت دمكراتيك . اند ضروري ساخته

ند توسعه و شكوفايي انتگراسيون اروپا تقسيمات كنوني اروپا بر اساس دولتهاي ملي سازد كه در رو و تقسيمات جغرافيايي وجود دارد، ضروري مي

باشد كه بايد پيوسته اصل  توانيم از آن بگيريم اين مي مي] ساختار اروپا و تعيين صالحيتها[اي كه از لحاظ سازماندهيِ  نتيجه. پابرجا بماند فعالً

اروپا . مبنا قرار گيرد) و محلي] ايالتي[اي  رسد به سود سطحهاي منطقه ي كه ضروري به نظر ميو آنجاي(سابسيداريتي به سود سطح دولتهاي ملي 

براي سطح  اًتوانند مضمون نظراتي كه اينجا براي دولتهاي چند قومي مطرح گرديدند مي لذا آن نقطه. گيرنده بافتي چند قومي دارد بعنوان واحد تصميم

  . ا كنند و بكار گرفته شوندگيرندة اروپا نيز اعتبار پيد تصميم
[8]

شد و در سالهاي  دهي نوين اروپا تبليغ مي اين امر در هر حال براي ايدة حق تعيين سرنوشت، آنطور كه در جنگ اول جهاني بعنوان مدلي براي نظم   

در مورد تاريخ و . حق تعيين سرنوشت خلقها: كند، براي نمونه رجوع شود به ولفگانگ هايدلماير ي تكامل داده شد، صدق ميبين دو جنگ جهان

اين مسئله همچنين براي فرايند تكامل حق . 1973. المللي در عمل و در آموزش از آغاز تا پيمانهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد مفهوم يك اصل بين

تماميت [عد از جنگ جهاني دوم نيز معتبر است، هر چند كه عملكرد سازمان ملل متحد باعث محدوديتهاي فراواني به سود استقالل تعيين سرنوشت ب

حق تعيين سرنوشت : در مورد رابطة تنشي استقالل و حق تعيين سرنوشت خلقها مراجعه شود به ديتريش مورسويك. دولتهاي موجود شد] ارضي

  ). 539صص  اً، مخصوص523، صص )1984( 23شمارة » دولت«. مورد مقولة حق تعيين سرنوشت خلقهادر . تهاجمي و تدافعي
[9]

/ ديتر بلومنويتس : در. با حق تعيين سرنوشت خلقها رابطة رعايت حقوق اقليتها: ديتريش مورسويك: در مورد مشروحات اين موضوع مراجعه شود به   

). 7زيرنويس شمارة (همانجا  ،###، ص 2002. يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي): گردآورنده(ديتريش مورسويك / گيلبرت گورنيگ

     .533صص 
[10]

شوند و بر اساس ارادة اكثريت يك قوم  و اين امر نافي اين نيست كه دمكراسي همچنين در كشورهايي وجود دارد كه دولت ملي محسوب نمي  

ث فقط بح. در چهارچوب انتگراسيون اروپا ـ ناممكن نيست اي ـ نيز مثالً اند؛ دمكراسي به همين شيوه همچنين در سطح فرا منطقه معين تشكيل نشده

ـ طبيعي است كه اين . قومي وجود دارند اينجاست كه در اين كشورها مشكالت بيشتري به لحاظ آزادي و حقانيت دمكراتيك به نسبت نظامهاي تك

اساسي مثالي براي نظر افراطي نقطه مقابل نظر فوق ديدگاه قاضي دادگاه قانون . تواند رد گردد تنها يك ديدگاه از ديدگاههاي موجود است و مي

كند و تبيين دمكراسي دادگاه قانون اساسي فدرال را بعنوان  باشد كه به شيوة پلميك با دمكراسي دولت ملي مبارزه مي فدرال برون ـ اوتو برايده مي

دمكراسي، علم دولتي دمكراسي خلقي جمهوري فدرال بعنوان كژراهة تثوري : برون ـ اوتو برايده: بنگريد به. گيرد به باد انتقاد مي» دمكراسي خلقي«

             )305، صص 1994و عملكرد دولتي، 
[11]

  . »پاكسازي قومي«جمعي،  مگر از طريق جنايت اخراج دسته   
[12]

گردد كه در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت فاعل دمكراتيك نه خلق به مفهوم قومي آن، بلكه قوم دولتي،  اين چنين منتفي نمي اين خطر مثالً  

      .باشند باشد كه اعضاي برابر حقوق اقليتهاي قومي نيز جزو آن مي يعني مجموعة شهروندان دولت مي
[13]

، 1971، 2ئار، جلد آمجموعه . دمكراسي سياسي و همگوني اجتماعي: ، اشاراتي به هلر)186( 155، 89مقايسه كنيد قرار دادگاه قانون اساسي فدرال   

كند كه همگوني  ميبه بعد كه به درستي به اين اشاره  63اي شمارة  ، توضيح حاشيه)1ويس زير ن(بوكنفوده : ؛ بطور مشروح)427صص ( 421ص 

كننده اين است كه تفاوتهاي قومي  در رابطه با موضوع ما تعيين. تواند به نوع ديگري بوجود بيايد نبايد به شكل قومي، بلكه همچنين مي اًضرور الزام

          .كنند مي حداقلي از همگوني را تحت شرايط خاصي حذف
[14]

حفظ حقوق ): گردآورنده(گيلبرت گورنيگ /ديتر بلومنويتس: در. آميز مسئلة اقليتها و تحول مسالمت: ديتريش مورسويك: در اين مورد بنگريد به 

حق : ديتر بلومنويتس: ؛ در مورد حق حيات اقليتها مقايسه كنيد براي نمونه)67صص( 55، ص 1996. اتحادية اروپااقليتها و گروههاي قومي توسط 

  . 64، صص 1992. تحوالت كنوني. اقليتها و گروههاي قومي
[15]

  .16، 14، 5اي شوراي اروپا براي حفظ حقوق اقليتهاي ملي، به ويژه مادة  ثال كنوانسيون پايهمقايسه كنيد بطور م   
[16]

؛ همان 149، صص 87، صص 1995. تاري فرهنگينمايندگي سياسي و خودمخ. گروههاي قومي و اقليتها: ديتر بلومنويتس: در اين مورد براي نمونه  

؛ 1997. المللي حفاظت و پياده نمودن حقوق اقلتيها و گروههاي قومي مكانيسمهاي بين: ؛ همان نگارنده68، صص )13زير نويس (نگارنده 



: كريستوف پان/فليكس اماكورا: در. طرحي براي بحث در بارة يك كنوانسيون ويژه. حقوق خودمختاري اقليتهاي قومي در اروپا: و.ئي.يو.اف

  .53، صص 1995. حمايت از گروههاي قومي در اروپا
[17]

مان كه نمايندگي مردم كل منظور نگارنده در اينجا نظامهاي فدرال است كه در سطح مركزي و سراسري آنها دو پارلمان وجود دارند؛ يك پارل 

كه نمايندگان دولتها يا پارلمانهاي ايالتي يا برگزيدگان ) مثالً مجلس سنا(كند و پارلمان دوم  اي آنها مي كشور را صرف نظر از تعلق ملي و منطقه

تصويب قوانين مهم است كه قبالً از مستقيم مردم بايد در آن باشند و رسالت اصلي آنها اعمال كنترل و نظارت بر دولت مركزي و تصويب يا عدم 

، يعني فدرال، است كه در كشورهاي »چند سطحي«پيام اين محقق اين است كه تنها چنين نظام به قول خودش . تصويب پارلمان فدرال گذشته باشند

  )مترجم. (»گرا دمكراسي اكثريت«باشد و نه مدل  چند قومي يا چند مليتي، متضمن تأمين دمكراسي مي
[18]

: اقليتها و گروههاي قومي از طريق خودگرداني اداري شهرها و از طريق ساختارهاي فدرال مقايسه كنيد براي نمونه) حقوق(در مورد حفظ  

  .112، صص 91، صص ])1995[ 15زيرنويس شمارة (بلومنويتس 
[19]

اقليتها بين آگريگاسيون : ؛ شتفان اوتر149، صص ])1995[ 15زير نويس شمارة (بلومنويتس : در مورد خودمختاري فرهنگي مقايسه كنيد براي مثال 

. در بارة پيدايش و تاريخچة مدل خودمختاري فرهنگي). حل در فرهنگ و مليت ديگر( و آسيميالسيون) جذب و ادغام(، انتگراسيون )جداسازي(

  ### .، ص2002. يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي): گردآورنده(ديتريش مورسويك /گيلبرت گورنيگ/ديتر بلومنويتس: در
[20]

  ).331صص ( 307، ص )1993( 31آرشيو حقوق ملل . مسئلة حق جدايي ـ در نگاه جديد: مقايسه كنيد ديتريش مورسويك   
[21]

اي در مورد حمايت از  حفظ حقوق اقليتها ـ براي كداميك از اقليتها؟ در مورد بحث گنجاندن ماده: ديتريش مورسويك: در اين مورد بطور مشروح 

، ص 1994. يمسائل عملي و حقوقي حفظ حقوق اقليتها و گروههاي قوم): زير نظر(ديتريش مورسويك /ديتر بلومويتس: در. اقليتها در قانون اساسي

اي  توضيح حاشيه 201، پاراگراف 1995، 8كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي : در. حمايت از اقليتها در آلمان: ؛ همان نگارنده)49صص ( 39

  .به بعد 38شمارة 
[22]

  .48الي  43اي شمارة  توضيح حاشيه 201، پاراگراف 1995، 8كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي . مورسويك: اين مورد درتوضيحات بيشتر در   
[23]

كنوانسيون . (كند فهمد، فرق مي تفهيم اتهام به وي به زباني كه وي آن را مي اين مسئله با حق قانوناً تضمين شدة متهم براي برخورداري از مترجم و 

  . اين حق به كالً صرف نظر از حفظ حقوق و حمايت از اقليتها وجود دارد و معتبر است). بندهاي حروف آ و سي) 3(، 6حقوق بشر اروپا مادة 
[24]

حل (كند، به اين نحو كه اعطاي تابعيت و حق شهروندي را منوط و مشروط به آسيميالسيون  از اين مدل براي نمونه قانون تابعيت فرانسه پيروي مي 

اين نحو كه اين قانون به حكومت ، يا به )24تا  21كد شهروندي مادة (كند  و به ويژه اشراف كافي بر زبان فرانسوي مي) شدن در جامعة فرانسوي

دهد با اعطاي تابعيت فرانسه به خارجي از طريق ازدواج بخاطر آسيميالسيون ناكافي وي در عرض يك  امكان مي) بعد از استعالم از شوراي كشور(

بعيت چون ابزاري براي برخورد با قانون تا: هلموت كواريچ: در رابطه با مباني حقوقي مربوطة سابق فرانسه مراجعه كنيد به. سال مخالفت كند

     .497و در رابطه با قانون سابق تابعيت آلمان و بحثهاي مربوط به رفرم آن به صص ) 485صص ( 481، ص )1988( 27شمارة » كشور«خارجيان؟ 
  
 
  
  

   



 نويس طرح  پيش

  در سـويـس» قـانـون زبـانـهـا« 

   
  ترجمه از ناصر ايرانپور

   
  :مترجم  ي اشاره

باشد كه گروه كار مشترك دولت فدرال و كانتونها پس از  رو داريد، پيشنويس طرح قانون زبانها در سويس مي خوانندة گرامي، آنچه پيش 
براي آگاهي افكار عمومي و » گروههاي زباني«يك دهه بحث و گفتگو در مورد تبيين نو سياست زباني و نحوة تنظيم امور مربوط به زبانها و 

نخست حفظ و رشد هويت چهارزباني : كند قانون مزبور دو هدف اصلي را دنبال مي. منتشر گرديده است 2001يي در ماه مارس تصويب نها
سويس و ديگري رشد دانش اشخاص و نهادهاي دولتي به نسبت زبانهاي رسمي كشور به منظور تقويت و تعميق تفاهم بين سخنوران اين 

  . باشد زبانها مي
مسائلي كه در ارتباط با مسئلة زبانها و ساختار فدراليستي در سويس بايد به آن اشاره نمود اين است كه مسئلة زبان و فرهنگ يكي از مهمترين 

زبان «و » زبان اداري«اينكه كدام زبان در كدام كانتون بعنوان . باشد مي) ايالتها(در حوزة اختيارات كانتونها  و آموزش و پرورش اصوالً
گيرد، تنها در حوزة  شوند و كداميك از اين زبانها مورد حمايتهاي ويژة دولت كانتوني و دستگاه اداري آن قرار مي تعيين مي» رسمي

دولت با اين وصف قانون مزبور در ضمن تأكيد بر اين استقالل فرهنگي كانتونها، اختيارات و امكانات . باشد اختيارات قانوني كانتونها مي
گردد كه آيا  حال به دولتهاي كانتوني برمي. دهد اء زبان و فرهنگ و تفاهم بين جوامع زباني سويس گسترش ميرا براي رشد و ارتق فدرال

دار  گي هيچيك از كانتونها با قانون مزبور خدشهبنابراين استقالل فرهن [1].كنند يا نه آنها از اين امكانات مالي دولت فدرال استفاده مي
بودند كه خواستار شده بودند كه ) 1992(و واليس ) 1992(و فرايبورگ ) 1991در سال ( گردد، بويژه اينكه اين خود كانتونهاي برن  نمي

  . هاي مربوط به كانتونهاي چندزبانه را برعهده بگيرد دولت فدرال بخشي از وظايف و هزينه
بويژه . باشد مي  رتوروماني 0،6و   درصد ايتاليايي 7،6درصد فرانسوي،  19،2درصد مردم اين كشور آلماني،  63،7شود كه زبان  ي مييادآور

  .باشند ي دولت فدرال و برخي از كانتونها برخوردار مي زبانهاي ايتاليايي و رتوروماني از حمايتهاي ويژه
       

   
   

  كليات: فصل اول
   

  موضوع: 1  ي ماده
  : كند اين قانون موارد ذيل را مشخص مي

  مردم با آنها؛  ي و هنگام رابطه   كاربرد و انتخاب زبانهاي اداري بين دواير دولتي فدرال   ) الف             

    رشد و تعميق تفاهم و رابطه بين جوامع زباني سويس؛      ) ب             

  اي كه برعهده دارند؛ جهت انجام وظايف ويژه  نهاي چندزبانهحمايت از كانتو      ) پ             

  .گيرند حمايت از اقدامات كانتونهاي گراوبوندن و تسين كه جهت حفظ و رشد زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي در پيش مي      ) ت             

   

  اهداف: 2  ي ماده
  :كند اين قانون اهداف زير را دنبال مي

  كشور تقويت كند؛  ي امر چهارزباني سويس را بعنوان مهمترين وجه مشخصه   ) الف             

  همبستگي داخلي كشور را تحكيم بخشد؛      ) ب             

  چندزباني اشخاص و نهادها را در ارتباط با زبانهاي رسمي كشور رشد دهد؛      ) پ             

  .ني و ايتاليايي را حفظ كند و رشد دهدزبانهاي رتوروما      ) ت             

   



  آور دولت فدرال اصول سياست زباني و تفاهم: 3  ي ماده
  :دهد دولت فدرال هنگام انجام وظايف خود اصول ذيل را مورد توجه قرار مي

  كند؛ با هر چهار زبان برخورد برابر مي   ) الف             

  كند؛ سازد و تضمين مي فعاليت خود، آزادي زبانها را عملي ميهاي  در تمام زمينه      ) ب             

  دهد؛ زباني مناطق را مورد توجه قرار مي  ي شكل گرفته اًتركيب تاريخ      ) پ             

  دهد؛ تفاهم بين جوامع زباني كشور را رشد مي      ) ت             

  .كند همكاري تنگاتنگ با كانتونها تالش ميدر راه دستيابي به يك       ) ث             

   

   

  زبانهاي اداري فدرال: اصل دوم
   

  اعتبار  ي محدوده: 4  ي ماده
مفاد اين فصل براي ادارات فدرال و همچنين براي طرف ثالثي كه انجام وظايف دولت فدرال را برعهده دارد اعتبار دارند و         .1 .1

  .تواند براي طرف ثالث استثنائاتي قائل گردد مي [2]رالشوراي فد). ادارات(بايد اجرا شوند 

كار يا كسب، كنترات و همچنين كمكهاي مالي را مشروط به رعايت موازين اين قانون   ي توانند اعطاي پروانه ادارات مي        .2 .2

  .كنند

   

  زبانهاي اداري: 5  ي ماده
  .باشد زبانها با ارگانهاي فدرال مي رتوروماني زبان ارتباط رتوروماني. باشد زبانهاي اداري در سطح فدرال آلماني، فرانسوي و ايتاليايي مي     .1

  .برند ادارات زبانهاي اداري را در اشكال استاندارد خود بكار مي     .2

   

  انتخاب زبان: 6  ي ماده
  .تواند به انتخاب خود در يكي از زبانهاي اداري انجام دهد گيرد، اين كار را مي كسي كه با يك اداره ارتباط مي       .1

كنند در مورد يك زبان  توانند با اشخاصي كه به آنها مراجعه مي آنها مي. دهند ادارات به آن زباني كه با آنها ارتباط برقرار گرديده، پاسخ مي        .2

  .به توافق برسند اداري ديگر

اين ادارات نيز به رومانچ گريشون پاسخ . توانند به گويشها يا به رومانچ گريشون با ادارات فدرال ارتباط برقرار كنند زبان مي اشخاص رتوروماني          .3

  .دهند مي

اري ارتباط مردم با اداراتي كه فعاليتهاي آنها محدود به مناطق زبانهاي اداري را براي مراجعه يا برقر  ي تواند انتخاب آزادانه شوراي فدرال مي         .4

  .كوچكي است محدوديتهايي قائل شود

اند،  اسناد يا مداركي كه به يكي از زبانهاي اداري كشور نگاشته نشده  ي بدون ترجمه  ي تواند امكان اين را فراهم آورد كه ارائه شوراي فدرال مي         .5

  . مجاز باشد

برند كه اين اشخاص  در روابط با اشخاصي كه به هيچ يك از زبانهاي اداري تسلط ندارند، ادارات دولتي در صورت مقدور زباني را بكار مي           .6

  .فهمند مي

  .باشد براي اجراي قوانين در سيستم قضايي فدرال مجاز مي] در ارتباط با انتخاب زبان[تعيين مقررات ويژه            .7

   

  بودن  قابل فهم: 7  ي ماده
هاي متناسب جنسيت اشخاص توجه  آنها بايد به فرموله. فهمند باشد برند بايد متناسب با موضوع، روشن و عامه زباني كه ادارات دولتي بكار مي          .1

  .الزم را بكنند



در [هاي كارآموزي و تخصصي كادر اداري  الزم براي دوره گيرد؛ اين ارگان بويژه امكانات شوراي فدرال اقدامات ضروري را در پيش مي           .2

و همچنين تسهيالت و ابزارهاي كمكي مربوطه را در اختيار ] ارتباط با آموزش زبانها و اصطالحات و تحقيقات در مورد زبانهاي تخصصي

    .گذارد مي

   

  شوراهاي كنفدرال: 8  ي ماده
  .خواهد كند كه خود مي و كميسيونهاي آنها هر عضو به آن زبان اداري اظهار نظر مي [3]هنگام مشورتهاي شوراهاي كنفدرال           .1

نويس  ها و پيامها، گزارشات، پيش هشود، ابالغي اي بررسي مي هنگامي كه در شوراهاي كنفدرال و در كميسيونها به موردي پرداخته و مسئله          .2

  .بايد به هر سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي ارائه شوند اًه قاعدت ي ها و پيشنهادات مربوه بخشنامه

   

  شوراي فدرال و دستگاه اداري فدرال: 9  ي ماده
  .كنند گزينند كار مي خود برمياعضاي شوراي فدرال و كارمندان دستگاه اداري فدرال به زبان اداري كه           .1

  .دهند صاحبان كار ابزارهاي كمكي الزم را در دسترس قرار مي  ي ادارات فدرال به مثابه          .2

   

  انتشار متون مهم: 10  ي ماده
  :كنند ادارات متون ذيل را همزمان به سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي منتشر مي          .1

  شوند؛ متوني كه بر اساس قوانين فدرال منتشر مي    ) لفا              

  .سياسي وسيعي دارند  ي متوني كه در سطح سويس اهميت سراسري و يا برد و دامنه       ) ب              

واست عمومي براي انتشار فوري نظر كنند، در صورتيكه عالقمندي و خ توانند از انتشار همزمان متون به هر سه زبان اداري كشور صرف آنها مي         .2

       .تر باشد آن تسبت به انتشار همزمان آن ارجح و قوي

قانون انتشار،  14  ي ماده 4و بند  4  ي نظر كنند، چنانچه اين كار بر طبق ماده توانند از انتشار همزمان اين متون به هر سه زبان اداري صرف آنها مي          .3

  .شكل اشاره به آن ممكن است ، به1986مارس  21  ي مصوبه

ها و ديگر متوني كه دامنه و بعد سياسي بزرگي دارند يا متوني كه  هاي كنفدرال، همچنين بخشنامه پرسي مدارك الزم براي انتخابات و همه          .4

  .يابند شود، به زبان رتوروماني هم انتشار مي زبان مربوط مي بالواسطه به مردم رتوروماني

   

  ها، آدرسها و كارتهاي شناسايي اطالعيه: 11  ي ماده
  .گويند گزينند كه مخاطبان آنها به آن سخن مي ها و آدرسها آن زبان اداري را برمي ادارات براي نگارش اطالعيه           .1

  :مهمترين مداركي كه بايد به چهار زبان اداري چاپ شوند از اين قرارند           .2

  كارتهاي شناسايي شخصي؛    ) الف              

  ها؛ ها و پاكت نامه سرنامه       ) ب              

  .هاي اينترنتي ادارات دولتي فدرال آدرسها و صفحه       ) پ              

توانند در مورد  ادارات مي. اشندزبانهاي اداري قابل دسترسي ب  ي اند بايد به همه كه براي عموم مردم تهيه شده] فرمهايي[ها  ها و پرسشنامه برگه           .3

  . اند، استثنائاتي قائل شوند فرمهايي كه تنها براي تعداد محدودي از افراد در نظر گرفته شده

   

  المللي قراردادهاي بين: 12  ي ماده
  .زبان اداري فدرال در اختيار عموم قرار گيردالمللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد حداقل به يك  بين  ي قراردادهاي دوجانبه          .1

كامل از آن حداقل به   ي المللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد دقت شود كه يك نسخه بين  ي در مورد قراردادهاي چندجانبه          .2

  .يكي از زبانهاي اداري فدرال منتشر شود

  .باشد ستثنائات ممكن ميبراي ضمائم تكنيكي آنها ا          .3

   



   

  رشد و تعميق تفاهم و رابطه بين جوامع زباني: فصل سوم
   

  تبادل بين جوامع زباني: 13  ي ماده
تواند بدين منظور به  دولت فدرال مي. دهند آموزان و كادر آموزشي تمام مراحل تحصيلي را مورد حمايت قرار مي دانش  ي دولت فدرال و كانتونها مبادله

  .كانتونها و سازمانهايي كه در اين زمينه در سطح سراسري فعاليت دارند كمكهاي مالي اعطا كند

   

  آموزش و پرورش: 14  ي ماده
  .آورند دولت فدرال و كانتونها در چهارچوب مسئوليتها و اختياراتشان از آموزش چندزباني در مدارس حمايت بعمل مي        .1

  آموزان دبيرستاني تعيين موازين براي اخذ و پذيرش مدرك تحصيلي ديپلم شرايطي را براي رشد و تقويت امر چندزباني دانشآنها بايد هنگام           .2

  .بوجود بياورند

و حمايت آنها بايد مراتب اين را فراهم آورند كه زبان آموزشي، آنهم در شكل استاندارد خود، در تمام مراحل تحصيلي بطور ويژه مورد توجه           .3

  .قرار گيرد

  :تواند به ايالتها كمكهاي مالي اعطا كند، به ويژه براي دولت فدرال مي           .4

  تهيه كتب و ابزارهاي الزم و و رشد متدهاي آموزشي براي تحصيل در زبانهاي كشور؛   ) الف              

  به آنها؛ هاي تخصصي آموزش كادر آموزشي و اعطاي دوره      ) ب              

  شود؛ آموزش در آن مواد درسي ـ غير از خود دروس زبان ـ كه به يك زبان رسمي ديگر كشور ارائه مي       ) پ              

  .آموزش در يك زبان سومي رسمي كشور در سطح مدارس ابتدايي      ) ت              

   

  فعاليتهاي علمي: 15  ي ماده
اند،  تحرير شده  چندزباني و در ارتباط با سياست زباني و تقويت تفاهم  ي ه و انتشار كارهاي علمي كه در زمينهتواند براي ترجم دولت فدرال مي

  .ه باشندمساعدتهاي مالي اعطا كند، اگر آنها در مقياس سراسر سويس و يا مناطق زباني حائز اهميت و تعداد وسيعي از مردم را مخاطب خود قرار داد

   

  باني در ادارات دولتيچندز: 16  ي ماده
  .دهد دولت فدرال دانش كادر اداري خود را در مورد زبانهاي كشور رشد مي           .1

آورد كه نمايندگان جوامع زباني در ادارات دولتي فدرال و در كميسيونهاي خارج از پارلمان حضور داشته  دولت فدرال شرايطي را بوجود مي          .2

  .دهد زباني را در ارتش مورد پشتيباني قرار مي چند  ي باشند و پديده

تواند به كانتونها و شهرها براي آموزش و تخصصي كردن كادر اداري آنها در امر آموزش به زبانهاي رسمي كشور كمكهاي  دولت فدرال مي          .3

  .مالي اعطا كند

  .دهند را بطور رايگان در دسترس همديگر قرار مي] شناسي واژه[ترمنولوژي   ي دولت فدرال و كانتونها بانك اطالعاتي خود در زمينه          .4

   

  زبانهاي كشور و تحرك: 17  ي ماده
  :تواند به كانتونها براي موارد ذيل كمكهاي مالي اعطا كند دولت فدرال مي

  كنند؛ مي زباني خود زندگي  ي رشد و تقويت زبان مادري اشخاصي كه خارج از منطقه    )الف             

  رشد و تقويت دانش زبان رسمي افرادي كه با هيچ يك از زبانهاي رسمي كشور آشنايي ندارند؛    ) ب             

  ؛[4]]مهاجرين و خارجيان[آموزش زبان مادري و فرهنگ كشور متبوع اشخاصي كه زبان آنها جزو زبانهاي رسمي كشور نيست   ) پ            

   

  آموزش بزرگساالن: 18  ي ماده
  .تواند به كانتونها كمكهاي مالي براي رشد و تقويت شناخت زباني بزرگساالن در زبانهاي رسمي ديگر كشور اعطا كند دولت فدرال مي



   

  حمايت از سازمانها: 19  ي ماده
  :به سازمانهاي ذيل كمك مالي اعطا كندتواند  دولت فدرال مي

  دهند؛ زباني سويس گزارش مي  ي خبرگزاريهايي كه اهميت سراسري دارند و در مورد چهار منطقه   ) الف             

شوند،  اني باعث تقويت تفاهم ميزب  ي سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي كه اهميت سراسري دارند و با فعاليتهاي خود در حداقل يك منطقه    ) ب             

  .كنند دهند و نتايج آن را منتشر مي يا كارهاي اساسي براي رشد چندزباني افراد انجام مي

   

  بينايان شنوايان و كم كم: 20  ي ماده
  .دهند مي بينايان را مورد توجه قرار شنوايان و كم كم  ي ادارات دولتي هنگام ارتباط با مردم مسائل ويژه               .1

  :معلولين  ي تواند در تكميل خدمات بيمه دولت فدرال مي               .2

شنوايان را در زبانهاي صدادار و ناشنوايان و براي رشد و تقويت  اقدامات كانتونها جهت رشد و تقويت آموزش تحصيلي و شغلي كم   ) الف             

  مالي قرار دهد؛بينايان را مورد حمايت  زبانهاي رسمي كم

شنوايان فعاليت  بينايان و كم امور مربوط به زبان و تفاهم كم  ي سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي را كه اهميت سراسري دارند و در زمينه       )ب             

  .دارند مورد حمايت مالي قرار دهد

   

  نهادي براي رشد چندزباني: 21  ي ماده
  .باشند از نهادي علمي براي تقويت و رشد چند زباني برخوردار مي اًدولتهاي كانتوني مشتركدولت فدرال و         .1

  :اين نهاد وظايف ذيل را برعهده دارد          .2

  :چندزباني  ي تحقيقات كاربردي در زمينهانجام   ) الف            

  ني و شغلي، پياده و همراهي كردن و مورد سنجش قرار دادن آنها؛ف  ي اشكال نو براي تربيت و آموزش چندزبانهخلق     ) ب             

  آوري اطالعات و اسناد در اين زمينه؛ كانوني براي جمع  ي ايجاد و اداره    ) پ             

  باشد؛ چندزباني در جريان مي  ي تحقيقاتي كه در سراسر سويس در زمينههماهنگ كردن    ) ت             

