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اصل تعیین سرنوشت و اخالق جدایی
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مترجم :سامان رشیدی
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برخالف مناظرههای چالشبرانگیز دربارة تاریخ و جامعهشناسی ناسیونالیسم ،تا همین اواخر تأمالت فلسفی جدی کمی
در مورد داللتهای هنجاری ناسیونالیسم وجود داشته است .بندیکت اندرسون ،در کتاب «اجتماعات تصوری» ،قدرت سیاسی
ناسیونالیسم و جذابیت آن را با «فقر فلسفی و نبود انسجام در آن مقایسه میکند[ ...و مینویسد] برخالف دیگر «ایسمها»،
ناسیونالیسم هرگز متفکر بزرگی برای خودش تولید نکرده است :هیچ هابزی ،هیچ توکویلی ،مارکس یا وبری»]1[ .
این کتاب دربارة یکی از مهمترین مسائل هنجاری در قلب ناسیونالیسم است .موضوع این است که آیا ملتها حق تعیین
سرنوشت جمعی را دارند؟ اگر دارند ،چه چیزی ملتها را مستحق چنین حقی میکند؟ اگر ندارند ،آیا هیچ شرایطی وجود دارد
که در آن یک گروه بتواند جداییاش را از یک دولت توجیه کند؟
این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است .بین سالهای  1947و  ،1991تنها یک نمونه از جدایی اتفاق افتاد (بنگالدش).
در آن دوره ،ابرقدرتها به حفظ مرزهای دولتی موجود دولت متعهد شدند ،و آنها توسعة حقوق بینالملل و عمل به آن را که
در آن مرزها به عنوان ویژگیهای دائمی -غیرقابلمذاکره -سیستم بینالمللی دولتها دیده میشدند ،تشویق کردند .با این وجود،
از سال  ،1991دولتهای چندملیتی متعددی بر اساس خطوط ملی دچار واگرایی شدند –اتحاد جماهیر شوروی ،یوگسالوی،
چکسلواکی و اتیوپی– و این فرایند ممکن است هنوز تمام نشده باشد ،چرا که بسیاری از کشورهایی که تازه تأسیس شدهاند
همانند دولتهایی که از آنها جدا شدهاند ،خودشان چندملیتی هستند .مبارزات جداییطلبانة متعددی در سراسر جهان وجود
دارد و این موضوع به کشورهای کمونیستی سابق محدود نشده است :در جهان اول (همچون کبک ،ایرلند شمالی ،فالندر،
کاتالونیا ،باسک اسپانیایی ،اسرائیل /فلسطین)؛ و در جهان سوم (همانند سودان ،سریالنکا ،کشمیر و پنجاب ،و مناطق کوردی
عراق و ترکیه).
این کتاب به بررسی موضوع تعیین سرنوشت جمعی از دو دیدگاه متمایز ،اما مرتبط به هم میپردازد .نخست ،به تجزیه
و تحلیل نظریههای هنجاری مختلف راجع به جدایی میپردازد که به دقت ،شرایطی را بررسی کردهاند که در آن حق تعیین
سرنوشت ،از جمله حق جدایی ،ممکن است توجیه شده باشد .دوم ،آن ادعاهای تعیین سرنوشت را از منظر حرکتهای
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ناسیونالیستی که این مبارزات را تقویت میکند تجزیه و تحلیل میکند .استدالل نوع اول معموالً اعمال ارزشهای لیبرالی موجود
مانند خودموختاری 2یا نظریة عدالت لیبرالی را برای مسئلة جدایی به کار میگیرد .در حالی که استدالل نوع دوم تمایل دارد که
مستقیماً به بررسی پدیدة ناسیونالیسم بپردازد ،و برای ارزیابی میزان اعطای حق تعیین سرنوشت از جمله جدایی ،بر طبق
ارزشهای بنیادی ،همچون احترام برابر برای اقلیتها عمل میکند ،اینکه آیا مطابق با هویت گروهها میباشد ،و یک راهحل
پایدار را برای تنازعات اتنیکی ارائه میدهد.
زیربنای این مسئلة فلسفی که آیا ملتها حق جمعی تعیین سرنوشت دارند ،و شرایطی که در آن این حق را میتوان
اعمال کرد ،رابطة بین لیبرالیسم و ناسیونالیسم ،و امکان آشتیدادن آنها ،حداقل در سطح مبانی نظری است .این دو مسئله البته
به هم مرتبط هستند ،چون بسیاری از مباحث دربارة حق جدایی ،خود را در بهرسمیتشناختن این حق برای گروههایی محدود
کردهاند که آمادة رعایت هنجارهای دموکراتیک ،احترام به قواعد لیبرالی عدالت و حقوق برابر بر اساس قانون هستند.

