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ویل کیملیکا
ترجمه :سامان رشیدی

تاریــخ روابــط اتنیکــی در دموکراســی هــای غربــی حــاوی نمونــه هــای بســیاری از بــی عدالتــی  ،ظلــم

 ،اجبــار  ،تبعیــض و تعصــب اســت .با ایــن وجــود  ،در طــول ســی ســال گذشــته ،دموکراســی هــای غربــی

مدلهــای جالبــی بــرای جلــب تنــوع اتنیکــی و فرهنگــی ارائــه داده انــد و بــه اعتقــاد مــن مؤثــر بــوده اســت.
یکــی از ایــن مدلهــا شــامل اســتفاده از اشــکال فــدرال یــا شــبه فــدرال 2از خودمختــاری ســرزمینی بــرای

فعــال کــردن خودحکومتــی بــرای اقلیــت هــای ملــی و مردمــان بومــی 3اســت .مــن معتقــدم کــه این اشــکال
خودمختــاری ســرزمینی بــه طــور کلــی موفقیــت آمیــز اســت و شــامل درس هــای بالقــوه بــرای ســایر

کشــورها در جهــان اســت کــه بــا موضوعــات ناسیونالیســم اقلیــت هــا دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
محاســن ایــن مدلهــا غالب ـاً مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت ،زیــرا تــا حــدودی بســیاری از افــراد

موفقیــت را براســاس آنچــه مــن فکــر مــی کنــم معیــار نامناســبی اســت ،ارزیابــی مــی کننــد :یعنــی عــدم
وجــود جنبــش جدایــی طلــب .بســیاری از مــردم بــر ایــن باورنــد کــه هرگونــه اصــاح دولــت را فقــط در
صورتــی مــی تــوان موفقیــت آمیــز اعــام کــرد که جدایــی را از دســتور کار سیاســی خــارج کنــد و در واقع

 ،ایــده جدایــی را غیرقابــل تصــور مــی کنــد .براســاس ایــن اســتاندارد ،بســیاری از کشــورهای غربــی کــه
 - 1مقاله حاضر ترجمه است از مقاله زیر کە در ترجمه بخش نکات حاشیه ای و پاورقی ها حذف شده اند.
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خودمختــاری ســرزمینی را پذیرفتــه انــد ،از موفقیــت برخــوردار نیســتند ،زیــرا جنبــش هــای جدایــی طلبانــه
فعــال و تأثیرگــذار دارنــد .

بــا ایــن حــال ،مــن معتقــدم کــه ایــن نمــی توانــد معیــاری بــرای ارزیابــی کشــورهای تعدیــل کننــده

دموکراتیــک باشــد .در ایــن مقالــه ســعی خواهــم کــرد کــه دلیــل آن را توضیــح دهــم .مــن بــا توضیــح

آنچــه در رئــوس اصلــی رویکــرد مشــترک غربــی هــا بــرای خودمختــاری ســرزمینی اســت شــروع خواهــم
کرد(بخــش اول) .البتــه در بیــن ملتهــای غربــی ،اختالفــات زیــادی وجــود دارد ،امــا مــن ســعی خواهم کرد

کــه نشــان دهــم چندیــن زمینــه مهــم همگرایــی در دهــه هــای اخیــر وجود داشــته اســت که مــی تــوان از آن

بــه عنــوان تعریــف یــک رویکــرد متمایــز غربــی نســبت بــه موضــوع یــاد کــرد .همچنيــن اســتدالل خواهــم

كــرد كــه موفقيــت ايــن رويكــرد ممكــن اســت از طريــق پيچيــده بــه ديــدگاه خاصــي دربــاره مشــروعیت
و شــايد حتــي اجتنــاب ناپذيــری از جنبــش جدایــی طلبــی مربــوط باشــد(بخش  .)2در ادامــه برخــی از
مشــکالت اســتفاده از ایــن مــدل در ســایر نقــاط جهــان را واکاوی مــی کنــم (بخــش هــای  3و .)4

 -1اشکال فدرال و شبه فدرال خودمختاری در غرب

همانطــور کــه قبـ ً
ا گفتــم ،اشــکال فــدرال یــا شــبه فــدرال خودمختــاری ســرزمینی بــه طــور فزاینــده ای در غــرب

بــه عنــوان ابــزاری بــرای اقلیــت هــای ملــی اتخــاذ شــده اســت .اقلیــت هــای ملــی ،یعنــی گــروه هایــی کــه قبــل از اینکــه
ضمیمــه یــک کشــور بزرگتــر شــوند ،جوامعــی کامــل و کارآمــد در وطــن تاریخی خــود تشــکیل داده انــد؛ اقلیت های
ملــی را مــی تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد« :ملــت هــای بــدون دولــت» 4و «مردمــان بومــی» .5ملتهــای بــدون دولــت
ملتهایــی هســتند کــه در حــال حاضــر دولتــی ندارنــد کــه در آن اکثریــت باشــند  -دولتــی کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه
بــرای خوشــان باشــد  -امــا احتمــاالً در گذشــته چنیــن دولتــی داشــته انــد یــا ممکــن اســت بــه دنبــال چنیــن دولتــی بــوده
باشند.
آنهــا بــه دالیــل گوناگــون در داخــل یــک دولــت بــا ملــت هــای دیگــر قــرار گرفتــه انــد .آنهــا ممکــن اســت در
گذشــته توســط یــک دولــت یــا امپراتــوری بزرگتــر فتــح یــا ضمیمــه شــده باشــند ،از یــک امپراتــوری بــه دیگــری
واگــذار شــده یــا از طریــق ازدواج ســلطنتی بــا پادشــاهی دیگــری متحــد شــده باشــند .در چنــد مــورد دولــت هــای چند
4- Stateless Nations
5- Indigenous People
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ملتــی ناشــی از توافــق کــم و بیــش داوطلبانــه بیــن دو یــا چنــد گــروه ملــی بــرای تشــکیل یــک فدراســیون مشــترک
المنافــع بــوده انــد.
مردمان بومی ،مردمی هسـتند که سـرزمین های سـنتی آنها توسـط مهاجران به تاراج رفته اسـت و پس از آن به زور
یـا از طریـق معاهـدات ،در دولـت هایی ادغام می شـوند که توسـط افـرادی که آنهـا را بیگانه می دانند اداره می شـوند.
در حالـی کـه سـایر اقلیـت هـای ملی ،رویـای وضعیتی ماننـد ملت-دولـت را در سـر می پرورانند ،با داشـتن مؤسسـات
و دسـتاوردهای اجتماعـی و اقتصـادی مشـابه ،مردمـان بومـی به طور معمـول به دنبـال چیزهای متفاوتی هسـتند :توانایی
حفـظ روشـهای سـنتی زندگـی و اعتقـادات ،در حالـی که بـه عقیده خودشـان نیز در دنیـای مدرن مشـارکت می کنند.
علاوه بـر اسـتقالل مـورد نیـاز برای اجرای ایـن نوع پـروژه  ،مردمان بومی نیز به طور معمول به احترام و شـناخت بیشـتر
جامعـه بزرگتـر نیـاز دارنـد تـا بتوانند در مـورد بی حرمتی هایی که برای ده ها سـال یـا قرن ها به عنوان شـهروندان درجه
دوم (یـا حتـی غیر شـهروندها یـا برده ها) متحمل شـده انـد  ،اصالح کنند.
تضــاد بیــن بومیــان و ســایر ملــت هــای بــدون دولــت دقیــق نیســت و توافــق همگانــی از تعریــف «مردمــان بومــی»
وجــود نــدارد .یکــی از راه هــای تشــخیص ملــت هــای بــدون دولــت از مردمــان بومــی در بســتر [جهــان] غــرب ایــن
اســت کــه اولــی هــا در رونــد شــکل گیــری دولــت اروپایــی بــه عنــوان یــک شــرکت کننــده در رقابــت بودنــد امــا
بازنــده بودنــد ،در حالــی کــه دومــی تــا همیــن اواخــر از ایــن فرآینــد جــدا شــده بودنــد و تــا قبــل از ایــن قــرن یــک
شــیوه زندگــی پیشــا مــدرن را تجربــه کردنــد .ملــت هــای بــدون دولــت خواهــان تشــکیل دولت خــود بــوده انــد ،اما در
تــاش بــرای قــدرت سیاســی شکســت خــورده انــد ،در حالــی کــه مردمــان بومــی در خــارج از این سیســتم کشــورهای
اروپایــی وجــود داشــتند .بنابرایــن ،کاتــاالن هــا ،باســکی هــا ،فلمــن هــا ،اســکاتلندی هــا ،ولــزی هــا ،کورســیکن هــا،6
پورتوریکایــی هــا و کبکهــا ملــت هــای بــدون دولــت هســتند ،در حالــی کــه سرخپوســتان ســامی  ،اینوئیــت  ،مائــوری
و بومیــان آمریکایــی مردمــان بومــی هســتند .هــم در آمریــکای شــمالی و هــم در اروپــا  ،عواقــب ادغــام بــرای مردمــان
بومــی بســیار فاجعــه بارتــر از ســایر اقلیــت هــای ملــی بــوده اســت.

