
   مليي سياسي اقليتهايابيسازمان
  مشارکت دمکراتيکشرط  پيش مثابة  به

  

 ناصر ايرانپور برگردان                                      کريستيان پـانپروفسور دکتر  نگارش  
  

  : مترجمتوضيح
 آيا  باشد که  با آن روبرو هستند، اين میق ندارند، اكثريت ملی تعل  به  آنانی که  ويژه ، به روشنفکران جوامع چندمليتی يکی از پرسشهای دشواری که

 اين سوال مطرح است ؛ بپيوندند و يا سازمانها و احزاب سياسی خود را بوجود آورند»سراسری« سازمانهای  بايد برای پيگيری مصالح و ايدآلهايشان به
 را نيز انعکاس   آن جامعه»اقليتهای ملی«منافع د و يا نکن ا دنبال میر) حاکم( ملی خاص  يک گروه صرفاً مصالح و منافع »سراسری« آيا سازمانهای  که
  . دنده می

 بر »ملت ايران« برای ايجاد   در عرض يک صد سال گذشته»ايرانی«گردد، تالشهای حکومتگران و مناديان ناسيوناليسم   ايران برمی  به تا جايي که
 حتی  کردن ديگر زبانها، فرهنگها و اقوام درون ايران و  کشيدن و آسيميله  سالخه  و حتی به گرفتن اساس يک زبان و يک فرهنگ و يک قوم و ناديده

 از »سراسری« سازمانهای سياسی   که  است  شدهای در بخشهايي متعددی از کشور  جنبشهای سياسی پيدايش  منجر به مطالبات و نيازهای آنهاسرکوب
همين امر موجد تنشهايي بين روشنفکران غيرفارس ايران . اند  ميزان زيادی عاجز مانده بههايشان   برنامهدرآنها  بازتاب مطالبات جذب آنها در خود و

صحرا و  ای در کردستان، آذربايجان، بلوچستان، ترکمن  پيامد آن تشکيل احزاب ملی ـ منطقه  است که  بوده در چند دهة گذشته »سراسری«و احزاب 
   خود رسيدهی نقطة پايان رود اين فرآيند به  است و تصور نمی  افزايش چشمگيری يافته  جريانات در سالهای گذشتهتعداد اين.  است خوزستان بوده

  . باشد

 تحوالت محسوسی را از  ة مبارزاتیجغرافيايي و برنام نفوذ  حيطة فعاليت، لحاظ اتنيکی،  هر روی، سيما، ترکيب و گونة احزاب سياسی ايران به به
  يقين  احتمال قريب به  به. ميزان بسيار بااليي متأثر از اين تغيير و تحول تحزب در ايران خواهد بود  به آرايش سياسی در آينده.  است سر گذرانده
  در که) طلبان  سلطنت و جبهة ملی ايرانراستی چون ناسيوناليستی و دست جريانات   ويژه به ( اصطالح سراسری  به احزاب سياسیای از بخش عمده

غالب بر آنها ديگر نقشی را در مناطق غيرفارس  سبب سياستها و منش و فرهنگ شووينيستی  اند، به  منبع و منشأ سياستگذاری در ايران بوده گذشته
 مورد همين امر، کار نظری و آکادميک در. ای خواهند بود ـ منطقه در اين مناطق احزاب ملی   کننده نيروهای تعيين. ايران ايفا نخواهند کرد

مناسبات  و تنظيم  در پروسة سياسی کشور و نمايندگان و احزاب آنهاچون نوع و شکل مشارکت همة مليتهای ايران(  های مختلف اين پديده جنبه
کراتيک و  تجارب کشورهای دم  به در اين راستا توجه. سازد  میضروری را )»ای ـ منطقه ملی « و »سراسری«، اعم از احزاب و کنشگران سياسی ايران

  .  است ترجمة مقالة حاضر بدين منظور صورت گرفته.  خواهد بود  بسيار آموزنده پيشرفته

 و همة   صورت نگرفته»اقوام«، » قومی گروه«، »اقليت ملی«، »مليت«مفاهيم تعاريف  بحثی در مورد  شود، در اين مقاله  می  ديده ذيالً همانطور که
 عد و ب تنها بار»قوم«  دانم، چرا که تر می  جای قوم مناسب  را به»مليت« من در ارتباط با ايران کاربرد واژة 1.اند  شده  يک معنی بکاربرده آنها به

يک جامعة فرهنگی و   چنانچه. هر مليتی قوم است، اما هر قومی مليت نيست.  سياسی برخوردار است  از وجه»مليت«فرهنگی و زبانی دارد و اما 
 قوم   يکاما چنانچه.  باشد، از آن بايد بعنوان قوم نام برد بيشتر مسائل و مطالبات فرهنگی و زبانی داشتهاد جمعيت کوچک باشد و  لحاظ تعد  بهزبانی
 با  تاريخ مبارزاتی و سابقة تحزب مستقل خود برخوردار باشد، ارادة سياسی،الخصوص از  اگر پرشمار باشد ـ از خواستها و مسائل سياسی، علی  ويژه ـ به

 .باشد »دولت ملی« تشکيل تواند  می نقطة پايانی آن  در مسير ملت شدن قرار دارند، مسيری کهاين مليتها تاريخاً. برند  از آن اسم می»مليت«واژة 
  هر حال  به رارا برای خود برسميت بشناسند و آن) تشکيل دولت ملی(حق اين  باشند، اما  اندازی را هم نداشته  حتی اگر چنين چشم مليتهايي که
نامند، چون   می»ملت«ند، خود را نماي نمنتفیشد، با هر دليلی ـ در چهارچوب کنونی ممکن ن  همزيستی ـ حال به  حلی برای زمانی که بعنوان راه
  .ود نداردها وج هر حال، تعريف واحدی از اين واژه  هب. اند گيری سياسی خود را حول يک ارادة ملی و سياسی آغاز نموده پروسة شکل

 در کشوری چون ايران  درحاليکه،  خودی خود بار مثبت و منفی ندارند بهـ بخصوص در مباحث آکادميک ـ  در نظامهای دمکراتيک اين مفاهيم
 حقوقی سياسی  ل به قائ نيروهايي که  بطور کلی .آميز است  برانگيز و مناقشه نزاعشود،   از آن می بخاطر استنتاجات سياسی کهها  حتی کاربرد اين واژه

طلبی که  برند، اما افراد و سياسيون شووينيست و مرکزگرا و عظمت  از اين جوامع بعنوان مليت يا ملت نام میستندهيران ا اتنيکی ساکن جوامعبرای 
آموزش زبان مادری در کنار زبان «   حقدر بهترين حالت، آنهم در زمان اپوزيسيون، تنها تن به   هيچ حقوق سياسی برای اين جوامع نيستند و قائل به
  . اند  را بوجود آورده»ملت ايران« با هم  رانند که  سخن می»اقوامی«  ازرود،  آنها از اين فراتر نمی»دمکراتيسم« و دهند  می»فارسی

  باشد که چک فرهنگی ـ زبانی میکو بسيار گاهاً واحدهای »اقليتهای ملی« و »اقوام«، »گروههای قومی« از  مقالهاين  منظور نويسندة  درحاليکه
مشارکت  آنها و   به کند، اما توجه تجاوز نمیاز چند صد هزار   و در معدود مواردی هزار ده اتفاق موارد از چند  جمعيت آنها در اکثر قريب به

نظران آکادميک و کنشگران سياسی  حب سياسی هر يک از کشورهای اروپايي و حتی در سطح اتحادية اروپا مشغلة صا  و دستگاه دادنشان در پروسه
 از حقوق شهروندی  ة آحاد گروههای قومیهم و   شده  تمامی نهادينه دمکراسی و دولت قانونمند به   در بيشتر اين کشورها اين درحاليست کهو. است