اصل تعیین سرنوشت ملی
سه پرسش وجود دارد که اغلب تصور میشود که اصل تعیین سرنوشت ملی باعث طرح آنها میشود:
 .1مردم چه کسانی هستند؟
 .2واحد سرزمینی مربوطه که در آن باید تعیین سرنوشت اعمال شود چیست؟
 .3آیا جدایی اثر زنجیرهای 3دارد؟
مسائل مربوط به واحدهای سرزمینی و مردمانی که اکثریت را برای تعیین سرنوشت تشکیل میدهند بهطور پیچیدهای به
هم مرتبط هستند .اکثر بحثهای مربوط به مسئلة نامتعینی با تمرکز بر این مسئله به این موضوع پرداختهاند که چگونه آن بر
مردم اعمال میشود .،چناچنه آیور جنینگز 4نشان میدهد« ،در نگاه اول ،اصل تعیین سرنوشت منطقی به نظر میرسید :اجازه
بدهید که مردم تصمیم بگیرند .در واقع این مسخره بود ،زیرا مردم نمیتوانند تصمیم بگیرند تا زمانی که کسی تصمیم بگیرد که
مردم چه کسانی هستند».
دو مفهوم متفاوت راجع به اینکه «مردم» چه کسانی هستند وجود دارد ،که در قوانین بینالمللی در دورههای مختلف
تاریخی غالب بودهاند ،اما هر دو در مفاهیم متداول حق تعیین سرنوشت بسیار پرکاربرد هستند .زمانی که آنها با هم منازعه
میکنند ،این مفاهیم مختلف پیامدهای مختلفی برای ترسیم مرزها و عواقب انفجاری بالقوه دارند.
در طول قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول« ،مردمانی» 5که مستحق حق تعیین سرنوشت بودند ،به عنوان اتنیک 6درک
و شناخته میشدند .همانطور که وودرو ویلسون رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی معروف چهاردهگانة خود گفت ،هدف ایاالت
متحدة آمریکا تأمین «صلح عادالنه و منصفانه» با استفاده از «اصل حق تعیین سرنوشت ملی» است .بر اساس پیمان صلح پاریس،
در سال « 1919مردمانی» که مستحق حق اعمال تعیین سرنوشت شناخته شدند گروههای اتنیکیای بودند که بهطور موفقیتآمیزی
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خود را بسیج کرده بودند ،و دولتهای متعددی از ویرانههای روسیه ،آلمان ،امپراتوریهای اتریش-مجارستان و عثمانی
دولتهای جدیدی بر اساس خطوط اتنیکی در سطح گستردهای متولد شدند.
در حالی که حق تعیین سرنوشت در دورة ویلسونی به عنوان استقالل سیاسی اجتماعهای اتنیکی و ملی فهم شد –
مفهمومی که امروز هم کاربرد دارد– این اصل در دورة پس از جنگ جهانی دوم در قوانین بینالمللی طوری تشریح شده است
که روشن سازند که «مردمان» موردبحث گروههای اتنیکی و ملی نیستند ،بلکه بیشتر مردمی چنداتنیکی میباشند که تحت
حکومت استعماری هستند[ .اصل] تعیین سرنوشت در قوانین بینالمللی به عنوان «حق اکثریت در درون یک واحد سیاسی
پذیرفتهشده برای اعمال قدرت» فهم شده است ،در حالیکه مرزها بدون توجه به ترکیب زبانی و فرهنگی دولتها کشیده شده
اند.
در مفهوم اتنیکی «مردمان»ی که حق استفاده از حق تعیین سرنوشت خود را دارند« ،خود» ،7گروهی اتنیکی است که در
قلمرو تاریخی یا اجدادی خود زندگی میکند .در اکثر تفاسیر ،قاعدة اتنیک برای اینکه اطمینان حاصل شود که تمام اعضای
یک گروه اتنیکی خاص در یک دولت واحد محصور شدهاند استفاده میشود ،هرچند موور در فصل  7نشان میدهد که بسیاری
از گروههای اتنیکی و ملی نیز جذب مفاهیم تاریخی ،مذهبی یا اخالقیاتی ملت خاصی میشوند تا از این طریق حقوق سرزمینی
را توجیه کنند (چون این ایده که یک گروه دارای یک میهن خاص خودش است ،در درک خودشان به عنوان یک ملت بسیار
مهم است ،و آنها معموالً استداللهایی دارند برای توجیه این اعتقاد که آن سرزمین بحق به آنها تعلق دارد).
در مفهوم «مردم» به عنوان اکثریت در واحدهای سیاسی پذیرفتهشده ،این مسئله که واحد سرزمینی مربوطهای که حق
تعیین سرنوشت در آنها قرار است اجرایی شود یک مسئلة حیاتی است ،بر حسب منطقهای که برای همهپرسی در نظر گرفته
شده است ،نتایج متفاوتی را در بر دارد.
در مفهوم ویلسونیای که کدام «مردمان» مستحق حق تعیین سرنوشت هستند ،هویت اتنیکی «مردم» تعیین میکند که
مرزها کجا باید کشیده شوند؛ در مفهوم مدنی از مردمان به عنوان اکثریتهای موجود در واحدهای سیاسی پذیرفتهشده ،پاسخ
به سؤال سرزمینی (واحد سرزمینی مرتبط چیست؟) تعریف میکند که چه کسی «مردم» به حساب میآید .در بسیاری از موارد،
دو مفهوم بر هم منطبق نیستند و امکان منازعه بسیار واقعی است .در واقع ،اصل تعیین سرنوشت ملی تنها در حالت ایدهآلی
مسئلهساز نیست که مرزهای اداری با گروه اتنیکی و ملی منطبق هستند؛ گروهی که بدون داشتن اقلیت قابلتوجهی از نظر
جغرافیایی متمرکز است و اعضای گروهها بهشدت به نفع تعیین سرنوشت خود بسیج شدهاند .با این حال ،اغلب موارد به مراتب
از این حالت ایدهآل فاصله دارند ،اگرچه ایسلند از حالتهای استثنا و نادری است که در آن هر دو تعریف از «مردم» (هر دوی
کسانی که در مرزهای اداری یک واحد سکونت دارند و کسانی که اعضای یک ملت هستند) همزمان وجود دارد .اما در اغلب
موارد ،تعاریف «مردم» و واحدهای سرزمینی که در آن قرار است حق تعیین سرنوشت اتفاق بیافتد ،امری مشاجرهبرانگیز است،
و احتمال اقلیتهای بیگانه در درون دولت ،اقلیتهای گیرافتاده 8در آن طرف دیگر مرز ،میهنهای مورد مناقشه ،و گروههای
وحدتخواه بسیجشده علیه احتمال جدایی در واقع بسیار واقعی هستند ،چنانچه مک گرری در فصل  10آن را توصیف میکند.
نقدی دیگر بر اصل تعیین سرنوشت ملی ،اثر زنجیرهای آن است که برای نظام دولتی بینالمللی بیثباتکننده خواهد بود.
ریشة این نگرانی این است که همچنان که ادعا شده است آن میتواند اجازة آزادی جداییطلبی را به همه بدهد و منجر به
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فروپاشی اغلب دولتهای جهان شود .این استدالل توسط ارنست گلنر ،در کتاب ملتها و ناسیونالیسم 9بیان شده است ،کسی
که ادعا کرد که اصل تعیین سرنوشت ملی غیرعملی است چرا که ملتهای بالقوه زیادی وجود دارند (بر اساس معیار زبانیاش
برای مشخصکردن یک ملت بالقوه) اما این امکان تنها برای واحدهای سیاسی کمی وجود دارد.
دو نوع متمایز از اثرات زنجیره ای وجود دارند .یک نوع آن که به لحاظ تجربی توسط واکر کانر ثبت شده است که در
رابطه با آن تأثیری است که تعیین سرنوشت یک مستعمره در مستعمرات دیگر ،بهویژه در دورة استعمارزدایی داشته است .او
اشاره میکند که شدت تأثیر هنگامی که دو مستعمره [بهلحاظ جغرافیایی] به هم نزدیکتر بوده و توسط قدرت امپریالیستی
یکسانی اداره میشدند ،بیشتر بوده است .در این مورد ،یک اثر زنجیرهای موازی وجود دارد ،که بهموجب آن گروهها از موفقیت
سایر گروههای مشابه حمایت معنوی میکنند.
نوع دیگری از اثر زنجیرهای برای اقلیتها در مناطق جداییطلب به کار میرود .در اینجا تعیین سرنوشت یکی از گروهها
به عنوان مخاطره برای تعیین سرنوشت یک گروه دیگر در همان سرزمین دیده میشود .در این مورد ،اقلیت در منطقة جداییطلب
تقاضای تعیین سرنوشت را در جایی دارد که آنها یک «خود» یا یک ملت هستند ،همانند ملتی که به تعیین سرنوشت برای خود
دست یافته است و یا اینکه بسیار تشنه دستیابی به آن است .در این مورد از جداییهای درون جدایی ،امکان نتایج نامطلوب،
یعنی واحدهای حاکمیتی ناپایدار در یک سرزمین وجود دارد .این موضوع در فصل مور در ادعاهای رقیب نسبت به سرزمین،
و مک گری 10و هوروویتز 11در فصل ( 10و  9بهترتیب) در رقابت هویت ملی و دشوار ،اگر نه غیرممکن ،وظیفة رسم خطوط
بر روی یک نقشه که گروههای رقیب را جدا کند مورد بحث قرار گرفته است.
نظریههای هنجاری در مورد حق جدایی ،بهطور عمده با اثر زنجیرهای از طریق محدودکردن حق جدایی به گروههایی که
در دولتهای ناعادالنه هستند ،مواجه میشوند( .بیوکانانان ،فصل 2؛ نورمن ،فصل  .)3یکی دیگر از استراتژیهای انطباقی که
لزوماً خصومتآمیز نیست ،ایجاد موانع برای جلوگیری از راحتبودن اعمال حق است.