  .درك و تمايل مردم براي چندزبانيتقويت   ) ث             

  .كنند اين نهاد ايجاد مي  ي دولت فدرال و دولتهاي كانتوني يك شوراي مشورتي را براي مشاوره             .3

   

   

  حمايت از كانتونهاي چندزبانه: فصل چهارم
   

   22  ي ماده
  .كنند كمكهاي مالي براي انجام وظايف ويژه به كانتونها اعطا ميي وامهاي مورد موافقت قرار گرفته  دولت در محدوده      .1

  .شوند كانتونهاي برن، فرايبورگ، گراوبوندن و واليس چند زبانه محسوب مي      .2

  :گردند قلمداد مي» وظايف ويژه«وظايف زير بعنوان        .3

  اي كار چندزبانه در ادارات سياسي، دستگاه قضايي و اداري؛وجود آوردن شرايط مناسب و ابزارهاي كمكي الزم بر ) الف               

  .آموزش چندزبانه به زبانهاي اداري كانتون در تمام مراحل تحصيلي   )ب                

   

   

   

  حفظ و رشد زبان و فرهنگ ايتاليايي و رتوروماني: فصل پنجم
   



  23  ي ماده
  :كند، آنهم براي حمايت از موافقت قرار گرفته كمكهاي مالي اعطا مي دولت به كانتونها در چهارچوب وامهاي مورد       .1

  باشند؛ اقداماتي كه معطوف به حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتاليايي و رتوروماني مي   ) الف              

  ايي و رتوروماني را برعهده دارند؛حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتالي  ي سازمانها و نهادهايي كه در چندين منطقه وظيفه    ) ب              

  .زبان سويس فعاليت دارند و رتوروماني  ناشريني كه در مناطق ايتاليايي    ) پ              

  .تواند جهت حفظ و رشد زبان رتوروماني از اقداماتي براي رشد مطبوعات رتوروماني حمايت بعمل آورد دولت فدرال مي     .2

  .باشد ها مي درصد كل هزينه 75رال حداكثر كمكهاي مالي دولت فد     .3

   

   

  اجرا و ارزيابي: فصل ششم
   

  اعطاي كمكهاي مالي  ي نحوه: 24  ي ماده
اين . كند دولت فدرال كمكهاي مالي خود را پس از درخواست كانتون، ارگان و نهاد و سازمان مربوطه است كه اعطا مي          .1 .1

  .مالي باشد  ي بندي شده زمان  ي اطالعاتي در مورد اقدامات در نظر گرفته شده و همچنين يك برنامهدرخواست همچنين بايد حاوي 

اين پيمان در صورت امكان . كند دولت فدرال كمكهاي مالي خود را به شكل انعقاد يك قرارداد يا بصورت حكم اعطا مي          .2 .2

  .شود براي چندين سال منعقد مي

  .ت و شكايات در ارتباط با احكام مربوط به كمكهاي مالي بايد به ارگانهاي دادگاه فدرال ارسال شونداعتراضا           .3 .3

   

  منتفي بودن حمايتهاي مالي چندگانه: 25  ي ماده
  .باشد حمايتهاي مالي چندگانه منتفي مي

   

  گزارش و ارزيابي آن  ي ارائه: 26  ي ماده
  .دهند استفاده از كمكهاي مالي اعطاه شده را به دولت فدرال مي  ي بطور منظم گزارش نحوه كانتونها، سازمانها و نهادها         .1 .1

شده و مؤثر و مفيد بودن اين اقدامات را مورد  دولت مرتب امر صرف كمكهاي اعطا شده براي اهداف و اقدامات تعيين         .2 .2

  .دهد بررسي قرار مي

   

   

  مقررات پاياني: فصل هفتم
   

  فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني: 27  ي ماده
  .گردند اين قانون مشخص مي  ي فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني در ضميمه

   

  رفراندوم و اعتبار قانوني يافتن: 28  ي ماده
  .باشد اين قانون تابع رفراندوم اختياري مي             .1 .1

  جرا بودن اين قانون را شوراي فدرال تعيين خواهد نموداال تاريخ اعتبار قانوني يافتن و الزم         . 2 .2
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 .)م. (استفاده شده است» تواند مي«از فعل كمكي  اًشوند، غالب بدين جهت است كه آنجا كه اقدامات دولت فدرال نام برده مي  [1] 
ين مليتهاي ساكن اين كشور و همچنين بزرگتر  ي نام دارد، چه كه اين ارگان از نمايندگان همه» شوراي فدرال«دولت فدرال اين كشور   ي كابينه   [2] 

  .) م. (گردد احزاب سياسي آن تشكيل مي
صحبت است، مقصود همان » كنفدرال«كنفدراليستي اين كشور ـ از   ي هر آينه در قوانين سويس ـ چون اينجا، به تبعيت از نام رسمي كشور و سابقه  [3] 

  .)م. (باشد است، چه كه اين كشور نه يك كشور كنفدراليستي، بل فدراليستي مي» الفدر«
جانبداران اين بند بر اساس تحقيقات علمي بعمل . نويس، در مورد اين بند نيز در گروه كار توافق كامل وجود نداشت همانند برخي از مفاد اين پيش  [4] 

ي يكي از آيند و در مورد زبان اولية خود شناخت كافي دارند، توانايي بيشتري براي يادگير آمده معتقدند كه مهاجريني كه از كشورهاي ديگر مي

اشخاصي دارند كه بر زبان اولية و   و به همين نسبت هم شرايط بهتري براي جذب و انتگراسيون در جامعة سويس را به نسبت  زبانهاي رسمي سويس

تر از  مدرسه ناموفق آموزان دوزبانه در نشان داده كه دانش) 1997(رومانو مولر . اند مادري خود احاطه ندارند و آموزشهاي الزم را در مورد آن نديده

وي دليل اين امر را از . باشد زباني مي آموزان تك زبانه هسنتد، هر چند كه هوش و قدرت يادگيري آنها به اندازة يا بيشتر از دانش آموزان يك دانش

وه كار دولت فدرال و ايالتها براي رجوع كنيد به گزارش گر. (داند آموزان دوزبانه در زبان اوليه يا مادري آنها مي جمله عدم رشد و آموزش دانش

    )34، زيرنويس19تهية اين قانون، ص 
 
 
   



  
   

    عـلـل، اشـكـال و پـيـامـدهـاي  

  تـبـعـيـض

   [1]نوشتة تيمو ماكونن

  ناصر ايرانپور: لمانيآبرگردان از  
   
   
   

  [2]در مورد ضرورت مبارزة قاطعانه با تبعيض: مقدمه. 1
   

اي كه در آن تبعيض تهديدي جدي براي دمكراسي بشمار مي رود و در تعارض با ارزشهاي بنيادي هر جامعة دمكراتيك و مدرن قرار دارد، جامعه

اند و همة انسانها از حقوق برابر سلسله مراتب خودكامانه و امتيازات ويژه بر اساس معيارهايي چون جنسيت، تعلق قومي و ملك و دارايي برچيده شده

عيت گذشته از آن، ممنو. دمكراسي، بر عكس نظامهاي حكومتي اقتدارگرا، براي همة شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. برخوردار هستند

اي اصل برابري بطور ضمني در ايدة پايه» .همة حقوق بشر به همه تعلق دارد«: آيد عمومي تبعيض يكي از ستون اصول بنيادي حقوق بشر بشمار مي

حقوق  برخورداري از برابري در مقابل قانون و صيانت در برابر تبعيض يك حق انساني جهانشمول است كه در اعالمية جهاني. حقوق بشر نهفته است

  . انداي حقوق بشر گنجانده شدهبشر و همچنين در ميثاقهاي پايه

كند، به نحوي كه هدف ايجاد ممانعت از  ممنوعيت تبعيض همچنين براي كاركرد نظام حقوقي و قانونگرايي در سطح كشوري نيز نقش بنيادي بازي مي

      . كند بيني نمودن آنها را دنبال ميپذير و قابل پيشدف محاسبهكم هگيريهاي خودسرانه و خودكامانة ادارات دولتي و يا دستتصميم

دليل نبود كه اولين توافقات بي. باشد المللي ميشناختي صيانت و حمايت از اقليتهاي ملي، قومي و ديني يكي از وجوه مهم امنيت ملي و بيناز منظر جامعه

المللي را بهبود بخشيدند و موانعي ايجاد نمودند تا اقليتها آنها ثبات بين ;اردادهاي صلح شدندبر سر شيوة برخورد با اقليتها و حقوق آنها بخشي از قر

امروزه محور اصلي تالشها براي تأمين ثبات و امنيت از عرصه و سطح بين. به خاطر رابطة تنگ دولتهاي متبوع خود با دولتهاي همسايه زيان نبينند

اي مطلوب بين ارج از همة بخشهاي جامعه و همچنين تأمين رابطهصيانت و حمايت برابر و هم. شده استالمللي به سطح داخلي كشورها كشيده 

و نه [شوند  امنيت ملي و يكپارچگي كشور نگريسته مي] شرطهاي اوليةو پيش[اجتماعات و گروههاي ملي و قومي داخل آن، پيوسته بعنوان اهداف 

  ]. بر عكس آن

تبعيض به شيوة مستقيمي . شود، بلكه بالطبع همچنين براي شخصي كه مورد تبعيض قرار گرفته است ديدي براي جامعه تلقي ميتبعيض نه تنها بعنوان ته

دهد و عواقب مخرب برجايي  آميز به دو طريق روي ميعملكرد تبعيض. باشد برابر و يا برابري حقوقي انسانها مي» ارزش«نمايانگر عدم قائل شدن 

ي از طريق محروم ساختن انساني از يك حق، از خدمات دولتي و يا از يك شئ و از طرفي ديگر از طريق انكار ارزش برابر از طرف: گذارد مي

تحمل عواقب تبعيض براي شخص . ديدن خودآگاهي و خودارجي و هويت قرباني گردد تواند باعث آسيب اين امر مي. شخص مورد تبعيض با بقيه

گيرد كه خود آنها را برنگزيده و از تغيير آنها  سنگين خواهد بود كه وي غالباً به دليل ويژگيهايي مورد تبعيض قرار ميذيربط مخصوصاً به اين دليل 

گرايي تبعيض از جمله باعث طرد، دوري، انزوا، افراط. تعلق قومي، جنسيت و يا تمايالت ژنتيك جنسي از جملة اين ويژگيها مي باشند; عاجز است

  .گردد اسات و عواطف قربانيان ميديدن احسو آسيب

از يك طرف تعداد علل و موارد . توجه به مبارزة جدي بر عليه تبعيض به دليل ژرفش يافتن درك در مورد ماهيت و علل تبعيض افزايش يافته است اًاخير

يا  [3]»نژاد«در كنار ويژگيهايي چون جنسيت،  المللي، افزايش يافته است و اكنون به رسميت شناخته شدة تبعيض، چه در سطح ملي و چه در عرصة بين

افزون اشكال غيرمستقيم تبعيض نيز به عنوان  از طرفي ديگر همچنين بصورت دم. گيرد تعلق قومي همچنين سن، تمايالت جنسي و معلوليت را نيز دربرمي

اهميت . گردند و به همين دليل هم به سهولت قابل رؤيت و مبارزه نيستند به يك علت معين تبعيض برنمي اًشوند، كه مستقيم به رسميت شناخته مي تبعيض



نهاي هر چه گيرد كه در پي آن انسا شدن سرچشمه مي ، قومي، ديني و زباني امروزه به ويژه از فرآيند جهاني»نژادي«فزايندة مبارزه بر عليه تبعيضات 

   [4].سازد تر مي تر و عاجل آورد و حل تضادها و تنشهاي آنها را به همين دليل ضروري هاي فرهنگي مختلف را گردهم مي بيشتري از حوزه

لذا وجود و اجراي اين چنين قوانيني در سطح ملي و داخلي از . باشد باشد، اگر چه مهمترين آنها نمي ميقوانين يكي از ابزارهاي مهم مبارزه با تبعيض 

كند، چون نه تنها موجبات امنيت و تفاهم حقوقي شهروندان را  نظام حقوقي كشورها در اين ارتباط نقش بنيادي بازي مي. اهميت اساسي برخوردار است

گردد، بلكه همچنين وظيفه دارد، از قربانيان تبعيض از طريق قائل شدن حق اعتراض به احكام  منيت عمومي جامعه نيز ميآورد و باعث تأمين ا فراهم مي

ها، دادستانها و وكال كه با موارد  در اين ارتباط قاضي. قوة مجريه و قضائيه و مقننه و همچنين به كمك اقدامات و ابزارهاي قانوني ديگر حمايت كند

اي براي حل مؤثر مشكالت و مصائب مربوط به تبعيض برعهده دارند، البته اگر نخواهند خود به بخشي از  ر حقوقي دارند، مسؤوليت ويژهتبعيض سروكا

  ].اندكه در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراثيك شده[مشكل تبديل شوند 

اين امر بطور خيلي ويژه همچنين در مورد . بود» وضع موجود«كه راضي به بزرگترين مانعي كه بر سر راه اعتال و بهبود هر وضعيت وجود دارد، اين است 

شود، قبل از هر چيز  لذا آنچه كه مانع جدي بر سر راه تالش براي تحقق و تكامل پيوستة برابري محسوب مي. كند مبارزه با تمام اشكال تبعيض صدق مي

مثالً چون حقوق شهروندي [برابري حقوقي ـ اكنون ديگر بدست آمده يا تحقق يافته است  :اين اعتقاد است كه گويا برابري ـ و يا بهتر است گفته شود

   [5]].همه تضمين گرديده است

   

  اشكال اصلي تبعيض. 2
   

  برداشتهاي متفاوت از برابري و تبعيض   2.1
   

به . خانوادة عدم تبعيض ارتباط تنگاتنگي با ارزشهاي اصلي جامعه دارد آيد كه اصل برابري به همراه اصل هم بخش مقدمه گفته شد، برمي از آنچه در

بيشتر كشورها بطور صريح قيد گرديده است كه برابري بطور كلي و به خصوص در مقابل قانون   برانگيز نيست كه در قانون اساسي همين خاطر تعجب

  . باشد اصل بنيادي نظام حقوقي آن كشورها مييك 

درحاليكه چنين تئوري واحدي نه از منظر فلسفي وجود دارد، نه سياسي و نه . شود كه يك تئوري واحد در مورد اصل برابري وجود دارد تصور مي اًسهو

  : توان سه برداشت متفاوت از برابري را از هم متمايز ساخت بطور كلي مي. حقوقي

  ، )تضمين برابري در ساختار حقوقي و سياسي(برابري رسمي و صوري           -

  برابري در نتيجه و           -

  .برابري فرصتها و امكانات          -

 كند كه كنندة ساختاري و مقرراتي برخوردار است و شيوة برخورد برابر را طلب مي از يك جنبة مكانيسمي و هدايت )formal( برابري رسمي و صوري

. تواند از طريق ممنوع نمودن قاطع تبعيض و يا اجراي اصل برخورد برابر عينيت يابد اين طرح مي. بر طبق آن با آنچه برابر است، بايد برخورد برابر نمود

همه با هم در برابر قانون برابر هستند، «: گويد بوجود بيايد كه مي [6]»يوستيتسياي چشم بسته«تواند توسط  مي برابري رسمي و صورياصل 

  [7]».نظر از اينكه چه جنسيتي و چه قوميتي داشته باشند صرف

يك . براي اين برداشت نتيجه و عواقب يك قانون و مقررة معين اهميت درجه اول دارد. تقسيم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد برابري در نتيجه،

در كادر و  مثالً[پرسنل  باشد كه به موجب آن بايد آحاد همة اقليتهاي قومي و ملي ساكن كشور به نسبت جمعيت خود در اي مي نمونة اين برداشت قاعده

اين اصل . شود بندي در پيش گرفته مي روية سهميه اًبراي دستيابي به اين هدف غالب [8].حضور داشته باشند] دستگاه اداري و مديريت سياسي و كشوري

اي قرار دارد كه در تالش عينيت بخشيدن به برابري  باشد، در تعارض با رويه مي) »دو فاكتو«(شكل به اصطالح بالفعل و عملي كه در پي تحقق برابري به 

 تواند در عمل به ادامة نابرابريها  بر آن است كه برابري و يكساني دقيق و موكد مي برابري در نتيجهبه شيوة صوري و رسمي است، چون اين برداشت

  . بيانجامد

هدف . باشد، در تالش است كه يك راه حل بينابيني بين دو طرح پيش بپيمايد آن طرح و برداشت برابري كه در پي فرصتها و امكانات برابر براي همه مي

سمي و صوري برخورد اين طرح اين است كه براي همة موقعيت و شرايط شروع برابر بوجود بياورد كه البته در ادامه بايد با همه بر طبق معيار برابري ر

برابر و يكسان نمودن نقطة شروع براي گروههاي مختلف مردم نيست، بلكه همچنين از ميان برداشتن پيشداوريها و  اًاصل مساله اينجا صرف. گردد 

   [9].آميز ببار خواهند آورد روندهايي است كه نتايج تبعيض



دهند كه البته به درجة بااليي، از فرهنگهاي هر يك از جوامع  اين ديدگاههاي مختلف در ارتباط با برابري برداشتهاي مختلفي از عدالت را بازتاب مي

ز اين طرحها بيشتر به ارزشهاي غالب در آيد كه اجراي هر كدام معين ا تأكيد كرده است، چنين به نظر مي مارتين مك اونهمانطور كه . گيرند تأثير مي

اين واقعيت كه به دليل عملكردهاي متفاوت دولتي يك درك واحد از برابر وجود ندارد،  [10].جامعه بستگي دارد تا به نتيجة يك منطق معين پيروي شده

ضرورتهاي برآمده از ساختارهاي . المللي جهت صيانت در مقابل تبعيض بوجود نياورده است مانع بزرگي براي پياده نمودن استاندارهاي بيندر گذشته 

ع تبعيض المللي امضاء كنند و از طريق پياده نمودن آنها برابري را رشد دهند و مان اي كشورها را واداشته كه پيمانهاي بين واقعي جوامع، بطور فزاينده

بر عليه اشكال مختلف تبعيض مبارزه  اًبطور كلي تشخيص داده شد كه بهتر است بجاي تالش براي يافتن يك تعريف واحد از برابري، مشترك. گردند

اند و از  فتهتر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراواني يا زدايي كه در بخش سوم اين نوشتار مفصل المللي در بخش تبعيض توافقات بين. شود

  .توان تمام بخشهاي آنها را منسجم و همخوان تلقي نمود شوند، با اين وصف نمي طرف اكثر كشورها به رسميت شناخته مي

   

  تبعيض مستقيم، غير مستقيم، نهادي و اقدامات مثبت    2.2
   

معيني چون مستقيم، غير مستقيم، نهادي، سيستماتيك، فعال، براي اينكه شكل معين تبعيضي كه مورد بحث و نظر است، بهتر نمايان شود، اغلب صفتهاي 

غيرمستقيم و نهادي براي درك بحث اين نوشتار حائز اهميت /به ويژه تمايز بين تبعيض مستقيم. شوند غيرفعال، و همچنين تبعيضِ معكوس بكار برده مي

مختلفي براي اين مفاهيم وجود دارند و نظرية واحدي در ارتباط با قوانين ضد المللي تعاريف  در اينجا بايد گفته شود كه در سطح داخلي و بين. باشد مي

ترين نظريه در خصوص مقررات مربوط به  به آن قدري مشروحتر پرداخته خواهد شد، رايج به همين جهت تعاريفي كه ذيالً. تبعيض وجود ندارد

ممنوعه چون جنسيت، تعلق قومي،  اًباشد كه به يك يا چند دليل قانون ناحقي مي بر طبق آن، تبعيض هر گونه تمايزگذاري به [11].باشد زدايي مي تبعيض

باشند، بلكه اين ممنوعيت تنها شامل تفاوتهايي  البته هر نوع تمايزگذاري بر اساس معيارهاي مذكور ممنوع نمي. دهد و از اين قبيل روي مي» نژادي«

يك نمونة قابل ذكر در اين ارتباط . سازند ميگردد كه براي آنها استدالل منطقي و عاقالنه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق ن مي

گيري از حقوق  شرط ضرور بهره سن در اين مورد به مثابة معياري براي بلوغ چون پيش. باشد محدودسازي سن انتخاباتي براي پارلمانهاي داخلي مي

  .باشد موردي بناحق نمي به همين جهت برخورد نابرابر با اشخاص بر اساس سن الزاماً و در هر. شود سياسي نگريسته مي

اما . ، مليت، دين و غيره روي دهد»نژاد«ممنوع شده چون جنسيت،  اًبه يكي از داليل قانون اًآيد كه مستقيم بشمار مي مستقيمبرخوردنابرابر هنگامي تبعيض 

در اين . آميز به دنبال داشته باشد و عواقب تبعيضطرفانه نتايج  بي اًكند كه در آن يك قانون يا عملكرد ظاهر موقعيتي را تشريح مي غيرمستقيمتبعيض 

 اگر مكانيسم، عملكرد يا تصميمي عمالً  اًصرف. باشد آميز ـ بر عكس اكثر موارد تبعيض مستقيم ـ ضروري نمي حالت اثبات نيات و مقاصد تبعيض

براي نمونه ممكن است داليلي . ض را مدلل ساختزيانهايي براي يك گروه معين به دنبال داشته باشد، كافي است كه گمان موجود بودن تبعي

آميز آورده  تبعيض بعنوان داليل اثباتي براي درستي يك مقررة حاصالً  )Proportionateness(   الظاهر عيني و عقلي و منطبق بر اصل تناسب علي

شرط  غيرمستقيم آگهي مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پيشيك مثال نمادين براي تبعيض ... شوند و مثالً ادعا شود كه اين شرايط براي همه برابر است

شود، درحاليكه براي انجام وظايف محوله و  اعالم مي] »دين و مذهب رسمي كشور«يا داشتن [تصدي يك سمت و استخدام اشراف كامل به زبان رسمي 

گردد كه يك بخش بسيار بزرگ از متقاضيان  طي موجب اين ميهمچون شر. ضروري نباشد] يا تعلق به اين مذهب و يا دين[مربوطه دانستن اين زبان 

، از استخدام و گرفتن شغل ] نيستند» مذهب و دين رسمي كشور«و يا از پيروان [شان زبان رسمي كشور نيست  واجد شرايط و كارآمد كه زبان مادري

  . اعالن و آگهي شده محروم شوند

ها و عملكردهاي مؤسسات، شركتهاي  تبعيض نهادي به رويه. شود نيز بكار برده مي» تبعيض نهادي« در كنار تبعيض مستقيم و غيرمستقيم اغلب مفهوم

در مواردي . آيند آميز بوجود مي تبعيضات نهادي حتي ممكن است بدون مقاصد تبعيض. گردد دولتي و غيردولتي و همچنين به ساختار خود جامعه برمي

يك نمونة معروف چنين تبعيضي نظام آپارتايد . شود سخن گفته مي» تبعيض نهادينه شده«شوند، از  انه دنبال ميآميز آگاه كه با آن مقاصد و نيات تبعيض

  .افريقاي جنوبي بود

معروف شده » اقدامات مثبت«كه در اروپا همچنين به ] هاي گذشته عدالتي به مفهوم جبران بي[» affirmative actions«طرح و نظرية به اصطالح 

شوند كه هدف ايجاد ممانعت از بوجود آمدن يا هدف  شود، به اقدامات مشخصي گفته مي ناميده مي» تبعيض مثبت«به شيوة نامناسب  اًو گاه [12]است

در پي برقراري » اقدامات مثبت«بدين ترتيب . كنند ي، ديني و غيره را دنبال ميبرطرف نمودن نابرابريها و تبعيضات ناشي از ويژگيهاي جنسي، قوم

مشخص شده  اًباشند و از اين نظر ممنوعيت تمايز قائل شدن بين افراد بر اساس ويژگيهاي قانون مي) عملي و نه صرفاً صوري و رسمي(» دوفاكتو«مساوات 



بعنوان دليل برحق بودن اين تمايزگذاري و اولويت بخشيدن به  »برابري در نتيجه«هدف دستيابي به از اين لحاظ . گيرند زنند و در نظر نمي را دور مي

  [13].شود هاي تاكنون مورد تبعيض قرار گرفته به رسميت شناخته ميگروه

   

                       »نگرانه نگرش پروسه«و  »نگرانه نگرش واقعه«   2.3
   

آيد، درحاليكه مطالب پيشگفته در مورد تبعيض غير  از مقاصد منفي بوجود مي شود كه معموالً اي نگريسته مي اي نادر و يگانه چون حادثه اًتبعيض غالب

ها و  در پروسه اًمنشأ تبعيض غالب. رود اي است كه از اعمال و جريانات تكي، مجزا و مستقل از هم فراتر مي مستقيم و نهادي نشان دادند كه تبعيض پديده

در قوانين كيفري يك درك رسمي و صوري از  اًخاص. كنند آميزي را دنبال نمي نيات تبعيض اًساختارهاي مؤسسات و نهادهايي نهفته است كه الزام

نگرش » «نگرانه نگرش واقعه«ن برخي از كارشناسان به جاي اي [14].كند، طوريكه كل توجه روي اعمال تكي متمركز است تبعيض كاربرد پيدا مي

اين ديدگاه بر  [15].شناختي نگريسته شود كنند كه بر طبق آن بايد به پديدة تبعيض در يك فرآيند تاريخي، اجتماعي يا جامعه را پيشنهاد مي» نگرانه پروسه

دهد كه در آن گروههاي مشخصي از مردم بر خالف بقية جامعه مورد آسيب قرار گرفته، محروم و زيردست  بعيض روندي را نشان ميآن است كه ت

  .گردند پايه قلمداد مي اند و به همين جهت دونگردانيده شده

البته مجموع اين اعمال است كه . گيرند ز قرار ميآمي كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهاي طردآميز و تبعيض قربانيان تبعيضات اغلب تجربه مي

اي و يا بطور عمومي در ارتباط با دستيابي  شود، چه كه تبعيض تنها در جاهاي مختلف چون محل كار، در بازار خانة اجاره تهديدي جدي محسوب مي

، تهديد و يا اجراي  ناپذير چون اهانت طريق رفتارهاي تساهلدهد، بلكه اين رويه در بيشتر موارد از  به كاالها و خدمات دولتي و غيردولتي روي نمي

هاي ديگر زندگي را نيز به دنبال  نتيجه اينكه تبعيض در يك بخش و حوزة زندگي، تبعيض در بخشها و حوزه. كند خشونت و زور نيز نمود پيدا مي

باشد، اما  هاي قضايي در دادگاهها برخورد درستي مي نات و دادرسيخواهد داشت، لذا بدون شك رؤيت و بررسي موارد معين و تكي در ارتباط با جريا

به همين جهت هم است كه . بافت سياسي ـ اجتماعي جامعه اشتباه واضح خواهد بود نگرش جامع به تبعيض بر اساس موارد تكي و بدون عنايت به بستر و 

وح مختلف و ممانعت و يا جبران و برطرف نمودن زيانهاي ناشي از آن ضرورت ها و اقدامات سياسي وسيعي جهت مبارزه بر عليه تبعيض در سط برنامه

  . كند بنيادي و عاجل پيدا مي

   
   

                داليل تبعيض    2.4

   

داليل مختلف  قوانين و سياست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را به. تواند تمام آن ويژگيهايي باشد كه انسان از آن برخوردار است دليل تبعيض مي

در اين . كنند امروزه نيز تفاوتهايي از لحاظ تجاربي وجود دارند كه گروههاي خاصي از مردم در كشورهاي مختلف كسب مي. سازند تبعيض معطوف مي

اي حقوقي بسياري از در نظامه. تك داليل تبعيض را نشان داد المللي سير زماني شناسايي تك توان چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين ارتباط مي

و تبعيض قومي بوده » نژادي«، تبعيض )مقابله با عدم برابري زنان و مردان(كشورها بيشترين حساسيتها و بيشترين تالشها معطوف به مقابله با تبعيض جنسي 

توجه قرار گرفتند و در برخي از  است و داليل ديگر تبعيض چون معلوليت و سمتگيريهاي ژنتيكي جنسي بسيار ديرتر به مثابة منشاء تبعيض مورد

الملل منشور سازمان ملل كه  در بخش حقوق بين. شود اند و به همين دليل هم با آن مبارزه نمي كشورها حتي همين امروز هم مورد شناسايي قرار نگرفته

المللي جهت رشد و  دستيابي به همكاري بين[...] «ان ملل دارد كه يكي از اهداف سازم آيد، اعالم مي المللي بشمار مي هاي نظام حقوقي بين يكي از استوانه

ش شمار [16]».باشد ، جنسي، زباني و ديني مي»نژادي«شكوفايي احترام به حقوق بشر و براي آزاديهاي بنيادي براي همه بدون عنايت به تفاوتهاي 

اي اتحادية اروپا كه در سال در مقابل، منشور حقوق پايه. باشد وار مي ممنوعيتهاي تبعيض كه در اين مورد معين شامل چهار ويژگي شده است، تنها نمونه

هاي ژنتيكي،  ژگيتبعيضات، به ويژه بخاطر جنسيت، نژاد، رنگ پوست، قوميت، پايگاه اجتماعي و طبقاتي، وي«دارد كه  پذيرفته شد، اعالم مي 2000