7

هــر طــوری کــه آنهــا ادغــام شــده انــد ،هــم ملــت هــای بــدون دولــت و هــم بومیــان معمــوالً بــرای حفــظ یــا در

راه بــه دســت آوردن مؤسســات خودحکومتــی 8خــود کــه غالبـاً بــه زبــان خودشــان کار مــی کننــد ،مبــارزه کــرده انــد
6- Corsicans

 -7در مورد تمایز بین مردمان بومی و اقلیت های ملی ،و ادعاهای حقوقی مرتبط با این تمایز به این کتاب من رجوع کنید:

«Theorizing Indigenous Rights» in Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Mul)ticulturalism, Citizenship (Oxford: Oxford University Press, 2000
8- Self-governing institutions
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تــا بتواننــد در فرهنــگ خــود زندگــی و کار کننــد .آنهــا خواســتار حفــظ یــا بازیابــی مــدارس ،دادگاه هــا ،رســانه هــا،

نهادهــای سیاســی و غیــره هســتند.برای رســیدن بــه ایــن هــدف ،آنهــا معمــوالً خواســتار نوعی خودمختــاری هســتند .در

شــدیدترین حالــت ،ایــن ممکــن اســت شــامل ادعاهایــی بــرای جدایــی کامــل باشــد ،امــا معمــوالً نوعــی خودمختــاری
منطقــه ای را شــامل مــی شــود .آنهــا معمــوالً در امتــداد خطــوط ناسیونالیســتی ،بــا اســتفاده از زبــان «ملــت بودگــی» برای
توصیــف و توجیــه ایــن خواســته هــا بــرای خودحکومتــی  ،بســیج مــی شــوند .در حالــی کــه ایدئولــوژی ناسیونالیســم به
طــور معمــول ،اســتقالل تمــام عیــار را بــه عنــوان نقطــه پایانــی «عــادی» یــا «طبیعــی» تلقی کــرده اســت .دالیــل اقتصادی
یــا جمعیتــی ممکــن اســت ایــن امــر را بــرای برخــی اقلیــت هــای ملــی غیرقابــل تحقــق کنــد .عــاوه بــر ایــن  ،آرمــان

تاریخــی یــک کشــور کامـ ً
ا مســتقل بــه طــور فزاینــده ای در دنیــای امــروز اقتصــاد جهانــی و نهادهــای فراملی منســوخ
شــده اســت .از ایــن رو عالقــه زیــادی بــه کاوش در ســایر اشــکال خودحکومتــی  ،ماننــد فدرالیســم وجــود دارد.

از نظــر تاریخــی ،دموکراســی هــای لیبــرال ســعی در ســرکوب غالبـاً بــی رحمانــه ایــن نــوع ناسیونالیســم اقلیــت هــا

دارنــد .بــه عنــوان مثــال ،فرانســه در نقــاط مختلــف در قرن هجدهــم و نوزدهــم  ،اســتفاده از زبانهــای باســكی و برتون را
در مــدارس یــا نشــریات ممنــوع اعــام كــرد و هرگونــه تشــكیالت سیاســی را كه هــدف آن ترویــج ناسیونالیســم اقلیت
بــود ،ممنــوع كــرد؛ انگلیســی هــا در کانــادا ،کبکهــا را از حقــوق و نهادهــای فرانســوی خــود محــروم کردنــد و مرزهای
سیاســی را ترســیم کردنــد تــا فرانســوی زبانــان در هیــچ اســتان اکثریت نداشــته باشــند؛ کانــادا همچنیــن این امــر را برای
تشــکیل انجمــن هــای سیاســی بــرای تبلیــغ مطالبــات ملــی خــود بــرای بومیــان غیــر قانونــی ســاخت ؛ و هنگامــی کــه
ایــاالت متحــده در جنــگ بــا مکزیــک در ســال  ،1848جنــوب غربــی را فتــح کــرد ،ایــن امــر اســپانیایی هایــی را کــه
بــرای مــدت طوالنــی در آنجــا ســاکن بودنــد را از حقــوق و مؤسســات خــود بــه زبــان اســپانیایی ســلب كــرد ،آزمــون
هــای ســوادآموزی را بــه آنهــا تحمیــل کــرد تــا رای دادن را برایشــان مشــکل ســازد و مهاجــرت گســترده را بــه ایــن
منطقــه تشــویق کــرد تــا اســپانیایی هــا بــه لحــاظ جمعیتــی در اقلیــت قــرار گیرنــد.
تمــام ایــن اقدامــات بــرای نادیــده گرفتــن قــدرت اقلیــت هــای ملــی و از بیــن بــردن هرگونه داشــتن احســاس هویت
ملــی مشــخص در نظــر گرفتــه شــده بــود .ایــن امــر بــه ایــن دلیــل توجیــه شــد کــه اقلیــت هایــی کــه خــود را «ملــت»
متمایــز مــی داننــد ،سســت پیمان(بــی وفــا) و بالقــوه جدایــی طلــب خواهندبود.عــاوه بــر ایــن گفتــه شــد کــه توســعه