نظریههای اخالقیات 12جدایی
پرسشهای فلسفی که توسط اصل تعیین سرنوشت مطرح میشوند بهطور غیرمستقیم توسط نظریههای مختلف جدایی
توجیهشده نشان داده شدهاند .اکثر تالشهایی [که در این زمینه انجام شده است] سعی کردهاند که از استداللهای لیبرالی موجود
یا ارزشهای لیبرالی به موضوع جدایی بپردازند .در  ،1991هنگامی که آلن بیوکانانان کتاب «جدایی :اخالقیبودن طالق سیاسی
از فورت سامتر تا لیتوانی و کبک» را منتشر کرد .او با اشاره به اینکه موضوع اخالقیات جدایی از منظر هنجاری بسیار کم مورد
توجه قرار گرفته است ،اظهار داشت که امیدوار است مناظرهای را در این مورد آغاز کند .از آن زمان تا کنون ،نویسندگان در
فلسفة سیاسی ،جامعهشناسی ،سیاستهای مقایسهای ،و حوزههای دیگر بر سر این چالش به بحث پرداختهاند و در حال حاضر
تعدادی از دیدگاههای فلسفی متنوع در این موضوع وجود دارد.
بیشتر مفسرانی که به استدالل فلسفی در مورد اخالق 13جدایی پرداختهاند ،بحث خود را راجع به استداللها در سه دسته
طبقهبندی کرده اند ،چه موافق حق جدایی باشند یا مخالف آن .هر یک از آنها شرایطی را فورموله کردهاند که تحت آن ممکن
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است یک حق (و یا ادعای موجه) جدایی وجود داشته باشد .این نظریهها عبارتند از )1( :نظریههای انتخاب14؛ ( )2نظریههای
عدالتگرایانه15؛ و ( )3نظریههای تعیین سرنوشت ملی.
( )1نظریههای انتخاب حق جدایی ،همانند آنچه که دانیل فیلپات 16در فصل مربوطهاش آن را توسعه میدهد ،بهطور
معمول نیازمند این استد الل است که [مردمی] که در یک اقلیم متمرکز هستند و اکثریتشان تمایل به جداشدن از خود نشان
میدهند (در یک رفراندوم یا همهپرسی ،)17حق مشروعی برای جدایی دارند و گروهی که میخواهد جدا شود لزومی ندارد که
نشان دهد آنها قربانی بیعدالتی شدهاند یا اینکه ادعای سرزمینی ویژهای را در مورد اقلیمی که میخواهند جدا کنند ،ارائه بدهند.
نظریههای گوناگون انتخاب ،شرایط مختلفی را که یک گروه باید در غیاب بیعدالتی توجیه کند ،انتخاب میکنند .اما ،بهطور
معمول ،استدالل برای حق تعیین سرنوشت (از جمله حق جدایی) بر اساس استداللی در مورد حق تشکل سیاسی است ،در
نتیجه بر اساس حق فردگرایانهای است که ریشه در یک استدالل عمیقتری در مورد ارزش خودمختاری [فردی] دارد .از این
منظر ،رابطة نزدیکی بین دموکراسی و حق جدایی وجود دارد :مشروعیت هر دو بر اساس اهمیت تصمیمگیریهای مردم در
مورد ساختار نهادی جامعهای است که در آن زندگی میکنند (دولتی که در آن زندگی میکنند).
این نوع درک از جدایی ،این واقعیت را که بیشتر جنبشهای جداییطلب بر اساس گروههای ملی بسیج شدهاند نادیده
میگیرد .از آنجا که نظریهپردازان انتخاب ،تمایل به درکی از جداییطلبی دارند که بهلحاظ انتخاب داوطلبانة فردی توجیه
میشود ،آنها بهطور کامل اتنیک یا ویژگی نسبتدادهشده و یا انتسابی بسیاری از این جنبشهای جداییطلب را نادیده میگیرند.
عالوه بر این ،همچنان که موور و هورویتز 18استدالل میکنند ،این درک از تجزیهطلبی ،بهسادگی به عنوان یک شکل توسعهیافته
از آزادی فردی در توضیح ادعای سرزمینیای که این گروهها مطرح میکنند ،ناتوان است.
( )2نظریههای عدالتگرا ،مانند [نظریة] بیوکانانان و نورمن ،یک مسئولیت سنگینتری را برای تأیید جداییطلبی مبنا قرار
میدهند .اساس این پیشفرض علیه جدایی این نگرش است که هویتهای ملی معموالً توسط نخبگان بسیج میشوند و هیچ
حق (اولیة) تعیین سرنوشت ملی ای وجود ندارد (حتی اگر به زبان خاص انتخاب فردگرایانه بیان شده باشد)؛ یا دیدگاهی که
توسط بیوکانانان در فصل مربوطهاش بیان شده است[ ،نظریة] انتخاب و یا خودمختاری [فردی] بر اساس حق جمعی برای
تعیین سرنوشت ناتوان است .نظریهپردازان عدالتگرا معموالً استدالل میکنند که حق جدایی در جنبههای مهمی شبیه به نظریة
انقالب الک است :حق جداییطلبی تنها زمانی مشروع است که جهت اصالح بیعدالتی الزم است ضروری باشد (در اصطالح
بیوکانانان ،آن تنها یک حق جبرانی 19است) .نظریهپردازان مختلف عدالتگرا بر انواع مختلف بیعدالتی تمرکز کردهاند :برخی
بر اشغال پیشینی و تصرف سرزمین؛ برخی بر موارد جدی نقض حقوق بشر ،از جمله نسلکشی؛ دیگر دیدگاهها بیعدالتی
تبعیضآمیز را برای جدایی مشروع کافی میدانند.
یکی از مزایای این نوع از نظریه این است که نشان میدهد که یک ارتباط داخلی قوی بین حق مقاومت در برابر ظلم و
ستم (استثمار ،سرکوب ،نسلکشی ،تصرف غیرقانونی سرزمین) و حق تعیین سرنوشت وجود دارد .با پیشنهاد یک پیوند قوی