مبنای اين . گيرد نی معين تحت تبعيض قرار نمی زبانی، فرهنگی، ملی، قومی و آئي  يک گروه  خاطر تعلق به برابر با هم برخوردار هستند و کسی به
 خودی خود معضل تبعيض بر گروههاي قومی را حل نخواهد   حقوق شهروندی و دمکراسی اکثريتی به تدابير و تأمالت اين اعتقاد بنيادی است که
  .باشد  اقوام در سازمانهای سياسی خود می ـ متشکل شدن اين  اعتقاد نويسنده  يکی از آنها ـ به کرد و بايد راهکارهای ديگری را جست که

      

  

                                                 
  .]مترجم. [ است  آمده32 در زيرنويس شمارة   در چند زبان متفاوت که»اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا«  عنوان ترجمة  به بنگريد برای نمونه   1



 2  کراتيک دممشارکتشرط   مثابة پيش  اقليتها بهدهی سياسیسازمان

www.iran-federal.com 

  
 به تشکل سياسي دمکراسي نياز . 1
  

به حساب  ة سياسی محسوسی وزن به تنهاييفرد اوالً  نظام اين، چه که درآورد دمکراسي در درون خود نياز به تشکل را بوجود مي

 يک سيستم  دمکراسيهاي نمايندگي بهاينکه  دوماً  و باشد همتحد شدمصالح   همفکر و همفراد، مگر اينکه وي با تعداد کافي از اآيد نمي

 در شمايل احزاب سياسي   شدهنهو اين امر نياز به تشکل سياسي نهادي.  داشته باشندکرد بتوانند کارتا نيازمندند،  فيلتر گروهي متمايزکننده

  .سازد  ميضروریتشکلهاي صنفي را و 

 و محصول نيز قومي بوجود آمدند، آگاهي   جامعهشکلهاي صنفي در پي روند دمکراتيزه شدن و ت سياسیبه همان شيوه که احزاب

 تنها دخيل ساختن تک تک شهروندان    اصل آزادي و برابري نه ، چرا کهباشد فرآيند دمکراتيزه شدن جامعه مي نياز در عين حال يک

سازد، بلکه همچنين مشارکت دادن همة مليتها و گروههاي  مي را الزامي دهي تصميمات سياسي ساماندهي و شکلپروسة جامعه در 

 و موضوع با اهميت را  روند دمکراتيزاسيون جامعه دو مسئله. کنند  زندگي مي واحداي را که در چهارچوب يک کشور قومي

هاي قومي از قيموميت و و دومي رهايي گروه] صاحب قدرت[ به سوژة قدرت ]ابزار قدرت [يکي تحول فرد از ابژة قدرت: گيرد دربرمي

  .سرکوب توسط ديگران

  

  اقليتهاي ملي و حق مشارکت آنها . 2
  

البته اکنون . شود گيرد و به رسميت شناخته مي افزون مورد پذيرش قرار مي باشند که بطور دم  مييواقعيتگروههاي قومي و اقليتها در اروپا 

  2 کشور داريم36 خلق، اما تنها 90ه ديگر روشن شده است که با توجه به اينکه ما در اين قار

  3 باشد و تعداد کشورها به دلخواه قابل افزايش نيست،برخوردارکشور خود از تواند  هر خلق نمي •

ميسر بطور کامل اد خلقها خواهد بود و انطباق مرزهاي کشورها با مناطق قومي هيچگاه دتعداد کشورها هميشه کمتر از تع •

  نخواهد بود و به همين خاطر

 را به  خود زندگي کنند و مشکل همزيستي مشترکدر کنار هم در چهارچوب يک کشورناچارند روههاي قومي متعددي گ •

  . و قانونمند حل و فصل کننديآميز بر مبناي حقوق بشر، دمکراسي و دولت حقوق شيوة مسالمت

 

ه اکثريت ملي دارد، اما آنها به سهولت اکثريت از اي را دارند ک  نيز همان نيازهاي اساسي و بنياديی ملیگروههاي قومي و اقليتها

مشکالتي  اقليتها  پيگيري آنها توسطد کهن منافع و مصالحي وجود دار،بسته به شرايط. گردند مند نمي  اي بهره حقوق بشر و آزاديهاي پايه

  : را براي آنها ـ بر عکس اکثريت ـ بوجود خواهد آورد که مهمترين آنها عبارتند از

  ه رسميت شناسي هويت آنها،ب) الف

   عدم تبعيض بر آنها، )ب

  برخورد برابر با آنها، ) پ

  .برابري فرصتها از طريق صيانت مثبت ) ت

 اهميت حياتي دارند، بايد از سوي خود آنها سامان داده شوند و مجاز نيست ی ملی و اقليتهامليتها که براي اموري ،واضح است  پر

 اهميت چنين بنيادي دارند، از باال و از طرف ديگران آنهابنابراين اينکه در مورد مسائلي که براي . ب شودکه اين حق از آنها سلب و غص

باشد و در تضاد و  شود، بغايت غيردمکرتيک مي گردد، تصميم گرفته مي  گروههايي که اين مسائل به آنها برمي خودو نه از طرف

   .قرار دارد  4تعارض با روح تفکر سوبسيدياريتي

                                                 
  . به بعد10، ص Pan/Pfeil 2000: توضيحات بيشتر در اين مورد   2
 و در سال 29 به 1939اين تعداد در سال .  کشور وجود داشت22  در اروپا1914شوند، در سال  صرف نظر از کشورهاي کوتولو که اينجا در نظر گرفته نمي   3

  . کشور افزايش يافت36 به 1992
  شود، بدين معنی که میترين سطح شروع   بر مبنای آن تقسيم صالحيتها بين واحدهای سياسی ـ اداری از پايين شود که  می  اصلی گفته اصل سوبسيدياريتی به   4

   را اين سطح به هر چه.  شود  دادهوی  ، به  اختيارات مربوطه تاآيد   از انجام کداميک از وظايف حکومتی برمی شود که  می شپرس) شهری(ابتدا از سطح محلی 
هر . دآي  عمل می همين پرسش از اين سطح هم به. گردد ارجاع می) استانی/سطح ايالتی(ای باالتر   مرحله  به شود، بقيه  وی اعطا می تشخيص خود پذيرفت، به
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  حق برخورداری از نمايندگی سياسی و خودمديری. 3
  

همة ای  جزو حقوق پايه)  سياسیمشارکت در تعيين سرنوشت(حق برخورداری از نمايندگی سياسی و خودمديری و خودفرمانی 

از اين حق منوط و مشروط به وجود گيری  اما بهره. باشد  و اقليتها نيز مياقوامای متعلق به آحاد  بنابراين اين حق پايه  5.باشد شهروندان مي

 مستلزم وجود   و مداخله چرا که اين حق مشاوره. برای آحاد اقليتهای ملی وجود ندارند   به ويژه بسياری مواقعباشد که شرايط معينی مي

دليل .  بديهی و معمول نيست و اقليتها آن چناناقوام در مورد  و نياز به آنهاباشد و وجود اين نمايندگی سياسی نمايندگی سياسی آنها مي

  : وجود دارداقوام اين است که محدوديتها و موانع متعددی برای سازمانيابی سياسی  همآن

شدند، مدت آن چنان   نمي  موضوع مهمی نبودند و به رسميت شناخته و اقليتها اساساًاقوام شود که از زمانی که   بايد گفتهابتدائاً •

باشد، تا همين   متعلق به دوران کهن اکنونآيد  ادرست در مورد اقليتها که چنين به نظر مياين برداشت ن. گذرد زيادی نمي

اين .  فائق آمدند خوداين برداشت نادرست بود که اروپائيان بر » برای صيانت از اقليتهای ملی تفاهمنامه«با تنها  و رايج بوداواخر 

 هنوز در همة کشورهای اروپايي ممکن نيست که اقليتها احزاب و  اين وصفبا  6.االجرا شد الزم 1998 در اول فورية  تفاهمنامه

 7.سازمانهای سياسی خود را تأسيس کنند

 اروپا که تعداد آنها بالغ اقوام درصد 50 بيش از .باشد  کميت بسيار کوچک بسياری از اقليتهای اروپا مييک مانع ديگر، اکثراً •

های انتخاباتی  همچنين تعيين حوزه تقسيمات کشوری و سياسی و   8. هزار نفر دارند50باشد، جمعيتی کمتر از   قوم مي300بر 