[...] بيني، اعتقادات سياسي و غيره، تعلق داشتن به يك اقليت ملي، تملك و بنيه مالي، تولد، معلوليت يا سمتگيري جنسي،  زبان، دين و هر نوع جهان

چون جنسيت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومي و اجتماعي، مالكيت، زبان، دين، » سنتي«تبعيض به داليل  اًبنابراين اعالمية مزبور صرف [17].باشند ممنوع مي

سازد، بلكه همچنين تبعيض بخاطر ويژگيهايي چون معلوليت، سن و تمايالت ژنتيكي جنسي كه به تازگيها  اعتقادات سياسي و از اين قبيل را ممنوع نمي

هايي  داليل و ويژگي«تواند بر طبق عبارت  عالوه بر اين، ليست ممنوعيتهاي نامبرده مي. اند عنوان داليل و منشاء تبعيض مورد شناسايي قرار گرفتهبه 

                .ادامه يابد و ممنوعيت تبعيض شامل داليل و موارد ديگر نيز گردد» ...چون



و همچنين قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك ديد وسيعي از صيانت و حمايت  [18]هاي حقوق بشر و اعالميهها  شود كه توافقنامه بطور كلي مشاهده مي

  . [...] كنند در مقابل ممنوعيت ارائه و به نُرم تبديل مي

اين گروهها از جمله زنان، اشخاص از . گيرند ا گروههاي مرئي و قابل رؤيت هستند كه مورد تبعيض مستقيم قرار مياقليتها ي اًدر زندگي واقعي، مخصوص

گيرند، چنانچه نمايان گردد  اعضاي گروههاي ديگر نيز در معرض تبعيض قرار مي. باشند لحاظ رواني و جسمي معلول و همچنين آحاد اقليتهاي قومي مي

. شود كه آنها تعلق خود به اين گروهها و اقليتها را كتمان و انكار كنند نگراني از تبعيضات و عواقب آن باعث مي. ها هستندكه آنها جزو اين گروه

اند كه در مورد آنها گمان رفته كه آنها از يك ويژگي خاصي برخوردار هستند،  همچنين ديده شده كه افرادي به دليلي مورد تبعيض قرار گرفته

  .نكه اين گمان درست بوده يا اشتباهنظر از اي صرف

   
  علل چندگانه ـ تبعيض چندگانه   2.5

   
ترين فرآيند در بخش حقوق  تازه. يابد تبعيض چون سن، معلوليت و سمتگيري جنسي پايان نمي» جديد«سير شناسايي داليل تبعيض با داليل به اصطالح 

باشند كه  اين دو نظريه بازتاب اين واقعيت مي. باشد مي» تبعيض تداخلي«و » تبعيض چندگانه«و سياست مربوط به مقابله با تبعيضات، طرح شدن نظرية 

توانند در موقعيت  اين تبعيضات مي. گيرند شخص يا گروههايي از مردم ممكن است به داليل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفي مورد ستم قرار 

 توانند مثالً اين موارد مي  [19]).تبعيض چندگانه(گردند  از هم عمل كنند، اما در نتيجه مضاعف  و يا مستقل) تبعيض تداخلي(خاصي با هم عمل كنند 

، ]اين شخص همزمان كُرد باشد و سني و مهابادي در ايران اسالمي مثالً[زماني بوجود بيايندكه طرف زن باشد و به يك اقليت قومي تعلق داشته باشد 

  .گرا باشد و از اين قبيل جنس يك سياه افريقاي معلول باشد، يك معلول هم

گروهي زماني رويي تبعيض برون. گروهي را از هم متمايز نمودگروهي و تبعيض برونتوان تبعيض درون تر تبعيض چندگانه و تداخلي مي با بررسي دقيق

گردد كه در آنها  گروهي به موقعيتهاي برميگيرند، درحاليكه تبعيض درون افراد گروهي بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعيض قرار  دهد كه مي

  . گيرد شخص در چارچوب داخلي خود گروه به دليل برخورداري از ويژگيهاي معيني تحت تبعيض قرار مي

شوند، براي قرباني ـ به ويژه به  جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودي اعمال مي هضم و فهم عواقب تبعيضات تداخلي و چندگانه كه از

به همين خاطر بايد به اشخاصي كه در چنين وضعيتي قرار دارند، بطور ويژه توجه نمود و بايد . بسيار سخت و دشوار خواهد بود اًسبب تعداد موارد ـ غالب

توانند براي اشخاص ذيربط عواقب بسيار منفي به دنبال  تبعيضات در داخل گروه خودي مي اًمخصوص. قرار دادآنها را مورد دفاع و حمايت بيشتري 

دهد كه شخص مورد تبعيض قرار گرفته  داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدين جهت عدم قائل شدن ارزش برابر از طرف اشخاصي روي مي

امتناع از به رسميت شناختن برابر فرد از . تر خواهد بود و به همين دليل هضم و پذيرش آن براي وي بسيار سنگين بيشترين نزديكي عاطفي را با آنها دارد

يك گروه مذهبي يا قومي با  آيد كه مثالً چنين وضعيتي زماني بوجود مي. رساند سوي گروه خودي آسيب زيادي به هويت شخص مربوطه مي

تواند در داخل هر گروهي روي دهد، حتي در آنهايي كه خود در معرض  تبعيض دروني مي. ي زن و مرد را نپذيردجنسگرايي مقابله كند و يا برابر هم

باشند نيز نسبت به اشكال  آميز مي دهد كه حتي برخي از گروههايي كه خود قرباني رفتارها و اعمال تبعيض متأسفانه تجربه نشان مي. تبعيض قرار دارند

     [20].شوند حساس و متوجه نمي] مثالً در داخل جامعة خارجيان و مهاجرين[وه خود ديگر تبعيض در داخل گر

   

  هاي نمادين تبعيض نمونه   2.6
               

محتاط بود، آنهم به اين دليل كه اطالعات قابل اطميناني در ارتباط با اشكال تيپيك ها و موارد نمادين تبعيض بايد  به ويژه در ارتباط با ترسيم نمونه

هاي گزارش شدة تبعيض را نشان  ها و جريانات دادگاهها يا شكايات در پليس تنها نمونه تبعيض در دست نيست، چون آمارهاي مربوظ به دادرسي

باشد، نيز منبع اطالعاتي قابل اعتمادي در اين  تك موارد آشكار شدة تبعيض مي وع تكآمار قربانيان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و ن. دهند مي

   [21].اند دانند كه مورد تبعيض قرار گرفته باشد، چون تعداد زيادي از قربانيان تبعيض خود نمي ارتباط نمي

اي و  اي كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملي، زيرملي و منطقه زدايانه اكثر كشورهاي عضو اتحادية اروپا در حال حاضر در كنار موازين تبعيضدر 

توانند  نمي اًعتعالوه بر اين نبايد فراموش كرد كه قوانين طبي. شوند، هنوز احكام قضايي كافي و واضحي در اين ارتباط وجود ندارند المللي اجرا مي بين

هاي كاربرد ممنوعيتهاي قانوني  همچنين نبايد از نظر دور داشت كه حوزه. كنند تمام موقعيتهايي را دربرگيرند كه در آنها اشخاص احساس تبعيض مي

 مثالً(هاي كار، اشتغال  ر كنار حوزهبراي نمونه موازين ضدتبعيض اتحادية اروپا د. تبعيض بسته به علت هر تبعيض معين از امكانات برابر برخوردار نيستند



همچنين تأمين و امنيت اجتماعي و خدمات بهزيستي و درماني و دستيابي به ) هاي آموزش فني، شرايط كار و غيره دسترستي به بازار كار و اشتغال، دوره

عدالتي و تبعيض  هاي ديگر بي ه هر چند به علل و سرچشمهطلبان اما برخالف اين موازين ضدتبعيض، موازين برابري. گيرد كاالها و خدمات را نيز دربرمي

بنابراين . شود هاي كاريابي را شامل مي هاي كار و دوره كند، اما در اصل تنها حوزه بيني، معلوليت، سن، سمتگيري جنسي اشاره مي چون دين، جهان

  . حوزة كاربرد هر يك از موازين ضدتبعيض بسته به دليل و علل آن متفاوت است

تواند  همچنين امتناع از انجام عملي مي. گيري يابي و تصميم جمله در پروسة تصميم ممكن است تبعيض در جريانات و روندهاي مختلفي ديده شود، من

ر قصو  كند كه از انجام يك عمل ضروري عامدانه به سبب يكي از علل برشمردة تبعيض اين امر از طرفي زماني صدق مي. يك شكل از تبعيض باشد

      .آميز گردد تواند موجب عواقب تبعيض غيرعامدانه نيز مي از طرفي ديگر كوتاهي. شود

   

  هاي اصلي تبعيض منشاء و ريشه. 3
   

هر چند . هاي مختلف تبعيض نيز نظري بيافكنيم رسدكه اكنون به علل و سبب پس از بررسي اشكال مختلف تبعيض در صفحات پيش ضروري به نظر مي

دهند، با اين وصف به وضوعي قابل مالحظه  علوم مختلف اجتماعي اطالعات شفافي در مورد فاكتورهاي بوجودآورندة تبعيض به دست نميكه تا امروز 

  .گردند هاي نهان معيني منجر به تبعيض غيرعمدي مي كنند و همچنين پروسه است كه پيشداوريها در ارتباط با تبعيضِ هدفمند نقش مهمي را ايفا مي

   
  تبعيضات، گرايشات، رفتارها   3.1

   
  پيشداوري مشكلي است كه هر كسي برايش يك تئوري دارد، «

  » .اما هيچ كس راه حلي ندارد
  [22]ماكس هوركهايمر

با عدم يا كمبود آگاهي و  اًآنها غالب. گردند افراد در مورد يك شخص يا گروه معين برميگيري نظرات ناعادالنه يا نافكورانة  پييشداوريها به شكل

بر گمانها  اًهاي خود را اكثر در مواردي كه يك شخص آگاهي كافي در مورد يك وضعيت معين ندارد، نظرات و ارزيابي. اطالعات درست درپيوندند

يك نمونة . توان پيشداوري ناميد تصورات و احساسات غيرمنصفانه و ناانديشمندانه بنا شده باشد، ميديدي را كه بر . سازد يا احساسات منفي استوار مي

موجود درجامعه و با قضاوتهاي  )Stereotypen(هاي  پيشداوريها پيوند تنگاتنگي با كليشه. دادن و حكم كلي صادر كردن است چنين رفتاري تعميم

هاي تاريخي، سياسي و  به همين جهت بايد براي فهم واقعي پيشداوريها در يك جامعة معين جنبه. ندارزشي در مورد اعضاي يك گروه معين دار

   [23].اقتصادي و نيز ساختارهاي اجتماعي و طبقاتي آن جامعه نيز درنظر گرفته شوند

معروفترين استدالل از اين دسته متعلق به . شوند گيرد كه آنها به خصائل و سرشتهاي معيني نسبت داده مي ا بدين گونه صورت ميتوضيح پيشداوريه

ها كه در آنها تربيت مفرط و خشك اخالقي حكمفرماست، منجر به رفتارهاي  بر طبق نظرية وي مدلهاي معيني از خانواده. باشد مي تئودور آدورنو

اي خواهد  كارانه و استنكاف عمومي در مقابل اقليتها و گروههاي حاشيه مطيعانه دربرابر اقتدارها و همچنين منجر به رفتارهاي اجتماعي محافظهآميز  اغراق

ين كند؛ با اين وصف ا يك نقش مهمي در ارتباط با تفكر پيشداورانه بازي مي اًالبته هر چند مشخص شده كه يك چنين زمينة خانوادگي واقع. شد

كنند و فرآيندهاي شخصيتي و تربيتي  باشند كه به ميزان بااليي كميت و كيفيت پيشداوريها در گروهها و جوامع معين را تعيين مي نرمهاي اجتماعي مي

اي بر ما در  ندهكن مدلهاي رفتاري انسانها و روابط و برخوردهاي جامعة ما با گروهها و جوامع ديگر تأثيرات تعيين. فردي اشخاص نقش كمتري دارند

   [24].گذارند گيري نظراتمان در مورد انسانهاي ديگر مي ارتباط با شكل

مكن بعنوان يك شكل از نگرش يا توان پيشداوري را به بهترين شيوة م دانشمندان و كارشناسان از يك لحاظ نظر واحدي در مورد اينكه چگونه مي

هاي موجود در جامعه،  تري ترسيم شود و پيوستگي كليشه شود پيدايش پيشداوريها به صورت زنده تالش مي ذيالً [25].موضع تشريح نمود، ندارند

  :ن تماس و ارتباط بين گروههاي معين توضيح داده شوداحساسات فردي منفي و فقدا
   
   

 (social distance) فاصلة اجتماعي 

به اين مفهوم است كه شخصي كه عمل 

دهد، با  آميز از آن رويي مي تبعيض



آيد كه  سخن به ميان مي اجتماعيفاصلة البته همچنين زماني از . گيرد، آشنايي و ارتباط ندارد اعضاي گروهي كه از طرف وي مورد تبعيض قرار مي

مؤلفة ( فاصلة اجتماعيو ) مؤلفة عاطفي( احساسات منفي، )مؤلفة معرفتي( هاي منفي كليشه. گروهي به مثابة گروه به درجة معيني در جامعه طرد گردد

ك از فاكتورهاي برشمرده از مورد به مورد و اهميت هر ي. شوند همديگر را تقويت نموده و باعث رفتارهاي مبتني بر پيشداوري مي) رفتاري يا واقعي

شوند و اين امتناع  مي) گيري پرهيز از ارتباط(باشند كه باني فاصلة اجتماعي  البته در بيشتر موارد احساسات منفي مي. بسته به دليل تبعيض متفاوت است

براي اين برخورد و » بر حق«كند و اين نيز خود بعنوان استدالل  م ميهاي منفيِ بوجودآمده در جامعه فراه ودوري فضاي الزم را براي پابرجاماندن كليشه

               .شود موضع منفي بكار برده مي

آناني كه در  اًمخصوص(اند كه رابطة مثبتي بين نگرش مثبت از طرفي و تعداد و كيفيت تماسهاي داوطلبانه  تحقيقات روانشناسي اجتماعي نشان داده 

دهند، بلكه  البته همة تماسها پيشداوريها را كاهش نمي [26].بين آحاد گروههاي قومي مختلف از طرفي ديگر وجود دارد) شوند مياوقات فراغت گرفته 

ين برخوردار باشند و از لحاط تعداد و نوع خود، يك رابطة پايدار همانند را تنها آنهايي تأثيرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از يك استمرار مع

  [27].اي در كاهش اشكال برشمردة پيشداوري دارند كننده حمايتهاي اجتماعي و نهادييِ چنين مالقاتهايي نقش تعيين. ممكن سازند

نگرانه،  تركيبي از يك ديد بسيار ساده گردند، تصوراتي كه معموالً به تصورات ذهني در مورد اعضاي يك گروه معين برمي )Stereotypen( ها كليشه

آن نتيجه گرفته  از. آيند بوجود مي» بخشي فرا عاميت«به ويژه از پديدة  ها كليشه. باشند نگرانه مي داوري و از يك قضاوت بسيار سطحي از يك پيش

 ها كليشهمنشاء . اي دارند كنند و خصوصيات يگانه رود كه تمام اعضاي يك گروه همانند هستند، يكسان عمل مي تصور مي اًسهو اًشود كه غالب مي

. كنند ك محيط زندگي ميدر ي اًتواند خود فرهنگ جامعه و يا تمايزات فرهنگي و اقتصادي ـ اجتماعيِ عيني بين گروههاي معيني باشد كه مشترك مي

آيند، بوجود  كه از تمايزگذاري قاطعانه بين گروهها و انسانها بدست مي) مبتني بر شناخت(توانند از موضع يا ديدگاه معرفتي  همچنين مي ها كليشه

   [28].بيايند

بسيار ) تبعيض مثالً(و رفتار ) پيشداوري مثالً(رابطة بين موضع . شوند هايي غيرعقالني و غيراخالقي نگريسته نمي هميشه چون پديده ها كليشهامروزه به 

من باب مثال، از . اند اين شناخت باشد كه يك رابطة علتي بين موضع و رفتار وجود داردتو در حال نقطة عزيمت مي [29].باشد پيچيده و بغرنج مي

از يك عمل مشخص يك پيشداوري را استنتاج  اًتوان، برعكس آن، الزام اما نمي. آيد آميز بوجود مي پيشداوريها اغلب يك گرايش كلي به رفتار تبعيض

برخي از مردم ممكن است پيشداوري داشته باشند، اما با اين . لذا نبايد بطور صددرصدي يك رابطة الزامي بين موضع و رفتار را تصور نمود [30].نمود

خيلي چيزها در . ر مورد اين اعمال خود آگاه باشندآميز دارند، بدون اينكه بطور واقعي د و همينطور برخي، رفتارهاي تبعيض. كنند وصف منصفانه عمل 

» هاي هزينه«شوند،  شوند و كداميك بعنوان غيرقابل قبول ارزيابي مي اين رابطه بستگي به اين دارد كه چه اشكالي از تبعيض در جامعه پذيرفته مي

را » نقش مراقب«د و اينكه آيا اشخاص ديگري نيز حضور دارند كه كدامها هستن) پيامدهاي قانوني و يا محكوميت اجتماعي مثالً(آميز  رفتارهاي تبعيض

  . برعهده داشته باشند

ها از طرفي و رفتارهاي  البته در يك سطح بسيار كلي مشخص گرديده كه يك رابطة مثبت بين مواضع و ديدگاههاي مبتني بر پيشداوريها و كليشه

آن هنگام كه مدلهاي رفتاري معيني چون فاصلة اجتماعي  معكوس هم مشاهده شده است، مثالً اين رابطه بطور. آميز از طرفي ديگر وجود دارد تبعيض

  [31].دهند پيدايش پيشداوريها را زير تأثير خود قرار مي

آورند و براي نمونه  يا ممنوعه تأثيرات و نتايج مشابهي را بهمراه خود مي» شده تحميل«دهند كه اعمال  هايي در دست است كه نشان مي همچنين داده

گردد،  مي آميزش توسط موازين و مقررات قانوني محدود اين به اين معني است كه شخصي كه رفتارهاي تبعيض. شوند منجر به تغيير ديدگاه و موضع مي

تواند به تنهايي يك راه حل قطعي براي مشكل پيشداوريها و  يك چنين وضعيتي البته نمي. يابد اش هم در طول زمان منطبق با آن تغيير مي ديدگاه شخصي

ها و  حو مؤثر انگيزهباشند كه هدف م اي نيز ضروري مي ستيز، اقدامات آگاهگرانه لذا عالوه بر تصويب و كاربرد مقررات تبعيض. ها باشد كليشه

  . باشند آميز مي كنند كه زيربناي رفتارهاي تبعيض ديدگاههايي را دنبال مي

   

                     ، تبعيض جنسي و اشكال ديگر تبعيض»نژادي«تبعيض    3.2
   

تواند خود را همچنين به  ط داشته باشد، ميچنانچه پيشداوري از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادي بر انديشة يك شخص معين تسل

   [32].و غيره نيز بروز دهد) بازستيزي جنس هم(، هوموفوبيا )گرايي جنس(، سكسيسم )نژادباوري/نژادپرستي(اشكال راسيسم 

شود كه بر پاية تصوري استوار است كه بر آن است  به ايدئولوژي، ساختار فكري و يا به كرداري گفته مي) »نژادي«تبعيض /پرستي»نژاد«( راسيسم

» نژادي«بر طبق اين درك، اين تمايزات . باشند هاي مادرزادي و ارثي از هم متمايز مي و فرهنگهاي متفاوتي وجود دارند كه به دليل ويژگي» نژادها«



هاست ثابت كرده است كه هيچ  و اين درحاليست كه علم دهه [33].گيرند ها، خصائل و همچنين تفاوتهاي فيزيكي را نيز دربرميهمچنين تفاوت در ژن

ايدئولوژيهاي نژادگرايانه در زمانهاي اخير بطور . بندي نمود متفاوتي تقسيم و دسته »نژادهاي«معيار با اهميتي وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به 

توان گفت كه اين تفاوتها بعنوان  در كل مي. اي درصدد برآمدند، تفاوتهاي فرهنگي را بعنوان تمايزات بيولوژيك معرفي و مورد تأكيد قرار دهند فزاينده

زمينة  پيش. گردند آنها براي جدايي مطرح و برجسته مي» نياز طبيعي«ي غيرقابل عبور بين گروههاي انساني و دليلي براي به اصطالح ضرورت ايجاد مرزها

» نژادهاي«باشد و مقصود از آن روندي است كه در طي آن خود انسانها شروع خواهند كرد، خود را اعضاي  مي» نژادگرايي«  ايدئولوژي راسيسم

» فوبيا اسالم«اصطالح . گردد هم به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي در حق يهوديان يا در مقابل يهوديسم برميستيزي  صهيونيسم. متفاوتي بدانند

شود كه هواداران انديشة اسالمي  نيز به تازگي به يك مفهوم پركاربرد تبديل شده است و به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي اطالق مي) ستيزي اسالم(

  . ر دارنددر معرض آنها قرا

ها و قالبها و تصوراتي از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان بر اساس تفاوتهاي  شود كه بر كليشه به ايدئولوژي يا رفتاري گفته مي) گرايي جنس( سكسيسم

» هوموفوبيا«. گردد الرانه برميبه ميراث سركوب زنان در فرهنگهاي مردسا اًپردازيها و قالبهاي فكري غالب يك نوع از اين كليشه. جنسي آنها استوار است

  .شود گرا گفته مي آميز در قبال انسانهاي زن و مرد همجنس به هراس يا نفرت و همچنين به اعمال تبعيض

تهاي قومي گرايان، عليه اقلي بر عليه جوانان هستند يا سالمندان، عليه معلولين هستند يا همجنس اًداوري ـ هم آنهايي كه مستقيم همة اَشكال تبعيض و پيش

هر چند ممكن است كه شكل بروز بيروني آن در گروههاي . پردازي كليشه: ستيزانه هستند يا ضد مردان ـ يك منشاء مشترك دارند هستند يا مذهبي، زن

  . ارندگذ شوند و اصل بنيادي برابري را زير پا مي مختلف متفاوت باشد، اما همة آنها در انتها ارزشهاي برابر انسانها را منكر مي

   

     اَشكال غيرعامدانة تبعيض و علل آنها   3.3
   

تفاوتي در مقابل  دهد، بلكه قبل از هر چيز نتيجة بي يك بخش قابل مالحظه از تبعيضات در عصر ما به دليل نيات و اعتقادات بد نيست كه رويي مي

اين . باشند واقع بر اين امر واقف نيستند كه اعمال معيني يك شكل از تبعيض ميخيلي از انسانها بسياري از م. باشد تأثيرات و عواقب رفتارها و اهمالها مي

ها و فاكتورهايي چون رسوم  توانند به اين دليل رويي دهند كه خيلي از مردم برخورد القيدانه و فاقد ترديد و تعمق الزم با كليشه تبعيضات ناآگاهانه مي

) اين نوشتار 2.2بخش (اين پديده در ارتباط تنگاتنگي با طرح و نظرية تبعيض باواسطه . سمي و دولتي دارندترديدناپذير نهادهاي ر اًسنتي يا اعمال ظاهر

  .دارد

تأثيرات و پيامدهاي همة اعمال و اهماالت از زاوية ديد و منافع » تبعيض غيرعامدانه«و » تبعيض غيرمستقيم«هاي  به همين جهت بايد بر اساس نظريه

اين دو نظريه، عالوه بر اين، بر ضرورت بازبيني و بررسي مجدد همة . در معرض تبعيض و تهديد قرار دارند، در نظر گرفته شوندگروههاي مختلفي كه 

  .آميز دارند يا نه كنند، تا ديده شود كه آيا آنها تأثيرات تبعيض اعمال تأكيد مي



   

 عواقب اصلي تبعيض   .4

   
  استراتژيهاي رويارويي با تبعيض    4.1

   
  .باشد ارج بودن وي مي آور متفاوت بودن و كم راند و براي قرباني بوضوح پيام تبعيض از طرد و همچنين از كاهش شأن و پايه انساني و حقوقي سخن مي

 [34].كنند هيز كنند كه هر چه سريعتر با آن كنار بيايند و از شكايت و اعتراض پر به دليل همين خصلت تحقيرآميز تبعيض است كه قربانيان تالش مي

تبعيض «اند، چون  تأثيرات تحقيرآميز تبعيضات را بر روي انسانهاي تحت ستم قرار گرفته به اثبات رسانده» نژادي«تحقيقات علمي در زمينة تبعيض 

مضاف بر اين، مشخص شده كه . ديده دارند مستقيم بر روي وضعيت رواني شخص تحت ستم قرار گرفته و تبعيض و راسيسم در كل تأثيري» نژادگرايانه

هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود كه اين  [35].كنند ها و عوارضي را كه در ارتباط با ترس و افسردگي قرار دارند، تقويت مي تجاربي اين چنيني نشانه

  . كنند گيريها در ارتباط با داليل ديگر تبعيض نيز صدق نمينتيجه

العمل به آن اغلب نوعي استراتژي بوجود  بسياري از قربانيان در عكس. كنند هاي مختلفي با تجربة منفي تبعيض برخورد مي قربانيان تبعيض به شيوه

ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ رويداد را يا  اًاكثراً اين طيف از قربانيان، نتيجت. توان آن را انكار تبعيض ناميد كنند كه مي اي برخورد مي برخي به شيوه. آورند مي

كنند و  بعيض سرزنش مينگرند و به همين جهت خود را به خاطر اين ت كنند و يا به تبعيض به عنوان امري برحق مي بعنوان شكلي از تبعيض برداشت نمي

  . آميز را تبعيض نه عمل

كند، از حالتهايي پرهيز كند كه ممكن  تالش مي» داوطلبانه«باشد، به اين مفهوم كه خود شخص  يكي ديگر از استراتژيهاي معمول، دوري از تبعيض مي

 اًجود آمدن بسياري از وضعيتهايي را گرفت كه در آنها غالبتوان جلو بو از طريق اين محدوديت خود ساخته مي. است در آنها مورد تبعيض قرار بگيرد

اي براي معضل تبعيض نيست، چون كاهش روابط اجتماعي مانع جذب  كننده شناختي راه حل قانع اما اين برخورد از ديد جامعه. آيد تبعيض بوجود مي

  .شود گروههاي مورد تبعيض قرار گرفته در كليت جامعه مي

هاي  كنند جنبه باشد، به اين معني كه اشخاص تالش مي شود، خودانكاري مي ه از اشخاص براي روبروشدن با تبعيض ديده مياي ك آخرين استراتژي

خواهند وجوه  اعضاي يك گروه فرهنگي، قومي يا مذهبي مي  مثالً. دارند، تعديل دهند و يا حتي به كلي كنار بگذارد  معيني از هويت خود را پنهان نگه

برخي اوقات از آحاد گروههاي  نمونة همچون رفتاري مثالً. ويت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثريت جامعه همسان سازندمعيني از ه

ديگر كنند؛ آنها براي اينكه آحاد جامعة اكثريت متوجه نشوند كه آنها از يك گروه قومي و ملي  شود كه در جامعة اكثريت زندگي مي زباني ديده مي

  [...]  [37].كنند به زبان مادري خود پرهيز مي!] به ويژه با فرزندان خود[، از صحبت با ديگران [36]هستند

چنانچه شخصي از . دارند ها و ستمها را پابرجا نگه مي عدالتي سازند و بي گران را برآورده مي تراتژيهاي امتناع و خودانكاري در واقع مقاصد تبعيضاس

ت، چرا كه مند واقعي خواهند داش آميز به مكاني عمومي و رسمي نرود، اين كار همان پيامدي را خواهد داشت كه تبعيضات نظام ترس برخورد تبعيض

اين مساله همچنين زماني اتفاق خواهد افتاد كه شخصي به دليل تجارب . اين شخص در هر دو حالت از خدمات قابل انتظار محروم خواهد شد

اصلي تبعيض حتي اگر اين شخص بخشي از هويت خود را دور بياندازد و يا پنهان نگه دارد، يكي از اهداف . آميز از جايي تقاضاي استخدام نكند تبعيض

  . يعني طرد از دگرديسان برآورد شده است

گيرند و با تجارب منفيِ تبعيض  اي وجود دارند كه يك استراتژي فعال را در پيش مي گيرند، همچنين عده از ميان اشخاصي كه مورد تبعيض قرار مي

مدت  چنانچه با ابزارهاي برحق و مشروع تعقيب شود، طوالني اين استراتژي،. كنند مقابله و براي احقاق حقوق و امنيت حقوقي گروه خودي تالش مي

سازد، نمونة مثبتي براي قربانيان ديگر تبعيض خواهد گرديد و يك نيرو  باشد، چون تبعيض را قابل رؤيت مي بهترين طريقة رويارويي با پديدة تبعيض مي

نهادهاي عمومي و رسمي بايد متضمن اين گردند كه قربانيان تبعيض بتوانند به حقوق  نظام حقوقي و. دهد طلبانه را اشاعه مي و انرژي آزادمنشانه و برابري

  .واقعي خود دست يابند

   
  پيامدهاي درازمدت تبعيض   4.2

   