14
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بین حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر ،این نوع از استدالل چهارچوب پذیرفتهشده حقوق بشر را مبنایی برای حق تعیین
سرنوشت قرار میدهد.
یکی از مضرات این نوع از نظریة عدالتگرا بر اساس استدالل عدالتگرای وین نورمن پیشنهاد شده است :زیرا ادعای
بیعدالتی امری بهشدت منازعهبرانگیز است ،او در نهایت بر مکانیسمهای فرایندی تکیه میکند که بهآسانی در جهت ادعاهای
عدالت یا بیعدالتی نسبی گروه جداییطلب قابل کاربرد است .بنابراین ،نظریة او در عمل ،همانند نظریة فیلپات ،بهسادگی
انتخاب گروههای جداییطلب را به رسمیت میشناسد ،اگرچه او استداللهای متفاوتی برای شناسایی محدودیتها ،همچون
درخواست نیاز به اکثریت وزنی 20در مورد جداییطلبان ارائه میدهد.
این مشکل همچنین به یک مشکل عمیقتر رویکرد عدالتگرا دامن میزند .با ارزیابی مشروعیت جدایی بر طبق عدالت
یا به طریقی دیگر دولتهایی که با جنبشهای جداییطلبانه روبهرو هستند ،نظریههای جدایی عدالتگرا با احساسات بیانشده
توسط خدوری 21در ادعانامة داغدار ناسیونالیسم او در یک راستا قرار میگیرند.
تنها معیاری که قادر به ارائة دفاعی عمومی [از این موضوع] است این است که آیا حاکمان جدید کمتر فاسد و حریص
هستند ،یا عادلتر و مهربانتر هستند ،و یا اینکه هیچ فرقی با حاکمان قبلی ندارند ،اما فساد ،حرص و طمع و استبداد صرف ًا
قربانیان دیگر از کسانی که حاکمان را ترک کردهاند پیدا کرده است.
مشکل این رویکرد نسبت به جدایی این است که بسیاری از جنبشهای جداییطلب موضوعشان در درجة اول عدالت
یا بیعدالتی نیست .این نوع فهم نسبت به مشروعیت و همچنین جنبشهای جداییطلبانه ،قادر به شناسایی دینامیزمی که در
مرحلة اول به جدایی دامن میزند ،نیست .اهمیت سیاسی هویت فرهنگی و بهویژه هویت ملی در این رویکرد نادیده گرفته
شده است ،زیرا این استدالل یک مفهوم از عالیق بنیادین بشر را ارائه میدهد و مفاهیم مشروعیت و قواعد و حقوق لیبرالی را
بر اساس این واقعیت مهم بنا میکند .عدالت ممکن است یک معیار خوبی برای ارزیابی حکومت باشد ،اما آن نمیتواند عامل
اصلی در درک تالش برای جدایی و یا حتی درک جنبش عظیم ضداستعماری در دهة  1960یا اهمیتی که جامعه بینالملل در
حال حاضر برای مشروعیت دموکراتیک قائل است ،باشد.
( ) 3سومین نوع استدالل برای حق جدایی از یک نظریة حق تعیین سرنوشت ملی نشئت میگیرد .هیچیک از دفاعهای
فلسفی اخیر تعیین حق سرنوشت ملی اصل هنجاری ناسیونالیستی را اتخاذ نمیکنند ،اصلی که گلنر ،و به دنبال او بیوکانانان بر
این مبنا از آن انتقاد میکنند که «مرزهای سیاسی و فرهنگی (یا اتنیکی) جهت اعمال این حق ،بر هم منطبق باشند».
در دفاع ضعیفتری از حق تعیین سرنوشت ملی ،حق تعیین سرنوشت همانند رویکرد انتخاب به افراد ارتباط پیدا نمیکند،
بلکه به شیوهای جمعی به ملتها مرتبط است .استدالل رضایتبخش برای نسبتدادن حق تعیین سرنوشت به ملتها صرفاً بر
اساس ملتبودگی آنها نیست ،بلکه بر اساس اهمیت هویت ملی و عضویت ملی برای افراد است.
در فرمولهکردن اصل ملیت توسط میلر ،احساس پیوندهای ملی برای افراد اهمیت اخالقی ذاتی دارد و همچنین این
پیوندها از منظری ابزاری نیز به عنوان ابزارهایی جهت فهم خیرهای 22دیگران ارزشمند هستند .بهویژه هنگامی که یک ملت از