 و جمعيتهای کوچک اقليتهای ملی را در  است  در انطباق با شرايط و تعداد اکثريت ملی صورت پذيرفتهاين کشورها معموالً

يعنی نظام انتخاباتی اکثريتی و نظام انتخاباتی مضاف بر آن بايد گفت که هر دو گونة اصلی سيستم انتخاباتی، . گيرد نظر نمي

   9.خورد  و اقليتها تنها بصورت محدود و مشروط بدرد اقليتها مياقوام سود   به تناسبی، بدون تمهيدات ويژه

  10:جهت انطباق نظامهای انتخاباتی سراسری با شرايط و نيازهای اقليتها انجام اقدامات ذيل ضرورت دارد

 و يا   شده اتی سراسری نبايد از محدوديتهای نامتناسب مانند التزام به داشتن حداقلی از تعداد نمايندگان برگزيدهنظام انتخاب ) الف

اين حد  (برخوردار باشند]   شده ناميده  »هآستان«که در فارسی [آوردن درصدی معين از رأيها برای راه يافتن به پارلمان 

 درصد، در اتريش ـ 4 درصد، در ليتوانی 5 درصد، در لتالند 4د، در ايتاليا  درص3 درصد، در يونان 2نصاب در آلبانی 

  11؛)باشد  درصد مي5 درصد، در سلواکی 10کرنتن 

به آنها حق فرستادن ای و سراسری کم باشد،   در پارلمان منطقه چنانچه تعداد آحاد يک گروه قومی برای يک نماينده ) ب

همانطور که اين کار برای اقليت ايتاليايي و مجاری در اسلوونی انجام ( شود  ر دادهاذ در مجلس قانونگ حداقل يک نماينده

  12؛) که در آن هر کدام از اين اقليتها يک کرسی در پارلمان دارند گرفته

                                                                                                                                                                            
. شود  می ارجاع داده) فدرال/دولت مرکزی(ای باالتر   مرحله گردد، مابقی به  وی واگذار می کدام از وظايف و صالحيتها و اختيارات را اين سطح پذيرفت، به

 هستند  ترين واحدهای سياسی جامعه بارتی ديگر پايين ع به.  پايين  چون دولتهايي اقتدارگرا از باال به  باال است و نه بدين ترتيب مسير تقسيم مسئوليتها از پائين به
 از ی در بسيار اصل سوبسيدياريتی مبنای نظام فدراليستی است که.  باشند  را نداشته  باشند و چه  اختياراتی داشته  واحدهای باالتر چه گيرند که  تصميم می که

  .]مترجم. [ است  شده کشورهای دمکراتيک پياده
[...] هر شهروند حق و امکان اين را دارد )  الف25، مادة 1966المللی حقوق مدنی و سياسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال   بينپيمان بر طبق   5

ب  انتخا در ساماندهی و هدايت امور عمومی و کشوری بطور مستقيم و يا از طريق نمايندگانی که وی آزادانه) بدون محدوديتهای نامناسب و ناموجه الف
  »[...] است، مشارکت کند  نموده

 [...]  آميز و اتحاد و تشکل آزادانه طرفين قرارداد حق آحاد اقليتهای ملی را برای تجمع مسالمت« :گويد  می1998توافقنامة کلی شورای اروپا، مصوب  7مادة    6
 شرايط الزم را برای مشارکت مؤثر آحاد اقليتهای ملی در  بايدراردادطرفين ق«:  است آمده همين قرارداد 5مادة در  ».کنند شمارند و رعايت مي محترم مي

   ».گردد، فراهم کنند  در آن اموری که به خود آنها برمي حيات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در امور کشوری، به ويژه
 .Klebes  1993 و همچنينCouncil of Europe 1998: مقايسه کنيد    7
  .33، ص Pan/Pfeil 2000مقايسه کنيد     8
توان از آستانه انتخاباتی  در سيستمهای انتخاباتی مي[...] «: شود  مي ، حرف ئی که در آن گفته17، نکتة 1993 سازمان ملل به سال Eideمقايسه کنيد گزارش    9

  ».ن مکانيسم متضرر خواهند شدبرای اقليتهای ملی پرهيز نمود، چنانچه آنها با اي) تعيين حداقل الزم برای راهيابی به پارلمان(
  .40 و 39، ص 12، مادة Ermacora/Pan 1995نگاه کنيد به     10
  .446، 345، 278، 263، 210، 171، 50، ص Pan/Pfeil 2002:  کنيد مقايسه    11
  .459مقايسه کنيد در منبع پيش ص    12
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ای صورت گيرد  بندی انتخاباتی بايد همچنين به شيوه و حوزه) تقسيمات کشوری(بندی واحدهای اداری و سياسی  منطقه  ) پ

 بدين منظور بايد اصوالً. نه از آنها سلب شود و نه تحديد گردد و اقليتها اقوامو سياسی ) مدنی( حقوق شهروندی که

   تشکيل گردند؛اقوامهای انتخاباتی مختص  حوزه

که  و مشاورتی بايد دقت شود  گيرنده در اختصاص و واگذاری پستهای کشوری به افراد، در تعيين پرسنل ارگانهای تصميم  ) ت

چنانچه تعداد آنها برای احراز پستی کفايت نکند، اين .  و اقليتها به نسبت تعداد آحاد آنها در جمعيت سهيم گردنداقوام

  . طرف باال سرراست گردد تعداد بايد به

  

  دهی سياسی اقليتهاسازمان. 4
  

ازماندهی را چون احزاب و تشکالت صنفی ای از س در حاليکه اکثريتهای ملی با هدف دنبال کردن مصالح سياسی خود اشکال ويژه

 و اقليتها در بوجود آوردن سازمانها و تشکالت خود اقوام برخوردار هستند،  اند و آنها از اين لحاظ از يک تجربة صدساله بوجود آورده

  . ن فرايند و تحول قرار دارند و مصالحشان، از چند مورد استثنائي که بگذريم، هنوز در ابتدای اي  گرفتن نمايندگی سياسی برای برعهده

 در  کشورها و دولتهاتوجهی کاری و بي آيا اين اهمال. دنآي  برحق در ارتباط با علل و عواقب آن بوجود ميتیدر اين ارتباط سواال

 سازمان دهند؟ و يا اين  و اقليتها نتوانند خود را از لحاظ سياسیاقوام که  که باعث شده  ها انکار معضل مليتها بوده  اين اقليتها و دههحق

المللی بوده ای، کشوری و بين  و اقليتهای ملی در امر سازماندهی سياسی مؤثر و کارای خود در سطوح منطقهاقوام خود کوتاهی و غفلت  

  :کنند، چون  است؟ به احتمال زياد هر دوی اينها صدق مي توجهی به منافع حياتی و اساسی آنها شده که باعث و بانی بي

جايي برای تقسيم پلوراليستی و تکثرگرای  انگارانة قدرت   ساختار يگانه کشورهای بلوک شرق سابقماميتگرای سيستمهای تدر •

  13گذاشت؛ قدرت سياسی نمي

 از حقوق و هويت اقليتی برخوردار بودند و اقوامو در دمکراسيهای ليبرالی سنخ غربی نيز تنها تعداد کمی از مليتها و  •

ايتاليا، آلمانيهاي ) آلمانيهای( سوئديهای فنالند، زودتيروليهای  برای نمونه( را از لحاظ سياسی سازمان دهند توانستند خود مي

   همة آنها هم از اين امکان بهرهتقريباً). بلژيک و دانمارک، دانمارکيهای آلمان و بعدها کاتاالنيها، گالسيها و باسکهای اسپانيا

ت يافتند و اين از هويت و جايگاه حقوقی آنها در نظامهای سياسی اين کشورها متبلور گرفتند و به اهداف سياسی خود دس

  . است

  شدند، طوريکه نمي  رسميت شناخته شدند و به عنوان اقليت به اما بسياری ديگر از اقليتها در اروپای غربی سابق تنها تحمل مي •

نوع نبود که اين اقليتها خود را از لحاظ سياسی سازماندهی کنند، اما  ممهر چند غالباً.  بود  از آنها دريغ شده متشکل شدنامکان