براي نمونه امتناع از دادن يك شغل يا پرداخت حقوق كمتر ممكن است منجر به اين شود . ها را به دنبال خود دارد عدالتي اي از بي زنجيره اًتبعيض غالب

ي و انسانهاي از لحاظ اجتماع قيمتي سكونت گزينند، جايي كه محتمالً مكان كنند و در منطقة ارزان هاي كوچكتر و ارزانتري نقل كه اشخاص به خانه

. آميز بوجود آورده است كنند و در آن، احساس عمومي نارضايتي و نوميدي يك جو خصومت طبقاتي مورد ستم و تبعيض قرار گرفته زندگي مي



امه داشته ها و تبعيضات در فضا و بعد مكاني و زماني بزرگي اد عدالتي چنانچه روند بي. تبعيضات بطور عموم تمايل به اين دارند، همديگر را تقويت كنند

آميز در مقابل  در قبال يك گروه معين و رفتارهاي تبعيض) ها و پيشداوريها براي مثال كليشه(توان مشاهده نمود كه مواضع و ديدهاي منفي  باشد، مي

  :ه شكل زير نشان دادتوان ب شود، مي نيز ناميده مي» دور باطل«اين ديناميسم و كنش و واكنش را كه . بخشند اعضاي اين گروه همديگر را قوت مي

   

ارتباط سببي بين موضع و تبعيض و رابطة فاصلة اجتماعي و 

شكل . مورد بحث قرار گرفت 3.1ديد شخصي در بخش 

كند و آن رابطة سببي بين  اي به آن اضافه مي فوق بعد تازه

ديدگاه فردي، تبعيض و تفاوتهاي اجتماعي ـ اقتصادي 

به شكافهاي اقتصادي تبعيض در دراز مدت منجر . باشد مي

 اًـ اجتماعي بين گروههاي انساني خواهد شد، مخصوص

اين، اقليتهاي قومي و مذهبي هستند كه در معرض اين 

اي  انهاين تفاوتها و شكافها اكثراً بعنوان نش. البته افكار عمومي در ارتباط با علل واقعي اين تفاوتها غالباً آگاه نيست. ديناميسم و تأثيرگذاري قرار دارند

شود و اين نيز  ها مي و اين خود باعث نيرومندتر شدن كليشه) پديدة متهم كردن قربانيان(شود  ارزش بودن يا اشتباهات خود قربانيان نگريسته مي براي كم

قومي و ملي باعث اين  مضاف بر اين، شكافهاي اجتماعي و اقتصادي بين گروههاي مثالً. اين دور به همين ترتيب ادامه دارد. موجب افزايش تبعيضات

همچنين در . يابد شوند كه فاصلة اجتماعي بين انسانها نيز بزرگتر گردد، چون تعداد تماسهاي داوطلبانه بين انسانهايي متعلق به اين گروهها كاهش مي مي

، چون از ديدگاه روانشناسانه مورد تبعيض قرار اين رابطه اين واقعيت نيز شايستة ذكر است كه يك رابطة معيني بين تبعيض و فاصلة اجتماعي وجود دارد

  . تر است سهل دادن انساني كه غريب است و آشنا نيست، معموالً

   

  نقش قوانين و نظام حقوقي در مبارزه با تبعيضات   .5
   

دهند، بلكه همچنين بازتاب دهندة  را انعكاس مي ترين ارزشهاي جامعه آنها نه تنها بنيادي. باشد قوانين يكي از مهمترين ابزار مبارزه با تبعيضات مي محتمالً

يك  چنانچه محتواي عادالنه داشته باشند و مثالً[قوانين . شود اين پيام هستند كه چه چيزي قابل قبول جامعه و چه چيزي در آن عبوس و ناپسند شمرده مي

آورند، چون عواقب  نوعي ثبات اجتماعي در كليت جامعه بوجود مي] گروه قومي، ملي، زباني، ديني، مذهبي و اجتماعي را بر گروه ديگر ترجيح ندهند

موازين و مقررات براي صيانت در مقابل تبعيضات . توانند رفتارهاي خود را با آن منطبق سازند باشد و افراد و گروها مي بيني مي آن براي مردم قابل پيش

به همين . شوند كنند و باعث تقويت حقوق بشر مي سيستم دمكراتيك جامعه را تضمين مي كنند، چون آنها كاركرد در اين ارتباط اهميت بااليي پيدا مي

باشد كه نگاهي هم به انتظارات موجود از قوانين در كل و مقررات ضد تبعيض بطور ويژه انداخته شود و مشكالت و موانعي كه بر سر  جهت ضروري مي

  .راه اجرايشان وجود دارند، مورد تحليل قرار گيرند

   

  مقابله با تبعيض در نظام حقوقي دمكراتيك    5.1
   

لبته يك قوانين ا [38].را چنان تنظيم كند كه اين نرم به نتيجة مورد نظر دست يابد] انسانها[هاي حقوقي  باشد، رابطة بين سوژه هدف هر قانوني اين مي

هر يك از موازين قانوني، بر خالف آن، به . كنند گذارند و خالصه مي ترين ارزشهاي جامعه را به نمايش مي اي ارزش نمادين نيز دارند، چون آنها پايه

هاي حقوقي اين نرم را به  ژهتنهايي يك قطعه متن بر روي كاغذ بيش نيستند؛ لذا براي اينكه تغييرات مورد نظر رفتاري بطور واقعي رويي دهند، بايد سو

   [39].صورت عيني بكار ببندند و يا بر طبق آن عمل كنند

اما  [40].كنند، تا در دادرسيهاي قضايي برخالف تصوري كه به وفور وجود دارد، نرمهاي قانوني بسيار بيشتر در همزيستي روزمرة انسانها كاربرد پيدا مي

اين ديدگاه . وجود دارند اًبراي اينكه مردم بطور واقعي مقررات را رعايت كنند، بايد بطور روشني بر اين امر واقف باشند كه همچون نرمهايي اساس

رساني و اقدامات آگاهگرانه در ارتباط با موازين قانوني براي حفظ و صيانت در مقابل  ها و كارزارهاي اطالع منطقي بر اهميت و ضرورت كمپين

  . ورزد تبعيضات تأكيد مي



در اين راستا نهادهايي چون . كنند كننده پيدا مي يك نقش تعييننشاندن قانون  شوند، مكانيسمهاي به كرسي در مواردي كه چنين مقرراتي زيرپاگذاشته مي

توانند  مي] كه كارشان رسيدگي به شكايات مردم از دولت است[دادگاهها و ديوانهاي داوري، همچنين كميسيونهاي برابري حقوقي و مؤسسات دادآور 

ها و تصميمات حقوقي اختياري و غيرالزامي اين نهادها يك اهميت  انوني يا توصيهبه ويژه احكام ق. آل و رفتار واقعي را كاهش دهندفاصلة بين رفتار ايده

             .سازند تر مي گوياتر و قابل فهم اًتر و عموم بطور انتزاعي فرموله شده را مشخص اًكنند، چون آنها موازين و مقررات غالب بنيادي پيدا مي

قوانين . گرايانه گرايانه و تنبيه گيرانه، اصالح پيش: هر قانون سه مؤلفة مختلف دارد. كنند يض نيز صدق ميتمام اين واقعيات در مورد قوانين حوزة ضد تبع

دهند  ، از طرفي ديگر به قرباني حق قانوني استيناف و اعتراض مي)گيرانه تأثير پيش(خواهند از طرفي مانع رفتارهاي ناخواستة افراد و نهادها گردند  مي

تأثير (گذارد، مجازات شود  كند تا كسي كه ممنوعيت قانوني تبعيض را زير پا مي ، و باالخره قانون زمينة الزم را فراهم مي)يانهگرا تأثير اصالح(

  :باشند شوند كه براي صيانت مؤثر در مقابل تبعيض ضروري مي از شرح فوق دو زمينة كاري نتيجه گرفته مي). گرايانه تنبيه

) توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعي قانون گردد و ب) باشند، تا الف انه و كارزارهاي عمومي ضروري مياز طرفي كار آگاهگر    -   

  ).استراتژي درازمدت بازدارنده(حساسيت و توجه افكار عمومي براي رعايت هر چه بهتر قوانين افزايش يابد 

از راه قضائي و قانوني حقوق خود را ) مؤثر و كارآمد كار كند، تا قربانيان قادر شوند الف از طرفي ديگر بايد تضمين گردد كه قوة قضائيه بطور    -   

براي اينكه ) گرا مجازات شوند و پ عامالن و مجرمان اعمال تبعيض) ، ب)گرايانه عنصر اصالح(دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند 

  ).گيرانه عنصر پيش(ممنوعيت تبعيض را زير پا بگذارند  جلو كساني را بگيرد كه توانايي اين را دارند،

  :اين قانون بايد. چنانچه وارد جزئيات بيشتري بشويم، بايد بگوييم كه قانون ضد تبعيض بايد از معيارها و شرايط زير برخوردار باشد

  هاي سياست معتبر باشد، ي بايد براي كل حوزهيك ارزيابي شفاف و صريح و خالي از ابهام بر عليه تبعيض به دست بدهد و اين ارزياب) الف

  به هر يك از قربانيان تبعيض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طريق قانوني بدهد، ) ب

  هد،شوند، شكسته و تغيير د اشكال سيستماتيك تبعيض را كاهش دهد، به نحوي كه اعمال و مدلهاي رفتاري رايج را كه منجر به تبعيض باواسطه مي  )پ

  هاي منفي را از ميان بردارد؛ آميز و منظم ناهنجاريها را ميسر سازد و از اين طريق تنش محو صلح  )ت

  در هر مورد مجرد مجرمي كه قانون ضد تبعيض را زيرپاگذاشته مجازات شود،    )ج

  آميز برحذر دارد،  از طريق تأثيرات عمومي بازدارنده ديگران را از رفتارهاي تبعيض   )چ

  گردند، پيشداوريها را كاهش دهد، به نحوي كه مانع از رفتارهايي گردد كه از طريق آنها پيشداوريها بروز مي   )ح

  اي توجه افكار عمومي را معطوف به محتواي موازين قانوني ضدتبعيض گرداند، توسط موارد نمونه   )خ

   [41].زدايي را فراهم آورد در قوانين موجود در زمينة تبعيضاز طريق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعة نظرية نهفته  ) د
   

حسن . قانون كيفريهنگام تدوين موازين ضدتبعيض قانونگذار در مقابل اين پرسش قرار دارد كه آيا اين قانون، يك قانون مدني بايد باشد، يا يك 

شود و پليس مسؤول  كيفري بودن قانون در اين است كه در بيشتر كشورها موضوع زيرپاگذاشتن موازين قانون ضدتبعيض از طرف وكال دنبال مي

اف اجتماعي عالوه بر اين، موازين كيفري، محكوميت شف. يابد بدين ترتيب كار، همچنين مسؤوليت و ريسك قرباني كاهش مي. باشد تحقيقات مي

و اما حسن مدني بودن قانون در اين است كه شرايط اثبات موضوع به اندازة كيفري بودن دادرسي، آن چنان . سازد تبعيض را در كليت خود نمايان مي

تواند با  رت ميخارج از اين، شاكي در دادرسي مدني تأثيرات بيشتري بر روند دادرسي دارد و پرداخت غرامت و جبران خسا. سخت و دشوار نيست

   [42].شرايط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود

زينش در اختيار قرباني آل بهتر است كه هر سه امكان براي گ در حالت ايده. باشد در برخي از موارد دادرسي مصالحه نيز يك گزينة مفيد و منطقي مي

  .قرار گيرد

[...]  
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  Timo Makkonen [1]     از انستيتوحقوق بشر فنالند وABO Academy University, Finnland. 

هنگام مطالعة اين نوشتار نبايد از نظر دور داشت كه نگارنده در مورد تبعيض در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراتيك و بنا شده بر   [2]

گويد، بلكه در كنار يك بررسي كلي و تجريدي، بيشتر جوامع  سخن نمي ...اساس تبعيضات متعدد ملي و قومي و فرهنگي و زباني و ديني 

دهد، به اين مفهوم كه با وجود اينكه معتقد است كه نظامهاي  هاي خود قرار ميدمكراتيك را مد نظر دارد و مبناي استدالالت و توصيه

اند، اما با اين بري همة شهروندان را به رسميت شناخته، يعني رسمي و حقوقي و سياسي، برا»فرمال«مردمي، دست كم به صورت به اصطالح 

ه وجود اشكال نهان و آشكار مختلف تبعيض در آنها وجود دارند كه پيوسته بايد از نو شناسايي و بازتعريف و از ميان برداشته شوند، از جمل

هايي كه به جامعة اكثريت تعلق ندارند و يا در معرض با قانون ضد تبعيض و كار پيوستة آگاهگرانه در مورد ضرورت دفاع از اقليتها و گروه

  ) مترجم. (تبعيض از سوي اكثريت قرار دارند



لمي نژادهاي مخلتفي از انسانها وجود هاي ع به اين دليل از سوي مؤلف در گيومه گذاشته شده است، چون بر طبق داده» نژاد«مفهوم    [3]

شود، تا تفاوتهاي قابل رؤيت بين انسانها نشان داده  باشد كه در زبان محاورة روزمره بكار برده مي يك ابداع اجتماعي مي» نژاد«نظرية . ندارند

     .باشند اهميت مي شوند، تفاوتهايي كه البته از لحاظ بيولوژيك كم
زدايانه شده است، بلكه همچنين براي نمونه  بخش در زمينة اقدامات تبعيض افزون نه تنها باعث تحرك رشديابنده و توسعه شدن دم جهاني  [4]

    .زدايي از آنها ها، مهاجرين و تبعيض درزمينة حقوق اقليت
روشنفكري كه اصوالً عادت به باليدن بر جامعة خود و به تمجيد ; اين رويه در انطباق با رويكرد بنيادي روشنفكر غربي قرار دارد   [5]

و در اين راستا رسالت خود را اساساً در عمده كردن دستاوردهاي مثبت آن ندارد، بلكه پيوسته در حال نفي و نقد خود و جامعة خود است 

روشنفكر غربي عادت به ماندن ندارد، دائم در حال بازبيني است، و به همين . بيند نقاط ضعف جامعة خود، در شكستن تابوها و سنتها مي

خواهد به اين  دهد و نميباج نمي بدبين است، طلبكار است،) حتي نوع دمكراتيك آن(نسبت به هر حكومتي . جهت پيوسته در حال حركت

در اين راستا مثالً : خواهد هاي بيشتري ميتضمين; بسنده كند كه ساختارهاي سياسي و حقوقي دمكراتيك دارد، حقوق شهروندي برابر دارد

ساختار تمركززدايانه و خواهد، آنجا كه تمركز حاكم است، خواهان  قانون ضد تبعيض و قانون حمايت از اقليتهاي ملي و قانون زبانها مي

گيريهاي كالن كشور و در تعيين سرنوشتشان در مناطق خود و حتي مشاركت و مناطق در تصميم» اقليتها«مكانيسم دخيل دادن هر چه بيشتر 

رار دارند شود، از حكومت كارزارهاي تبليغاتي و آگاهگرانه به سود گروههايي كه در خطر تبعيض ق گيريهاي اتحادية اروپا ميدر تصميم

         )مترجم. (باشد رمز پيشرفت آنها هم از جمله همين فرهنگ پويا و خالق و شكاك مي... خواهد مي
  )مترجم. (شود يك ترازو در دست ديده ميكه نقش سمبوليك آن در جلو دادگاههاي كشورهاي غربي با » عدالت) بانوي(خداي «  [6]

  Schweinin ،1999 [7] 234، ص .  

  MacEwen ،1995 [8] 24، ص .  
  . 25ـ  22. ، صMacEwen ،1995و  26ـ  1. ، صFredman ،2002: هاي ديگر برابري بنگريد از جمله به در ارتباط با نظريه  [9]

  MacEwen ،1995 [10] 25، ص.  
المللي،  لذا بايد در ارتباط با موارد حقوقي ويژه هر بار به تعريف مربوطه پرداخت كه در انطباق با مورد معرفي شده در قوانين بين   [11]

    .شودداخلي جستجو مياروپايي و 
شده  بكار برده ) EG/78/2000(و ) EG/43/2000(» زدايي اتحادية اروپا خطوط اساسي تبعيض«همچنين در هر دو » اقدام مثبت«مفهوم    [12]

  . است
شود، آن هم نه بر اقليت، بلكه اين بار بر اكثريت، چرا كه  اعمال مي» تبعيض معكوس«بدين معني كه اينجا به قول منتقدين آگاهانه  [13]

. برد منوعيت رسمي تبعيض، نابرابري و تبعيضات موجود را از بين نميبسياري از كارشناسان معتقدند كه حقوق شهروندي صرف و حتي م

بندي و تعيين سهمية بيش از نسبت جمعيتي گروه مثالً ملي، نابرابريهايي كه تاكنون به نفع اكثريت لذا بايد با استفاده از ابزارهايي چون سهميه

بايد ادامه داشته باشد، تا زماني » اقليتها«طبق برداشت آنها اين تبعيض معكوس به نفع بر . اند از ميان برداشته شوندو به زيان اقليتها وجود داشته

اين ... ، )به اين سو 60از دهة (در بيشتر كشورهاي فدرال چون سويس، آمريكا . كه اقليت و اكثريت يك نقطة شروع برابر خواهند داشت

  )مترجم. (رويه در پيش گرفته شده است
[14]  Bowling ،1993.  

[15]  Ibidem.  
  ).3(مادة اول . 1945ژوئن  26منشور سازمان ملل به تاريخ   [16]
  . 21، مادة )C/2000 01/364(اي اتحادية اروپا  منشور حقوق پايه   [17]
. »المللي در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي پيمان بين«و » المللي در مورد حقوق سياسي و شهروندي پيمان بين«به عنوان مثال    [18]

  .در نيويورك امضاء گرديد 1966دسامبر  16هر دوي اين پيمانها در 



بخشي ـ گردآوري و  تبعيض چندگانه، تركيبي و ميان: Timo Makkonen: براي كسب اطالعات بيشتر همچنين رجوع شود به  [19]

، )2002آوريل ( 11انستيتو حقوق بشر، گزارش تحقيقاتي شماره . گيرند معرفي تجارب آنهايي كه به بيشترين ميزان مورد تبعيض قرار مي

      . http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf: قابل دسترسي در انترنت
ترين  ترين و تحتاني بيشتر آحاد اين گروه از استثمارشده. دهند بزرگترين گروه قومي خارجيان را در آلمان تركهاي تركيه تشكيل مي   [20]

اما متأسفانه اين امر . اند باشند و بسياري مواقع حتي خود قرباني حركات فاشيستي در اين كشور نيز شده اقشار و طبقات جامعة آلمان مي

گاهي ديده شده كه . كه همة بخشهاي اين گروه قومي براستي زحمتكش خود را از قيد و بند فاشيسم و شووينيسم رها سازندباعث نشده 

اين امر در . تر از نثونازيستهاي آلمان بوده است تر و شووينيستي بسيار فاشيستي) و صدالبته نه همة آنها(اعمال و موضعهاي طيفهايي از آنها 

آنها براي مثال حتي حقوقي را كه خود در اين كشور . آنها با مسأله كرد در خود آلمان به وضوحيت بيشتري نمايان استارتباط با برخورد 

كُرد خود » هموطنان«و حتي در خود آلمان هم براي ) تركيه(به عنوان مهمان و خارجي و مهاجر از آن برخوردار هستند، در كشور خود 

آيا از جريان برنامة راديو «: ام با يكي از استادان دانشگاه دورتموند بود كه وي از من سوال كرد وايل آشناييا: تنها يك نمونه!! قائل نيستند

 20اي  قرار بود هفته WDRبخش دورتموند راديو ايالتي «وي تعريف كرد كه » .نه«: ، كه من گفتم»دورتموند به زبان كُردي خبر داري؟

جمعيت كل كُردهاي آلمان بين شش صد (باشد  چند هزار نفر مي اًتموند كه جمعيت آنها گويا حدسدقيقه براي كُردهاي محدودة شهر دور

تركهاي اين كشور گويا صد هزار امضاء . ، به زبان كُرديِ كرمانجي و سوراني برنامه داشته باشد)شود يا هشت صد هزار نفر تخمين زده مي

» .محكوم كردند و خواستار توقف آن شدند» دخالت در امور داخلي تركيه«را بعنوان بر عليه اين عمل راديو دورتموند جمع كردند و آن 

البته اين حركت به نفع كُردها تمام شد و مردم اين منطقه و اهل قلم تازه به معناي واقعي خود متوجه شدند «استادم كه تحير مرا ديد، افزود 

آيد كه  آري، چنين به نظر مي» .دقيقه افزايش يافت 30دقيقه به  20اين برنامه از عالوه بر اين، . كشَد كه كُرد در آب و خاك خود چه مي

كنند، هنوز  ها پيش در جامعة دمكراتيك آلمان زندگي مي ، كه بيشتر آنها از دهه»جمهوري تركيه«زبان  متأسفانه بخش بزرگي از مردم ترك

هاي همگاني به زبان  بود، حق برخورداري از رسانه كار عمومي اروپا نميبخش ملي كُردها و اين اواخر فشار اف هم اگر مبارزات رهايي

هاست كه به  شدند و اين درحاليست كه تركها دهه براي كردها قائل نمي» تركيه«كردي را نه در داخل جامعة خارجيان آلمان و نه در خود 

ي و تلويزيوني به زبان تركي و حتي آموزش زبان تركي در هاي راديوي حق برنامه  به) آلمان(خرج و هزينة دولت آلمان در اين كشور 

يك دكترين ديكته شده از طرف حاكمان نيست، بلكه  اًدر تركيه صرف) شووينيسم(نتيجه اينكه به اعتقاد من تبعيض قومي . مدارس را دارند

ترين و  خود از تهيدست اًي از آن اتفاقزبان اين كشور دارد كه بخشهاي وسيع يك بستر و زمينة نيرومند فرهنگي در ميان مردم ترك

اي كه  سازد، مبارزه تر مي اين امر تالش و مبارزة مشترك پيشروان ترك و كرد را دشوارتر، اما با اهميت. باشند ترين انسانها مي استثمارشده

  ]مترجم[  .سازي استوار باشد بايد بر پاية آگاهگري و فرهنگ
[21]  Bovenkerk ،1992.  
[22]  Horkheimer ،1992 11، ص.  
[23]  Brown ،1995 11، ص.  
[24]  Ibidem ،37.  
  . Duckitt ،1994بطور عموم مراجعه شود به   [25]
[26]  Liebkind ،2000.  
[27]  Brown ،1995 269، ص.  
[28]  Ibidem 117، ص .  
[29]  Duckitt ،1994 26، ص .  
[30]  Ibidem 41، ص.  
[31]  Ibidem 42، ص.  



باشند، نگاه كنيد به  در ارتباط با اين درك كه راسيسم، سكسيسم، هوموفابيا و از اين قبيل حالتهاي ويژة پديدة كلي پيشداوري مي  [32]

Brown ،1995 8، ص.  
  .Malik ،1996و  518، ص Mkhopdhayay, Moses ،1997نگاه كنيد به   [33]
اند،  درصد همة اشخاصي كه هدف تبعيض قرار گرفته 25اند كه دو و نيم تا  و قومي نشان داده» نژادي«تحقيقات قياسي در زمينة تبعيض   [34]

  . Björgo ،1997مراجعه كنيد به . اند قانوني گزارش دادهرويداد تبعيض را به مراجع 
[35]  Jasinskaja-Lahti ،2002 141ـ  137، ص .  
ام اين بوده كه برخي از آحاد مليتهاي غيرفارس هايي كه من در اين ارتباط در سالهاي اخير ناظر آن بودهيكي از ناهنجارترين پديده  [36]

» جرم«گزينند، بلكه از زبان فارسي، تا مبادا  حتي اسم فرزندان خود را از نامهاي رايج زبان خود برنمي...) كرد، آذري، (ايراني مركزنشين 

اند، تا مثالً دست زده» خودسانسوري«و » خودانكاري«دارند، به اين  آنها اغلب اظهار مي. آنها برمال شود... رد بودن، آذري بودن، كُ

بخوان (» مهريبي«هايشان قرار نگيرند و خود نيز در ادارات و مدارس فرزندانشان در كشور و ميهن و زادگاه خود مورد تمسخر همكالسي

گذارند و خود و فرزندان خود را زير سوال  عمالً مهر تأييد بر تبعيض مي» استراتژي«آنها با اين !! خود را تجربه نكنند» نانهموط«) تبعيض

ارزشتر و شوند كه از گروه ملي، قومي و زباني كم ميگرايان را؛ آنها با اين رويكرد عمالً معترف يا تبعيض« تمسخركنندگان»برند، نه  مي

    )مترجم!!! (باشند زبان خود ميفارس» هموطنان«به نسبت تري پايهدون
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     :»اروپااضمحالل دولتهاي ملي در «و پروسة » جوانان فدراليست اروپا«  

  دمكراسي در تمام سطوح

  ترجمه از ناصر ايرانپور
     

گردد كه دولتهاي ملي مشكالتي كه زائيدة وابستگي متقابل آنها به هم  افزوني عيان مي بطور دم. بيند كردن مي جهان خود را در مقابل بحران حكومت

در سطح زير  اين مصائب حتي افزايش نيز خواهند يافت، چون دولتهاي ملي سنتي در مقابل ارائة راههاي دمكراتيك. باشد، را قادر نيستند حل كنند مي

 . دهند اي و محلي از خود مقاومت نشان مي و همچنين در سطح منطقه) نامركزي(ملي 

از يك طرف به اين دليل كه دولت ملي يك بافت . گردد آميز به دو دليل اصلي برمي عدم توانايي دولتهاي ملي براي اجراي اصالحات موفق

نخست در خدمت حفظ و انحصار قدرت سياسي قرار دارد و به همين دليل بطور فزاينده از بغرنج تمركزگرايانه و بروكراتيك دارد كه در درجة 

گيريهاي  فقدان امكانات و راههاي مشاركت كافي مناطق مختلف كشور در ساختار سياسي و عدم شفافيت ضرور روند تصميم. گيرد شهروندان فاصله مي

تصميمات بدون امكان مشاورة مناسب و بدون اطالع كساني گرفته  اًدر اين نظامها غالب. باشد سياسي باعث و باني بيگانگي دولت ملي از شهروندان مي

اي يا محلي بطور شايسته حل و فصل  توانند در سطح منطقه اين بدين مفهوم است كه مشكالت فراواني كه تنها مي. گردد شوند كه مسئله به آنها برمي مي

هاي متقابل سياسي و  از طرفي ديگر وابستگي. شوند اي و تنوع فرهنگي نيز در نطفه خفه مي فاوتهاي منطقهعالوه بر اين ت. شوند، حل نخواهند شد

تالشهاي تاكنوني براي حل اين مشكالت با ابزار سنتي . توانند كنترل شوند اند كه از طرف دولتهاي ملي نمي اقتصادي مشكالتي را بوجود آورده

  .اند نگرديده همكاريهاي دولتي با موفقيت روبرو

براي اقدام كارآمد ضروري است كه راهبردهاي مشتركي بوجود بيايند كه به شيوة دمكراتيك تبيين شده باشند و توسط نهادهاي غيرمركزي 

ترين  وپا تكامل يافتهاتحادية ار. ناپذير است بدين مضمون رفرم تقسيم قدرت و صالحيتها بين نهادهاي ملي و اروپايي اجتناب. بطور كارا به اجرا دربيايند

شوراي وزرا همزمان مهمترين . شوند گرفته مي) »انترگورنمنتال«(دولتي  باشد، اما مهمترين تصميمات هنوز هم بر طبق متد بين مدل انتگراسيون اروپا مي

  .باشد اقتدار قواي مقننه و اجرائية اتحادية اروپا مي
   

  حل فدراليستي راه
   

به . باشند كنترل و هدايت زندگي خود داده شود و به واژة دمكراسي معناي واقعي خود را بيابد، تحوالت بنيادي الزامي ميبراي اينكه به انسانها حق 

شرط اساسي براي يك  اند، يك پيش شناختن حقوق فردي كه در اعالمية حقوق بشر سازمان ملل و در كنوانسيون حقوق بشر اروپا برشمرده شده رسميت

  .باشد جامعة عادالنه مي

. ضروري نباشد اًگرفته شوند، چنانچه اين امر الزام) در مركز(گويد كه تصميمات در جامعه نبايد در يك سطح دولتي باال  پرنسيپ فدرال مي

ا حقوق ديگران اين حق تنها بايد ب. گردند هايي داشته باشد كه به وي برمي هر فرد حق دارد كه بيشترين امكان تأثيرگذاري ممكن را در تمام آن زمينه

ساختار قدرت در جامعه بايد به نحوي سازماندهي شود كه صالحيتهاي قانونيِ رسيدگي به يك مسئله را سطحي داشته باشد كه مسئله در . محدود گردد

  .زندگي، در نهادهاي آموزشياصول دمكراسي بايد در تمام سطوح به اجرا درآيند؛ در محل كار، در محل . گردد به آن برمي اًآمده و يا طبيعت آن بوجود 
   