weighted majority

20

E. Khedourie

21

Goods

22

110

فصلنامة پولیتیا  /سال اول ،شماره  ،1تابستان 1397

پولیتیا

لحاظ سیاسی خودمختار 23است و در دولتی که یک ملت را در بر میگیرد ،آن میتواند منجر به اجرای عدالت توزیعی شود،
فرهنگ مشترک را حفظ کند ،و به شیوهای جمعی سرنوشت مشترکش را تعیین کند (زیرا افراد به زندگیکردن در کنار هم ،و
به احتمال زیاد به سازش با همدیگر متعهد هستند) .نیلسن( 24فصل  )6از یک نوع حق جدایی بر مبنای اصل تعیین سرنوشت
ملی دفاع می کند ،بر این اساس که ملیت که یک شکل هویت اجتماعی است که در وضعیت مدرنیته بهلحاظ ابزاری برای
هویتبخشی فردی 25و تعریف هویت و خودشکوفایی انسان اهمیت دارد.
این دیدگاهها به شیوههای متفاوتی در مفهوم انتخاب که توسط فیلپوت بیان شده است ،مشابه هستند .از آنجا که به نظر
میرسد هر دو نویسنده معتقدند که هویت ملی تا حد زیادی (البته نه بهطور کامل) بهطور ذهنی 26تعریف شده است .با این
حال ،این مفهوم این مزیت را دارد که تأیید میکند که ملیگرایی علت اغلب جنبشهای جداییطلبانه است و تالش میکند که
برای ملیگرایی لیبرال بازسازیشده اهمیتی اخالقی قائل شود.
یک مشکل این رویکرد این است که حداقل تا حدی یا حق جدایی را بر اساس معیارهای نسبتدادهشده 27یا حداقل
معیارهایی که بهطور کامل انتخابی نیستند (مانند عضویت در یک اجتماع ملی) پایهگذاری میکند .یا اینکه آن یک اجتماع ملی
را با یک قلمرو مشخص تعریف میکند (در مورد نیلسن ،کبک) و از این رو از اهمیت هویتهای فرهنگی و ملی (که بخشی
از توجیه حق جدایی هستند) در مورد اقلیتهای ساکن در همان قلمرو میکاهد .این مسئله توسط جان مک گری مورد بحث
قرار گرفته است (فصل  ،)10کسی که استدالل میکند که جداییطلبی بر اساس بسیج گروههای ملی صورت میگیرد و به همین
سبب بهندرت پیش میآید که مسئلهبرانگیز نباشد.
هورویتز( 28فصل  )9و بروباکر( 29فصل  )11یک انتقاد کامالً متفاوتی را مطرح میکنند .هر دو اشاره میکنند که این مفهوم
کممایه از ملیت ،از درک پویایی منازعههای اتنیکی یا ملی ناتوان است .بروباکر در این فصل ،استدالل میکند که اعتقاد به این
که حق «معماری بزرگ» ،30حق سرزمینی و چهارچوب نهادی میتواند منازعات ملی را حل کند ،یک توهم است .بروباکر ادعا
می کند که جدایی به عنوان یک روش ممکن برای حل اختالف اشتباه است ،چرا که ناسیونالیسم اشکال مختلفی را به خود
میگیرد و منازعههای ملیگرایانه ،بهواسطة سرشت ذاتی خودشان ،حلناشدنی هستند .بروباکر اشاره میکند که نظریهپردازان
تعیین سرنوشت ملی ،ممکن است تصدیق کنند که بعد ملی ریشه و علت جنبشهای جداییطلبانه باشد ،اما آنها نتوانستهاند
دینامیزم ملیگرایی را درک کنند.
این رشتة گسترده از انواع نظریههای اخالقیاتی در مورد جدایی -نظریههای انتخاب ،نظریههای عدالتگرایانه و نظریههای
تعیین سرنوشت ملی -بسیاری از استداللها [موجود] تا به امروز را در بر میگیرند ،اما این نوع گونهشناسی همچنین مانعی
است که باعث میشود بعضی از فرضهای مختلف ،یا رویکردهای متدولوژیکی متفاوت یا زمینههای متفاوت برای تئوریزهکردن
اخالقیاتی که دلیل و زمینة یک رویکرد متفاوت است دیده نشوند .اساس نوع تئوریهای مختلف جدایی عبارتند از)1( :
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مفهومهای مختلف از اشکال مناسب استدالل (نهادی و غیرنهادی)؛ ( )2دیدگاههای مختلف در مورد رابطة بین دموکراسی و
حق تعیین سرنوشت؛ و ( )3درکهای گوناگونی از مقایسههای مربوط به نظریهپردازی در مورد جدایی.