شد، يک تحريک و  چنانچه با اين وصف چنين اقدامی مي. مطلوب نبوداين کار چنان هم از نظر دولتها و اکثريتهای ملی 

و تحت شرايطی باعث اين گرديد   اگر رودررويي مستقيم با اکثريت ملی قلمداد نمي شد ـ تازه چالش غير مجاز محسوب مي

 . د که تشکل مزبور به کار مخفی و زيرزمينی رويي آورديگرد مين

المللی رسمی برخوردار نبودند ـ   آنهايي که کوچکتر بودند و از پشتيبانی يک نيروی بين  و اقليتها ـ به ويژهاقواملذا خيلی از  •

ها  در حال حاضر بسياری از اين انجمن. دادن بودنشان رضايت دخطر به خاطر غيرسياسی  به تأسيس انجمنهای فرهنگی بيناچاراً

 بدون اينکه از مشروعيت  اند، البته  اين اقليتها تبديل شده در فقدان سازمانهای سياسی به طرف گفتگو در امور سياسی مربوط به

 . و حقانيت دمکراتيک برخوردار باشند

 کشور اروپايي که سند مزبور در آنها معتبر است 32 دست کم در  ـل اقليتهامقاومتهای رسمی در مقابل متشکل شدن مستق  چوناما

، بسياری از اقليتهای اروپا  است يافتهپايان االجرا بودن توافقنامة کلی صيانت از اقليتهای ملی  از زمان اعتباريافتن و الزم )2002سال (

در شمايل احزاب و [دهی و سازماندهی سياسی خود  ناپذير تشکل  اجرا درآمدن اين قرارداد در مقابل ضرورت اجتناب حداقل با به

  . نمايندگی کنند و  فرموله منافع و مصالح آنها را  قادر گردند اين تشکالت، تاقرار دارند] سازمانهای سياسی

                                                 
در کشورهای سابق بلوک شرق اقوام و .  استا قياس بين بلوک غرب و شرق از اين لحاظ در مورد اروپا و اقوام و اقليتهای ملی آن و در اينج بحث نويسنده  13

 از کمترين آن هم برخوردار   و سوريه  مليتهای غيرحاکم در کشورهايي چون ايران و ترکيه اند که مليتهای آنها حداقلی از حقوق فرهنگی و زبانی را داشته
ای   و يا يونان هم چنين اجازه  حتی کشور دمکراتيکی چون فرانسه. است  و اعدام را درپی داشته  زندان و شکنجهاند و سخن گفتن از اين حقوق کم نيز نبوده

  .]مترجم! [دهند را نمی
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، در ارتباط با مادة 1994 در سال  در گزارش تشريحی و تفصيلی مربوط به تفاهمنامة شورای اروپا برای صيانت از اقليتها، ارائه شده

 آن از اين سخن در ميان است که برای برقراری برابری واقعی بين آحاد اقليتهای ملی و آحاد اکثريتهای ملی در امر مشارکت مؤثر در 15

مها و ابزارهای امور کشوری اقدامات متعددی بايد مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرند، مانند استماع آحاد اقليتهای ملی به کمک مکانيس

 و مراجع گيری يابی و تصميم های تصميم نهادهای نمايندة آنها و يا مشارکت دادن آنها در پروسهبه ياری سازمانها و مناسب و به ويژه 

  .ای   هم در سطح کشوری و هم در سطح منطقه،انتخابی

د بود، اه سودمندتر خو ن امر برای آنها به همان اندازهلذا هر چه زودتر اقليتهای ملی به نياز سازماندهی سياسی خود پاسخ دهند، اي

بندی   را به قطب بين دولت و اقليتهای ذيربط  همکاری سازندهبستر رچرا که به لحاظ دمکراتيک بايد اجرای مفاد توافقنامة نامبرده ب

  . ترجيح دادمواضع متضاد طرفين حتماً

  تباط با اجرای قرارداد نامبرده برای صيانت از اقليتهای ملی به اين شورا ارائه گزارشی که اعضای شورای اروپا در ار27در واقع از 

 دخالت  اند، در روند اجرای اين تفاهمنامه  خود برخوردار بودهسازمانها و تشکالت سياسیآيد که آن اقليتهايي که از  اند، نيز برمي داده

  . اند  شده داده

  

  سی اقليتها و امکانات سازمانيابی سيادشواريها. 5
  

 اقليت ملی ساکن اروپا در حال حاضر، يعنی در ابتدای سدة بيست و يکم، هنوز از سازمانيابی سياسی 300مشخص است که بسياری از 

ن  ايگردد و اما منشاً  يک تأخير زمانی زائدة شرايط برمي صرفاً اين امر در ارتباط با تعداد زيادی از اين آنها به. کافی برخوردار نيستند

  .باشد  ميمشکل ساختاریوضعيت از سويي ديگر 

  :برای سازماندهی سياسی خود دارندرا راه  دو نخستاالصول   و اقليتها علياقوامرسد که  چنين به نظر مي

  در احزاب سياسی و تشکالت صنفی اکثريت ملی يا) انتگراسيون(جذب  .1

 .یقوم/تشکيل سازمانهای سياسی و صنفی مستقل خودی بر پاية زبانی .2

   وجود ندارند، چرا که  هميشهاما اين دو امکان در حالت واقعی

   امکان و حق تشکيل سازمانهای سياسی خودی در برخی از کشورها از لحاظ قانونی )الف

، تشکيل احزاب سياسی 1991که در آن بر طبق قانون احزاب آن کشور، مصوبة مانند آلبانی ( باشد بسيار محدود مييا  •

 اين کشور تشکيل احزاب 1998 قانون اساسی سال 9نوز ممکن نيست، عليرغم اينکه در بند اول مادة اقليتهای ملی ه

توانند ثبت گردند که حداقل در نصف واحدهای   که در آن تنها آن احزابی مي يا مولداوی، است سياسی آزاد اعالم شده

 ؛) باشند  داشته باشد، نماينده  مي12اداری آن کشور که تعداد آنها 
طبق . کند  وجود اقليتها را همچنان انکار مياش اساساً که به دليل فلسفة وجودي(، مانند فرانسه باشد  غير ممکن مييا کالً •

شهروندان فرانسوی با « در اين کشور هيچ اقليت زبانی و قومی وجود ندارد، بلکه آنچه هست،  ،روايت دولت فرانسه

 و آن، که در آن بر طبق روايت رسمی دولت آن، تنها يک اقليت وجود دارد(ان  يا يون،)باشند  می] [!»ويژگيهای زبانی

چون اعتراف به وجود اقليتها در اين کشور با دگم ايدئولوژی حاکم آن کشور مبنی بر همگونی . باشد اقليت مسلمانان مي

 حق متشکل شدن مستقل »وميبه خطر افتادن نظم عم«گيرد، به بهانة  صددرصد مردم يونان در تضاد و تناقض قرار مي

 ؛)گردد سياسی اقليتها تحديد و تضييق مي
 قانون اساسی تشکيل احزاب سياسی بر مبنای 11 مادة 4که در آن بر پاية بند (، مانند بلغارستان باشد  ممنوع مييا رسماً •

ود دارد، جرم محسوب که در آن صرف گفتن اينکه در آن کشور اقليت وج (  و يا ترکيه)باشد قومی و دينی ممنوع مي

 ).شود مي
  شود، آن هم به اين دليل که آنها چنين اقدامی با شکست روبرو مي) ب

 هزار نفر دارند، در حاليکه در 50 اروپا جمعيتی کمتر از اقوامنصف بيشتر  (يا از لحاظ تعداد جمعيت بسيار کوچک هستند •

خود از و اين بدين معنی است که نصف بيشتر اقليتهای اروپا . ند در پارلمان دار  هزار نفر يک نماينده60کشورهای اروپا هر 

 .) به کشورهايشان برخوردار نيستند حد نصاب کافی برای فرستادن نماينده
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 هزارنفريشان هر چند 100ها که با تعداد   قومی آلباني مانند گروه (کنند يا با هم در يک منطقة به هم پيوسته زندگی نمي •