  اهداف فدراليسم
   

باشند، تا  براي اينكه فدراليسم بازدة مثبت داشته باشد، بايد در تمام سطوح نهادهاي وجود داشته باشند كه از صالحيتها و اختيارات كافي برخوردار

اي، اروپايي و  مشكالت در سطح محلي، منطقه. را نيز درآورندبتوانند تصميمات ضرور را در خدمت سعادت افراد و كل جامعه بگيرند و به مرحلة اج

  .كنند جهان قد علم مي
   

  ترين سطح در پايين. 1
   



از  در چهارچوب اصول فدراليستي ضروري است كه بيشترين ميزان ممكن از تمركززدايي در پيش گرفته شود و پيامدها و مكانيسمهاي ذيل كه برآمده

  :باشند، برچيده شوند ملي ميساختارهاي متمركز دولتهاي 

  اند؛ گيريها شده بروكراسيهاي بزرگ و متمركز كه باعث دوري و كاهش مشاركت شهروندان در پروسة تصميم •

  گيرنده؛ سركوب فرهنگي، سياسي و اقتصادي اقليتهاي مختلف توسط اكثريت تصميم  •

  اند؛ ي ملي بطور خودكامانه به بخشهاي مختلفي تقسيم شدهزاي اقليتهاي ملي كه از طريق مرزهاي جغرافياييِ دولتها جدايي بحران •
  هاي همگاني در مركز؛ سازي فرهنگي از طريق روشهايي چون تمركز رسانه بردن و يكسان تحليل  •

  مستقل شهروندان در بخشهاي مختلف كشور و دور از مركز؛) سياسي، فرهنگي، اقتصادي(سركوب تنوع ملي ـ فرهنگي و فعاليتهاي  •

اي را مسدود نموده و گرايشات تمركزگرايانة اقتصادي را تقويت  و سمتگيري اقتصادي بر طبق معيارهاي مركزي كه توسعة منطقهساختار  •

  .كند مي

همكاريهاي بين بخشها، شهرها، مناطق يك كشور و . يك اروپاي فدرال بايد بر اساس همكاريهاي سطوح مختلف دولتيِِ فرامرزي بنا شود

دولت ملي هم بايد در ساختارهاي فدراليستي جذب و ادغام شود، . كشورها فراسوي مرزهاي سياسي بايد گسترش چشمگيري يابندبين مناطق مختلف 

ي براي اينكه شهرها و مناطق مختلف يك هويت مستقل از سطح اروپا و دولتهاي مركزي خود داشته باشند و همكاري آنها بدون دخالت دولتهاي مل

در سطح باالي دولتي  اًحتي تصميماتي كه ناچار. باشد برشمرده مي اًاي فدرالِ بر پاية واحدهاي خودمختار راه حل مشكالت فوقيك اروپ. تضمين گردد

گيري  براي دستيابي به اين هدف بايد تضمين گردد كه آن توازني كه در پي فرآيند شكل. تر اجرا و اداره شوند شوند نيز بايد در سطح پايين گرفته مي

اي در اروپا دربرگيرندة هم اهداف  بندي منطقه مهم است كه تقسيم. اي ملي و تمركز قدرت سياسي در مركز از ميان برده شدند، دوباره محيا شونددولته

       .فرهنگي و هم شرايط اقتصادي باشد

مناطق اروپا بايد امكان اين . رزيابي شودناپذير ا در چهارچوب اتحادية اروپاي آينده نبايد وحدت و تماميت ارضي دولتهاي ملي كنوني خدشه

گيريِ اقتصادي و سياسي داده شود، براي اينكه آنها  به مناطق بايد قدرت و اختيارات واقعي تصميم. را بيابند، سرنوشت سياسي خود را خود رقم بزنند

اي استوار شده  اي بايد دمكراتيك باشد و بر نهادهاي منطقه قهيابي در سطح منط پروسة تصميم. بتوانند بالواسطه و بدون مؤثر امور خود را سازمان دهند

  .باشد و نه برطبق ارادة دولت مركزي

ممكن است كه منافع مشترك گروههايي از مردم كه مرزهاي دولتها آنها را از هم جدا كرده است، باعث اين شوند كه آنها واحدهاي سياسي 

بايد به ) براي نمونه نورديك كونسيل و جامعة آلپ ـ آدريا(اي  منطقه همكاري بين. تي استقبال كنندهمه بايد از همچون تحوال. خود را بوجود آورند

  .اي رابط مهمي بين سطوح پايين و باالي جامعة فدرال در اروپا و در جهان خواهد بود منطقه سطح بين. فاكتور مهمي در اروپا فرارويد
   

  در سطح اروپا. 2
   

اند و اين در  آنها در طي قرنها روندهاي توسعة مشابهي را طي نموده. و پيشينة مشترك فرهنگي، اقتصادي و سياسي دارند كشورهاي اروپا يك مبنا

اند اصول فدراليستي را پذيرند و اجرا كنند،  لذا يك اروپاي فدرال براي همة كشورهاي اروپا كه آماده. كننده داشته است شكلگيري آنها تأئير تعيين

  . و اين بهترين راه و شيوة حفظ منافع اروپائيان خواهد بود. است يافتني دست

يابي دمكراتيك و توسعة درازمدت را  الگوي دولت ملي ديگر قادر نيست رشد اقتصادي، حفظ محيط زيست، عدالت اجتماعي، تصميم

توانند از  مسائل و مشكالتي از اين دست تنها مي. گشايد ت ميايجاد يك فدراسيون اروپايي راه را براي اينكه به اين پارادايمها دست ياف. تضمين نمايد

. آميز خواهند بود اي و غيرمتمركز حل شوند كه در بعد درازمدت در مقابل خودمحوري و كم افقي دولتهاي ملي موفقيت طرف ارگانهاي دولتي منطقه

كنندة  از طريق ايجاد يك حكومت مشترك و غيرمتمركز و هماهنگ توانند شكافهاي داخلي كه از لحاظ توسعة اقتصادي بين مناطق وجود دارند مي

در بين نهادهاي اروپايي كه . يك اروپاي از لحاظ سطح رشد اقتصادي متوازن باعث تقويت كليت اروپا خواهد شد. اروپايي بطور مؤثر كاهش يابند

ساختار نيرومندتر فدرال اتحادية اروپا يك ضرورت . در نظر گرفته شود وجود دارند بايد اتحادية اروپا بعنوان هستة اساسي دولت فدرال آيندة اروپا

  .باشد، براي اينكه رفاه اقتصادي، عدالت اجتماعي و حفظ محيط زيست تضمين شود حتمي مي

نبايد نمايندگان دولتهاي عضو بر . در ساختار سياسي كنوني اتحادية اروپا غيرممكن است، بتوان منافع اروپا را بطور مؤثر نمايندگي نمود

ميمي را آنها قدرت اين را دارند، هر نوع تص!) غيرانتخابي(در حال حاضر رؤساي دولتها و كشورها اروپا، وزرا و كارمندان . اتحادية اروپا مسلط گردند

كنند و به همين جهت ديدگاههاي واقعي و طبيعي اروپاي ماوراي مرزهاي  آنها منافع ملي دولتهاي متبوع خود را نمايندگي مي. بلوكه كنند و تغيير دهند



پارلمان . ا مدنظر داشته باشدفرآيند سياست در اروپا بايد نتيجة يك روند دمكراتيك باشد كه نيازهاي واقعي اروپايي ر. گيرند جغرافيايي را ناديده مي

. لذا اين پارلمان بايد صالحيتهاي بيشتري در چهارچوب قانون اساسي اروپا بگيرد. توان بعنوان موتور آيندة فدراليسم در اروپا مد نظر داشت اروپا را مي

. ي و به ويژه نوجوانان و جوانان برخوردار نباشداما اين ارگان هيچگاه همچون نقشي ايفا نخواهد كرد، چنانچه از پشتيباني بخش بزرگ افكار عموم

كند، آن هم به اين ترتيب كه همكاريهاي داخلي اروپا و حفاظت از حقوق بشر در  اروپا نقش ايفا مي) همگرايي(شوراي اروپا در پروسة انتگراسيون 

سازمان امنيت و «تكامل . [...] باشد يادي جنبش فدراليستي ميصلح ارزش بن. دهد يابندة كشورهاي اروپايي را رشد و اعتال مي افزايش اًتعداد مستمر

اي و همچنين ارتقاء ترقيخواهانة اتحادية اروپا چهارچوب الزم را براي دستيابي به اين اهداف ارائه  به يك سازمان منطقه) OSCE(» همكاري اروپا

  .كنند مي
   

  در سطح جهان. 3
   

همچون دولتي بايد نقطه حركت براي ايجاد . يي نبايد اختتام تالشهاي ما براي ايجاد يك دنياي بهتر باشداروپا) دولت فدرال و مشترك(يك فدراسيون 

. باشد يك فدراسيون جهاني هدف نهايي همة فدراليستها مي. دنيايي باشد كه از طريق پرنسيپهاي فدراليستي متحد شود و ضامني براي صلح جهاني گردد

كشورهاي [هايي كه بين شمال  عدالتي محدود به اروپا بماند، بلكه بايد به روابط جهاني گسترش داده شود، براي اينكه بيدر رهگذر نبايد اصل همبستگي 

در اين راستا تقويت سازمان ملل متحد تنها راه براي نيرومند كردن نقش وي در . وجود دارد از ميان بروند] نيافته كشورهاي توسعه[و جنوب ] يافته توسعه

        .دانند خود را بخشي از جنبش جهاني فدراليستي مي» جوانان فدراليست اروپا«به همين جهت . باشد المللي مي انتگراسيون بينپروسة 
   

   :مـنـبـع             
http://www.jef.at/html/fed_was.htm  
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يـي ـا   در   تـمـركـززدا روپ ]ا 1 ]  
   

     [2]شتاينهارت ـ نوشتة شتورم و تسيمرمان
  ترجمة ناصر ايرانپور

   

   

باشند، مابقي كشورهاي اروپا به شيوة متمركز سازماندهي  استثناي كشورهاي آلمان، اتريش، بلژيك و سويس كه فدراتيو ميبه 

را در ساختار سياسي  [3]اي متمركز اروپايي نيز چند سالي است كه روندهاي تمركززدايانه اًاما برخي از اين كشورهاي سنت. اند شده

لذا اين گرايشات تمركززدايانه  [4].شوند در برخي از اين كشورها نظامهاي فدراليستي بعنوان الگو نگريسته مي. اند خود آغاز نموده

. شود كردن نظام سياسي متمركز بشود، اما اين روند باالجبار منجر به فدراليسم نمي توانند در اين يا آن كشور منجر به فدراليزه مي

م، براي هاي تمركززدايي در ساختارهاي تاكنون متمركز سياسي چند كشور اروپايي بپردازي وار به پروسه خواهيم نمونه ما مي

  . اينكه تفاوت سازماندهي فدرال و نامتمركز دولت را روشن سازيم

گرفتن تمركززدايي را  هاي درپيش براي اينكه بتوانيم تالشهاي تمركززدايانه را بهتر با هم مقايسه كنيم، ابتدا علل و انگيزه

اي از  ي اينكه در پايان فرآيند آن را در دستهدر گام دوم اَشكال تمركززدايي را توضيح خواهيم داد، برا. گذرانيم از نظر مي

تك اين  نچه كه اينجا در مركز توجه قرار دارد، نه تجزيه و تحليل روندهاي تمركززدايي در تكآ. كشورهاي اروپايي نشان دهيم

    [5].باشد كشورها، بلكه مقايسة عوامل و اَشكال تمركززدايي سياسي مي

   

  داليل تمركززدايي
   

فرانسه، . شود در برخي از كشورهاي اروپا در دو دهة گذشته و به ويژه در سالهاي اخير گرايشاتي براي تمركززدايي ديده مي

تمركززدايي در اين كشورها اين  دوجه مشترك رون. باشند بريتانياي كبير، جمهوري چك و لهستان جزو اين دسته از كشورها مي

اما فرايندهاي . مورد بحث قرار گرفته است» كردن ساختار سياسي [6]اروپاييزه«باشد كه در آنها اين پروسه تحت عنوان  مي

اند، زياد منطقي به  اروپاييزاسيون با توجه به اينكه خيلي از كشورهاي اتحادية اروپا متمركز و بنابراين غيرفدرال سازماندهي شده

در اين  اوالً: ا نيز وارد محاسبات خود كنيمدو جنبة زير ر اًآنها زماني برايمان قابل فهم خواهند بود كه مضاف. رسند نظر نمي

و اروپائيزه . مورد نظر است) تمركززدايي(دسنتراليزاسيون  اًكشورها فدراليزه كردن ساختار سياسي در جريان نيست، بلكه صرف

ناطق اين گردد، چرا كه اداره و اختصاص بودجه به سطح م كردن در درجة نخست به سياست ساختاري خود اتحادية اروپا برمي

] مشترك اروپا» دولت«[سياست كميسيون اروپا  [7].باشد كم اداري در اين مناطق مي كشورها مستلزم وجود ساختارهاي دست

اي و همچنين  خودآگاهي و هويت مستقل منطقهجمله موجب شده است كه در نهادهاي دولتي مناطق اين كشورها يك نوع  من

   [8].يك نوع تحرك مستقل براي رشد و توسعه بوجود بيايد

انيا براي نمونه چون آغاز اين پروسه در بريت. البته اروپائيزه كردن براي توضيح تمركززدايي در اين كشورها كافي نيست

همچون روند . گرايانة اسكاتلند و در ابعاد كمتري ويلز و همچنين مسئلة ايرلند قابل درك است واكنشي در مقابل جنبشهاي ملي

كنيم كه در آن، جوامع خودمختار به سبب وجود تفاوت در ژرفش  تقويت خودمختاري مناطق را همچنين در اسپانيا مالحظه مي



و در مورد بلژيك فدراليزه (بنابراين تمركززدايي . باشند شان از صالحيتهاي مستقل متفاوتي با هم برخوردار مياي هويت منطقه

گيرد و  اي درون اين كشورها را برعهده مي منطقه -نقش تثبيت كنندة نظام سياسي و حل بحرانهاي ملي ) كردن ساختار سياسي

  . گردد متضمن صلح مي

تمركززدايي جنبشهاي ملي باشد، يا تاكتيكهاي انتخاباتي، يا انطباق با سياستهاي ساختاري نظر از اينكه محرك  صرف

اند، خودبخود باعث رشد و پويايي و نيرومندتر شدن آنها  اي كه بوجود آمده اتحادية اروپا، نهادها و واحدهاي دولتيِ منطقه

   [9].اي تمركزدايي اسپانيا و بريتانيا مشاهده نمودتوان در رونده هاي تيپيك اين فرآيند را مي نمونه  .اند گرديده

   

  اَشكال تمركززدايي
   

تمركززدايي . شدن نظام سياسي بشود، اما اين امر خودبخودي نيست تواند باعث فدراليزه ابتدا بايد تأكيد شود كه تمركززدايي مي

در تمركززدايي اداري وظايف دولتي به شيوة  [10].اي، قضايي تقسيم نمود توان بطوركلي به سه دستة اجرايي، مقننه را مي

اين امر . اي انتقال داده شوند سطح مركزي به سطح منطقهگيري از  شوند، بدون اينكه صالحيتهاي تصميم غيرمتمركز انجام مي

ها كه بصورت غيرمتمركز در سطح  ها يا بخشهايي از وزارتخانه تر به اين معناست كه وظايف اداري توسط شعبه بطور مشخص

  .شود اين شكل از تمركززدايي همچنين تراكم زدايي ناميده مي. گيرند گردند، انجام مي مناطق تأسيس مي

فرانسه كه در سالهاي  [11])دپارتمانهاي(ادارات بخش . زدايي در فرانسه رويي داده است ي از نمونهاي نخستين تراكميك

ها با اين كارشان به هر حال هدف ايجاد يك تأسيس گرديدند ربطي به فدراليسم، يا فدراليزاسيون نداشتند، اما آن 1790و  1789

اين ساختارهاي نوِ اقليمي رسالت داشتند با حضور نيرومند دولت . كردند ساختار اداري مدرن و كارآمد و غيرمتمركز را دنبال مي

گرا و  اي مطلقمركزي در مناطق، از دولت مركزي كه بر مبناي استقالل و حق تعيين سرنوشت خلق بنا شده بود، در مقابل نيروه

نها آ [12]ن زمان تمركزگرايي ژاكوبني پيوند عميقي با خواست تضمين دمكراسي داشت،آبنابراين در . خودكامه دفاع كنند

دند، بدين ترتيب در اين كشور مدتهاي مديدي فدراليسم ـ و دا اليتجزايي استقالل خلق و ملت فرانسه را مورد تأكيد قرار مي

  [13].شد گرا و نه با دمكراسي پيوند داده مي حتي امروز ـ با سلطنت مطلق اًبخش

 80گماشته شدند كه تا همين دهة  [14]»پرفكت«مديران دولتي به نام در تمام سطوح شهرداريهاي فرانسه دبيران اجرايي يا 

در اين اولين مرحلة تمركززدايي هنوز . كننده داشتند نقش كنترل) براي دولت(شان  قرن پيش ميالدي در كنار نقش نمايندگي

به اين معني كه نهادهاي انتخابي و نمايندگاني كه در استان يا  [15]گاه اداري محل تحت كنترل اين شخص قرار داشت،تمام دست

را نداشتند، بلكه براي هر فعاليتي و انجام شدند، حق استناد به استقالل و حق تعيين سرنوشت خود  شهر از طرف مردم انتخاب مي

  .اي نياز به كسب مجوز از گماشتة دولت مركزي را داشتند هر وظيفه

البته در اين گونه تمركززدايي ـ بر خالف . باشد تمركززدايي اجرايي نيز به مفهوم عدم تمركز وظايف دولتي مي

براي . گردند ودمسئوالنه آنها به دستگاه اداري مناطق تفويض ميتمركززدايي اداري ـ وظايف دولتي جهت انجام مستقالنه و خ

  ).براي نمونه در بريتانياي كبير و فرانسه(شود  هاي متعددي در اروپا يافت مي اين شكل از تمركززدايي هم نمونه

اري به باشد و اين به مفهوم واگذاري صالحيت قانونگذ قانونگذاري ميدر سومين مرحلة تمركززدايي تمركززدايي 

تفاوت اين نوع تمركززدايي با فدراليسم در اين است كه در فدراليسم پارلمانهاي ايالتي حق . باشد پارلمانهاي مناطق مي

 اًقانونگذاري دارند، بدون اينكه پارلمان فدرال مركزي مجاز باشد اين حق را از آنها سلب كند، درحاليكه در تمركززدايي صرف

در ) برعكس نظام فدرال(اي  از اين حق برخوردار است و حق اليتغيير قانونگذاري پارلمان منطقه قانونگذاري پارلمان مركزي



ما با همچون موردي در . باشد قانون اساسي كشور تضمين نگرديده است و تنها به صورت تفويضي از سوي پارلمان فدرال مي

تواند پارلمان از نظر زماني پس  ط به پارلمان، هيچ پارلماني نميبريتانيا روبرو هستيم كه در آن بر طبق موازين قانون اساسي مربو

   [16].از خود را از لحاظ قانوني مكلف گرداند

   

   

   
   

 مقايسة تمرآززدايي و فدراليسم

 تمركززداييفدراليسم پارامترها

مناطق بر اساس قانون جايگاه 
 اساسي

 ادارات دولت مركزي هستند   اًصرفهر يك از آنها خود دولت هستند

 مينيستري پارلمان وستبين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي تقسيم صالحيتها

 باشد منشأ قدرت پارلمان مي  باشد منشأ قدرت خلق مي مفهوم منشأ قدرت

 ندارد» هميشه«براي  تضمين ماندگاري

بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي تقسيم  صالحيتهاي مالي

 گرديده

كمكهاي دولت مركزي بر اساس فرمول 

و امكان پارلمان اسكاتلند براي  *بارنت

آمد به ميزان كاهش يا افزايش ماليات بردر

 كم

اصلي كه وظايف بر اساس آن 
 گردد تقسيم مي

 تفويضي)»خوداتكايي«(سوبسيدياريتي 

در حال حاضر بحثي وجود دارد (وجود ندارد از طريق شوراي فدرال ايالتها وجود داردمشاركت در قانونگذاري مركزي

براي اصالح پارلمان بريتانيا و ايجاد يك نوع 

 )نمايندگي مناطق در آن

راه و شيوة غالب رفع يا تعديل 
 اختالف و ايجاد توازن منافع

 مذاكرهمذاكره

صورت  تعديل اختالف در
 پيدايش آن

وجود قوانيني كه نياز به رأي موافق 

اكثريت اعضاي نمايندگي ايالتها در سطح 

؛ براي )با حق وتو براي ايالتها(فدرال دارد 

ترفيع نزاع ارگانها، نهادها و سطوح 

مختلف دولتي با هم دادگاه قانون اساسي 

 فدرال وجود دارد 

 شوراي سلطنتي

هاي ايدهابراز و بيان منافع و 
 احزاب سياسي به مردم

 الساعه ضعيف، موردي و خلقكارآمد و مؤثر

فرمول بارنت دولت بريتانيا اعتبارهايي را ). با ردة كابينه» مخارج دولتي«بعنوان يوئيل بارنت، وزير  1974ـ  1979(لورد بارنت : نامگذار  *

ارجح . اند هايي كه براي انگلستان تصويب شده نمايد، آن هم بر طبق تأمين ماليِ برنامه براي اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي تضمين مي

ردادن مناطق در اختصاص اعتبار باعث گرديده كه اعتبارهاي سرانة دريافتي سه منطقة برشمرده از منطقة انگلستان بريتانيا بيشتر قرا

   .باشند

  . 137؛ 2003شتورم، : منبع
   



ركززدايي هاي تمركززدايي در كشورهاي بريتانيا و فرانسه ترسيم خواهند شد، تا داليل و اَشكال برشمردة تم پروسه ذيالً

  .در آنها روشن گردند

   

   [17]تمركززدايي در بريتانيا

   

نام گرفته است، عدم تقارن زماني و كيفي آن  [18]»تفويض قدرت و اختيارات«يك شاخص مهم تمركززدايي بريتانياي كبير كه 

اينكه  اًپروسة تفويض و واگذاري اختيارات بطور همزمان در همة مناطق بريتانيا جريان ندارد، و دوم باشد، بدين معني كه اوالً مي

. هاي تفويض اختيارات نهفته است دليل اين امر در درجة نخست در داليل و انگيزه. لي با هم متفاوتندخي اًاشكال آن بخش

العمل حكومت بريتانياست به نيازهاي برخواسته از واقعيت چند  نيز اشاره گرديد، پروسة تفويض قدرت عكس اًهمانطور كه فوق

آزادانة ملتهاي داخل آن بوجود نيامده، همة اين مليتها به يك نسبت چون اين كشور از وحدت همزمان و . مليتي بودن اين كشور

براي نمونه اسكاتلنديها و ايرلنديها خود را خيلي بيشتر . كنند هويت بريتانيايي براي خود قائل نيستند و با آن احساس يگانگي نمي

شود و  دادن استقالل هر يك از آنها شروع مي از دستاي كه با  اين امر با فاصلة زماني. دانند از ويلزيها متعلق به مليت خودي مي

براي نمونه ويلز از طريق تصرف در قرن شانزدهم . هاي تاريخي جذب و ادغام آنها قابل توضيح است همچنين با شرايط و زمينه

خاطر هم ويلزيها ادغام شد و در اين مدت تنها توانسته زبان ويلزي را از مجموعة هويت ملي خود محفوظ نگه دارد، به همين 

   [19].ها و ايرلنديها شناسند، تا اسكاتلندي كنند و خود را با آن مي بيشتر با هويت بريتانيايي احساس يگانگي مي

ات در بريتانياي كبير كارآمدتر كردن سيستم اداري همانطور كه در بخش داليل تمركززدايي ديديم، دليل تفويض اختيار

. باشد تر حكومتي نيست، بلكه تالش براي تضمين ثبات سيستم سياسي آن كشور مي تر و دمكراتيك يا جستجوي اشكال مردمي

هر چه اين . آورند ثباتي و ضرورت همچون تغييراتي را بوجود مي بنابراين عملكرد تفويض قدرت بستگي به نيروهايي دارد كه بي

هميشه  اًالبته اين يك قاعدة كلي است و الزام. نيروها نيرومندتر باشند، به همان اندازه بايد گسترة تفويض اختيارات بيشتر باشد

سازد كه اينجا  شكار ميآبررسي كاملتر تصميمات مربوط به پروسة تفويض اختيارات متغيرهاي ديگري را هم . كند صدق نمي

در اين رابطه يك  [20].شود اي در مقايسه با اولويتهاي سياسي ديگر نام برده مي ت مركزي از خواستهاي منطقهتنها برداشت حكوم

بدين . گردد در برخورد با اين پديده عيان مي] روي از رويدادها سياست دنباله[ [21]»روانه عملكرد دنباله«نقش اصل   بار ديگر

    .سپاري بريتانيايي گذاشته شد بناي نامتقارني پروسة قدرت وسيله سنگ

اي كه وظايف و صالحيتها به  اولين منطقه). نگاه كنيد به جدول زير(گرفت تفويض اختيارات در زمانهاي مختلفي انجام 

اي  وزارتخانه تعيين و پس از آن »وزير اسكاتلند«بود كه در حكومت بريتانيا يك  1885در سال . آن تفويض گرديد، اسكاتلند بود

داشت، به اين معني كه وظيفه داشت كه مسائل و » خصلت عرضي«اين وزارتخانه يك . تأسيس گرديد [22]»دفتر اسكاتلند«به نام 

اين وزير اسكاتلند ابتدا صالحيتهاي . هاي اسكاتلندي را هنگام تدوين و تصويب قوانين وارد پروسة قانونگذاري كند خواسته

از لندن » دفتر اسكاتلند«انتقال . اي گرفت بود كه وي رتبة كابينه 1926لها بعد، يعني در سال سا. اندكي داشت و كم اهميت بود

در اين اولين مرحله، تفويض اختيارات تنها . انجام پذيرفت 1940، در سال )يا ادينبورو(به پايتخت اسكاتلند، يعني ادينبورگ 

  .جنبة اداري داشت

بنابراين جاي تعجب نيست كه تفويض  [23].ي بسيار ضعيفتر از اسكاتلند بودا ـ منطقه  در ويلز شدت و حدت درك ملي

اين  1964نيز در سال  [24]»دفتر ويلز«علت تأسيس . قرن بيستم، صورت گرفت 60اختيارات اداري در ويلز سالها بعد، يعني در دهة 



در مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، مبني بر اينكه چنانچه پيروز ) نام حزب سوسيال دمكرات بريتانيا( »حزب كارگر«بود كه 

      [25].كاتلند توجه نخواهد كردكمتر از اس) كه حزب مزبور در آن نفوذ فراواني داشت(شود، به ويلز 

   

 تمركززدايي در بريتانياي كبير

 نتيجه نيروي محرك دورة زماني

تا  19نيمة دوم قرن 

 1921حدود 

ـ تفويض حق قانونگذاري به ايـرلـنـد طلبانه جنبش خودمختاري

؛ پارلمان )1921ـ  72(شمالي 

  استورمونت
ـ تمـركـززدايـي و خـودمـخـتـاري 

، وزير )1885(اداري در اسكاتلند 

 اسكاتلند، دفتر يا ادارة اسكاتلند

بين جنگ و پس از 

تا ابتداي دهة (جنگ 

 )هفتاد

گرا در اسكاتلند  تشكيل احزاب ملي

; اولين پيروزيهاي انتخاباتي; و ويلز

 ويلز جنبش زباني در

ـ گسترش تمركززدايي و خودمختاري 

  اداري در اسكاتلند
 ـ تمركززدايي اداري در ويلز

; جنگ داخلي در ايرلند شماليدهة هفتاد

گرا  پيروزيهاي انتخاباتي احزاب ملي

 در اسكاتلند و ويلز

ـ پايان عملي تمركززدايي و 

  خودمختاري اداري در ايرلند شمالي
به  ـ اعطاي صالحيت قانونگذاري

 1977و  1976اسكاتلند و ويلز در سال 

   در جهت تمركززدايي اجرايي در ويلز

  و تمركززدايي اداري در اسكاتلند

ـ شكست رفراندوم خودمختاري 

    1979اسكاتلند و ويلز در سال 

عمل كردن به ; تغيير حكومتاواخر دهة نود

هايي انتخاباتي توسط حزب  وعده

 كار

آمـيـز براي مـوفـقـيـتـ رفـرانـدوم 

تمركززدايي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند 

  شمالي

تمركززدايي در حوزة : ـ ايرلند شمالي

  قانونگذاري
تمركززدايي در حوزة : ـ اسكاتلند

  قانونگذاري

  تمركززدايي اجرايي: ـ ويلز

تمركززدايي اداري براي : انگلستان

سازي  لندن بزرگ و آماده

 در انگلستاناي  تمركززدايي منطقه

  . 193، 185؛ 2004شتورم، : منبع  

در مراتب اداري،  اًتوان الزام دهد كه اشكال تفويض صالحيتها را نمي نمونة تفويض اختيارات در ايرلند شمالي نشان مي