اقتصــادی نیــاز بــه دسترســی بــه اراضــی و منابــع موجــود در قلمــرو ســنتی اقلیــت دارد و غالبـاً ادعا می شــد كــه اقلیت ها
 بخصــوص بومیــان  -عقــب مانــده و غیرمجــاز هســتند و ایــن بــه نفــع خودشــان اســت كــه (حتــی بــر خالف خواســتآنهــا) در كشــورهای متمــدن تــر و مترقــی تــر قــرار بگیرنــد.
ام ــا نگ ــرش دموکراس ــی ه ــای لیب ــرال ب ــه مل ــی گرای ــی اقلی ــت در ای ــن ق ــرن تغیی ــر ک ــرده اس ــت .ب ــه ط ــور
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فزاین ــده ای ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــده ک ــه س ــرکوب ناسیونالیس ــم اقلی ــت اش ــتباه ب ــوده اس ــت .ش ــواهد نش ــان م ــی
دهــد کــه فشــار بــه اقلیــت هــای ملــی بــرای ادغــام در گــروه ملــی ،غالــب بــه ســادگی عملــی نشــده اســت .دولــت
ه ــای غرب ــی دوام هوی ــت مل ــی اقلی ــت ه ــا را بس ــیار اش ــتباه قض ــاوت کردن ــد .دول ــت ه ــای دموکراتی ــک لیب ــرال،
هرازگاه ــی از تم ــام ابزاره ــای موج ــود ب ــرای ناب ــود ک ــردن احس ــاس هوی ــت جداگان ــه در می ــان اقلی ــت ه ــای مل ــی
خ ــود ،از ممنوعی ــت آداب و رس ــوم قبیل ــه ای ت ــا ممنوعی ــت م ــدارس ب ــه زب ــان خودش ــان اس ــتفاده م ــی کردن ــد .ام ــا
علیرغ ــم قرنه ــا تبعی ــض حقوق ــی ،تعصب ــات اجتماع ــی و ب ــی تفاوت ــی  ،اقلی ــت ه ــای مل ــی همچن ــان ح ــس تش ــکیل
ملته ــای متمای ــز و تمای ــل ب ــه اس ــتقالل مل ــی را حف ــظ ک ــرده ان ــد.
در نتیجــه ،هنگامــی کــه دولــت بــه یــک احســاس اقلیــت متمایــز از ملیــت حملــه میکنــد ،نتیجــه اغلــب بــه جــای
کاهــش  ،ترویــج تهدیــد جنبــش هــای بــی اعتمــادی و جدایــی طلبــی اســت .در تجربــه دموکراســی های غربــی بهترین
راه بــرای اطمینــان از وفــاداری اقلیــت هــای ملــی ،پذیــرش ،حملــه نکــردن و احســاس ملیــت بــودن آنهــا بــوده اســت .و
ایــن جــادادن 9ناسیونالیســم اقلیــت ،بــه طــور معمــول شــکل خودمختــاری ســرزمینی را گرفتــه اســت.
در برخ ــی از کش ــورها ،ای ــن تغیی ــر ب ــه س ــمت خودمخت ــاری س ــرزمینی ب ــا اتخ ــاذ ی ــک سیس ــتم ف ــدرال حاص ــل
شـــده اســـت  ،زیـــرا فدرالیســـم امـــکان ایجـــاد واحدهـــای سیاســـی منطقـــه ای  ،تحـــت کنتـــرل اقلیـــت ملـــی  ،بـــا
اختی ــارات قاب ــل مالحظ ــه (و تح ــت حمای ــت قان ــون اساس ــی) خودحکومت ــی را ایج ــاد م ــی کند.کش ــورهایی ک ــه
بــرای اســکان گــروه هــای اقلیــت فدرالیســم را اتخــاذ کــرده انــد شــامل ســوئیس (بــرای پذیرایــی از فرانســوی هــا و
ایتالیای ــی ه ــا)  ،کان ــادا (ب ــرای ج ــادادن کبک ــی ه ــا)  ،بلژی ــک (ب ــرای ج ــادادن فالن ــی ه ــا) و اس ــپانیا (ب ــرای ج ــا دادن
کات ــاالن ه ــا و باس ــک ه ــا) م ــی باش ــند.
مهــم اســت کــه ایــن فدراســیون هــای «چنــد ملتــی» از آن دســته از سیســتم هــای فــدرال کــه بــه عنــوان پاســخی بــه
تکثرگرایــی اتنیکــی -فرهنگــی ،ماننــد ایــاالت متحــده ،اســترالیا ،آلمــان یــا برزیــل طراحی نشــده انــد ،تفکیک شــوند.
در ایــن سیســتم هــای فــدرال تــک ملتــی  ،واحدهــای فــدرال بــه هیــچ وجــه بــا گــروه هــای متمایــز اتنیکــی فرهنگی كه
مایــل بــه حفــظ خودحکومتــی و تمایــز فرهنگــی خــود هســتند ،مطابقــت ندارنــد .بــه عنــوان مثــال ،در ایــاالت متحــده ،
تصمیمــی آگاهانــه اتخــاذ شــد کــه از فدرالیســم بــرای تأمیــن حقــوق خودحکومتــی اقلیــت هــای ملــی اســتفاده نشــود.
در عــوض  ،تصمیــم گرفتــه شــد كــه هیــچ قلمــروی بــه عنــوان یــك كشــور پذیرفتــه نشــود ،مگــر آنكــه اقلیتهــای ملــی
در آن ایالــت تعــداد بیشــتری داشــته باشــند .در بعضــی مــوارد  ،ایــن امــر بــا کشــیدن مرزهــا بدســت آمــده بود کــه قبایل
بومــی یــا گــروه هــای اســپانیایی از تعــداد بیشــتری برخــوردار شــدند (فلوریــدا) .در مــوارد دیگــر ،ایــن امــر بــا تأخیــر
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در اعــام دولــت عملــی شــد تــا زمانــی کــه مهاجــران انگلیســی زبــان نســبت بــه ســاکنان [بومــی] بــه اکثریــت تبدیــل
شــدند( .بــه عنــوان مثــال  ،هاوایــی  ،جنــوب غربــی) .در نتیجــه  ،هیــچ یــک از  50ایالــت نمــی توانــد بــه عنــوان تضمیــن
خودمختــاری بــرای اقلیــت ملــی تلقــی شــود  ،روشــی کــه کبــک خودمختــار را بــرای کبکهــا تضمیــن مــی کنــد.
مــا میتوانیــم سیســتم فــدرال آمریــکا را نوعــی فدرالیسم»اداری-ســرزمینی»بنامیم نــه یــک فدرالیســم چنــد ملیتــی.