گيری يک سازمان   شکلاين پراکندگی مکانی طبيعتاً. اند  شدهتقسيم ناحية اين کشور 7در اما کنند،  مي با هم زندگی بخشاً

 ؛.)سازد سياسی که کل گروه قومی را دربربگيرد، را دشوار مي

 درصد جمعيت اين کشور را 1،1 هزاری نفری اقليت چک در اسالواکی که 57مانند جمعيت  (اند   پخش و پراکندهيا اصالً •

 و.) اند دهند و در کل کشور پراکنده تشکيل مي

 .های فوق برخوردارند  از مجموعة کاستی همزمانيا •

 وارد شدن در تشکيالتهای سياسی سراسری و عدم تشکيل سازمانهای سياسی رایمضاف بر همة اينها يک فشار و توقع باال ب •

 .باشد  مي» هتجزي«  بامانيابی مستقل اقليتهای ملی مترادفساز ای وجود دارد، آن هم بر پاية اين پيشداوری نادرست که منطقه

 شود، چون در  سازمانهای اکثريت ملی ترجيح داده جذب آنها در   بايد سازمانيابی مستقل سياسی اقليتها به حقيقت امر اين است که

 در  و مصالح اقليتها و اکثريت ملی تنها بخشاًمنافع. شد خواهند  اکثريت   به  لحاظ موضوعی و پرسنل وابسته  اينصورت اقليتها به غيره

  تفاوتهای زيادی و بخشاًارجحيت و بر طبق تعريف و  اولويت موضوعی،و از لحاظ انطباق با هم قرار دارند و در بخشهای مهمی اساساً

اڤع اقليت بر اساس اصل اکثريت  يکسان نباشد، منموضوعاً مصالح اقليت با اکثريت  خوب، چنانچه. وجود داردبين اين منافع حتی تضاد 

خواهند  رأی اکثريت   به های اقليتها در سازمان اکثريت دست کم هنگام انتصاب و انتخاب وابسته  بر آن، چهره عالوه.  زيرخواهد رفت به

کنند، از اين لحاظ  ايفای نقش مي] »سراسری«[ »سازمان اکثريت ملی« در  حقانيت و مشروعيت دمکراتيک سياستمداران اقليتها که. بود

 قومی و ملی   از گروه  نه  است، چرا که»حقانيت غيرخودی« يک  ، بلکه»حقانيت خودی« يک  ت نه اين حقاني شود که با مشکل روبرو مي

  . گيرد  مي  سرچشمه  قومی و ملی بيگانه  از گروه خودی، بلکه

 با پيامدهای منفی برای آنها   جذب در سازمان اکثريت ملی را که د راهان  توانسته با اين وصف تنها تعداد قليلی از اقليتها هستند که

  . و مستقل خود بپردازند  تشکليابی سياسی و تشکيل احزاب ويژه  است را ترک و به همراه

 مانند   را به قادر باشند يک نظام دو يا چند حزبی  بسيار کوچکتر از آن هستند که القاعده  از لحاظ تعداد جمعيت علی]اروپا [اقوام

 از حزب را   نکنند، يک نوع ويژه ضرور متفرق و پراکنده نيروی خود را بطور غير بدين سبب آنها برای اينکه. اکثريت ملی بوجود بياورند

 بيرونی در  بر استراتژی اتحاد و انسجام که  14 ناميد» حزب فراگير« يا »حزب متحده«  ]در زبان فارسی[توان آن را  اند که می آوردهبوجود 

با ( سوئديهای فنالند  اند از جمله  جسته آميزی بهره  از اين استراتژی بطور موفقيت اقليتهايي که. عين وجود تفاوتهای درونی استوار است

، )فر جمعيت هزار ن50با تنها (، دانمارکيهای آلمان ) هزار نفر آحاد300با ) (های ايتاليا آلمانی(ها  زودتيرولی، ) هزار جمعيت300تعداد 

  :باشند می)  جمعيت هزار نفر600با (و مجاريهای سالواکی )  هزار نفر600يک ميليون و (مجاريهای رومانی 

 نفر 200مجموع کل نمايندگان اين مجلس (باشد  دهندگان در پارلمان فنالند می  درصد رأی رأی5،5با 15 »حزب خلق سوئد« •

بيش .  است  برخوردار بودهارت در حکومتهای ائتالفی اين کشور از پست وزاين حزب از جنگ دوم جهانی الينقطع). باشد مي

  16.باشند  مي»حزب خلق سوئد«از زبان پارلمان فنالند   نمايندة سوئدی20 از نيمی از

  از  تأسيس نمودند که  را بعنوان يک حزب متحده»حزب خلق زودتيرول« 1945در سال ) زبانهای ايتاليا آلمانی(ها  زودتيرولی •

  اين اتحاد به. کند نمايندگی مي شيوة دمکراتيک  های زودتيرول را به  قومی آلمانی  درصد گروه90 الی 80  آن هنگام پيوسته

) های زود تيرول ايتاليا رتورومانی(ها  الدينی.  است  زودتيروليها داشته انکارناپذير تاکنونیسوی بيرون سهم بسزايي در موفقيت

 در 90 همگامی نمودند، از ابتدای دهة   شيوة حزب متحده زبان به  شدن سياسی مستقل زودتيروليهای آلمانی ابتدائاً با متشکل که

 موفق شد 1993 برای نخستين بار در انتخابات سال 17 حزب الدينها.باشند، يک حزب متحدة الدينی را بوجود بياورند تالش مي

 1998 در انتخابات بعدی در سال   خود اختصاص دهد که بهرا   کرسی پارلمان ايالتی زودتيرول35  مجموعيک کرسی از

حزب « ماندن در  ها در زودتيرول اين استقالل سياسی ـ تشکيالتی را به تقريباً نصف الدينی  . دارد توانست اين کرسی را نگه

 . ددنباشند، ترجيح دا زبان مي  درصد از اعضای آن آلمانی98   که»خلق زودتيرول

                                                 
  .partito di raccolta: ، ايتالياييumbrella party: ، انگليسیSammelpartei:  آلمانی   14
15  .Svenska Folkspartiet  
16   Hofmann 1993 ؛ 119 و 118، صHofmann 1995 90، ص.  
17  Ladins.  
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 دو حوزة سياسی و فرهنگی تقسيم   شکل سازماندهی خود را به1948رکی ايالت شلسويگ هولشتاين آلمان در سال اقليت دانما •

 و محول 19»جمعيت جنوب شلسويگ«  و بخش فرهنگی به 18 » جنوب شلسويگاتحادية انتخاباتی« تشکل  بخش سياسی به: نمود

 درصد برای ورود 5 از شرط »جنوب شلسويگاتحادية انتخاباتی «بن ـ کوپنهاگ  1955سال بر اساس توافقنامة  .منتسب گرديد

اين .  کرسی آن يک کرسی را احراز نمود89 يافت و از   پارلمان ايالتی راه  درصد به2،8 پارلمان اين ايالت معاف گرديد و با  به

 20. افزايش يافت  نماينده  سه  به»ورأی دسيستمِ«  دليل يک قانون جديد انتخاباتیِ  به2000 دو و در سال   به1996تعداد در سال 

   قومی مجاريها در رومانی را نام برد که توان گروه مي »  و فراگيرحزب متحده«بعنوان جديدترين نمونة سازماندهی سياسی نوع  •

  ب متحده يا حز  را بعنوان يک جبهه21»فدراسيون دمکراتيک مجاريهای رومانی« با الهام از نمونة زودتيروليها 1990در سال 

 درصد رأيها را 7 تناسب جمعيت مجارستانيها در رومانی   به  در انتخابات هميشه  که اين حزب تاکنون موفق شده. بوجود آوردند

حزب متحدة   22. شد1996اين انسجام مجاريها باعث پيروزی جبهة اپوزيسيون دمکراتيک در سال .  خود اختصاص دهد به

 7،8خود با توانست  اين کشور نيز 2000در انتخابات نوامبر . در حکومت مشارکت داشت 2000 تا 1997مجاريها از سال 