البته نمونة ايرلند شمالي يك نمونه ويژه است و آن . ناپذيري نيستند هاي برگشت   نها پروسهآاجرايي و قانونگذاري پياده نمود و 

هم به اين دليل كه قبل از تفويض اختيارات، تشكيل دولت آزاد و مستقل ايرلند در جنوب جزيره به شيوة نظامي تحميل گرديده 



برگزيده  1921س پارلمان استورمونت در سال بود كه متعاقب آن در ايرلند شمالي راه تفويض اختيارات قانونگذاري و تأسي

ناپذير طرفين درگير در ايرلند شمالي امر تفويض اختيارات  آميز و مواضع آشتي البته به دليل درگيريهاي خشونت [26].شد

  .تعويق افتاده است بارها به 1972قانونگذاري بعد از 

باشد كه در همة آنها تفويض اختيارات با واگذاري وظايف و صالحيتهاي اداري  وجه مشترك تمام مناطق بريتانيا اين مي

تفويض اختيارات اداري در اسكاتلند تا اوايل دهة هفتاد قرن بيستم رشد و گسترش يافت، درحاليكه شروع آن در . آغاز گرديد

. در دهة هفتاد به پروسة واگذاري در اسكاتلند و ويلز نيز بمانند ايرلند شمالي ضرباتي وارد گرديد. ن روي دادويلز پس از اين زما

آميز نبودند، بلكه شكست رفراندوم تفويض اختيارات بود كه در سال  البته دليل اين امر در اسكاتلند و ويلز درگيريهاي خشونت

ن پيشنهاد تمركززدايي رأي كافي بدست نياورد و يا اينكه در آتوصيه شد و در ) حزب كارگر( [27]از طرف جيمز كاالهان 1997

         .اسكاتلند به حد نصابي كه قوة مقننه تعيين كرده بود نرسيد

كه پروسة تمركززدايي در بريتانيا پس از به قدرت رسيدن حزب  قرن پيش بود 90سالها گذشت و تنها در اواخر دهة 

شدنش به مناطق پرنفوذ خود، ويلز و اسكاتلند، قول داده  توني بلر قبل از انتخاب. اي يافت كارگر به رهبري توني بلر تحرك تازه

بنابراين بايد به فهرست علل . نها اعطا كندآبود كه در صورت پيروزي در انتخابات اختيارات و صالحيتهاي بيشتري را به 

حزب كارگر در . را هم اضافه نمود» هاي انتخاباتي وعده«يا » منطق اپوزيسيون«درپيشگيري پروسة تفويض اختيارات عامل 

از  اًكاران حاكم اعالم نموده بود كه در صورت پيروزي پروسة تمركززدايي را مجدد مبارزات انتخاباتي برعكس محافظه

. و اين در اسكاتلند و ويلز بسيار به نفعش تمام شد و رأي فراواني در اين مناطق به اين سبب كسب نمودسرخواهد گرفت 

. اش بود هاي انخاباتي تحت فشار عملي كردن شعارها و وعده 1997بنابراين، حزب كارگر پس از به قدرت رسيدنش در سال 

تهيه و مقدمات خودمختاري » كلتي«همزمان براي هر سه منطقة براي نخستين بار از زمان شروع پروسة تمركززدايي طرحهايي 

پرسيهايي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي صورت گرفتند كه هر سه  در اين مرحله نيز همه. لندن و مناطق انگليسي نيز آماده شد

پرسيها بسيار بارزتر از  در اين همه) ددرص 74،3(و اسكاتلند ) درصد 71،1(البته موافقت ايرلند شمالي . آميز بودند مورد موفقيت

  . درصد با تمركززدايي موافقت كرده بودند 50،3ويلز بود كه در آن تنها 

هر چند عدم تقارن زماني پروسة تمركززدايي در بريتانيا با سياست تفويض اختيارات حكومت بلر تا اندازة زيادي برطرف 

اساسي شد، اما اين امر براي عدم تقارن كيفي صدق  بستر كلي نهادي و قانون گرديد و قوانين تفويض براي نخستين بار وارد يك

كند كه همچنان پابرجاماند و از بين نرفت؛ بدين معني كه در اسكاتلند و ايرلند شمالي پروسة تمركززدايي به مرحله تفويض  نمي

  . صالحيتهاي اجرايي محدود مانداختيارات قانونگذاري نيز رسيد، درحاليكه اين روند در ويلز به اختيارات و 

هاي تفويض اختيارات در ويلز، اسكاتلند و ايرلند شمالي صحبت نموديم و مالحظه كرديم  تاكنون ما فقط در مورد پروسه

كه پروسة تفويض صالحيتها در نتيجة تالشهاي مليتهاي ساكن بريتانيا براي خودمختاري ملي بوقوع پيوسته و يا راه حلي بريتانيايي 

اما بريتانيا تنها از اين سه مليت تشكيل نگرديده، بلكه شامل مليت انگليس هم . بوده براي مسائل و نزاعهاي ملي اين كشور

گردد كه بخش انگليس مردم بريتانيا احساس نزديكي و  اينكه تا االن ذكري از انگلستان نگرديده به اين امر برمي. شود مي

و همين باعث شده كه انگيزة به . كند شود، مي ي، كه اغلب با مليت انگليسي يكي انگاشته ميهمگرايي بيشتري با مليت بريتانياي

 اًاتفاق. ه استالبته اين بدين معني نيست كه مسئله هيچگاه مطرح نگرديد [28].مراتب كمتري براي تمركززدايي داشته باشند

اما اين . در اواخر قرن نوزدهم تدابيري براي تفويض اختيارات در منطقة انگليسي هم صورت گرفت: برعكس آن صحيح است

اما . به اين سو روي اين مسأله تأمالتي نموده است 70حزب كارگر هم از دهة . تدابير هيچگاه به واقعيت مبدل نگرديدند

اكنون در لندن بزرگ . اينجا يك استثناء تنها لندن بزرگ بود. ه سه منطقة ديگر اولويت دادحكومت حزب كارگر توني بلر ب



گردند كه البته صالحيتهاي به مراتب كمتري از پارلمانهاي  از طرف مردم انتخاب مي اًيك مجلس و يك شهردار مستقيم

اي آنها نه  داده شد، بدين معني كه مجالس منطقه» ززداييامكان تمرك«منطقة ديگر انگليسي  8به . اي سة منطقة نامبرده دارد منطقه

تاكنون تنها يك رفراندوم . گردند بصورت اتوماتيك، بلكه در صورت موافقت اكثريت مردم آن مناطق در رفراندوم تأسيس مي

پرسي  در همه كنندگان درصد شركت 77،93برگزار گرديده است كه در آن » نورد ايست«در منطقة  2004نوامبر  4در تاريخ 

     [29].درصد مردم آن منطقه شركت كرده بودند 47،7در اين رفراندوم تنها . اي را رد نمودند تأسيس يك پارلمان منطقه
   

  تمرآززدايي در فرانسه
   

آميز به ناآراميها و درگيريهاي قومي و  محركه و انگيزه براي تمركززدايي پاسخ صلحگفتيم كه در بريتانيا مهمترين نيروي 

اند درجة تمركززدايي و ميزان  گرايانه در مناطق مختلف اين كشور بوده و هر چه كه اين جنبشهاي ملي نيرومندتر بوده ملي

به غير . متفاوت است اًست كه اين امر در فرانسه بنياداين درحالي. تفويض اختيارات و صالحيتها به مناطق مربوطه بيشتر بوده است

به . گرفتة سياسي ـ ملي كه خواهان خودمختاري ملي باشد در فرانسه وجود ندارد شكل اًهيچ جنبش تاريخ اًاز كورزيكا تقريب

  . اند شده، تا همين اواخر متقارن بوده همين جهت گامهايي كه در راستاي تمركززدايي در اين كشور برداشته 

كه در آن اولين قوانين تمركززدايي تصويب شدند، شاهد تالشهاي متعدد، اما نافرجام تمركززدايي  1972فرانسه تا سال 

اولين مرحلة . گردد شكست اين تالشها در درجة اول با رابطة فكري دمكراسي و سنتراليسم در فرانسه مربوط مي. بوده است

بعنوان ) عنوان حزب سوسيال دمكرات فرانسه(تخاب فرانسوا ميتران از حزب سوسياليست پس از ان 1982تمركززدايي كه در سال 

  .گرفت آغاز گرديد، عناصر ذيل را دربرمي) 1981(رئيس جمهور 

ريزي بدون برخورداري از پارلمان و همچنين بدون  قرن پيش بعنوان ابزارهاي برنامه 50جايگاه مناطقي كه در دهة      .1

انتخابات  [30]اي براي مجلس منطقه. اي ارتقاء يافتند بوجود آمده بودند، به دستگاههاي اداري منطقه  لاختيارات مستق

  . اي شد رئيس اين مجلس رئيس دستگاه اداري منطقه [31].مستقيم برگزار گرديد

بدين وسيله مسئوليت . اي جانشين رئيس اداره شد رئيس مجلس منطقه) اي كوچكتر از سطح منطقه(در سطح دپارتمان      .2

  .اي انتقال يافت براي ادارة دپارتمان ازسطح دولتي به ادارات منطقه

  .برچيده شد و جاي آن را كنترل قانوني متعاقب گرفت [32]ي كنترل پيشاپيش دولت     .3

   [33].اي واگذار شدند كه با تأمين مالي ضرور نيز همراه بودند اي از صالحيتها به ادارات منطقه مجموعه     .4

كند اين است كه سه سطح  در اينجا آنچه كه جلب توجه مي. رابطة ادارات با هم توسط قانون تمركززدايي تغييري نكرد

دين معني كه هر كدام در يك رابطة برابر حقوقي با هم قرار دارند، ب) ها و مناطق ، دپارتمان)شهرها(يعني كمونها (اداري فرانسه 

تنها براي  2003البته تضمين ماندگاري آنها بر اساس قانون اساسي تا سال . هاي اداري نامبرده مافوق يا تابع هم نيستند از شبكه

  . ها وجود داشت كمونها و دپارتمان

سطح مركزي  [34].لهاي سياسي، آن هم ناكام گرفت و نه بر اساس زمينه تقسيم مسئوليتها به شيوة بلوكي صورت مي

در دستگاه ) پرِفكت(همچنان صالحيتها و اختيارات مهم را براي خود نگه داشت و نقش مهمي از طريق نماينده و مدير دولت 

سازي، راه و ترابري، آموزش و  هاي شهرسازي، خانه هر سه سطح نامبرده اختياراتي در زمينه. كرد اداري سه سطح بازي مي

هاي نامبرده  رفتند، يعني گذشته از چند استثناء هر سه سطح داراي صالحيت در همة زمينهپروش، محيط زيست و فرهنگ گ

و شبكة  [35]ها و مناطق است، زيرساخت آموزش شغلي كه تنها در حيطة صالحيت دپارتمان: استثنائات اين موارد بودند. باشند مي

در عمل ثابت . تأمين اجتماعي و بهداشت و درمان كه در آن هيچ صالحيتي براي دستگاه دولتي مناطق درنظر گرفته نشده است



هيچگونه تفكيك  گرديد كه تفكيك و مرزبندي كه در ابتدا براي صالحيتها تعيين شده بود، غيرعملي است، تا جايي كه عمالً

اي  اين تقسيم ناشفاف صالحيتها براي دستگاه دولتي سطحها، به ويژه براي سطح منطقه. تي وجود نداردصالحيتها بين سطوح دول

هاي  مشكالتي كه در دورهتوان براي نمونه  در اين راستا مي [36].آورد بعنوان جديدترين سطح دولتي، مشكالتي را بوجود مي

  .هاي اتحادية اروپا نام برد آموزش كار يا مديريت از نظر عموم ناكارامد برنامه

و نه (اختالف بر سر اين موضوع در داخل خود احزاب . سياست تمركززدايي هميشه در فرانسه مورد اختالف بوده است

ست كه فرآيند تمركززدايي در اين كشور پيگير و بدون فراز و برانگيز ني به همين جهت تعجب. وجود داشته است) نهاآبين [

 [37]اند، تصويب گرديده 2000و  1982نامة اجرايي كه بين  آيين 300نشيب نبوده است و از چهل قانون به اصطالح تمركززدايي و 

هاي اجرايي بطور روشني جزو مقوله  نامه تعدادي از اين آيين. اند أثيرات تمركززدايانه از لحاظ اجرايي نداشتهنها تآهمة 

گيرند تا تمركززدايي اجرايي، چون آنها خيلي روشن در خدمت تقويت موقعيت  قرار مي» زدايي تراكم«يا » تمركززدايي اداري«

ِ»اديت كرسون«اين امر به ويژه در مورد اقدامات . قرار دارند) تهايعني پرِِفِك(مديران دولت مركزي در مناطق 
سوسياليست در  [38]

      .كند ميصدق  1995و مه  1993كار بين مارس  محافظه  [39] ِ»ادوارد باالدور«و حكومت  1992و مارس  1991بين مه 

آيد، تا بدست گرفتن حكومت  تقسيم ناشفاف مسئوليتها و از بين رفتن امكانات و انرژي كه از سايش آنها با هم بوجود مي

»ژان ـ پير رافارن«وزير  توسط نخست
هر . موجب يك رفرم بنيادين روند تمركززدايي نگرديدند 2002كار در سال  محافظه [40]

سوسياليست و رئيس حكومت، كوميسيوني را گمارده بود تا پيشنهادات اصالحي براي  » لئونل ژوسپن«چند سلف وي، 

تمركززدايي آماده كنند، اما اين پيشنهادات بدليل مشكالت درون حزبي سوسياليستها و عدم موفقيت آنها در انتخابات رياست 

پس از تغيير حكومت بود كه تمركززدايي بطور . بدون عواقب عملي ماندند 2002در سال  [41]جمهوري و مجلس شوراي ملي

كند كه قبل از تصدي پست رئيس  اين مسئله در درجة نخست با شخص رافارن ارتباط پيدا مي. اي يافت غيرمترقبه تحرك تازه

»پويتو ـ شارنت«اي در  منطقهرئيس دستگاه دولتي  1988از سال  ,وزيري
رافارن پس از بدست گرفتن حكومت، به روند . بود [42]

 هاي دولت در مورد برنامه 2002آوري بخشيد؛ در همان اولين بيانية حكومتي كه در سوم ژوالي  تمركززدايي سرعت حيرت

اش  بيش از سه ماه از تصدي. ترين اولويتهاي خود اعالم نمود سركارآمدة خود داد، رفرم تمركززدايي تاكنوني را يكي از مهم

از سوي مجلس شوراي ملي و مجلس دوم  2002اي را براي تغيير قانون اساسي ارائه داد و در همان سال  نگذشته بود كه اليحه

   [43].ويب رسيدپارلمان فرانسه، يعني سنا، به تص

  : با تغيير قانون اساسي فرانسه تمركززدايي در آن كشور كيفيت نهادي پيدا كرد، زيرا

اساسي فرانسه اضافه گرديد كه كشور فرانسه به اولين مادة قانون : تمركززدايي رتبه و جايگاه قانون اساسي يافت اوالً          -

گرديد  فصل هفتم قانون اساسي كه براي تمركززدايي حائز اهميت است شامل نه ماده  [44].يك نظام غيرمتمركز است

كه از ادغام چند  »سطوح دولتي با هويت ويژه«ين بار مناطق و عالوه بر آن ، كه در آنها براي نخست)72ـ  75(

  ).72مادة (گيرند  اند رتبة قانوني مي يا منطقه بوجود آمده) بخش(دپارتمان 

هاي خود را  سطوح دولتي نامبرده حق قانوني اخذ درآمدها را گرفتند، كه به كمك آنها مهمترين بخش هزينه اًدوم          -

همچنين در مادة . گرديدند عالوه بر اين آنها از طريق برقراري توازن مالي افقي نيز تأمين مالي . نمايند تأمين مالي مي

گنجانده شد كه بر طبق آن مناطق و ديگر سطوح بايد تأمين مالي  [45]»اصل پيوستگي«قانون اساسي بطورضمني  72ـ2

  . گردند شوند، در صورتيكه وظايفي به آنها محول 



شود  يافت مي 72اين اصل در بند دوم مادة . نيز گنجانده شد [46]»اصل خوداتكايي«به همين صورت ضمني  اًو سوم          -

تنها آن تصميماتي را بايد بگيرد كه به بهترين ) اي، بخش، شهر دولت مركزي، منطقه(كه بر طبق آن هر سطح دولتي 

  . هستندشيوة ممكن در آن سطح پياده شدني 

). 72مادة (، را نيز ذكر نمود »دورة آزمايشي عدم پيروي از قوانين مركزي«اينجا بايد به ويژه عنصر چهارمي، يعني           -

اي قادر خواهند شد، به شيوة آزمايشي و در  با استناد به آن، شوراهاي منطقه اوالً. گردد اين مقوله شامل دو بخش مي

هاي ديگري  توانند در زمينه مناطق مي اًدوم. ها به قوانين ملي عمل نكنند در برخي از زمينهمقطع زماني معين و محدود 

البته قبل از كاربرد اين مادة قانوني بايد در هر دو مورد مذكور . نيز در مدت زمان محدود صالحيتهايي را اخذ كنند

مورد كه پس از خاتمه مدت زمان دورة گيري در اين  همچنين تصميم. پارلمان مركزي با آن موافقت بعمل آورد

يكي از » عنصر آزمايشي«بدين ترتيب . باشد آزمايشي به چه شيوه عمل خواهد شد، در حوزة اختيارات پارلمان مي

   [47].باشد عناصر تمركززدايي قانونگذاري مي

دليل اين امر نه تنها اميدهاي فراواني . وزير متوقف گرديدند هاي تمركززدايي نخست البته پس از تغيير قانون اساسي برنامه

ها گره خورده بودند، بلكه همچنين ترس و نگراني  بود كه در ارتباط با افزايش بازدهي و كارآمدي كاركرد سياسي با اين برنامه

ها دولت  به اين خاطر كه طبق اين برنامه مردم منطقه قبل از انتشار جزئيات آنها بروز نموده بودند، مثالً بود كه نمايندگان محلي و

اي و غيرمركزي  درنظر داشت كه پستها و خدمات و كارمندان دولتي چون معلمين را زير مسئوليت و پوشش دستگاه اداري منطقه

  . [...]ببرد

رفراندومهايي . شود محسوب مي» تمركززدايي متوقف شده«ق نيز جزو همان مقولة به برخي از مناط» هويت ويژه«اعطاي 

 [48]اين امر به ويژه در مورد منطقة كورزيكا. كه قرار بود در اين خصوص برگزار شوند نيز در هيچ موردي مؤثر واقع نيافتادند

در  [49].براي كورزيكا حكومت ژوسپن يك هويت ويژه را طرح كرده بود و رفارن آن را دوباره مطرح ساخت   .كند صدق مي

اين طرح را اما . اي با جايگاه و هويت ويژه تشكيل گردد اين مورد قرار بود دپارتمانهاي موجود منحل و يك شبكة دولتي منطقه

   [50].مردم كورزيكا در يك رفراندوم رد نمود

   

 در فرانسه تمركززدايي

 )دمكراتيزاسيون(؛ نزديك شدن به مردم 2003افزايش كارآمدي اداري  هدف تمركززدايي

 اروپائيزه كردن، مدرنيزه كردن، ارتقاي كارايي  علل تمركززدايي

  )زداييتراكم(تمركززدايي اداري : 1982تا  شكل تمركززدايي

  تمركززدايي اداري و اجرايي: 1982از 

 تمركززدايي قانونگذاري با تأثيرات نامتقارن  اًبخش: 2003

 در هر سطح اداري ) مدير دولت(ساختار دوگانه؛ پرِفكت  رابطة تفوق دولت مركزي با خودگرداني 

 ريزي دولتابزارهاي برنامه: 1982تا  عملكرد مناطق

 شودمياي بسته بين رئيس مناطق و پرفكت منطقه ايقرارداد بين دولت و مجلس منطقه

جايگاه دستگاههاي اداري به نسبت 

 همديگر

 برابري حقوقي در كنار همديگر، هيچكدام تابع ديگري نيستند

   



چهار قانون بزرگ براي تمركززدايي در فرانسه به تصويب رسيدند، كه يكي از  2003از زمان تغيير قانون اساسي در سال 

كند، يك قانون براي  بطور آزمايشي و در زماني معين را تعيين و تنظيم ميآنها شرايط از اعتبار خارج ساختن قوانين ملي 

اي، بخشي، شهري و يك  اي و يك قانون هم براي خودمختاري مالي سطوح اداري منطقه برگزاري رفراندوم در سطح منطقه

اين قانون آخري خيلي  اًمخصوص. باشد قانون هم كه موضوع آن تقسيم صالحيتها بين دولت و سطحهاي اداري غيرمركزي مي

به كرسي نشاند و  [51]»بلوكه كردن رأي پارلمان«ن را از طريق بكارگيري اهرم آوزير  مورد اختالف بود كه باالخره رفارن نخست

دهد و به دپارتمانها  به مناطق قدرت به مراتب كمتري به نسبت آنچه كه در ابتدا بنا بود، مي اين قانون. قانوني رساند» به تصويب«

و ) سنا(اين امر دو دليل منطقي داشت، كه اولين آن در ساختار مجلس دوم پارلمان فرانسه . دهد وزنه و جايگاه بيشتري مي

گردد كه در مجلس سنا نسبت تعداد نمايندگان شهرها و  ن به اين امر برميآاكثريت سياسي داخل آن نهفته است و دومين 

باال  كار دست احزاب محافظه) و به دليل غلبة سطح محلي در اين ارگان(در همان حال . دپارتمانها در قياس با مناطق بسيار باالست

عالوه بر اين، بعد از . تاي بنابراين از لحاظ ساختاري بسيار اندك اس عالقمندي سناتورها به تقويت سطح منطقه. را دارند

تمام مناطق اكثريت خود را از دست دادند، سناي  اًكار در تقريب كه در آن احزاب محافظه 2004اي در سال  انتخابات منطقه

ـ سياسي ايجاد   شدند ـ به داليل حزبي خواست موانعي براي مناطقي ـ كه اكنون از طرف سوسياليستها حكومت مي كار مي محافظه

  .به همين جهت براي نمونه تفوق مناطق در زمينة سياست تقويت و رشد اقتصادي را حذف نمود نمايد و

. باشد هاي دپارتمانها و همچنين شهرها در پارلمان و در سطح دولتي مي دليل دوم اين امر تالش فشرده و نفوذ نمايندگي

سدة پيش  80در دهة  اًنهايي ممانعت بعمل آمد كه سابقبدين ترتيب از تقويت مناطق در مرحلة دوم تمركززدايي باز از طرف هما

   [52].نيز از آن ممانعت آورده بودند

در (يستي پارادوكس شود كه از لحاظ فدرال اي روبرو مي سياست تمركززدايي در فرانسه در مرحلة پياده شدنش با پديده

شود،  استقبال مي) دسنتراليزاسيون(و تمركززدايي ) دمكراتيزاسيون( [53]شدن به مردم از طرفي از نزديك. باشد مي) خود متناقض

اين پارادوكس، هم در موضع  [55].وجود دارد [54]اما در مقابل آن آرزوي شديدي براي برابري و همساني شرايط زندگي

العمل آنها به نسبت تغييرات  نمونة همچون مواضعي عكس. شود و هم در مردم شهرهاي مربوطه سياستمداران محلي ديده مي

هر چيز متوجه كاهش امكانات و خدمات  باشد، كه البته اينجا بايد گفت كه اعتراضات قبل از سياست تأمين اجتماعي مي

   [56].دهد باشد كه به موازات فرآيند تمركززدايي روي مي اجتماعي مي

فرانسه حتي بعد از . كند انسه صدق مياين جمله به ويژه در مورد فر. گفتيم كه تمركززدايي به معني فدراليزاسيون نيست

بندي  ما در فرانسه همچنان فقط رتبه. ماند يك كشور متمركز باقي  2004و تصويب برخي قوانين تدقيق شده در سال  2003

شهرها ايدة اعطاي صالحيتها به مناطق و تقسيم اين صالحيتها بين دپارتمانها و . عمودي و نه افقي سطوح و ادارات دولتي را داريم

 همين امر براي انتقال صالحيت. باشد و جاي بحثي هم ندارد از سوي مناطق در سيستم كنوني سياسي فرانسه به كلي غريب مي

صالحيتها پيش دولت  هر چند بعضي از صالحيتها به سطح زيرملي انتقال يافت، اما صالحيت. كند صالحيت به مناطق نيز صدق مي

اي گامي به عقب  در زمينة سياست اقتصاديِ منطقه اًز گسترش صالحيتها به مناطق مخصوصانصراف ا. ماند مركزي باقي مي

. گردد هايي است كه از طرف مردم رد نمي تقويت صالحيتهاي مناطق در زمينة سياستهاي اقتصادي يكي از معدود زمينه. باشد مي

دليل را داشته باشد كه بر مناطق فرانسه از زمان  تواند اين لذا تعلل و تغيير موضع حزب رئيس جمهور ژاك شيراك تنها مي

كاران، بلكه براي نخستين بار سوسياليستها حاكم هستند و رؤساي مناطق با صداي بلند  نه محافظه 2004اي مارس  انتخابات منطقه

و اين بدين معني است كه ما اينجا  [57].ها نيست كار حاضر به پذيرش اين خواسته اند و حكومت محافظه خواهان صالحيتهايي شده

  .با پديدة مخدوش ساختن حزبي روند تمركززدايي روبرو هستيم
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توسط دو نويسندة ذيل در » مدخلي بر فدراليسم«تحت عنوان  2005 فصل مؤخر كتابي است كه در سال »اي براي فدراليسم؟ گزينه -تمركززدايي «    [1] 

اين فصل شامل بررسي روند تمركززدايي در . ام نرا با توجه به محتواي مطلب قدري تغيير داده و كوتاه نمودهآلمان منتشر گرديده است و من عنوان آ

 )169تا  153صفحات (ن آل تلخيص تنها بخشهاي مربوط به بريتانيا و فرانسة چهار كشور بريتانيا، فرانسه، لهستان و چك مي باشد كه اينجا به دلي

 )مترجم. (ترجمه شده و در اختيار عالقمندان قرار گرفته است
استاديار  )Steinhart-Pertra Zimmermann(پـتـرا تسيمرمان ـ شتاينهارت  استاد و خانم دكتر )Roland Sturm(قاي پروفسور روالند شتورم آ   [2] 

  )مترجم( .باشند آلمان ميدانشكدة علوم سياسي دانشگاه ارالنگن ـ نورنبرگ 
تمركززدايي با فرايند دمكراتيك شدن دولتهاي «. اي را تمركززدايي گويند تقال قدرت از مركز به ارگانها يا مقامات منطقهبطور خالصه روند ان  [3] 

با مبارزات مردم در راستاي  اًتالش براي تمركززدايي غالب... زاديخواهانه مي باشدآهاي بارز  ن از خصيصهآاقتدارگرا پيوند نزديكي دارد و دفاع از 

  )مترجم) (497ص  ،1المعارف دموكراسي، جلد  دايره Yves Mény(» .توسعة دمكراسي همراه است
  .Hilz ،2004مقايسه كنيد براي نمونه    [4] 
براي كشورهاي ديگر بررسيهاي ساالنة كشورها، مندرج در . باشند بسيار قابل توصيه مي Bogdanor (2001) در ارتباط با بريتانياي كبير تحقيقات  [5] 

 Europäisches Zentrum für(شوند  توصيه مي) وبينگن ـ آلمانت( »مركز اروپايي تحقيقات فدراليسم«، از انتشارات »هاي فدراليسم سالنامه«

Föderalismus-Forschung Tübingen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 .(  
اين . پروسة انطباق كشورهاي عضو اتحادية اروپا به شرايطي است كه اين اتحاديه براي اعضاي خود تعيين كرده است» كردن  اروپائيزه«مقصود از     [6] 

ين مهمترين تفاوت در ا. شود كه سالهاست عضو اين اتحاديه هستند و هم كانديداهايي كه هنوز عضو نيستند پروسة پويا شامل هم كشورهايي مي

است كه انطباق حقوقي كانديداهاي جديد در مرحلة مذاكرات و يا پس از آن در يك مدت زمان تعيين شده و از طريق پذيرش كل قرارداد توسط 

ي روي ا نامه گيرد، درحاليكه اين امر در كشورهاي عضو از طريق انطباق و بهبود بخشيدن به نظام حقوقي و اداري و سياسي وآيين كانديداها انجام مي

       .Sturm/Pehle ،2005در خصوص اروپائيزه كردن سيستم سياسي آلمان مراجعه كنيد به . دهد مي
  .Axt ،2000براي آشنايي مقدماتي با سياست ساختاري اتحادية اروپا مقايسه كنيد   [7] 
  . Brusis ،2002مقايسه كنيد بطور مثال   [8] 
 [9]  Sturm ،2004 193ـ  198ص  اًنجا مخصوصآ؛ و در.  
  .Sturm ،2004مقايسه كنيد   [10] 
 [11]  Départements  
 [12] Yves Mény با تبعيت از مفهوم تفكيك قوا كه منتسكيو، فيلسوف سياسي قرن    )موسوم به ژيروندنها(جناحهاي ميانه رو انقالب فرانسه «: مي نويسد