فدرالیســم آمریــکا راهــی بــرای تقســیم قــدرت بــر مبنای ســرزمینی در یــک جامعه تــک ملتی اســتکه اعضــای آن غالباَ
در هــر یــک از زیــر واحــد هــا هســتند .ایــن راهــی بــرای پذیــرش خــود حکومتــی اقلیــت هــا نیســت .همیــن مســئله در
برزیــل ،اســترالیا یــا آلمــان نیــز صــادق اســت .در عــوض ،در فدراســیون هــای چنــد ملتــی ،مرزهــای یــک یا چنــد واحد
فرعــی بــا هــدف فعــال کــردن اقلیــت ملــی بــرای اعمــال خــود حکومتــی طراحــی شــده اســت .مــا ایــن نــوع فدرالیســم
را مــی توانیــم در کانــادا  ،بلژیــک  ،اســپانیا و ســوئیس مشــاهده کنیــم.
در کشــورهای دیگــر یــا بــرای ســایر گروههــای ملــی ممکــن اســت دالیــل سیاســی ،جغرافیایــی یــا جمعیتــی وجود
داشــته باشــد کــه چــرا فدرالیســم بــه معنــای فنــی کارایــی نخواهــد داشــت .در ایــن مــوارد  ،ما شــاهد ظهور اشــکال شــبه
فــدرال مختلــف اســتقالل ارضــی هســتیم .بــه عنــوان مثــال  ،انگلیــس اخیــرا ً یــك سیســتم شــبه فــدرال را بــرای انتقــال
بــه اســكاتلند و ولــز اتخــاذ كــرده اســت،که هــم اکنــون مجامــع قانونــی خــود را دارنــد و در حالــی کــه پورتوریکــو
بخشــی از سیســتم فــدرال آمریــکا نیســت (جــزء  50ایالــت نیســت) ،امــا در ایــاالت متحــده به عنــوان «مشــترک المنافع»
از وضعیــت خودحاکمیتــی ویــژه ای برخــوردار اســت .بــه همیــن ترتیــب ،در حالــی کــه ایتالیــا و فنالنــد فدراســیون
نیســتند ،آنهــا اشــکال خاصــی از خودمختــاری ســرزمینی بــرای اتریشــی هــا در تیــرول جنــوب ؛ و بــرای ســوئدی هــا
در جزایــر آالنــد اتخــاذ کــرده انــد .در همــه ایــن مــوارد ،خودمختــاری ســرزمینی ،اقلیــت هــای ملــی را قــادر مــی ســازد
تــا مؤسســات عمومــی خــود را کــه بــه زبــان خــود فعالیــت مــی کننــد ،از جملــه مــدارس  ،دانشــگاه هــا ،دادگاه هــا و
مجالــس منطقــه ای را تأســیس و اداره کنــد.
ایـن گرایش به سـمت اشـکال شـبه فـدرال خودمختاری حتـی در چارچوب مردمـان بومی واضح تر اسـت .مردمان
بومـی در اکثـر دموکراسـی هـای غربی بطـور فزاینده خواسـتار اشـکال اساسـی از خودحاکمیتی بر سـرزمین های خود
شـده اند.قبایـل بومـی در ایـاالت متحده و کانادا به عنـوان قبایلی که حقوق خودحاکمیتی و کنتـرل و آموزش (مراقبت
از سلامت) ،پلیس ،رفاه کودکان  ،منابع طبیعی و غیره را کنترل می کنند شـناخته می شـوند .به طور مشـابه ،کشـورهای
اسـکاندیناوی پارلمـان سـامی را ایجاد کرده اند ،مائوری در نیوزلنـد خودمختاری خود را افزایش داده اسـت.حتی افراد
بومـی در آمریـکای التیـن ،کـه مدتهاسـت با تهدید بـه جذب اجباری یـا حتی انقراض روبرو هسـتند ،اکنـون در برخی
مـوارد (بـه عنوان مثال در کلمبیا) اشـکال خودمختاری سـرزمینی را به دسـت آورده اند.
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در همــه ایــن کشــورها ،هــدف از بیــن بــردن هویــت اقلیــت ملــی رهــا شــده اســت و اکنــون پذیرفتــه شــده اســت که
ایــن گــروه هــا همچنــان خــود را بــه عنــوان ملــل جداگانــه و خــود حاکــم در درون کشــور بزرگتــر بــه آینــده نامعیــن
ببیننــد .در نتیجــه ،شــمار فزاینــده ای از دموکراســی هــای غربــی کــه دارای اقلیــت هــای ملــی هســتند ،مــی پذیرنــد کــه
آنهــا نــه «دولــت  -ملــت» بلکــه «دولــت چنــد ملتــی « هســتند .آنهــا مــی پذیرنــد كــه آنهــا دارای دو یــا چنــد ملــت در
مرزهــای خــود هســتند و مــی داننــد كــه هــر مؤسســه ملــی دارای ادعــای معتبر برابر نســبت بــه حقــوق ،زبــان و اختیارات
خودحکومتــی اســت كــه بــرای حفــظ خــود بــه عنــوان یــك فرهنــگ اجتماعــی متمایــز الزم اســت .و ایــن شــخصیت
چنــد ملتــی اغلــب بــه صراحــت در قانــون اساســی کشــورها تأییــد مــی شــود.
مــن بــه پیــروی از فیلیــپ رزنیــک  ،اینهــا را «فدراســیون هــای چنــد ملتــی» خواهــم نامیــد .همــه آنهــا از نظــر فنــی
فدراســیون نیســتند ،امــا همــه آنهــا الگویــی از کشــوری را تشــکیل مــی دهنــد کــه در آن اقلیــت هــای ملــی از طریــق
نوعــی خودمختــاری ســرزمینی دولــت فــدرال مــی شــوند و در آن مرزهــای داخلــی ترســیم شــده و قــدرت هــا نیــز در
چنیــن شــرایطی توزیــع مــی شــوند .روشــی بــرای اطمینــان از ایــن کــه هــر گــروه ملــی قــادر اســت خــود را بــه عنــوان
یــک فرهنــگ اجتماعــی متمایــز خــود حاکــم حفــظ کنــد.
ایــن رونــد بــه ســمت فدرالیســم چنــد ملتــی در غــرب بســیار گســترده اســت .در میــان دموکراســی هــای غربــی بــا
اقلیــت هــای ملــی  ،فقــط فرانســه و یونــان بــه طــور قاطــع هرگونــه تصــور خودمختــاری ســرزمینی را بــرای اقلیــت هــای
تاریخــی خــود ردکــرده انــد( .و حتــی فرانســه اخیــرا ً گفتــه اســت کــه اکنون حاضــر به مذاکــره در مــورد اســتقالل برای

کورســیکا 10اســت).اکثر اقلیــت هــای ملــی نســبت بــه  30یــا  50ســال پیــش خــود از خودمختــاری بیشــتری برخوردارند
و تعــداد کمــی از آنهــا (یــا شــاید هیــچ مــوردی؟) خودمختاریشــان در ایــن دوره کاهــش یافتــه اســت.

مــن معتقــدم کــه ایــن رونــد ،بــا توجــه بــه هــر یــک از معیارهایــی کــه بــرای لیبــرال هــا مهــم اســت ،مفیــد و واقعـاً