 تاکنون با وی در يک ائتالف   دليل شکست حزب ديگری که  يابد، اما به  پارلمان راه  بطور موفق به  نماينده27ها و  درصد رأی

 . رهبری ايليسکو شد مغلوب جبهة چپ بهداد،  حکومت را تشکيل می

در اين کشور نيز در . باشد  قومی مجاريها در سالواکی می  سازماندهی سياسی، متشکل شدن گروهاين نوعديگر از نمونة  يک •

گرايشات سياسی همچنين  در آن همة اقليتها و   تالش شد بر طبق الگوی زودتيرول يک حزب سياسی فراگير که1990سال 

 تمامی ميسر نشد و در  اين امر به. تأسيس شود »جنبش سياسی همزيستی«تحت عنوان درونی مجاري اين کشور جايي بگيرند، 

اما در سال . کار تشکيل شدند  حزب مجزای سوسيال دمکرات، دمکرات مسيحی و محافظه داخل مجاريهای اين کشور سه

حزب ائتالف «  د که را بوجود آوردن رسيد، يک حزب متحده  چهار مي  به اکنون تعداد آنها  همة اين احزاب سياسی که1992

  خود  درصد کرسيهای پارلمان اين کشور را به11 نسبت جمعيت مجاريهای سالواکی   از آن زمان به  نام گرفت که»مجار

و پيروزی انتخاباتی   زير کشيد  به1998والديمير مجيار را در سال  رژيم قلدرمنش   که  است، با اين نتيجه اختصاص داده

 در حکومت اسالواکی مشارکت دارد 1998 از اواخر »حزب ائتالف مجار« همين خاطر  به.  ممکن نموداپوزيسيون اين کشور را

 .باشد  میدهندة حکومت تشکيلو يکی از احزاب 

 هزار نفر 20 الی 15  عيت آنها بينهای اين کشور که جم آلمانی.  دانمارک يافتند» شلسويگنورد«های   آلمانی  را حل ديگر يک راه

اتحاد « همين دليل   به 23. را در پارلمان دانمارک اخذ کنند  بتوانند حتی يک کرسی و نماينده باشد، کم تعدادتر از آن هستند که می

 نمايندگی منافع   که دارد  يک دبيرخانهباشد، در کپنهانگ های دانمارک با اهداف بيشتر فرهنگی مي  تشکل آلمانی  که»24نوردشلسويگی

 علت  هرچند اقليت آلمانی به.  دارد و مصالح اقليت آلمانی دانمارک را در عرصة سياسی در حکومت و در پارلمان دانمارک برعهده

ای کند، اما تعداد آنها بر ای در پارلمان دانمارک ندارد و در سطح سراسری نقش مهمی ايفا نمی قليل بودن تعداد جمعيتش هيچ نماينده

ای و محلی و تشويق و ترغيب احزاب و سياستمداران رقيب اين مناطق برای پيگيری يک سياست  ايفای نقش در سطح منطقه

  . است کننده  از سوی آنها کافی و گاهی اوقات تعيين دوستانه اقليت

  آنجا بر طبق قانون صيانت از اقليتها به. ت اس  نموده  نيازها و مطالبات اقليتهای ملی را مجارستان پياده يک نوع سوم از پاسخگويي به

 برای ادارة آن يک ابزار   که است  اقليت ملی يا قومی يک نوع خودمختاری فرهنگی اعطا شده13   به1993 ژوالی 7، مصوبة 77شمارة 

                                                 
18  .Südschleswigscher Wählerverband (SSW)  
19   Sydslesvigsk Forensing.  
20   Kühl/Klatt 19995 و 4. ، ش.  
21   Romäniai Magyar Demokrata Szövetség آلمانی  ـ به  :Demokratischer Verband der Ungarn Rumäniens (RMDSZ).  
 32،3 رئيس جمهور بود با   کهLon Iliescuاما .  هيچکدام از نامزدها اكثريت مطلق رأی را کسب ننمودند1996نتخابات رياست جمهوری دوم نوامبر در ا  22

 نوامبر همان 17وز اما در مرحلة دوم انتخابات در ر.  وی تعلق داشت  درصد آراها به29   بود کهEmil Constantinescuدرصد بسيار جلوتر از رهبر اپوزيسيون 
 8ها را داشت، با   درصد از رأی46 تنها   در مرحلة نخست بسيار جلو بود و اما در اين مرحله ها از ايليسکو که  درصد از رأی54سال کنستانتينسکو توانست با 

.  درصد از جمعيت آن کشور بود7 ـ ملی مجاريها با  قومی اين پيروزی مرهون پشتيبانی گروه.  سود خود رقم زند درصد اختالف پيشی گيرد و انتخابات را به
  . بعد  به655، ص 2002 کنيد گاهنامة جهانی  مقايسه

 هزارنفر يکی از 30 بنابراين هر.  است  شده  از آن دو کرسی برای گرونالنديها و دو کرسی برای فرينگها در نظر گرفته  کرسی دارد که179پارلمان دانماک    23
  . باشد  را دارا می ندهماي کرسی باق175

24   Bund der Nordschleswiger.  
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 اداری ايالتی مستقل خود و   اقليت ملی يا قومی اين کشور از يک دستگاه12هر يک از .  است  شده  بوجود آورده»25خودگردانی ايالتی«

در . شود  و رهبری می  تنها از سوی خود آنها سازمان و سامان داده  برخوردار است که  کننده بدين ترتيب از تشکيالت فراگير و متحده

ی مختلف  طيفهاتواند بازتاب  می در چنين صورتی درون اين تشکيالت فراگير تفاوتهای حزبی و سياسی و ايدئولوژيک ممکن است که

  26.باشداحزاب سياسی در سطح کشوری 

 هزار 15 الی 12 حدود يک بخش بزرگی از اين اقليت.  است يک نوع جالب ديگر سازماندهی را اقليت يونانی ايتاليا در پيش گرفته

 قابل توجهی از  بخشLecce شهرک استان 9کند و در   زندگی می27جزيرة سالنتين منطقة اپولين  در شبه  هزاران سال است کهينفر

 و بستری برای دنبال  تواند بعنوان عرصه  می اند که   آنها در يک کنسرسيوم يا ائتالف شهری متشکل شده28.دهد جمعيت را تشکيل می

 شمارة  قانون اقليتهای ايتاليا به.  در عين حال از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک برخوردار است کردن منافع مشترک عمل کند که

آنها   ، آنجا که  اين ائتالفها و اتحادهای محلی و شهری  خود همچنين اين امکان را برای اعطای کمکهای دولتی به14 در مادة 1999/482

  . کند  فراهم مي،کنند هدف رشد و اعتالی زبان و فرهنگ اقليتها را دنبال می

  

  نمايندگی سياسی اقليتها در مرکز. 6
   

 قادر باشند در سطح سراسری و مرکزی اعمال  تر از آن هستند که توان اظ تعداد جمعيت کوچکتر و کم از لحاز يک سو اقليتها معموالً

گيری از   بهره عدم مشاورت و هماهنگی کافی با آنها و مخصوصاً نفوذ و نقش ايفا کنند و از سوی ديگر تعداد آنها کثيرتر از آن است که

 مسألة متشکل شدن مستقل سياسی امر  بنابراين به.  باشد  دنبال نداشته  کشور را به و بحرانی شدن  ديگری خطر بلوکه يکی بر عليه

  . خواهد شد  در سطح سراسری اضافه»سازماندهی درجة دوم«

 سازمانهای اقليتهای ملی ـ  غير از همکاريهای موردی بين  هم بايد بشتر کار کرد، چرا که رسد، در اين زمينه  نظر مي  به آنطور که

اينجا بايد تمايز قائل .  و مشترک اقليتها ضروری است  و انتقال مصالح و مسائل ويژه دهی نهادين و متداوم درک و دريافت  شکلقومی

 و برپاية حقوق خصوصی سازمانهای سياسی اقليتهای قومی ـ ملی   قرار نگرفتة اتحاد داوطلبانه  مورد استفادهشد بين امکان تاکنون تقريباً