پيروزي ] اما. [غيرمتمركز سازماندهي كنندفرانسه را حول ساختارهاي ] اجتماعي - نظام سياسي[ن بود، تالش كردند كه آهيجدهم فرانسه، مدافع 

كه به عنوان امپراطور (بند فرانسه بدست ناپلئون بناپارت  كه طرفدار تمركز قدرت بودند، راه را براي سازماندهي نظام) موسوم به ژاكوبنها(تندروها 

حتي با [ده بود، از هر گونه استقالل مناطق پيراموني الگوي ناپلئوني كه همانند نوع شبكة تار عنكبوتي طراحي ش. هموار ساخت) اول شناخته شد

نگاه كنيد به منبع مذكور در (» .وردآدر حيطة اقتدار مقامات منصوب از سوي حكومت مركزي قرار داشتند، ممانعت بعمل ] نهاآوجود اينكه 

اين سنت كهنه را شكست و اختياراتي به دولتهاي   80همانطور كه در صفحات پايين مي بينيم، دولت سوسياليست فرانسه در دهة ) 3زيرنويس شمارة 

هر چند كه اين روند اكنون به دليل سلطة محافظه كاران در اين كشور كند يا متوقف گرديده است، اما الزامات . اي اعطا نمود محلي و منطقه



همچون تغييراتي در بلژيك نيز . را ايجاب مي كننددمكراتيك و شرايط اتحادية اروپا و همچنين جنبش ملي كورزيكها ادامه و تعميق اين روند 

گفته مي شود كه قانون . به فدراليسم انجاميد) بلژيك(غاز گرديدند، تا عاقبت روند تمركززدايي در اين كشور آضروري تشخيص داده شدند و 

اند كه سيستم سياسي متمركز  ا به اين نتيجه رسيدهلذا چنانچه خود اين كشوره. اساسي سابق ايران بر اساس الگوي فرانسه و بلژيك تدوين شده بود

ميز آ بايد در ساختارهاي سياسي متمركز و غيردمكراتيك و تبعيض اًنها با وجود ماهيت دمكراتيكشان پاسخگوي نيازهاي امروز نيست، منطقآ

       )مترجم. (صورت گيرد اند، نيز تجديدنظر اساسي كشورهايي چون ايران كه بر اساس نظامهاي سياسي نامبرده ايجاد شده
 [13]  Neumann/Uterwedde ،1997 به بعد 14؛ ص.  
 [14] Präfekt  
 [15] Garstecki ،2001.  
اي واگذار كرده باشد، پارلمان ديگري در زمان  ارلمان منطقهبدين معني كه چنانچه پارلماني حق قانونگذاري در مورد موضوع معيني را به يك پ [16] 

  )مترجم. (تواند اين حق را بازپس بگيرد ديگري مي
  ) مترجم. (گردد كه شامل انگليس، ايرلند شمالي، اسكاتلند، ويلز، كورن وال مي [17] 
 [18] Devolution  
  .327ص    ، Jeffery/Palmerمقايسه كنيد  [19] 
  .به بعد 151ص   ،Sturm 1981براي يك بررسي مفصل مربوطه مراجعه كنيد به  [20] 
 [21] Form follows function  
 [22] Scottisch Office  
      . Bogdanor  ،2001گرايانه مليتهاي داخل بريتانيا و متفاوت بودن علل آنها مراجعه كنيد به  در ارتباط با برابر نبودن قدرت جنبشهاي ملي [23] 
 [24] Welsh Office  
 [25] Sturm ،2004،   184ص.  
  .183همانجا ص  [26] 
 7][2 James Callaghan  
  .به بعد 326ص    ، Jeffery/Palmerمقايسه كنيد  [28] 
  . 7ص . 2004نوامبر  5، به تاريخ »شرق به تفويض نَه شمال«گاردين، مقالة  [29] 
 [30] Conseil régional  
برگزار  1986سه مورد اول انتخابات مستقيم در سال . گردد نتخابات تمام مناطق بطور همزمان و بر اساس يك سيستم انتخاباتي واحد برگزار ميا [31] 

      .شدند
 [32] tutelle  
  .Uterdde ،2000و  Neumann/Uterwedee ،1977در ارتباط با تاريخ تمركززدايي فرانسه به ويژه رجوع كنيد به  [33] 
 [34] eeNeumann/Uterwed ،1977 42، ص.  
 [35] Infrastrcture  
 [36] Neumann/Uterwedee ،1977 47، ص.  
 [37] Uterwedee ،2000 160، ص.   
 [38] Edith Cresson  
 [39] Edouard Balladur  
 [40] Piere Raffarin-Jean  
 [41] nationaleAssemblée   
 [42] Charentes-Poitou  
مارس  17اين نشست در . ، الزم بود»كنگره«گيري در نشست مشترك دو مجلس،  يك رأيالبته براي اعتبار قانوني يافتن اين تغيير قانون اساسي  [43] 

  . برگزار شد 2003



جمهوري برابري همه را در برابر . ك، دمكراتيك و اجتماعي استناپذير، الئي فرانسه يك جمهوري تجزيه«: گويد مادة اول قانون اساسي فرانسه مي [44] 

: منبع» .سازمان آن غيرمتمركز است. شمارد نمايد و هر اعتقادي را محترم مي نها تضمين ميآنظر از تعلق تباري، نژادي و ديني  قانون صرف

constituionnel.fr/textes/constit.pdf-p://www.conseilhtt 2004ژوالي  22، از انترنت پياده شده در تاريخ .  
ه بايد يك نوع ارتباط و پيوستگي بين مسئوليت اجراي وظايف با كه در واقع يك اصل فدراليستي است حكايت از آن دارد ك Konnexitätاصل  [45] 

در  اًهمچنين هم بخش انجام وظايف و هم بخش تخصيص درآمدهاي هر سطح معين بايد توأم. صالحيت اخذ درآمدها و مالياتها وجود داشته باشد

وظايف سطح ديگري را تعيين كند و در ) اي يا شهرها حال اين سطح دولت مركزي باشد يا دولت منطقه(همان سطح متمركز شوند، نه اينكه سطحي 

: ويدگ اين اصل بطور ساده مي. ن را برعهده نگيردآي خود آن سطح بگذارد و خود  به عهده اًانجام اين وظايف را صرف  هاي عين حال تأمين هزينه

  .)مترجم(» .ن را بپردازدآدهد، بايد خودش هم بهاي  هر كس چيزي را سفارش مي«
سائل معين بايد به آن سطح از نظام دولتي داده شود باشد و حاكي از آن است كه اختيارات در مورد م اي فدراليسم مي اين اصل نيز يكي از اصول پايه [46] 

ترين سطح ممكن آغاز و سوال كرد كه آيا  براي اينكار بايد ابتدا از پايين. آيد ي آن در قياس با ديگر سطوح برمي كه به بهترين نوع ممكن از عهده

تنها آن هنگام كه پاسخ منفي باشد، بايد آن را به سطحي . آيد يا نه ي معين به خوبي برمي ي انجام اين يا آن وظيفه اين سطح به اذعان خودش از عهده

ها بيشتر است، به هر حال  ترين سطح نظام باشد، چون ارتباط آن با توده هدف بايد واگذاري بيشترين اختيارات ممكن به پايين. باالتر ارجاع نمود

به اين دليل شايد بتوان اين اصل را در زبان . د و بايد تنها نقش كمكي داشته باشندترين اختيارات ممكن برخوردار باشن ارگانهاي بااليي بايد از كم

با توجه به اهميتي كه اين اصل به (» اصل خوداتكايي«و يا ) كمكي سطوح باالتر دولتي اًبا عطف به تأكيد آن به نقش صرف(» اصل كمكي«فارسي 

  )ترجمم. (ناميد) دهد خوداتكايي و خودگرداني سطح تحتاني مي
  . Uterwedde ،2003در مورد مشروح رفرم قانون اساسي فرانسه در ارتباط با تمركززدايي مراجعه شود به  [47] 
 [48] Korsika  
   .Uterwedde ،2002براي كسب اطالعات مفصل در مورد مشكل كورزيكا مراجعه شود به  [49] 
  .Steinhart-Zimmermann ،2004: تر بطور مشروح [50] 
 [51] »Vote bloquée «سازد آزاديهاي پارلمان را براي تسريع در  گراي فرانسه كه براي حكومت ممكن مي رلمانتاريسم تعقلنما براي پا ابزاريست خصلت

قانون اساسي فرانسه را در مورد قانوني پياده سازد، اين قانون تصويب ) 3(  49اگر حكومت اين اصل مندرج در مادة . روند قانونگذاري محدود سازد

آميز در مورد اين  ساعت درخواست عدم اعتماد بر عليه حكومت به پارلمان ارائه و بطور موفقيت 24گردد، چنانچه در عرض  شده محسوب مي

  . گيري نگردد درخواست رأي
  . Perrin ،2003در اين خصوص همچنين رجوع شود به  [52] 
 [53] proximité  
 [54] égalité  
  . 32، ص Davezies ،2003مقايسه كنيد  [55] 
  .Steinhart-Zimmermann ،2004مقايسه كنيد در اين ارتباط  [56] 
  .Van Eeckhout ،2004مقايسه كنيد به  [57] 

   



  
  

  

  فدراليسم چيست؟

   
  نوشتة ريچارد لمينگ

  ترجمة ناصر ايرانپور 
   
   

  ...فدراليسم
   

  از لحاظ دمكراسي و كارآمدي
  .باشد است كه درصدد ساماندهي كارآمد نظامهاي دمكراتيك ميمدلي از حاكميت  ...

    .كند مي تقسيمرا بين سطوح مختلف دولتي جهت ايجاد بهترين نوع پيوند بين دمكراسي و كارآمدي  صالحيتهاي سياسي ...

د بيشترين حد از عدم تمركز و كمترين ميزان كند، طوري كه از طريق ايجا را دنبال مي نظام حكومتي چند اليههدف برقراري يك  ...

  . آيد شوند كه به بهترين وجه خود از عهدة آنها بر مي گيريها در اليه و سطحي از حكومت گرفته مي تمركز، تصميم

  .باشد بنا گرديده، چون حكومت در تالش نزديكي به مردم و نمايندگي منافع شهروندان مي مشروعيت سياسيبر انديشة  ...

گيري و  سازد كه از طريق آن دخيل دادن شهروندان در پروسة تصميم ميسر مي» سابسيدياريتي«را بر اساس اصل  تقسيم عمودي قوا ...

  .گردند شفافيت آن تضمين مي

    .كند در مقابل حكومتهاي مقتدر دفاع مي حقوق شهرونديو  پلوراليسماز  ...

  .ح حكومتي فدرال و ايالتها و مابين آنها بنا شده استدر داخل سط حكومت قانونو  دمكراسيبر پاية  ...
   

  و تنوع  از لحاظ يگانگی
  .باشد داند، تنوعي كه براي تضمين كارايي و پويايي و تحرك در كشور ضروري مي تنوع و اعتالي هويت فرهنگي مي ضامنخود را  ...

سازي هويتها و مليتهاي مختلف بغرنجي  آيد، مدلي كه از طريق رعايت و هماهنگ بوجود مي هويتهاي چندگونهاز مدلي مركب از  ...

اي و يا ملي الزاماً در تناقض با تعريف  گراييِ محلي، منطقه وفاداري و ميهن. دهد انسان را در نظر گرفته و در نظام سياسي بازتاب مي

  . يا ملي قرار ندارد، بلكه آنها مكمل هم هستند و بر يكديگر تأئير متقابل دارندچندهويتي خود و پايبندي به قرارهاي سياسي چند مليتي 
   

  شمول از لحاظ صيانت از صلح و ارزشهاي جهان
       .داند مي اي ضامن حقوق پايهخود را رسالتاً  ...

    .كند جنگ جلوگيرياز آميز  گرفتن راه حلهاي صلح مايل است از طريق در پيش ...

  . كند رد ميشدني نيستند،  ملتي نهادهاي سياسي اصالح اين طرز فكر را كه گويا در دولتهاي تاكنوني با حاكميت تك ...

شرط زندگي مشترك ميان كشوري و مابين سطوح  به عنوان پيش بوجود آوردن همبستگييك تئوري سياسي است كه در تالش  ...

  .اشدب آميز بين آنها مي مختلف دولتي و همكاري صلح
   

  المللي جديد چالشهاي بيناز لحاظ رودرويي با 
  .المللي بديل و آلترناتيويست در مقابل هژموني تك دولتي يا يك گروه از دولتهاست در عرصه و نظم بين ...



با علم به اين واقعيت است كه در همان مرحلة نخست طراحي نهادها مشكالت اساساً  مشوق حل مشكالت سياسي ظاهراً غيرقابل حل ...

  .آيند و در همان مرحله هم بايد حل شوند بوجود مي

دولتهاي مدرن امروزي ديگر قادر نيستند، مسائل و . باشد شدن مسائل مي بخاطر جهاني رنگتر شدن استقالل دولتهاي ملي نتيجة كم ...

اين امر امروزه بدون . دولتي حل و فصل كنند ملي را به تنهايي و صرفاً به كمك متدهاي متعارف همكاريهاي بين مشكالت جهاني و

  .باشد استراتژيهاي مشترك سياسي ناممكن مي
   

  كاربرد جهانياز لحاظ 
است كه خود را باوجود چالشهاي جديد با شرايط نو جامعه منطبق ساخته، با اين پيامد كه كشورها، مناطق و  طرح پويا و زندهيك  ...

  .اند خلقهاي متعددي مدل فدراليستي نظام سياسي را براي خود برگزيده

  . بندي كالسيك احزاب در چپ و راست متفاوت است شود كه با تقسيم را شامل مي هاي سياسي مختلفي ايدهاقدامات و  ...

  ! راه استگويد ـ بنابراين فدراليسم هدف نيست، بلكه  از پيشرفت در مراحل مختلف سخن مي ...

   
Read an Introduction on "What is federalism?" by Richard Laming, the secretary-  

general of the UK section of UEF - the Federal Union   
 (http://de.federaleurope.org/index.php?id=261) 
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    همگرايی و همکاری در نظام فدرال

  ))دانشگاه سانت گالن سويسدانشگاه سانت گالن سويس((اورزوال ابدرهالدن اورزوال ابدرهالدن   نوشتةنوشتة
  

  ناصر ايرانپورناصر ايرانپورترجمة ترجمة 
  

   

و همچنين بين دولتهاي عضو و دولت ...) ايالتها، كانتونها، ( [1]از طريق مرزبندي صالحيتها بين دولتهاي عضو اًنظامهاي فدرال صرف

  .همگامي و همكاري بين سطوح مختلف كشور فدرال نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار است. كنند فدرال مركزي عمل نمي

   

اي  عضو از اهميت فزايندهشود كه چرا چنين است، چرا توافقات و همكاري بين دولتهاي  در متن حاضر ابتدا توضيح داده مي

گردند، از كنفرانسهاي دولتي گرفته تا  در ادامة آن بطور خالصه اشكال مختلف همكاري تشريح مي. برخوردار است

بدون اينكه روندها و مكانيسمهاي  [2].شود هاي غيررسمي و در خاتمه به چالشها و روندهاي مربوطه پرداخت مي هماهنگي

فدراسيونهاي ديگر ناديده گرفته شوند، بر تجارب موجود در كشور فدرال سويس تكيه خواهد شد، چه كه به ويژه در سويس 

نة سويس در سالهاي اخير از اهميت بيش از پيش برخوردار گشته است و به كمك نمو) كانتونها(همكاري بين دولتهاي عضو 

  .شوند كه به اين يا آن شكل در كشورهاي فدرال ديگر نيز وجود دارند تحوالت و مشكالت در اين زمينه نشان داده مي

   

  اهميت فزايندة همكاري ارگانهاي فدرال و ايالتي با هم  .1

   

اي براي پابرجا ماندن  بعنوان يكي از اصول پايه [3]»اتحاد] عين[زندگي بر پاية احترام و مالحظة متقابل و تنوع در «خواست 

اين اصل البته تنها در اين كشور از . طوالني و كاركرد مثبت كشور فدرال سويس در قانون اساسي اين كشور درج گرديده است

به ويژه در كشور  و البته اين. كند اعتبار برخوردار نيست، بلكه در هر كشوري كه به شيوة فدرال سازماندهي شده باشد، صدق مي

در . را دارد] ايالت[كانتون  26سويس در سرزمين بسيار كوچك خود : چند زبانه و چند فرهنگي سويس چندان بديهي نيست

ايالت بايرن  در مقابل آن، مثالً. كنند هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر زندگي مي  كيلومتر مربع آن 41290مساحت 

كيلومتر مربع مساحت و يازده ميليون و شش صد هزار نفر  70553ايالت اين كشور، بيش از  16ي از آلمان، بعنوان تنها يك

اين ارقام نه تنها كوچكي خاك سويس را نشان . باشد كانتون سويس مي 26جمعيت دارد و بنابراين خيلي بزرگتر از كل 

ي نيستند كه مصنوعي و بطورخودكامانه بوجود آمده كانتون واحدهاي 26چون . دهند، بلكه همچنين تنوع و بغرنجي آن را مي

هر يك از آنها نه تنها سرزمين و . اند شكل گرفته اًباشند كه تاريخ مي) كوچكي(» كشورهاي«باشند، بلكه هر يك خود به تنهايي 

از «ه سويس كشوري است ك. حوزة حاكميت خود را دارد، بلكه همچنين هويت مستقل خود را در چهارچوب كشور فدرال

پس  1848اند كه در سال  اولين واحد سياسي سويس نه دولت مركزي فدرال، بلكه كانتونها بوده: شكل گرفته است» پائين به باال

 [4].شناسيم، بوجود آوردند از يك دوره آشفتگي سياسي متحد شدند و حكومت فدرال سويس را، آنطور كه امروز آن را مي



گيري سويس با خيلي از كشورها چون آلمان و اتريش كه در آنها كل سرزمين بين دولتهاي  بنابراين پيشينه و دليل تاريخي شكل

معني كه  هر چند تقسيمات كشوري اين كشورها نيز فاقد مبناي تاريخي نبوده، به اين. ايالتي تقسيم گرديد، متفاوت است

خودسرانه بوقوع نپيوسته، اما با اين وجود تقسيم داخلي متعاقب اين كشورها به ايالتها يك نوع درك و خودآگاهي ديگري 

  .بخشيده است

   

تر بودن كانتونهاي سويس به نسبت دولت مركزي فدرال اين كشور ـ در مقررات مختلف مندرج در  اين واقعيت ـ يعني اصيل

كانتونها مستقلند تا آنجا كه استقالل آنها از «: گويد آن كه مي 3ل اين كشور بازتاب يافته است، به ويژه در مادة قانون اساسي فدرا

طريق قانون اساسي فدرال محدود نشده باشد؛ آنها صالحيت قانونگذاري و اجراي همة اين حقوق و قانوني را دارند كه فدرال 

برداشت نمود كه كانتونها به مفهوم  البته از اين مقرره نبايد چنين. »نيستند

ترين قدرت قانونگذاري مستمر و مطلق و  المللي كالسيك عالي حقوق بين

باشند، بلكه بر طبق اين ماده ايالتها تنها آنجا و در آن مواردي  ناپذير مي تقسيم

باشند كه قانون اساسي فدرال مسئوليتها و صالحيتها را به سطح  مستقل مي

  . [5]نموده باشدفدرال واگذار ن

   

اين امر همچنين بدين مفهوم است كه چنانچه در موردي معين قانون اساسي 

گيري و تعيين موازين مربوطه  فدرال مشخص نكرده باشد كه صالحيت تصميم

چون در سويس براي هر تغيير قانون اساسي موافقت . گردند ز اين صالحيت برخوردار ميبه كدام سطح تعلق دارد، كانتونها ا

اكثريت كانتونها ضروري است، پروسة تبيين و تعيين حدود و ثغور صالحيت دولت مركزي فدرال و يا  همچنيناكثريت مردم و 

 اًاين موقعيت قوي تاريخ. باشد كشد و اجراي آن پرزحمت مي به درازا مي اًانتقال اين صالحيت از ايالتها به دولت فدرال غالب

قانون ااساسي فدرال كه صالحيت پياده كردن و اجراي قوانين  46گرفتة كانتونها در زمينة تغيير قانون اساسي توسط ماة  شكل

  .گردد كند، نيرومندتر نيز مي فدرال را به كانتونها واگذار مي

   

آن مقرر نموده كه اجراي  30ي براي نمونه در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان وجود دارند، براي نمونه مادة هاي مشابه مقرره

  . باشد، چنانچه قانون فدرال مربوطه مقررة ديگري را تعيين ننموده باشد صالحيتها و وظايف دولتي حق ايالتها مي

   

مانند ايالتها در آلمان از اختيارات و صالحيتهاي وسيعي برخوردار بينيم كه كانتونها در چهارچوب سويس به  بنابراين مي

آيد كه آنها  لذا اينجا اين سوال پيش مي. باشند المللي بسيار كوچك مي باشند، هر چند كه كانتونهاي سويس در قياس بين مي

ن مدرن و گلوباليزه شده مسائل چون در جها. كنند اش برآيد، عمل مي چطوري به آن وظايفي كه هر دولت مدرن بايد از عهده

المللي،  چون حفظ محيط زيست، جنايت بين(شدني نيستند  فراواني وجود دارند كه حتي در چهارچوب كل كشور فدرال هم حل

نوع در داخل  26كنند و نه  مكان كردن مردم مقررات واحدي را طلب مي اين مسائل و مسئله تحرك و نقل). تروريسم و غيره

كشورهاي   به همين جهت نه تنها اهميت همكاري بين). در زمينة آموزش و پرورش و امور آموزش عالي مثالً(د يك كشور واح

الخصوص در سويس اشكال مختلف همكاري از  يابد و علي جهان، بلكه همچنين بين ايالتهاي داخل كشور فدرال نيز افزايش مي

  . [6]يابند كانتونها نقش مهمتري مي طرفي بين كانتونها و از طرفي ديگر بين دولت فدرال و



   

   

  همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو. 2

   

  :متمايز ساختتوان با عنايت به مقررات مختلف در كشورهاي فدرال انواع همكاريهاي داخلي را در آنها از هم  بطور كلي مي

تواند در  دولت فدرال نيز مي. اين قرارها به اشكال متعدد وجود دارند). ايالتها(ابتدا قرارهاي سنتي بين دولتهاي عضو          ·

البته قرارهاي بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در سويس . چهارچوب صالحيتهايش در اين توافقات شركت ورزد

ها در چهارچوب صالحيتهاي موازي دولت فدرال و كانتونها ممكن هستند، و چنين نادر هستند، چون آنها تن

  . وجود ندارند اًصالحيتهايي تقريب

كنند و از طرفي ديگر نهادهاي مشترك كانتونها و  يك نقش مهم را از طرفي نهادهاي مشترك دولتهاي عضو بازي مي         ·

نرمهاي قانوني ـ سازماني برخوردار هستند و بدين وسيله ايجاد ارگانهاي و اينها قرارهايي هستند كه از . دولت فدرال

  .شوند مشترك را موجب مي

البته تمام اين قرارها جاي تماسهاي شخصي كارمندان و كاركنان ادارات سطوح مختلف دولت فدرال و دولتهاي عضو          ·

گردند، بلكه يك بخش مهم از روابط سياسي در نظام  ر مياين ارتباطات نه تنها در آغاز هر قراري برقرا. گيرد را نمي

  .دهند فدرال را تشكيل مي

   

  قراردادها بين سطوح مختلف نظام فدرال   2. 1
   

  مباني  2. 1. 1
   

بطور كامل مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت، مجاز بودن، شكل و  1999فدرال سويس كه در سال   در قانون اساسي

آن مقرر گرديد كه بر طبق آن كانتونها  48كانتوني و همچنين شركت دولت فدرال در آنها در مادة  قرارهاي ميانمحدوديتهاي 

گردد كه به  توانند مابين خود قراردادهايي را عقد كنند يا در آنها شركت كنند، چنانچه آنها به وظايف و صالحيتهايي برمي مي

عالوه بر اين كانتونها مجازند سازمانها و . اند از طرف دولت فدرال به آنها تفويض گرديده كانتونها تعلق دارند يا فدرال هستند، اما

  .باشند در كشورهاي فدرال ديگر نيز همچون توافقاتي بين ايالتها جايز مي. نهادهاي مشترك بوجود آورند

   

  محدوديتها  2. 1. 2

   
قراردادهاي سياسي . دار سازند، مجاز نيستند انتونهاي ديگر را خدشهدر سويس قرارهايي بين كانتونها كه حقوق دولت فدرال يا ك

مقصود از قراردادهاي . باشد، هر چند كه اين امر در قانون اساسي فدرال به اين صراحت قيد نشده است ميان كانتونها ممنوع مي

به اين صورت كه توازن قدرت بين  ثالًآورد، م باشند كه به توازن فدرال بين كانتونها زيان وارد مي سياسي قراردادهايي مي

البته اين امر بدين مفهوم نيست كه كانتونها اجازه ندارند، قراردادهايي عقد كنند كه . [7]كانتونها را به طور محسوسي تغيير بدهند



اين قراردادها تنها نبايد به . كانتونها و يا بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در موقعيت بهتري قرار بدهدآنها را در رقابتهايي بين 

مضاف بر آن، . شيوة سوء استفاده از قانون، مانع عملكرد دولت فدرال و يا كانتونهاي ديگر در چهارچوب صالحيتهايشان شوند

هاي خود دست بردارند، آن هم نه به نفع كانتونهاي ديگر، نه به سود يك نهاد كانتونها اجازه ندارند از اختيارات و صالحيت

  .[8]كانتوني و نه به نفع دولت فدرال ميان

   

توانند برعهده  اي دارند را مي كه اهميت و بعد منطقه كند كه كانتونها به ويژه وظايفي با وجود اينكه قانون اساسي فدرال ذكر مي

گردند و تمام كانتونها در آن  بگيرند، با اين وصف اين مساله بدين معني نيست كه همچنين قرارهايي كه به كل سويس برمي

عيت برخورداري مشترك واق«: نظر داد 1961به همين شكل دادگاه قانون اساسي آلمان نيز در سال . باشند سهيم هستند، ممنوع مي

باشد كه بطور طبيعي صالحيت دولت  دليل اين نمي(...) خود  به خودي(...) يا هماهنگ ايالتها از صالحيت در يك حوزة معين 

باشد كه آيا  كننده برخوردار است اين مي آن تمايزي كه براي هر نظام فدرال از اهميت تعيين. باشد فدرال در اين زمينه محق مي

تواند امري را حتي بر خالف اراده و ميل ايالتها و يا چند ايالت در بعد قانونگذاري  رسند يا آيا سطح فدرال مي به توافق مي ايالتها

   [9]».تنظيم و مقرر كند و به اجرا درآورد

   

  همكاريهاي درون كشوريشركت سطح فدرال در    2.2

   

سطحي  و درون) فدرال و ايالتي(تواند در چهارچوب صالحيتهاي خود در قرارها و توافقات ميان سطوحي  سطح فدرال مي

در اجراي ) ايالته(تواند در عقد همچون قراردادهايي شركت كند و به دولتهاي عضو  وي مي. شركت ورزد) كانتونها با هم(

عالوه بر اين . دهد تا جايي كه اصل تقسيم صالحيتها كه قانون اساسي آن را تعيين نموده، اجازة آن را ميتوافقات ياري رساند، 

تعلق داشته باشد كه مسئول تنظيم قواعد ) فدرال و ايالتي(تواند به يك نهاد مشترك ميان ارگاني و ميان دولتي نظام فدرال  مي

  . دولتهاي ايالتي بطور موازي صالحيتدار هستندموضوعي است كه در آن هر دو سطح دولت فدرال و 

   

با خود اين مسئله توسط دولت فدرال » موافقت«يك شكل ويژة شركت دولت فدرال در توافقات ميان كانتوني در سويس 

بخش نبودن احتمالي آن شوراي  در صورت رضايت. گردد مضمون اين توافقات جهت اطالع روانة دولت فدرال مي: باشد مي

  .تواند در پارلمان فدرال اين كشور به آن اعتراض كند و نه كانتونهاي مربوطه، مي) قوة مجرية اين كشور(فدرال 

   

توسط » موافقت«دهي صرف سخن در ميان نبود، بلكه از يك  ، بر عكس امروز از يك اطالع1999در قانون اساسي فدرال قبل از 

قرره وجود ندارد، چون در قانون قديم موافقت شرط اعتبار توافقات ميان دولتهاي هيچ تفاوتي بين دو م اما عمالً. دولت فدرال

  .كانتوني نبود

   

  هاي عملي همكاري ميان سطوحي و ميان ارگاني در نظام فدرال مهمترين زمينه   2. 3
   

توان بر طبق اهدافي كه دارند به  ميآنها را . توانند در تمام بخشهاي فعاليت و صالحيت دولتهاي عضو بسته شوند اين قراردادها مي

  :چند دسته تقسيم نمود



توافقات ميان كانتوني قبل از هر چيز در آن  اًمضمون: توافقات براي اجراي مسئوليتهاي مشترك دولتهاي عضو         ·

باشند، اما در عين  هايي از اهميت باال برخوردارند كه باوجود اينكه جزو صالحيتها و اختيارات كانتونها مي زمينه