موفــق بــوده اســت  ،ماننــد  -صلــح و امنیــت فــردی :ایــن فدراســیون هــای چنــد ملیــی در حال مدیریــت مقابله بــا هویت
هــای ملــی و پــروژه هــای ناسیونالیســتی رقیــب خــود بــا عــدم حضــور کامــل خشــونت یــا تروریســم توســط دولــت یــا
اقلیت هســتند.
 دموکراســی :درگیــری اتنیکــی اکنــون موضــوع «رأی دادن نــه گلولــه» اســت ،بــدون هیــچ گونــه تهدیــدی بــرایکودتــای نظامــی یــا رژیــم هــای اقتدارگــرا کــه بــه نــام امنیــت ملــی قــدرت را بــه دســت مــی گیرنــد.
 حقــوق فــردی :ایــن اصالحــات در چارچــوب قانــون اساســی لیبــرال و بــا احتــرام کامــل بــه حقــوق مدنــی وسیاســی فــردی بــه دســت آمــده اســت.
10- Corsica
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 پیشــرفت اقتصــادی :حرکــت بــه ســمت فدرالیســم چنــد ملتــی نیــز بــدون بــه خطــر انداختــن رفــاه اقتصــادیشــهروندان انجــام شــده اســت .در واقــع ،کشــورهایی کــه فدرالیســم چنــد ملتــی را پذیرفتــه انــد از ثروتمندتریــن هــای
جهــان هســتند.
 براب ــری بی ــن گ ــروه ه ــا ،ک ــه اهمیت ــش کمت ــر از م ــوارد ذک ــر ش ــده نیس ــت ،فدرالیس ــم چن ــد ملت ــی براب ــریبی ــن گ ــروه ه ــای اکثری ــت و اقلی ــت را تقوی ــت ک ــرده اس ــت .منظ ــور از براب ــری در اینج ــا منظ ــور از ع ــدم تس ــلط
اس ــت ،ب ــه گون ــه ای ک ــه ی ــک گ ــروه ب ــه ط ــور سیس ــتماتیک در براب ــر س ــلطه گ ــروه دیگ ــری آس ــیب پذی ــر نیس ــت.
فدرالیس ــم چن ــد ملت ــی ب ــه ایج ــاد براب ــری اقتص ــادی بیش ــتر بی ــن اکثری ــت و اقلی ــت کم ــک ک ــرده اس ــت؛ براب ــری
بیشــتر نفــوذ سیاســی ،بــه گونــه ای کــه اقلیــت هــا بــه طــور مســتمر بــر همــه مســائل پیشــی نمــی گیرنــد؛ و برابــری
بیش ــتر در زمین ــه ه ــای اجتماع ــی و فرهنگ ــی  ،ب ــه عن ــوان مث ــال در کاه ــش س ــطح تعصب ــات و تبعی ــض و احت ــرام
متقاب ــل بیش ــتر بی ــن گ ــروه ه ــا منعک ــس م ــی ش ــود.
بــا توجــه بــه همــه ایــن معیارهــا ،فدرالیســم چنــد ملیتــی در غــرب بایــد بــه عنــوان یــک موفقیــت قضــاوت شــود .بــه
اعتقــاد مــن  ،ایــن رونــد یکــی از مهمتریــن تحــوالت دموکراســی هــای غربــی در ایــن قــرن اســت .مــا در مــورد نقــش
گســترش حــق رای دادن بــه ســیاه پوســتان ،زنــان و طبقــه کارگــر در دموکراتیــک کــردن جوامــع غربــی بســیار صحبت
مــی کنیــم (کــه بــه حــق چنیــن اســت).
امــا بــه روش خــاص خــود ،ایــن تغییــر در ســرکوب بــه ســمت ســازگاری بــا ناسیونالیســم اقلیــت نیــز نقــش اساســی
در تحکیــم و تعمیــق دموکراســی داشــته اســت .ایــن فدراســیون هــای چنــد ملتــی نــه تنهــا تضادهــای ناشــی از هویــت
ملــی رقیــب خــود را بــه شــکلی مســالمت آمیــز و دموکراتیــک کنتــرل کــرده انــد ،بلکــه درجــه باالیــی از رونــق

اقتصــادی و آزادی فــردی را بــرای شــهروندان خــود تضمیــن کــرده انــد .ایــن مســئله واقعـاً قابــل توجــه اســت که انســان
قــدرت عظیــم ناسیونالیســم را در ایــن قــرن در نظــر بگیرد .ناسیونالیســم امپراطــوری های اســتعماری و دیکتاتــوری های
کمونیســتی را از هــم جــدا کــرده و مرزهــا را دوبــاره تعریــف کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،فدراســیون هــای چنــد ملتــی
دموکراتیــک موفــق شــده انــد نیــروی ناسیونالیســم را تعدیــل کننــد .فدرالیســم دموکراتیــک  ،ضمــن احتــرام بــه حقوق
و آزادیهــای فــردی ،ناسیونالیســم اهلــی و آرام بخشــیده اســت .تصــور کــردن هــر سیســتم سیاســی دیگــری کــه بتوانــد
همیــن ادعــا را داشــته باشــد دشــوار اســت.
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 -2فدرالیسم و جدایی در غرب
بــا ایــن وجــود بــه یــک معنــا ایــن [ادعــا] درســت اســت کــه فدراســیون هــای چنــد ملیــی ناموفــق بــودن انــد .یعنــی،
آنهــا جدایــی را از دســتور کار سیاســی حــذف نکــرده انــد .برعکــس  ،عقایــد جدایــی طلبــی و جنبــش جدایــی طلبــی
بخشــی از زندگــی روزمــره در بســیاری از فدراســیون هــای چنــد ملتــی غربــی اســت .احــزاب جدایــی طلــب بــرای
مشــاغل سیاســی رقابــت مــی کننــد و حتــی ممکــن اســت بــه رأی دهنــدگان در رفرانــدوم (ماننــد پورتوریکــو و کبک)
حــق رای دادن بــه جدایــی داده شــود .تــا بــه امــروز  ،هیــچ رفراندومــی در مــورد جدایــی در غــرب موفــق نشــده اســت.
ایــن خــود بــه خــود گــواه خوبــی اســت کــه پذیــرش فدرالیســم احتمــال واقعــی جدایــی را کاهــش داده اســت ،زیــرا

تقریبـاً مســلم اســت کــه یــک یــا چنــد کشــور از مدتهــا پیــش بــدون فدرالیســم از هــم پاشــیده مــی شــدند.