 قرار   در چندين کشور مورد استفاده يل يک ائتالف سراسری از آنها و امکان تشکيل يک شورای مشورتی اقليتها کهمتفاوت و تشک

شورای «رومانی، در  »شورای اقليتها« استونی، »ميز گرد« اتريش، »شورای اقوامِ« در فنالند، »)الپلنديها(پارلمان سامنها «.   است گرفته

، ملداوی، لهستان،   در بلغارستان، آلمان، کرواسی، مقدونيه  در ليتوانی و ارگانهای مشابه»کميسيون اقليتها«  در ليتونی،»مشورتی مليتها

  29. تشکلها هستند  از اين دستهسوئد، سلونی، جمهوری چک، اکراين، مجارستان

ن مکانيسمها، هم سازماندهی بر پاية اي هر دو نوع   است، بدين معنی کههم اين و هم آن   نيست، بلکهيا اين يا آن اينجا ،موضوع

 البته.  مکمل همديگر هستند  بديل همديگر، که اين دو نه.  الزامی است، شکل حقوقی ـ عمومی حقوق خصوصی و هم سازماندهی به

ين ارگانهای  است، لذا بايد اگيری تصميم مرحلة قبل از مشاورت شکل حقوقی ـ عمومی   سازماندهی به  در  از نظر دور داشت کهنبايد

 اين ارگانها نيز حائز اهميت   به گونة ارسال نماينده بر اين،  عالوه.  شوند  رشد و تکامل داده گيرنده  ارگانهای تصميم  مشورتی بهصرفاً

 اشخاصی  ياد وان  شده  در انتخابات آزاد از سوی خود اقليتها برگزيده  آيا ترکيب و آميزة اين ارگانها از افرادی است که، مثالًباشد می

 سمت عضويت در   در نتيجة انتخابات به  تنها افرادی که در آينده. اند  شدهانتصاب از سوی دولتها برای عضويت در اين ارگانها  کههستند 

  .خواهند بودشرطهای دولت حقوقی و قانونی برخوردار  ، از حقانيت دمکراتيک و از پيشوند ش اين ارگانها برگزيده

  

  

  
                                                 

25   Landesselbstverwaltung .  
26   Hungary Report 1999 109، ص.  
27   Pan/Pfeil 2002 90، ص.  
28   Calimera, Castrignano die Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollinoکنيد  ، مقايسه Toso 

  .6، ص 2001
  .Pan/Pfeil 2002  بنگريد به   29
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  المللی دگی اقليتها در سطح بيننماين. 7
   

   از زمانی نگذشتهمديدیهنوز مدت .  است فتهيا المللی نيز افزايش   اهميت نمايندگی سياسی اقليتها در سطح بين،شدن در عصر جهانی

استثنا .  بود ايي تعيين کننده تنه المللی عدم دخالت در امور داخلی کشورها به  و اقليتها  اصل بيناقوام   در آن در مسائل مربوط به است که

   کرسی نشست که  اين اصل به1991اما از سال .  داشتند کننده المللی يک قدرت حمايت  در سطح بين  از اقوامی بود که تنها آن گروه

المللی  مطالبة بينباشد و اين امر بدين جهت بعنوان يک  المللی از حقوق بشر می ناپذير از صيانت بين صيانت از اقليتها يک بخش جدائی

   30.شود  يک امر داخلی کشورها محسوب نمیانحصاراً

بين دو  زمان  متعلق به »جامعة ملل« در اروپا امر صيانت از اقليتها برای نخستين بار پس از دوران 1989/1990در پی تحوالت سالهای 

 همکاری کنفرانسعد انسانی ابتدا در کنفرانس پيرامون بالملل شد، آنهم  جامعة بينکار  بطور جدی وارد دستور ،جنگ جهانی اول و دوم

ای در   در سازمان ملل طرحی از سوی يوگسالوی برای صدور بيانيه1978 هر چند در سال .1990و امنيت اروپا در کپنهاگ در ژوئن 

 سازمان ملل برای نخستين بار در سال  کهمورد اقليتها مطرح شد، اما ارادة سياسی برای پيگيری اين پيشنهاد در آن زمان موجود نبود، طوري

 اين سو   به1990 هر حال از سال  به  31. تصويب رساند ای در مورد صيانت از اقليتها به  بيانيه  سال بعد، بود که قادر شد14، يعنی 1992

 در   ويژه صول و خطوط کلی مشترک به ابتدا هدف از آنها تدوين ا  کهالمللی برای صيانت از اقليتها در جريان است وقفة بين تالشهای بي

نتايج اين .  بودالمللی در شورای اروپا سازمان همکاری و امنيت اروپا و سپس برای تدوين يک مبنای حقوقی بين/کنفرانس

   تصويبتدوين و،   تأسيس کميساريای عالی اقليتهای ملی در سازمان همکاری و امنيت اروپا در الهه ها تاکنون از جمله مساعی تشريک

تصميم ـ در  تفاهمنامة کلی شورای اروپا برای صيانت از اقليتهای ملی و همچنين  تصويبای و اقليتها و  منشور اروپا برای زبانهای منطقه

  . است  بودهای اروپا  ـ برای تنظيم پروتکل اقليتهای کنوانسيون حقوق بشر و آزاديهای پايه هاين حين معوق

خوب .  قرار گيرند و نمايندگی شوند المللی مورد توجه  در عرصة بين مصالح اقليتهای ملی بايد حتماً کهدهند  همة اينها نشان می

   قرار است؟  از چهالمللی  نمايندگی اقوام و اقليتها در سطح بينوضعيت از لحاظ

  :ذيل فعال هستند) NGO(لتی  دو سازمان غيردو  نمايندگی و نام آنها از جمله المللی از سوی اقليتها و يا به در سطح بين

  مقر آن در فلنسبورگ آلمان است و  که   32»اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا«) الف

  .باشد  می بلژيکلک مقر آن در بروس که   33»دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها«  ) ب

.  حقوق خصوصی تأسيس شدبر پايةالمللی   بينبعنوان يک سازمانو  در ورسای 1949 در سال »اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا«

 ريزی موازين حقوقی پايهفعاليت در راستای   حفظ و ارتقاء ويژگيها، زبان، فرهنگ و حقوق اقوام اروپايي، را رسالت خوداين سازمان

 در  المللی که  در سازمانهای بين ويژه   بهاين اقوام ـ پس از اخذ وکالت ـ نمايندگی مصالح  همچنين و  برای صيانت از اقوام  اين قارهمعتبر

 کشور داخل و خارج از 27 از  سازمان100تاکنون بيش از   34.قرار دادت از اقليتها  فعال هستند، نچهارچوب حقوق بشر در زمينة صيا

گان کنند ی بنيادها و حمايتمساعدتهاهای فعاليتهای آن از حق عضويت اعضاء و   هزينه.اند  درآمده اين اتحاديه عضويت   بهاتحادية اروپا

، در »اعضای منظم« تنها يک نوع آن، آن هم   است که  گونة مختلف از اعضاء را درنظر گرفته  سه اساسنامة اتحاديه. گردد ميديگر تأمين 

از اعضای فراوان و   شوند که  می ان اعضای منظم پذيرفته بعنو   تنها آن سازمانهايي در اين جبهه35.حق رأی دارندآن مجمع نمايندگان 

                                                 
اين نرم . 7، بند 2قرارها، فصل :  بKSZE 1992 ؛ 8پيمان :   الفKSZE 1992: 9بند :  بKSZE  1991؛ 3بخش دو، بند :  الفKSZE 1991  کنيد  مقايسه   30

   از سوی  همين مترجم به اين تفاهمنامه. [ شد ، آورده1 مادة ،1994ر تفاهمنامة کلی شورای اروپا المللی د االجرا در حقوق بين مالزبرای نخستين بار بصورت 
  .]ـ مترجم.  است  در اختيار عالقمندان قرار گرفته4، بخش آرشيو، مطلب شمارة www.iran-federal.com و در سايت  فارسی ترجمه

  . 1992 سال  بيانية سازمان ملل متحد به  31
32  Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV), Federal Union of European Nationalities (FUEN), Union Fédérale des 