استدالل نهادی در مقابل غیرنهادی
یکی از سؤاالتی که باید پیش از فرمولهکردن اخالقیات سیاسی جدایی حل شود ،هدفی است که یک نظریة جدایی
میخواهد در خدمت آن باشد .این مسئله امری حیاتی است .وین نورمن در فصل مربوطهاش استدالل میکند که سؤالی که
پرسیده میشود راه طوالنیای را برای تعیین نوع پاسخی که فرد به مسئلة جدایی میدهد طی میکند .زیرا آن نوع مالحظاتی را
که مربوط به نظریهپردازی درباره جدایی است تحت تأثیر قرار میدهد .آلن بیوکانانان در فصل مربوطهاش در این مجموعه و
جای دیگری ،استدالل میکند که الزم است بین دو نوع سؤال هنجاری در مورد جدایی تمایز قائل شویم .سؤاالت به شرح زیر
هستند:
 .1تحت چه شرایطی یک گروه حقی اخالقی برای جداشدن دارد ،مستقل از هرگونه سؤالی در رابطه با اخالقیات
نهادی و بهویژه بدون توجه به مالحظات نهادهای حقوقی بینالمللی و رابطة آنها با اصول اخالقی؟
 .2تحت چه شرایطی حق جدایی برای یک گروه باید به عنوان یک مسئلة اخالقی نهادی بینالمللی ،از جمله یک
سیستم حقوق بینالملل که به لحاظ اخالقیاتی قابل توجیه باشد ،به رسمیت شناخته شود؟
اولین سؤال (غیرنهادی) همانی است که اغلب فیلسوفان سعی کردهاند بدان پاسخ بدهند و آن همان سؤال اشتباهی است
که بیوکانانان آن را مطرح کرده است ،زیرا بسیاری از مالحظات در رابطه با جدایی را مورد توجه قرار نمیدهد .بیوکانان استدالل
میکند که بسیاری از روشهای برخورد با جدایی تنها زمانی که یک خالء نهادی مشاهده شود مشخص میشوند .حقوق
محدودتر او نسبت به جدایی ،ریشه در تعریف او از انواع مالحظاتی دارد که باید اعمال شوند ،و بهویژه ،نگرانی او دربارة اثرات
انگیزشی تعریف های متفاوت از حق جدایی و پیامدهای آنها برای توسعه یک رژیم حقوقی بینالمللی عادالنه برای
دموکراسیهای عادالنة منطقی.
اتهام مشابهی در فصل مربوطهاش ،توسط دونالد هورویتز مطرح شده است که استدالل میکند که بسیاری از شیوههای
برخورد فلسفی با مسئلة جدایی نسبت به پیچیدگیهای کنش و واکنش اتنیکی ناآگاه هستند .بهویژه ،وی ادعا میکند که اثر
انگیزشی هرگونه حقی نهادی برای جداشدن با این احتمال همراه است که شکافهای زیر-اتنیکی 31در بستر جدید ظهور
خواهند کرد و زمینه را برای ظهور تقاضاهای جداییطلبانة جدید فراهم خواهد ساخت ،که این [مسئله] در روشهای برخورد
با جدایی توسط فیلسوفان نادیده گرفته شده است که چالشهایی که بهطور مستقیم توسط آلن بیوکانانان مطرح میشود ،به
روشهای مختلفی توسط افرادی که از یک دیدگاه کمتر محدودکننده نسبت به جدایی حمایت میکنند به چالش کشیده شدهاند.
در فصل  4دیوید میلر بهطور مستقیم با این استدالل که پیشنهادی که یک جدایی سیاسی اخالقی باید به دنبال یک حق شبهقانونی
باشد که الزم است به طور رسمی تدوین شود ،بر آن است که قانون اساسی یک دولت یا منشور سازمان ملل متحد به احتمال
زیاد متعصبانه و بهنفع معیارهای رویهای است .او استدالل میکند که این بدان معنی است که معیارهایی که حمایت میشوند،
تمایل دارند به کسانی که درخواستشان نسبتاً بحثبرانگیز است تا معیارهای حقیقی افرادی که ممکن است درخواستشان دشوار
و موضوعاتشان بهلحاظ قضایی منازعهبرانگیز باشد.
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دانیل فیلپات به چالشی که توسط بیوکانانان مطرح شده با قبول این که با توجه به این که چگونه حق جدایی در یک
دولت یا یک سازمان بینالمللی در استدالل هنجاری دربارة جدایی یک هدف مهم است ،پاسخ میدهد .با وجود این ،او پیامدهای
ناگواری را که بیوکانانان راجع به نهادینهکردن چنین حقی مطرح میکند به پرسش میگیرد .بهطور ضمنی ،شیوة پیشبرد وی
پیشنهاد میکند که ما باید در وهلة اول اصول پایهای را تأسیس کنیم ،و سپس سعی کنیم که آنها را علمی کنیم به شیوهای که
آنها اثرات منفی بر روی رفتار بازیگران متعدد نداشته باشد.
و کای نیلسن ،در فصل  ،6سرشت دوجانبهبودن دو پرسشی را که بیوکانانان بیان کرده بود به پرسش میگیرد .بیوکانان
استدالل میکند که افرادی که بینانگذار قوانین بینالمللی نیستند و شرایط و بستر دولتهای واقعی آنها در بهترین شرایط
نظریههایشان «اخالقیاتی را که از تمامی محدودیتهای نهادی آزاد است» توسعه نمیدهد .در عوض ،نیلسن ادعا میکند که
آنها سعی در توسعة اصول اخالقیاتی دارند که باید در رژیمهای حقوقی بینالمللی گنجانده شوند .از این منظر ،تمامی
استداللهای اخالقیاتی (از زمان فروپاشی بنیادگرایی )32در سرشت خودنهادی هستند ،اگرچه تمایل دارند در سطوح مختلف
ادامه یابند[ .این موضوع] دارای اهمیت است که اصلی که اجرا میشود ،منجر به نتایج غیرمنتظره نمیشود .با این وجود،
جایگاهی برای استدالل اخالقیاتی در سطحی انتزاعی (تا حدی) در سیستم بیندولتی 33موجود وجود دارد ،زیرا بخشی از هدف
استدالل اخالقیاتی این است که بتوانیم نهادهای موجود را ارزیابی کنیم و اگر آنها ناقص باشند یا ناقص به نظر برسند ،آنها را
به چالش بکشیم.