امــا حتــی اگــر فدرالیســم احتمــال جدایــی را کاهــش دهــد ،جدایــی را از دســتور کار سیاســی حــذف نمــی کنــد.
جدایــی طلبــان در تلویزیــون  ،در روزنامــه هــا حضــور دارنــد و بــرای پســت هــای سیاســی آزادانــه رقابــت مــی کننــد .و
احــزاب سیاســی جدایــی طلــب اغلــب در انتخابــات از حمایــت قابــل توجهــی برخــوردار مــی شــوند :بــه عنــوان مثــال ،
 40درصــد در کبــک ٪30 .در اســکاتلند؛  ٪15در بلژیــک یا کشــور باســک ؛  ٪10در کاتالونیــا؛  ٪5در پورتوریکو .این
بــدان معناســت کــه جدایــی طلبــان در پارلمــان و کمیســیون هــای دولتــی حضــور دارنــد و از ایــن ســکوها بــرای بیــان
نظــرات خــود اســتفاده مــی کننــد .بنابرایــن در حالــی کــه ممکــن اســت فدرالیســم چنــد ملتــی احتمــال واقعــی جدایــی
را کاهــش داده باشــد ،آن را از زندگــی سیاســی روزمــره دور نکــرده و یــا آن را از دســتور کار سیاســی خــارج نکــرده
اســت .ایــن «مشــکل جدایــی را حــل نکــرده اســت ».
چگون ــه بای ــد ای ــن شکس ــت (اگ ــر آن را شکس ــت تلق ــی کنی ــم) را در براب ــر موفقی ــت ه ــای فدرالیس ــم از نظ ــر
معیاره ــای صل ــح ،دموکراس ــی ،آزادی ،رف ــاه و نافرودس ــتی 11ارزیاب ــی کنی ــم .در گذش ــته کش ــورهای غرب ــی فک ــر
م ــی کردن ــد ک ــه ح ــذف هرگون ــه تهدی ــد ب ــه جدای ــی اولی ــن و مهمتری ــن م ــاک اس ــت .ای ــن نخس ــتین وظیف ــه ه ــر
کش ــور ب ــرای اطمین ــان از یکپارچگ ــی مرزه ــای ای ــن کش ــور ب ــود  ،بنابرای ــن دولته ــا بای ــد ابت ــدا جدای ــی را از دس ــتور
کار سیاس ــی ح ــذف کنن ــد و تنه ــا پ ــس از آن ب ــه ای ــن فک ــر کنن ــد ک ــه چگون ــه ب ــه بهتری ــن وج ــه ب ــرای بهب ــود
حق ــوق ف ــردی ی ــا دموکراس ــی ی ــا براب ــری عم ــل کنن ــد.
افــرادی کــه بدیــن شــیوه فکــر مــی کننــد بــه ممنوعیــت احــزاب جدایــی طلــب ،اخــراج اســاتید دانشــگاه تنــدروی
کــه جدایــی طلبــی را ترویــج مــی کننــد ،و کنتــرل شــدید پلیســی بــر جدایــی طلــب تمایــل پیــدا خواهنــد کــرد .همــه
11- Non-domination
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ایــن اقدامــات در دموکراســی هــای غربــی ســابقه طوالنــی دارد .چنیــن افــرادی ایــده اندیشــیدن بــه فدرالیســم چند ملتی
را نیــز رد مــی کننــد  ،زیــرا بســتری را بــرای جدایــی طلبــان و یــک قلمــرو و زیرســاخت هــای سیاســی مشــخص فراهــم
مــی کنــد کــه مــی توانــد بــه عنــوان پایــه ای بــرای جدایــی احتمالــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
امــا امــروزه دموکراســی هــای غربــی نظــر دیگــری دارنــد .هــدف ســرکوب جنبــش جدایــی طلــب مدتهاســت کــه
کنــار گذاشــته شــده اســت و اکنــون حضــور جدایــی طلبــان امــری بدیهــی اســت .ایــن واقعیــت کــه جدایــی در دســتور
کار سیاســی قــرار دارد ،فقــط در صورتــی ایــن مســئله باعــث نگرانــی مــی شــود کــه ارزشــهای اساســی لیبــرال مــا ،مانند
صلــح  ،دمکراســی ،حقــوق فــردی  ،احتــرام متقابــل و غیــره را تهدیــد کنــد.
شــواهدی کــه تــا بــه امــروز وجــود دارد ایــن اســت کــه اجــازه بــرای اینکــه جدایــی طلبــان بــرای کســب مقــام
سیاســی رقابــت کننــد ،هیــچ یــک از ایــن ارزش هــا را تهدیــد نمــی کنــد .در مقابــل ،ایــن تــاش بــرای جــدا کــردن
جدایــی از دســتور کار اســت کــه ایــن ارزش هــا را تهدیــد مــی کنــد ،زیــرا ایــن کار تنهــا بــا ســرکوب گفتــار سیاســی و
حقــوق دموکراتیــک و بــا افزایــش نظــارت پلیــس میســر مــی شــود.چنین اقداماتــی بــه احتمــال زیــاد جدایــی طلبــان را
بــه [مبــارزه] زیرزمینــی ســوق مــی دهــد ،جایــی کــه احتمــاالً آنهــا بــه ســمت مبــارزه نظامــی و بــه طــور بالقــوه خشــونت
آمیــز خواهنــد رفــت.
بنابرایــن کشــورهای غربــی دیگــر حضــور یــا عــدم حضــور جدایــی طلبــی را معیــار اساســی ارزیابــی سیســتم هــای
سیاســی نمــی داننــد .در عــوض ،تابعــی بــرای ســایر ارزشــهای مهــم ماننــد دموکراســی ،صلــح و حقــوق فــردی اســت.
پذیــرش روزافــزون فدرالیســم چنــد ملتــی در غــرب بــا کاهــش تــرس از حضــور جنبــش جدایــی طلــب مرتبــط اســت.
چــرا کشــورهای غربــی نســبت بــه جنبــش جدایــی طلبــی تردیدشــان کمتــر شــده اســت؟ همانطور کــه اشــاره کردم
یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه اجــازه دادن بــه جدایــی طلبــان بــرای بســیج آزادانــه [جنبــش شــان] در واقــع ممکــن
اســت احتمــال جدایــی را کاهــش دهــد .جدایــی در یــک دموکراســی چنــد ملیــی کــه در آن جدایــی طلبان مــی توانند
آزادانــه بســیج شــوند نســبت به یک کشــور متمرکــز کــه در آن اقدامــات غیرلیبــرال برای ســرکوب ناسیونالیســم اقلیت
اتخــاذ مــی شــود ،کمتــر محتمــل اســت .اما عامــل دیگــری نیــز وجــود دارد  ،یعنی این کــه اتخاذ فدرالیســم چنــد ملیی،
مخاطــرات جدایــی را کاهــش مــی دهــد .از ایــن گذشــته  ،اگــر فالندرهــا  ،اســكاتلند یــا كبــك به كشــورهایی مســتقل
تبدیــل شــوند ،تغییــر نســبتاً كمــی ایجــاد خواهــد كــرد .در دولــت – ملــت هــای ســنتی ،کــه همــه تصمیــم گیری هــا در

مجامعــی اتخــاذ مــی شــود کــه گــروه غالــب اکثریــت را تشــکیل مــی دهــد و در آنجایــی کــه همــه نهادهــای عمومــی
در سرتاســر قلمــرو دولــت بــا زبــان اکثریــت فعالیــت مــی کننــد ،جدایــی شــامل تغییــرات اساســی خواهــد بــود .ایــن امر
مســتلزم ایجــاد تغییــرات چشــمگیر در توزیــع قــدرت بیــن اکثریــت و اقلیــت و در زبان مــدارس  ،رســانه هــا ،دادگاه ها،
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خدمــات دولتــی و در نمادهــای ملــی اســت .بــا ایــن وجــود در فدراســیون هــای چنــد ملتــی ،اقلیــت ملــی خودمختــار از
قبــل زبــان خــود را بــه عنــوان زبــان اصلــی مؤسســات عمومــی بــه کار مــی بــرد  ،از قبــل دارای نمادهــای خود در ســطح
فرعــی اســت کــه پذیرفتــه شــده اســت و در حــال حاضــر گــروه مســلط در قلمــرو خودگــردان خــود اســت .در نتیجــه ،
اقلیــت هــای ملــی بــا جــدا شــدن از یــک فدراســیون چندملیــی ســود نســبتاً کمتــری نســبت بــه آنچــه کــه بــا جدا شــدن

از یــک دولــت -ملــت ســنتی بــه دســت مــی آورنــد ،کســب مــی کننــد .تقریبـاً کارهــای نســبتا کمــی وجــود دارد کــه
یــک فالنــدر یــا کبــک مســتقل بتوانــد انجــام دهــد کــه اکنــون بــه عنــوان مناطــق خودگــردان در بلژیک یــا کانــادا نمی
تواننــد انجــام دهنــد .همینطــور ،اقلیــت هایــی کــه از قلمــرو جــدا شــده اســتفاده مــی کننــد  ،تــرس کمتــری از جدایــی

دارنــد :انگلیســی زبانــان در یــک کبــک مســتقل و یــا فرانســوی زبانــان در فالنــدر مســتقل احتمــاالً مجموعــه حقوقی و
فرصتهــای کامـ ً
ا مشــابهی را در حــال حاضــر در اختیار داشــته باشــند.