يك نمونه براي همچون حالتي آموزش و . كنند حال قواعد و مقررات واحدي را در سطح سراسري ايجاب مي

حلهاي  باشد، اما بخاطر مهاجرتهاي فزايندة داخلي راه جزو اختيارات كانتونها مي اًن حوزه سنتاي. باشد پرورش مي

  . [10]رسند، به ويژه در امور آموزش عالي سراسري و مشترك هر چه بيشتر ضروري به نظر مي

المللي  افزون بين دم) جذب و همگراييِ(انتگراسيون : المللي افق براي اجراي قوانين فدرال و يا حقوق بينتو         ·

هاي  هر چند در سويس سطح فدرال مجاز است كه در حوزه. طلبد حلهاي واحد مي فدراسيونها نيز بطور فزاينده راه

 ، اما معموالً[11]هايي بپيوندد يا به چنين عقدنامه المللي را عقد كند و صالحيت دولتهاي عضو نيز قراردادهاي بين

چنين است كه دولت فدرال اجرا و پياده نمودن اين توافقات و همچنين قوانين فدرال را برعهدة ارگانهاي دولتي 

كنند،  المللي كشور همساني در مباني حقوقي را ايجاب مي و به ويژه تعهدات بين اًاما اين امر غالب. گذارد كانتونها مي

  . [12]مضموني را مقرر و تصويب كنند و يا دست كم هم به نحوي كه دولتهاي عضو ناچارند موازين مشترك

الخصوص كنفرانسهاي دولتي قادرند  علي :توافق در جهت تقويت نقش دولتهاي عضو در سياستگذاري دولت فدرال         ·

چنانچه كانتونها از طريق : تأثير مواضع دولتهاي كانتوني بر دولت فدرال در سطح فدرال و سراسري را تقويت نمايند

وزن آنها در مقابل  اًكنفرانسهاي دولتي در مقابل دولت فدرال يك موضع مشترك و واحد داشته باشند، طبيعت

تر از موقعي خواهد بود كه هر كدام از آنها جداگانه و به ويژه با موضعگيريهاي مختلفي در دولت بسيار نيرومند

هنگام تقويت نقش و تأثير آنها بر سياست خارجي  اًاين توافقات مخصوص. مقابل دولت فدرال عرض اندام كنند

  .[13]كند دولت فدرال اهميت بااليي پيدا مي

   

  ارگانهاي مشترك در چهارچوب نظام فدرال   2. 4
   

كه در آنها حقوق و وظايف دولتهاي عضو مشخص ) مابين ايالتها(و درون سطحي ) فدرال و ايالتي(ميان سطحي  توافقاتدر كنار 

  .سطحي افزوده شده است سطحي و درون ميان نهادهايدر سالهاي اخير بر اهميت  اًشوند، مخصوص مي

   

  كنفرانسهاي حكومتي   2. 4. 1

   

شوند، براي اينكه همكاري  حكومتهاي عضو حول و در چهارچوب كنفرانسها يا نهادهاي مشترك خود متحد و متشكل مي اًغالب

اين مكانيسم، عالوه بر اين، . شته باشندو هماهنگي بين خود را تقويت بخشند و در مقابل دولت فدرال وزن و اعتبار بيشتري دا

المللي در سطح دولتهاي  شوند، در خدمت همكاريهاي بين امروزه كه مناطق داخل اروپا وزنه سنگيني محسوب مي اًمخصوص

  .[14]باشد عضو مي

   

     :توان به شكل ذيل از هم متمايز ساخت انواع كنفرانسهاي حكومتي را مي



القاعده نمايندگان تمام دولتهاي  ابتدا بايد به كنفرانسهاي حكومتي عمومي و تمام كشوري اشاره نمود كه در آنها علي         ·

در مورد  در اين مجمع معموالً. رؤساي هر يك از اين دولتها هستند اًها اكثر اين نماينده. يابند عضو حضور مي

  .شود موضوعات كلي بحث مي

اي نيز تشكيل شوند كه در آن نه نمايندة همة دولتهاي عضو، بلكه  توانند همچنين در بعد منطقه كنفرانسهاي حكومتي مي         ·

آيد كه در آنها در درجة نخست روي  كيب آن چنين برمياز تر. كنند دولتهاي يك منطقة معين از فدراسيون شركت مي

  . اي دارند شود كه اهميت منطقه موضوعاتي بحث مي

هاي مختلف دارند كه در آنها  كنفرانس مديران كل رشته) در سويس(يك نقش مهم را همچنين كنفرانس وزرا يا          ·

آيند و به تبادل نظر  گرد هم مي] وزيران آموزش و پرورشوزراي اقتصاد، يا  مثالً[يك بخش معين  وزراي ايالتي مثالً

  .پردازند مي

در كنار : عالوه بر اينها در سالهاي اخير يك نوع و شكل ديگري از همكاري در نظام فدرال سويس بوجود آمده است         ·

دارد، بطور فزاينده ارگانهاي كانتوني و ارگانهاي مشتركي كه بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني وجود  ارگانهاي ميان

آيند كه در آنها نه تنها نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي عضو، بلكه همچنين  جانبه نيز بوجود مي به اصطالح سه

سطحي و نقش ويژة شهرها در نظامهاي فدرال  بدين ترتيب ساختار سياسي سه. كنند نمايندگان شهرها نيز شركت مي

  .[15]گيرد مورد توجه قرار مي

اجباري نيست؛ آنها بيشتر نقش پيشنهادي و ) دست كم در سويس(اجراي قرارها و مصوبات كنفرانسهاي حكومتي          ·

  .كنند قررات كانتونها را دنبال ميسازي موازين و م بسياري اوقات اين كنفرانسها هدف هماهنگ. موضعگيري را دارند

   

  كنفرانس حكومتهاي كانتونها   2.  4.  2
   

برعكس كنفرانسهاي . در سويس سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتونها در پي توافقي بين كانتونها بوجود آمد 1993در سال 

هر كدام يك (اي، به اين معني كه در آن همة كانتونها نماينده دارند  اي است و هم فرامنطقه الذكر اين كنفرانس هم فرارشته فوق

به ويژه در هنگام تجديد نظر كامل . اخير به مهمترين كنفرانس حكومتي ارتقاء پيدا كرده است اين كنفرانس در سالهاي). نماينده

  . نمايد و در تنظيم مجدد مناسبات مالي نقش مهمي را ايفا نمود و هنوز هم مي 1999قانون اساسي فدرال سويس در سال 

   

سطح فدرال افزايش داد، بلكه باعث تسهيل ارتباط ادارات فدرال  كنفرانس مزبور در اين بحبوبه نه تنها نقش و نفوذ كانتونها را در

تك كانتونها تماس بگيرند، براي اينكه ببينند  بايستي با تك نمايندگان ادارات فدرال مي اًسابق: با حكومتهاي كانتوني نيز گرديد

ندگان دولت فدرال و دولتهاي كانتوني را كه اين كانتونها در مورد مسائل مطروحه چه نظري دارند و يا براي اينكه ديدار نماي

  .سازمان دهند، درحاليكه امروز تماس با دبيرخانة كنفرانس حكومتهاي كانتوني كافي است

   

بر طبق قانون : بر عليه اليحة مالياتي دولت فدرال بود» رفراندوم كانتوني«آخرين نموننة تأثيرگذاري كنفرانس حكومتهاي كانتوني 

اين . توانند بر عليه مصوبات معين دولت فدرال برگزاري رفراندوم را طلب و به كرسي بنشانند انتون مياساسي فدرال هشت ك

اين حق براي اولين بار در . وجود دارد، اما در تاريخ اين كشور تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته بود 1874ابزار كانتونها از سال 

اگر چه كنفرانس وزراي دارايي در همان مراحل . فدرال مورد استفاده قرار گرفت بر عليه طرح رفرم مالياتي دولت 2003پائيز 



الوصف آنها بر اين اعتقاد بودند كه منافع آنها در تنظيم اين اليحه  اولية تدوين طرح اصالحات مالي مورد استماع واقع شدند، مع

و به همين دليل به همراه كنفرانس حكومتهاي كانتوني درصدد برگزاري كنفرانس بر  [16]به اندازة كافي مورد عنايت قرار نگرفته

اين امر به احتمال زياد بدون همكاريهاي مشترك كانتونها كه در چند سال اخير فشردتر و . كنفرانس هم برگزار گرديد. آمدند

دارايي كانتونها ) وزاري(وني و كنفرانس مديران تر نيز گرديده و به ويژه بدون كار و تالش كنفرانس حكومتهاي كانت گسترده

  .[17]بود ميسر نمي

   

  ارگانهاي همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو   2. 4. 3

   

طوح ايالتي ارگانها و نهادهاي مشترك دو سطح فدرال و به ويژه در دولتهاي با صالحيتهاي مشترك و موازي سطح فدرال و س

توانند در خدمت اين باشند كه وظايف مشترك بطور مشترك انجام داده شوند و  اين ارگانها و نهادها مي. ايالتي ممكن هستند

ي كمتر وجود دارند البته در سويس صالحيتهاي موازي سطح فدرال و كانتون. تبادل اطالعات بين دو سطح گسترش و تعميق يابد

البته بايد اينجا اضافه كرد كه ارگانهاي همكاري كه مابين . وجود ندارند اًو به همين جهت نهادهاي فدرال و كانتوني تقريب

كنند، چون آنجا كه مسئله به منافع سطح  كانتونها وجود دارد بعنوان ابزارهاي همكاري بين كانتونها و دولت فدرال هم عمل مي

شود و در آنجا امكان اين را  گردد، نمايندگان دولت فدرال به جلسات كنفرانس حكومتهاي كانتونها دعوت مي يفدرال برم

  .يابند، موضع سطح فدرال را نمايندگي و طرح نمايند مي

   

دو بار  اًيببين دولت فدرال و كانتونها وجود دارد كه در آن تقر» گفتگوي فدراليستي«عالوه بر اين در سويس چند سالي است كه 

آيند براي اينكه حول  گرد هم مي) از هر طرف سه نفر(و دولتهاي كانتونها ) كابينة سويس(در سال نمايندگان شوراي فدرال 

اين مجمع . شوند و هم به منافع دولت فدرال، به بحث و تبادل نظر بپردازند مسائل روز كه هم به منافع كانتونها مربوط مي

اهميت اين ارگان در درجة نخست در اين است كه تماس و ارتباط بين دو سطح نظام . آور داشته باشد تواند مصوبة الزام نمي

  .سازد فدرال را تسهيل مي

   

  مجلس دوم در نظام فدرال بعنوان ارگان همكاري؟   2. 4. 4

   

تواند تا اندازة معيني يك ارگان همكاري از طرفي بين دولتهاي ايالتي و از طرفي ديگر  در سيستم فدرال نيز مي [18]»مجلس دوم«

به نمايندگان خود در اين مجلس ...) كانتونها، ايالتها، (در كشورهايي كه دولتهاي عضو . بين دولتهاي ايالتي و دولت فدرال باشد

تواند كنترل و نفوذ فراواني بر دولت فدرال اعمال  اين ارگان مي  گيري بدهند، موضعگيري و رأيتوانند رهنمودهايي را براي  مي

نمايندگي ايالتها در سطح (كند، كه در آن رضايت شورا يا مجلس مشترك ايالتها  اين امر به ويژه در آلمان صدق مي. كند

هم چنين است كه اين  اًغالب). قانون اساسي فدرال اين كشور 1 بند 84مادة (براي خيلي از امور دولت فدرال الزامي است ) فدرال

سازد، تا جايي كه بسياري اوقات مورد انتقاد قرار  شورا دادن رضايت به لوايح قانوني را به شرط و شروطهاي فراواني وابسته مي

  [19].كند گيرد كه سياست بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال مي مي

   



كانتوني و يا جهت تقويت كانتونها در مقابل  در سويس شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال كمتر بعنوان ابزار همكاري ميان

دهند و تأثير  كانتوني رأي مي كند، چون در اين ارگان نمايندگان كانتونها بدون رهنمود حكومتهاي دولت فدرال كاربرد پيدا مي

در سويس منافع و ديدگاههاي حزبي در . حكومتهاي كانتوني بر مصوبات شوراي نمايندگي كانتونها در سطح فدرال اندك است

  .گيري دارد، تا منافع كانتونها اين ارگان تأثير بيشتري بر رفتار و برخورد نمايندگان هنگام رأي

   

  مشورتها ارتباطات غيررسمي و    2. 5
   

يك بخش ازهمكاريهاي داخل كشور فدراتيو كه نبايد دست كم گرفته شود، همكاريهاي غير رسمي، يعني از طريق ارتباطات 

اين همكاريها در تمام سطوح كشور فدرال وجود . باشد شخصي وزراي سطحهاي مختلف يا بين نمايندگان ادارات مختلف مي

  . توان تعداد آنها را مشخص ساخت بسختي مي طبيعت اين روابط و همكاريها چنين است كه. دارند

   

توانند جاي ارتباطات شخصي متصديان و نمايندگان ارگانها و سطوح مختلف را  حتي تعداد زيادي از قرارها و توافقات نمي

اري اوقات بسي. كند و هم به درجة باالتري بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي اين امر هم براي دولتهاي عضو صدق مي. بگيرند

  . شوند با يك گفتگوي تلفني ساده يا يك ديدار، مشكالت زيادي سريع و غيربروكراتيك حل و فصل مي

   

توانند اين درك را تقويت بخشند كه دولت فدرال و  تماسهاي شخصي مي. براي سويس هم صادق است اًاين مسئله طبيعت

بعنوان . شوند ت تنها با همكاري و تالشهاي مشترك آنها است كه حل ميكانتونها نه تنها رقيب هم نيستند، بلكه بسياري از مشكال

اين واقعيت كه دفاتر اين كنفرانس تنها چند . توان انتقال سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتوني به برن پايتخت را نام برد مثال مي

اند،  تر شده تر و دوستانه تماسها نامتشنج .بلوك دورتر از دستگاه اداري فدرال است، ثمرات خود را خيلي سريع ببار آورد

توانند سر ميز نهار نيز مورد بحث اوليه قرار گيرند و سوء تفاهمات احتمالي برطرف گردند، و اين چيزي  مشكالت موجود مي

  .سازد تر مي است كه مذاكرات بعدي را آسان

   

  مشكالت و روندها   .3

   
  كاهش قدرت پارلمانهاي ايالتي   3. 1
   

هر چه . باشد اين مكانيسم مي» كاستي دمكراتيك«گردد  كانتوني طرح مي يكي از مشكالتي كه همواره در پيوند با همكاري بين

مشكل . شود يابد، به همان اندازه انتقاد از آن بيشتر مي اهميت همكاري ارگانها و سطوح مختلف كشور فدرال افزايش مي

شوند، به همان اندازه تأثير پارلمانهاي اين دولتها بر  خود كانتونها و ايالتها گرفته ميهر چه كمتر تصميمات در داخل : اينجاست

  .[20]يابد تصميمات گرفته شده كاهش مي

   

روابط خارجي اين ايالتها كه . تي اين ايالتها قرار دارندمصوبات پارلمانهاي ايالتها در چهارچوب حقوق و وظايف داخلي دول

گردد، به اندازة مسائل داخلي براي پارلمان دولتهاي عضو قابل دسترسي  شامل روابط با ايالتهاي ديگر و با دولت فدرال نيز مي



أي واحد اكثريت اساس تصميم و ر ارادة سياسي در داخل دولتهاي عضو بر. نيستند و در آن به همان اندازه دخالت و تأثير ندارند

گردد، و اين درحاليست كه قرار صادره از سوي يك كنفرانس حكومتي در واقع مصالحه و توافق  گيرد و حاكم مي مي  شكل

اين مصالحه نتيجة يك روند و مكانيسم . باشدكه در پي مذاكرات سخت حاصل شده است بين چندين نظر و موضع مي  جمعي

چنين است كه . [21]باشد ارگاني مي قانون اساسي نيست، بلكه برآمد رويارويي نيروهاي غيرمستقل و ميان تعيين شده از سوي

روبرو هستند، بلكه جوامع آيد كه نه تنها دولتهاي عضو كشورهاي فدراتيو با آن  مشكل تأثيرگذاري عوامل خارجي بوجود مي

اي از قراردادها برخوردارباشد، به همان اندازه تأثير عوامل غيرداخلي  هر چه بيشتر يك كشور از شبكه: ديگر نيز از آن مبرا نيستند

  .بر روي دولت كمتر خواهد بود

   

گيريها به بيشترين حد ممكن پاية  يمبايستي در تصم بر اساس اصل دمكراتيك مي: شود به اين مشكل، معضل ديگري نيز افزوده مي

شوند، اين  اما هر جا تصميمات در سطح ميان ارگاني و ميان سطحي گرفته مي. دمكراتيك، يعني شهروندان، دخيل داده شوند

شود، چنين است كه پارلمانهاي دولتهاي عضو  گيرد و بدين ترتيب فدراليسم اداري تقويت مي كار از سوي حكومتها انجام مي

موافقت كننده تبديل  اًتوانند اعمال كنند و اكثر آنها به ارگانهاي صرف رين تأثير و نفوذ را بر محتوا و مضمون مصوبات ميكمت

  .[22]شوند مي

   

شود، چون لزوم موافقت  اينقدر عميق نيست كه نشان داده مياين مكانيسم » نقصان دمكراسي«هر چند مشكل به اصطالح 

فقط توصيه و  اًماند و چون كنفرانسهاي ميان حكومتي غالب پارلمانها با آنها قبل از اعتبار قانوني يافتن آن به قوت خود باقي مي

ارگاني و  شدن همكاريهاي ميان  تر با اين وجود بايد در صورت فشرده. آور ندارند كنند و مصوبات الزام پيشنهاد ارائه مي

  :سطحي پارلمانهاي ايالتها به داليل ذيل تقويت شوند ميان

  كند؛ پارلمان ايالتي بيشتر از دولت ايالتي خلق را نمايندگي مي         ·

  پارلمان ايالتي بايد نقش كنترل كنندة خود بر دولت را ايفا كند؛         ·

  .[23]باشد شوند و اين علنيت پاية دمكراسي مي تصميمات علني گرفته ميدر پالمان بر عكس حكومت،          ·

   

بها  كم در آلمان كنفرانس رؤساي پارلمانهاي ايالتي نفوذي دارند كه نبايد. اند حلهاي مختلفي براي اين مشكل ارائه شده راه اًاخير

دهند و  قلمداد شوند؛ در سويس هم كه اين مشكل كمتر وجود دارد، تعريف و دركي كه پارلمانهاي كانتوني از خود ارائه مي

سطحي، همچنين  ارگان و ميان رسالتي كه براي خود قائلند، تغيير پيدا كرده و در همين راستا نفوذ و كنترل بيشتري بر روابط ميان

براي نمونه قوانين اساسي كانتونها حاوي مقررات و موازيني است كه بر طبق آنها . كنند عضو، اعمال مي روابط خارجي دولتهاي

  .[24]شوند پارلمانهاي آنها به اين يا آن شكل در تبيين و تدوين قراردادها و توافقات ميان كانتوني شركت داده مي

   

اند كه بر مبناي آن روند  باشد كه آنها قراري را بسته اند اين مي پيدا كرده [25]يك راه حل جالبي را كه كانتونهاي غرب سويس

الخصوص يك  علي. دادن پارلمانها در آن تنظيم و مقرر گرديده است كانتوني و به ويژه دخيل عقد قرارداد براي توافقات ميان

ست و همچنين مقرر گرديده است كه يك كميسيون دائمي براي قرارهاي مربوط به مسائل روابط خارجي درنظرگرفته شده ا

عالوه بر اين . كميسيون ميان پارلماني بتواند قبل از عقد يا تغيير هر قرار و توافقي در مورد نتايج مذاكرات نظر خود را بيان كند



كانتوني  انگيري و همچنين چهارچوب نظارت بر نهادهاي مي پارلماني براي مشاوره و تصميم مباني و اصول كار كميسيون ميان

  .[26]گردند تعيين و نظيم مي

   

وجود » معمولي«حلهايي قادر نيستند، حقانيت دمكراتيكي را بوجود بياورند كه هنگام قانونگذاري  بديهي است كه چنين راه

باشند، در  اداري و تقويت وزن و جايگاه پارلمانها مي اًتعديل و تضعيف نسبي فدراليسم صرف دارند، اما اين گامها كه در خدمت

     .مسيري درست قرار دارند
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در آلمان و آمريكا  سخن در ميان است، به اين دليل كه آنها درهر يك از كشورهاي فدرال يك نام معين دارند، مثالً» دولتهاي عضو«از  اًدر متن غالب  [1] 

در  .و هر بار نام بردن از همة اينها ممكن نيست. و غيره» جوامع زباني«، در بلژيك »استان«، در كانادا »كانتون«شوند، در سويس  خوانده مي» ايالت«

 ) مترجم. (هم كل نظام سياسي فدرال نيست، بلكه تنها دولت مركزي دراين نظام است» دولت فدرال«ضمن مقصود از 

باشد و همچنين مربوط به امر رفرم  دولتهاي عضو كشورهاي فدرال مي اينجا جهت تلخيص بخش پاياني مقاله كه مربوط به ارتباط اتحادية اروپا و   [2] 

  ) مترجم. (اند فدراليسم در سويس و آلمان اختصاص دارد، حذف گرديده

  .9199آوريل  18مقدمة قانون اساسي فدرال سويس، مصوبة   [3] 

ه سطح بنابراين كانتونهاي سويس كمترين مشكل را با صالحيتهاي دولت مركزي فدرال دارند، چون اين آنها هستند كه داوطلبانه اين اختيارات را ب  [4] 

اصطالحي كه در ايران براي تطهير !! (» مركزنشينان» «لطف و مرحمت«يعني اختيارات كانتونها نتيجة اند و نه برعكس،  فدرال واگذار ننموده

هنوز هم كانتونهاي سويس و ايالتهاي آلمان وزن و جايگاه بسيار بااليي دارند و هر گاه اراده كنند . نيست) ناسيوناليسم و شووينيسم اختراع شده است

ام در كشور فدرال  من در حيات بيش از دو دهه. كنند لوكه كنند، و از اين حق خود بسياري اوقات استفاده هم ميقادرند دولت فدرال مركزي را ب

گذاري  آلمان يك بار هم نديدم كه در پارلمان فدرال اين كشور ايالتي شكوه كرده باشد كه دولت مركزي در فالن منطقه به اندازة كافي سرمايه

» واقعيت«بگويد كه چنين نيست و با آمار و ارقام اين ) !! قوة مجريه(به وي بتازد و به وكالت از طرف دولت ) س قوة مقننهرئي(نكرده و رئيس پارلمان 

  .و اين يعني دمكراسي، يعني فدراليسم  .دهد، بلكه هميشه چنين بوده كه دولت فدرال از قدرت كم خود و وزن زياد ايالتها ناليده است را نشان مي

  )مترجم(

  . به بعد 590اي  ، شمارة حاشيه)2003(رينو  [5] 

  .115، صص )1999(آبدرهالدن : ايسه كنيددر ارتباط با افزايش اهميت همكاري داخل كشور فدرال مق  [6] 

  .72، صص )1999(آبدرهالدن   [7] 

  .به بعد 842، بند )2003(رينو   [8] 

  .251، ص 12، مجلة احكام دادگاه مربوطه شمارة 1961فورية  28به تاريخ » حكم راديوـ تلويزيون«دادگاه قانون اساسي آلمان،       [9] 

  .باشد هاي دورة فني آموزشي مي نامه يك مثال سويسي براي اين امر توافق ميان كانتونها براي پذيرش و به رسميت شناختن پايان  [10] 

تواند در موضوعاتي كه در حوزة صالحيت دولتهاي عضو قرار دارند، با كشورهاي ديگر  ت، يعني دولت فدرال نمياين امر در بلژيك ميسر نيس   [11] 

  .قرارداد عقد نمايد

  . باشد داشتن موانع تكنيكي تجاري بين خود ميكانتوني براي از ميان بر يك نمونه در سويس توافقات ميان  [12] 

  . [...]بندي فوق جايي گيرد تواند همزمان در چند گروه يك قرار و توافق مي اًطبيعت  [13] 

  .براي نمونه جمعيتها و گروههاي كار متعددي بين كشورهاي جوار كوههاي آلپ وجود دارند  [14] 

  .616، بند شمارة )2003(رينو   [15] 

  .173، صص )2004(بروان   [16] 



گيري را نيز كرد كه  توان اين نتيجه شوند، در نظر گرفت، مي داده ميالبته اگر اين واقعيت را كه كانتونها در روند قانونگذاري فدرال شركت   [17] 

  .آميز نبوده است برگزاري رفراندوم بيانگر اين بوده كه همكاري بين دولت فدرال و كانتونها در اين مورد موفق

اش نظارت به كار دولت فدرال، سهيم شدن در سياستگذاري  باشد كه وظيفه مجلس نمايندگان كانتونها يا ايالتها در سطح فدرال مي» دوممجلس « [18] 

ال اين قوانين پس از اينكه از تصويب مجلس فدر. باشد گردد، مي دولت فدرال و به ويژه تصويب قوانيني كه بالواسطه به منافع ايالتها و كانتونها برمي

نيز برسند و بدين ترتيب مهر تاييد ايالتها را بخورند، قبل از اينكه به امضاي رئيس جمهور برسد و اعتبار قانوني » مجلس دوم«گذشتند، بايد به تصويب 

مجلس نمايندگان ايالتها  درصد قوانين فدرال قوانيني هستند كه از اين مختصات برخوردارند، يعني نياز به رأي موافق 60در آلمان . و اجرايي پيدا كند

  ) مترجم. (در سطح فدرال دارند

سه دهه و نيم است  در اين ايالت بيش از. ، بوديم»وستفالن نوردراين«ترين ايالت آلمان، يعني  هاي اخير شاهد انتخابات ايالتي در پرجمعيت در هفته   [19] 

اي هم است كه در ائتالف با حزب سبزهاي اين  چند دوره. كه حزب سوسيال دمكرات آلمان اكثريت مجلس و بدين ترتيب دولت را در اختيار دارد

پارلمان را از دست هاي  اما حزب سوسيال دمكرات در آخرين انتخابات اين ايالت اكثريت كرسي. كشور كابينة دولت اين ايالت را تشكيل داده است

متعاقب اين شكست، صدر اعظم . ها و دمكراتهاي آزاد در اين ايالت خواهيم بود داد و در روزهاي آينده شاهد تشكيل حكومت دمكرات مسيحي

دليل اين امر اين . تسوسيال دمكرات اين كشوربطور غيرمترقبه انتخابات پارلمان فدرال را كه قرار بود سال آينده برگزار شود يك سال به جلو انداخ

و اين چون اكثر (است كه بزرگترين حزب اپوزيسيون در پارلمان فدرال اين كشور اكثريت را در شوراي ايالتها در سطح فدرال در دست دارد 

اين شورا كه به اصطالح . كند اين اپوزيسيون هر تالش قانوني و اصالحي دولت فدرال را در اين ارگان بلوكه مي) باشد دولتهاي ايالتي دست آنها مي

ايالت اين كشور بسته به جمعيت خود هر كدام سه الي شش نماينده دارند، نقش بسيار مهمي  16شود و در آن  اين كشور محسوب مي» مجلس دوم«

از اينكه چه ارزيابي در مورد اين امر گذشته . كند را در سياست فدرال به ويژه از طريق موافقت يا عدم موافقت با قوانين مصوبة مجلس فدرال ايفا مي

كند، و آن هم اين است كه ايالتها وزنة بسيار سنگيني در معادالت سياسي حتي سطح فدرال اين كشور  آن داشته باشيم، حكايت از يك واقعيت مي

    )مترجم( .دهند شوند، و ايالتهاي نيرومند در مقابل دولت فدرال گوهر اصلي فدراليسم و دمكراسي را تشكيل مي محسوب مي

براي نمونه اتحادية اروپا هم بخاطر غيردمكراتيك بودنش مورد انتقاد قرار . كند المللي شدن قوانين و سياست قد علم مي مشكل مشابه به ويژه در بين [20] 

صالحيتهاي پارلمانهاي مركزي و فدرال كشورهاي عضو كاسته شده است، بدون اينكه به پارلمان اروپا صالحيتهاي  ن ازآگيرد، چون به سود  مي

  .اي اعطا گردد، همان صالحيتها و اختياراتي كه هر پارلمان فدرال، ملي و مركزي بايد داشته باشد گسترده

  .46، ص )2000(ابدرهالدن   [21] 

حكومتهاي كند، چون خود  كمتري نمود پيدا مي  اً؛ در سويس اين مشكل به نسبت كشورهاي فدرال ديگر به ميزان نسبت46، صص 2000ابدرهالدن   [22] 

    .شوند از طرف خلق انتخاب مي اًكانتوني هم مستقيم

  .51، ص )2000(ابدرهالدن   [23] 

  .136، صص )2004(قانون اساسي كانتون گراوبوندن؛ برونر  2بند  32سه كنيد براي نمونه مادة مقاي  [24] 

  .فرايبورگ، وات، والي، نوينبورگ، ژنف و يورا  [25] 

  .138، ص )2004(برونر   [26] 
 