Communautés Éthniques Européennes (UFCF); Unione Federalistica delle Communità Etniche Europee (UFCE). 
33   Das Europäische Büro für Sprachminderheiten (EBLUL), European Bureau for Lesser Used Languages / Bureau Européen pour les 

Langues Moins Répandues.  
  .3 و 1 اتحادية فدراليست مليتهای اروپا، مادة ةاساسنامو   برنامه  34
  .13تحادية فدراليست مليتهای اروپا، مادة  اةاساسنامو   برنامه  35
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  تنها يک سوم از 36. باشند شته دا ای در داخل مليت خود برخوردار هستند و نمايندگی دمکراتيک مليت خود را برعهده  توده پايگاه

  .اند سازمانها و احزاب عضو اين ائتالف از اين گونه

المللی بر پاية حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتالی   بعنوان يک سازمان بين1982 نيز در سال »دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها«

 در يک شورا  د کهگرد هايي تشکيل می اين دفتر از کميته. ای در کشورهای اتحادية اروپا تأسيس يافت زبانهای اقليتهای ملی و منطقه

 در بخش فرهنگ و  شوند که ی اصطالح ملی در کشورهای عضو اتحادية اروپا از اشخاصی تشکيل م های به اين کميته. اند متشکل شده

  .گردد ميبخش اصلی هزينة اين تشکل از سوی اتحادية اروپا تأمين . کنند زبان فعال هستند و کار می

 ح موجود متشکل شدن اقليتهای ملی در سطبرانگيز ـ نياز واقعاً ـ با وصف موفقيتها و فعاليتهای تحسين لها هر دوی اين تشک البته

  : با هم  تنهايي و نه  به سازند، نه  نمی هالمللی را برآورد بين

بود، برای اين کار از  ای خود برای ايفای چنين نقشی محق می  از لحاظ اهداف برنامه  که»اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا«) الف

 عضو آن تنها   گروه100، برخوردار نيست، چون از ميان بيش از  باشد  اعطا شده از سوی اقليتها   که،الزممشروعيت دمکراتيک 

 بر اين، يک دهم اقوام اروپا را  و اينها، عالوه.  دارند  بطور واقعی وکالت و نمايندگی سياسی مليت خود را برعهده  گروه20قريب 

  . گيرند دربرنمی

 اقليتهای ملی اروپا را  کهقرار دارد  در برنامة خود در موقعيتی   لحاظ اهداف برشمرده  به  نه»دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها«و اما   ) ب

چنين   ترکيب اعضايش   نه،   نمايندگی کند باشند شيوة دمکراتيک برگزيده شده  از سوی اعضاء به  و ارگانی کهبمثابة مجمع

روپا و بدين ترتيب از  ميزان زيادی از سوی کميسيون ا  به  اين دليل که به و . است  چنين ادعايي نموده اساساً دهد و نه ای را می اجازه

  .شود، از استقالل الزم برخوردار نيست  می سوی دولت، تأمين هزينه

اين نياز از طريق سازماندهی نوين و اصالح .  وجود دارد  نياز مبرم برای رفع اين نقصيه  گرفت که  نتيجه توان بطور خالصه ميبنابراين 

  . قابل تأمين استسازمانهای موجود و يا از طريق خلق ساختارهای جديد

  

   مثابة يک امر حياتی سازماندهی سياسی اقليتها به. 8
   

  :گردد ميمتغير تعيين  از طريق دو بااليي ميزان   اقوام به و بالندگیسرزندگی

  باشد و مي  آنها سياسیها و احزابسازمانوجود   اساساً شرط آن  و پيش  الزمه که در نظام قانونگرا و دمکراتيکفعاليت •

 جمعيت آنها کمتر از اين  اقليتهای که. باشد حد الزم برای اينکار می هزار سخنور 300رسد   نظر می  به کهکافی د جمعيت تعدا •

  37. و در عرصة سياسی ايفای نقش نمايند زبان و فرهنگ خود را حفظ نمايند بود سختی قادر خواهند ميزان است، به

 از ميزان الزم کمتر باشد  قوم و اقليت ملی می300مجموع بالغ بر   تعداد آنها من  درصد اقوام و اقليتهای ملی اروپا که80جمعيت

 توانايي آنها برای   ميزان بااليي بستگی به  ماندن زبان و فرهنگ آنها به  زنده باشد و اين بدين معنی است که برای تأثيرگذار بودن آنها می

   بوجود آمده1998 از سوی شورای اروپا برای صيانت از اقليتها در سال  از ابزارهايي که  بتوانند شان دارد، برای اينکه يابی سياسی سازمان

  . گيرند است، بهره

اما چون اين .  آن نيستند تأمين قادر به  القاعده  خود اقليتها علی  است که  منابع مالی نيازمند تأمين نياز سازمانيابی اقوام و اقليتها به

باشد، نبايد در امر   شود، يک ضرورت نظام دمکراتيک و دولت حقوقی و قانونی می تالش شد نشان داده در سطور فوق  ضرورت که

 آحاد اقوام و اقليتهای   اينکه  ويژه تعلل نمود، به  موجود موازات تأمين بودجة احزاب سياسی  دولتی به همچنين از منابع تأمين اين هزينه

از اين لحاظ بسيار منطقی و . باشند کنندگان ماليات می ثابة شهروندان هر کشور جزو پرداخت م ملی نيز مانند آحاد اكثريت ملی به

و فعاليت آنها از   آورده کردن مطالباتشان احزاب و سازمانهای سياسی خود را بوجود   و فرموله  برای کاناليزه باشد که آنها ضروری می

  . شودمالیمنابع عمومتی تأمين 

  

  2007نوامبر  21:  تاريخ ترجمه
  

                                                 
  .5فدراليست مليتهای اروپا، مادة  اتحادية ةاساسنامو  برنامه  36
  ).34، ص 1996کميسيون اروپا ( جوامع زبانی ماندگاری تز پژوهشی در بارة توانايی  يکبر طبق   37



 11  کراتيک دممشارکتشرط   مثابة پيش  اقليتها بهدهی سياسیسازمان

www.iran-federal.com 

  
  

  : در بارة نويسنده
در علوم اقتصاد و اجتماعی ) فوق ليسانس(باشد، تحصيالت دانشگاهی   می1938 متولد )Christoph Pan (پروفسور دکتر کريستوف پان

، از سال  ائل آمده درجة پروفسوری ن  اينسبروک به  در دانشگاه1971،  دکترا گرفته) سويس( فرايبورگ   در دانشگاه1964دارد، در سال 
   در انستيتوی حقوق عمومی و علوم سياسی دانشگاه1982 در سال  و است  زالتسبورگ مدرس مهمان بوده  در دانشگاه1979 تا 1974

باشد، با سازمانهای   قومی زودتيرول می رئيس انستيتو گروه) Bozen(ن تس در بو1961وی از سال .  است  تدريس پرداخته بهاينسبورگ 
 تحقيقات و   و آمريکای جنوبی و اروپايي به  است، در کشورهای آسيا، آفريقا، اياالت متحده المللی همکاری داشته حکومتی بينغير

   سازمان امنيت و همکاری اروپا، شورای اروپا، پارلمان اروپا مشاوره  است و به  ايراد سخنرانی پرداخته بعنوان کارشناس امور اقليتها به
زمينة کاری وی پژوهش در مورد .  است  بوده)FUEV( رئيس اتحادية فدراليستی اقوام اروپا 1996 تا 1994ز سال 1داده است و 

 . است  چاپ رسانده متعددی را بهتحقيقی ها تاکنون آثار   است و در اين زمينه حل تنش در ارتباط با امور اقوام و مليتها بودهدمکراسی، 
 

Pan, Christoph: Die politische Organisation nationaler Minderheiten als Voraussetzung für demokratische 
Mitbestimmung, in: Dieter Blumenwitz, Gilbert H. Gornig, Dietrich Murswiek: Minderheitenschutz und  

Demokratie, 1994 Berlin, Duncker & Humblot-Verlag. (ISSN 1434-8705, ISBN 3-428-11572-4) 
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