البتــه ایــن فرضیــه را وجــود دارد کــه پــس از جدایــی  ،دو کشــور منتخــب هــر دو کشــورهایی قابــل اســتفاده بــرای
لیبــرال -دموکراتیــک هســتند .فــرض بــر ایــن اســت کــه الــف ) کشــور در حــال جــدا شــدن بــه یــک دموکراســی
مشــروطه تبدیــل مــی شــود  ،و ب) کشــور حاشــیه نشــین بــه عنــوان یــک کشــور قابــل دوام باقــی مــی مانــد .بــا اطمینان
مــی تــوان گفــت کــه ایــن دو فــرض تــا حــدی زیــادی صحیــح هســتند .مــا مــی دانیــم کــه اقلیــت هــای ملــی در غــرب
هماننــد گــروه هــای اکثریــت بــه هنجارهــای لیبــرال دموکراســی و حمایــت از قانــون اساســی متعهــد هســتند (در واقــع

آنهــا معمــوالً در ســطح حمایــت از ارزشــهای لیبــرال قابــل تشــخیص نیســتند).؛ « و مــا مــی دانیــم کــه اگــر کبــک،
اســکاتلند یــا کاتالونیــا جــدا شــوند ،کانــادا ،انگلیــس یــا اســپانیا مــی تواننــد کشــورهای قابــل دوام و در واقــع مرفــه

باشــند .در حقیقــت ،جدایــی بــه معنــای آن اســت کــه جایــی کــه اکنــون یــک دموکراســی لیبــرال مرفــه وجــود دارد ،
دو دموکراســی لیبــرال مرفــه وجــود خواهــد داشــت .در حالــی کــه اکثــر مــردم غــرب خواهــان جدایــی نیســتند (هم در
اکثریــت و هــم در گروههــای اقلیــت)  ،فهــم چنیــن پیشــرفتی بــه عنــوان یــک موضــوع مــرگ و زندگــی و یــا جنایــت
علیــه بشــریت دشــوار اســت.
بنابرایــن بــه دالیــل مختلــف ،افــکار عمومــی در غــرب نســبت بــه جدایــی کمتــر بــا بدگمــان بــه آن مــی نگــرد .ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه اکثــر شــهروندان جنبــش هــای جدایــی طلــب را تأییــد مــی کننــد .در عــوض[ ،آنهــا] بــه طــور
گســترده ای بــه لحــاظ اخالقــی بــا شــک [بــه ایــن مســئله] مــی نگرنــد .درک دقیــق افــکار عمومــی در مــورد جدایــی
دشــوار اســت ،امــا مــن مــی توانم حدس بزنــم که بســیاری از افــراد در بین گــروه اکثریــت دارای مجموعــه دیدگاههای
پیچیــده زیــر هســتند :اقلیــت هــای ملــی حــق جــدا شــدن ندارنــد  ،به ویــژه اگــر و در مواقعــی که اســتقالل قابــل توجهی
در دولــت موجــود دارنــد ،و از نظــر اقتصــادی یــا سیاســی تحــت ســتم واقــع نشــوند (همانطــور کــه اکثــرا اینگونــه
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نیســت) .از آنجــا کــه اقلیــت هــای ملــی در غــرب عمومـاً مــورد بــی عدالتــی جــدی قــرار نمــی گیرنــد ،آنهــا حــق جــدا
شــدن ندارنــد -ایــن چیــزی اســت کــه گاهــی اوقــات «جدایــی خودخواهانــه « خوانــده مــی شــود  ،و بــه دالیلــی غیــر
از تمایــل بــه داشــتن کشــور خــود  ،انجــام نمــی شــود .تمایــل بــه چنیــن جدایــی ای ،خودخواهانــه و بــه لحــاظ اخالقــی
نامشــروع تلقــی مــی شــود ( .همچنیــن بــه عنــوان ناسپاســی دیــده مــی شــود .بیشــتر [جوامــع] اکثریــت فکــر مــی کننــد
کــه در جــادادن اقلیــت هــای ملــی بســیار ســخاوتمندانه بــوده انــد و ایــن را مضــر مــی داننــد کــه جدایــی طلبــان از ایــن
ســخاوتمندی قدردانــی نمــی کننــد ).بنابرایــن ،بــه دالیــل مختلــف  ،همدلــی یــا حمایت اندکــی از ایــده جدایــی وجود
دارد ،و جدایــی طلبــان غالبـاً بــا تنفــر نگریســته مــی شــوند .بــا ایــن حــال  ،اکثــر مــردم نیــز معتقدنــد کــه بــرای یــک

کشــور دموکراتیــک امــکان پذیــر یــا مطلــوب نیســت کــه اقلیــت را وادار بــه مانــدن در کشــور در برابــر خواســت خــود
کنــد .یــک کشــور دموکراتیــک را نمــی تــوان بــا زور و یــا بــا ســرکوب حقــوق دموکراتیــک اداره کــرد .بنابرایــن اگر
یــک اقلیــت ملــی در یــک همــه پرســی آزاد و عادالنــه دموکراتیــک بــه نفــع جدایــی از اکثریــت آشــکار دســت یابنــد
 ،در نتیجــه چیزهــای اندکــی وجــود دارد کــه دولــت مــی توانــد بــرای جلوگیــری از جدایــی انجــام دهــد .کشــور مــی
توانــد تــاش کنــد معاملــه ســختی را براســاس شــرایط جدایــی انجــام دهــد و اگــر هر کشــور خارجی ســعی در تشــویق
چنیــن جدایــی ای کنــد ،مــی توانــد بــه درســتی اعتــراض کنــد و از جامعــه بیــن الملــل انتظــار داشــته باشــد تــا زمــان
دســتیابی بــه توافــق نامــه ای در مــورد شــرایط جدایــی ،از بــه رســمیت شــناختن یــک ســرزمین جــدا خــودداری کنــد.
امــا در پایــان ،اگــر اکثریــت واضحــی در منطقــه جداشــده بــه طــرز دموکراتیــک تمایــل بــه جدایــی را ابــراز مــی کنند،
بایــد بــه آنهــا اجــازه داده شــود ایــن کار را انجــام دهنــد .بنابرایــن  ،در حالــی کــه جدایــی بــه طــور گســترده بــه عنــوان
خودخواهــی و نامشــروع تلقــی مــی شــود ،پذیرفتــه مــی شــود کــه احــزاب جدایــی طلب مــی توانند بــرای کرســی های
سیاســی نامــزد شــوند و در صــورت پیــروزی در انتخابــات ،حــق دارنــد کــه همــه پرســی در مــورد جدایی برگــزار کنند.
و اگــر آنهــا در چنیــن رفراندومــی پیــروز شــوند ،بایــد دربــاره جدایــی مذاکــره شــود .هیــچ کشــوری بــه صراحــت ایــن
نــوع از موقعیــت هــا را در قانــون تصریــح نکــرده اســت  -یعنــی هیــچ کشــور غربی حــق جدایــی را در آن تعییــن نکرده
اســت ،یــا شــرایط یــا روندهایــی را کــه تحــت آن مــی تــوان اعمــال کــرد ،تعریــف نکــرده اســت .آنچــه توصیــف مــی
کنــم یــک افــکار عمومــی ضمنــی اســت و نــه یــک موضــع قانونــی صریــح .بــا ایــن حــال ،رئــوس اصلــی ایــن موقعیت
در یــک حکــم اخیــر دیــوان عالــی کانــادا در مــورد جدایــی تأییــد شــد .و مــن گمــان می کنــم کــه شــهروندان در اکثر
دموکراســی هــای غربــی  ،همــان اســتراتژی را بــرای مقابلــه بــا بســیج جدایــی طلــب تصویــب مــی کننــد.
بــه طــور خالصــه  ،پذیــرش فزاینــده ای از فدرالیســم چنــد ملتــی در غــرب (الــف) بــه ایــن واقعیــت مربــوط مــی
شــود کــه بیشــتر شــهروندان دیگــر نســبت بــه حضــور سیاســت جدایــی طلبــی هــراس زیــادی ندارنــد .و (ب) ایــن بــاور
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کــه معیارهــای ارزیابــی سیســتمهای سیاســی حضــور یــا عــدم حضــور جدایــی طلبــان بــه خــودی خــود نیســت ،بلکــه
ارزشــهای عمیقتــر لیبرالــی همچــون دموکراســی ،آزادی فــردی ،صلــح و احتــرام متقابــل اســت .براســاس ایــن معیارهــا،