روابط بین دموکراسی و تعیین سرنوشت خود
ماهیت دقیق رابطة بین دموکراسی و جنبشهای تعیین سرنوشت خود نیز موضوعی مهم در میان بعضی از نظریهپردازان
اخالقیات جدایی است .این مسئله تا حدی توسط دو فرایند سیاسی غالب از اواخر دهة  1980مطرح شد( :الف) موجی برای
دموکراتیزهکردن در اروپای مرکزی و شرقی ،از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق ،و همچنین بخشی از آمریکای التین و
کشورهای جنوب صحرای آفریقا؛ و (ب) موجی از جنبشهای حق تعیین سرنوشت که منجر به تشکیل بیش از بیست کشور
جدید ،بهویژه در اروپای شرقی و مرکزی شده است .این واقعیت که دو روند سیاسی تقریباً همزمان رخ داده است این سؤال
را مطرح میکند که آیا گسترش دموکراسی و حق تعیین سرنوشت (جداییطلبانه) پدیدههای مجزا و بیربط هستند یا اینکه
ارتباطهای پنهان مهم بین این دو وجود دارد.
همچنین یک رابطة مفهومی ظاهری بین دموکراسی و تعیین سرنوشت وجود دارد .دموکراسی اغلب به عنوان تعیین
سرنوشت داخلی و جدایی به عنوان تعیین سرنوشت خارجی محسوب میشود ،بدان معنی که مردم حق حکمرانی بر خود را
دارند ،به جای اینکه توسط افراد دیگری حکومت شوند .در این دیدگاه ،دموکراتیزهکردن بدان معنی است که مردم قرار است
حکومت کنند و «مردم» میتواند بهلحاظ دولتی تفسیر شود ،به عنوان مثال ،افرادی که ساکن در مرزهای یک واحد سیاسی
هستند یا بهلحاظ اتنیکی ،یعنی به عنوان افرادی که عضو این ملت هستند.
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از دیدگاه فیلپت ،34دموکراسی و حق تعیین سرنوشت (از جمله جدایی) با هم ارتباط زیادی دارند :هر دو برگرفته از
ارزش خودمختاری هستند .بدین معنا ،ارزش خودمختاری زمینه را برای حکومت دموکراتیک و حق جدایی از طریق همهپرسی
هموار میکند.
بیوکانانان در فصل مربوطهاش در این جلد ،علیه این استدالل میکند ،بخشی بهسبب دشواری حرکت از یک اصل ارزشمند
خودمختاری فردی به یک حق جمعی (حداکثرگرا) مانند حکومت دموکراتیک یا یک همهپرسی بر اساس رأی اکثریت در مورد
جدایی .او همچنین استدالل دیگری را مبنی بر تجزیه و تحلیل هیرشمن 35در خروج ،صدا و وفاداری 36توسعه میدهد ،که
نشان میدهد که اگر حق خروج (جدایی) آسان باشد ،موجب تضعیف صدا و وفاداری (نهادهای دموکراتیک) میشود .او نتیجه
میگیرد که باید در حقوق بینالمللی کامالً متفاوت با این دو مورد برخورد شود ،زیرا حق جداشدن بر اساس رأی اکثریت،
ضربهای جدی به دموکراسیهای عادالنه منطقی میزند.
رابطة میان دموکراسی و تعیین سرنوشت نیز در فصلهای بعد توسط هوروویتز و مک گری مطرح شده است ،هر دوی
آنها نشان میدهند که دموکراسی بهطور کلی مشروعیت حکومت اکثریت را پیشفرض میگیرد ،در حالی که در جوامعی که
بهلحاظ ملی تقسیم شدهاند ،بخشی از مشکل ،روابط اکثریت-اقلیت است .نکتهای که توسط هوروویتز بیان شده در جهت
تضعیف این واقعیت مطرح شده که پروسههای دموکراتیزهکردن ،مسئلة تقسیمات ملی یا اتنیکی را «حل» 37نخواهد کرد و مک
گری پیشنهاد می دهد که مسئلة واقعی این نیست که آیا اکثریت (در یک منطقه مشخص) میخواهند جدا شوند یا نه ،بلکه
مسئله این است که چه کسی اکثریت است ،چه کسی اقلیت است ،و رابطة بین آنها چیست.

بستری 38مقایسهای برای نظریهپردازی
از آنجایی که تقریباً در سطح جهانی دموکراسی به عنوان چیز خوبی شناخته شده است ،جای تعجب نیست که دیدگاههای
مختلف نسبت به رابطة بین دموکراسی و تعیین سرنوشت (از جمله جدایی) با نظرات متفاوت –مثبت یا منفی– نسبت به
تالشها برای تعیین سرنوشت ،و دیدگاههای مختلف –محدودکننده و یا مجاز– در رابطه با حق جدایی مطابقت دارند .بهطور
مشابه ،آنچه که به عنوان چارچوب مقایسهای مرتبط برای نظریهپردازی در مورد جدایی در نظر گرفته میشود ،به روشنشدن
این موضوع کمکمیکند که آیا جنبشهای حق تعیین سرنوشت به عنوان یک طیف مطلوب یا نامطلوب دیده میشوند.
بسیاری از نویسندگان در این مجموعه استدالل میکنند که تفکر دربارة تعیین سرنوشت باید زمینهمند باشد .اگرچه دانیل
فیلپات ،یک اصل کلی پذیرفتهشده را برای تعیین سرنوشت بیان میکند ،او در فصل مربوطهاش بهشدت تالش میکند تا
مشخص کند که چگونه این اصل باید بهطور متفاوتی در زمینههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد .دیوید میلر فصل مربوطهاش
را با اعتراض به یک نظریة فرایندی خالص آغاز میکند ،بر این اساس که آن باید بهاندازة کافی بستر و زمینه را لحاظ کند.
رونالد بیینر ،39در فصل هشتم در مورد مشکالت مربوط به زبان حقوقی در تفکر دربارة تعیین سرنوشت و جدایی ،استدالل
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میکند که تمایل به قطبیشدن و مواجهه با آن امر سادهای نیست ،اما در تسخیر مالحظات زمینهای که باید در قضاوت در مورد
جدایی سنجیده شوند شکست خورده است.
این ادعاهایی کلی درباره اهمیت زمینه در تصمیمگیری در مورد تعیین سرنوشت و جدایی روشی را در پیش گرفتهاند که
انواع مالحظات را در ارزیابی ادعاهای مربوط به تعیین سرنوشت مشخص میکنند ،اما به صراحت بیان نمیکنند که چه انواعی
از مقایسهها ممکن است مرتبط باشند .این [مسئله] بهطور مستقیم توسط کای نیلسن در فصل مربوطهاش انجام گرفته است .او
استدالل میکند که همه جنبشهای جداییطلب را نمیتوان با یکدیگر مقایسه کرد؛ جنبشهای تعیین سرنوشت و جداییطلب،
در دولتهای لیبرال-دموکرات باید متفاوت از چنین جنبشهایی در دولتهای بدون سنتهای لیبرال دموکراتیک قوی ارزیابی
شوند .بنابراین ،در طول فصل مربوطهاش ،او استدالل میکند که جدایی کبک از کانادا نباید با تجربیات یوگسالوی سابق یا
اتحاد جماهیر شوروی مقا یسه شود ،اما خیلی بیشتر شبیه به جدایی (فرضی) اسکاتلند از انگلستان (که میتوان تصور کرد که
صلحآمیز باشد) ،یا جدایی ایسلند از دانمارک یا نروژ از سوئد خواهد بود.
ادعای نیلسن مبنی بر اینکه تفاوت عمیقی بین جنبشهای تعیین سرنوشت ،مبتنی بر ملیگرایی مدنی ،در کشورهای لیبرال
دموکراتیک و انواع جنبشهای تعیین سرنوشت که عموماً از کشورهای غیرلیبرال-دموکرات هستند وجود دارد ،بهطور ضمنی و
صریح ،توسط بروباکر و مک گری مورد انتقاد قرار گرفته است .یکی از «اسطورهها و سوءتفاهمها» که بروباکر در فصل
مربوطهاش آن را در حالتی کلی مطرح میکند این است که تمایز قاطعی بین نوعی ملیگرایی مدنی غربی ،مبتنی بر شهروندی
مشترک و یک نوع ناخوشایند ملیگرایی بر اساس اتنیسیتة مشترک وجود دارد.
بروباکر بهطرز قانعکنندهای استدالل میکند که تمایز اتنیکی-مدنی مشکلساز است ،زیرا روشن نیست که چگونه میتوان
[نقش] فرهنگ را در این تمایز ترسیم کرد .این یک انتقاد تلویحی از وابستگی نیلسن به تمایز اتنیکی و مدنی در استدالل او
است .نیلسن برای ملیگرایی اتنیکی ویژگی بیولوژیکی قائل است ،همانطور که بر اساس نیا یا نژاد مشترک است ،و به همین
سبب کبک را به عنوان گونهای از ناسیونالیسم مدنی توصیف میکند .با این حال ،همانطور که بروباکر اشاره میکند ،این مانور،
دستهبندی را ارائه میدهد که «ملیگرایی مدنی» را بیش از حد ناهمگون میکند تا مفید باشد و دستة «ملیگرایی اتنیکی» بهطور
جدی کمجمعیت در نظر میگیرد.
مک گری همچنین با موضوع تمایز بین جنبشهای تعیین سرنوشت در دولتهای لیبرال-دموکرات و دولتهای غیرلیبرال
قویاً مخالفت میکند .او اهمیت سنتهای لیبرال-دموکرات را در ارائة اصول و رویهها جهت کمک به مذاکره در مورد انتقال از
یک دولت متحد به دولتهای جدید (جداییطلب و باقیمانده) پس از یک جنبش جداییطلبانة موفق ،انکار نمیکند .با این
حال ،او پیشنهاد میکند که عامل کلیدی در پیشبینی اینکه آیا نتیجة تقسیمات ملی در دولتهای جداییناپذیر و باقیمانده ثبات
خواهد بود ،تقسیمات ملی در دولتهای جداشده و دولت باقیمانده خواهد بود ،و بهویژه ،آیا اقلیتهای ملی ناراضی در
دولتهای تازه تأسیسی وجود دارند که در دولت جدید مورد شناسایی واقع نمیشوند .از این دیدگاه ،مهمترین عامل در ارزیابی
جنبش تعیین سرنوشت ،سنتهای لیبرال دموکراتیک گروهها نیست ،بلکه نوعی از هویت ملی است که گروهها دارند ،و بنابراین،
زمینة مقایسهای مرتبط دولتهای دیگری با تقسیمات ملی مشابه است.
البته ،هیچکدام از نویسندگان این کتاب بهطرز سادهانگارانهای از اصل کلی جدایی از طریق تعیین سرنوشت ملی حمایت
نمیکنند .بهرغم تفاوتها و اختالفات زیادی که بی ن آنها وجود دارد ،همه مراقب هستند تا عوامل بسیاری را که باید در هر
ارزیابی هنجاری از تعیین سرنوشت و نیز موارد خاص مورد توجه قرار میگیرد مورد تاکید قرار دهند .موضوعاتی که در این
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کتاب قرار گرفتهاند –رابطة بین دموکراسی و تعیین سرنوشت؛ مشکل نسخههای متضاد متفاوت از اصول تعیین سرنوشت؛
الگوی مشخصة روابط اکثریت و اقلیت جوامع تقسیمشده بهلحاظ ملی و اینکه چگونه میتوان در جوامع لیبرال دموکراتیک
این ها را با هم آشتی داد؛ ارزش احترام برابر ،خودمختاری ،و عدالت لیبرالی در ارزیابی تعیین سرنوشت و جنبشهای
جداییطلب؛ و انواع رویههایی که احتماالً برای تسهیل انتقال صلحآمیز از یک کشور متحد به دولتهای جدید (جداییطلب و
باقیمانده) یا جلوگیری از وقوع جنبشهای جداییطلب از هم هستند– همة آنها اهمیت عملی در پرسش هنجاری در این جنبه
از نظریة ناسیونالیستی و در جنبشها برای تعیین سرنوشت جمعی را پیشنهاد میدهند.
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