فدرالیســم چنــد ملتــی در غــرب کامـ ً
ا موفقیــت آمیــز اســت.

 -3آیا میتوان مدل را صادر کرد؟
بــا توجــه بــه ایــن موفقیــت در غــرب ،مــی تــوان انتظــار داشــت کــه در کشــورهای دیگــر در جهــان ،از اروپــای
شــرقی تــا آســیا و آفریقــا ،عالقــه زیــادی بــه فدرالیســم چنــد ملتــی وجــود داشــته باشــد ،کــه اکثــر آنهــا حــاوی اقلیــت
هــای ملــی متمرکــز ســرزمینی هســتند .پدیــده ناسیونالیســم اقلیــت ،از جملــه تقاضــای خودمختــاری ،یــک واقعیــت
جهانــی اســت .کشــورهایی کــه تحــت تأثیــر آن قــرار گرفتــه انــد؛ در آفریقــا (بــه عنــوان مثــال  ،اتیوپــی) ،آســیا
(ســریالنکا) ،اروپــای شــرقی (رومانــی) ،اروپــای غربــی (فرانســه) ،آمریــکای شــمالی (گواتمــاال) ،آمریــکای جنوبــی
(گویــان) ،و اقیانوســیه (نیوزیلنــد) یافــت مــی شــود .ایــن لیســت شــامل کشــورهایی کــه قدیمــی (انگلســتان) و همچنین
جدیــد هســتند (بنــگالدش) ،بــزرگ (اندونــزی) و همچنیــن کوچــک (فیجــی) ،ثروتمنــد (کانــادا) و همچنیــن فقیــر
(پاکســتان) ،اقتدارگــرا (ســودان) و همچنیــن دموکراتیــک (بلژیــک) ،مارکسیست-لنینیســت (چیــن) و همچنین نظامی
ضــد مارکسیســتی (ترکیــه) را شــامل مــی شــود .ایــن لیســت همچنیــن شــامل کشــورهایی اســت کــه بودایــی (برمــه)،
مســیحی (اســپانیا) ،مســلمان (ایــران) ،هنــدو (هنــد) و یهودایــی (اســرائیل) هســتند.
در حقیقــت ،برخــی از مفســران ،مناقشــه بیــن دولتهــا و اقلیــت هــای ملــی را «یــک جنــگ جهانــی ســوم» رو بــه
رشــد توصیــف مــی کننــد ،کــه شــامل تعــداد روز افــزون گــروه هــا و کشــورها مــی شــود .مــا بایــد خالقانــه در مــورد
چگونگــی پاســخگویی بــه ایــن درگیــری هــا ،کــه بــه تــاش هــای آفــت گونــه بــرای دموکراتیــک ســازی و ایجــاد
خشــونت در سراســر جهــان ادامــه خواهــد داد ،فکــر کنیــم.
مــن معتقــدم کــه اشــکال فــدرال یــا شــبه فــدرال از خودمختــاری ســرزمینی (از ایــن پــس) اغلــب تنهــا یــا بهتریــن

راه حــل بــرای ایــن درگیــری هــا هســتند .مطمئنـاً ،خودمختــاری ســرزمینی یــک فرمــول جهانی بــرای مدیریــت منازعه
اتنیکــی نیســت.به ایــن دلیــل کــه خودمختــاری ســرزمینی بــرای بســیاری از اقلیــت هــای ملــی کوچکتــر و پراکنــده تــر
امــکان پذیــر نیســت و مطلــوب نیســت .بــرای چنیــن گــروه هایــی گزینــه هــای خالقانه تــری مــورد نیــاز اســت .بنابراین
اشــتباه اســت کــه تصــور کنیــد کــه خودمختــاری ســرزمینی مــی توانــد بــرای همه اقلیــت های ملــی هر چقــدر کوچک
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و پراکنــده باشــد نیــز کاربــرد دارد .امــا مــن معتقــدم بــه همــان انــدازه اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم کــه اشــکال غیــر
ســرزمینی خودمختــاری فرهنگــی بــرای همــه اقلیــت هــای ملــی کارســاز خواهــد بــود فــارغ از اینکــه چــه قــدر متمرکز
یــا بــزرگ باشــند .آنچــه بــرای اقلیــت هــای کوچــک و پراکنــده بــه بهتریــن وجــه کار میکنــد ،بــرای اقلیــت هــای
بــزرگ  ،متمرکــز و بالعکــس بهتــر کار نمــی کنــد .در جاهایــی کــه اقلیــت هــای ملــی اکثریــت مشــخصی را در میهــن
تاریخــی خــود تشــکیل مــی دهنــد ،بــه ویــژه در مــواردی کــه ســابقه خودحکومتــی دارنــد ،مشــخص نیســت کــه هیــچ
جایگزیــن واقــع بینانــه تــری بــه جــز خودمختــاری ســرزمینی یــا فدرالیســم چنــد ملتــی وجــود داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال  ،خودمختــاری ســرزمینی در اکثــر اروپــای شــرقی ،آفریقــا و آســیا بــه شــدت بــا مقاومــت روبرو شــده
اســت .و بــه همــان دالیلــی کــه در غــرب بــه شــیوه ای تاریخــی در برابــر آن مقاومــت شــده اســت مقاومــت مــی کننــد:
تــرس از خیانــت ،12جدایــی و امنیــت دولــت .در بســیاری از کشــورها ،روابــط اکثریــت و اقلیــت «امنیتــی « شــده اســت،
بــه عنــوان مثــال[ ،اقلیــت هــای ملــی] بــه عنــوان تهدیدهــای وجــودی بــرای وجــود دولــت دیــده مــی شــوند کــه بــه
همیــن دلیــل اقدامــات ســرکوبگرانه را مــی طلبــد و توجیــه مــی کنــد .در جائــی کــه روابــط اتنیکــی بدیــن شــیوه امنیتی
شــده اســت ،دولــت هــا بــا یــک مجموعــه فرضیــات مرتبــط بــا یکدیگــر هدایــت مــی شــوند :الــف) اقلیــت هــا خیانــت

کار هســتند ،نــه فقــط بــه ایــن معنــا کــه فاقــد وفــاداری بــه دولــت هســتند ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه احتمــاالً آنهــا بــا

دشــمنان فعلــی یــا بالقــوه همــکاری مــی کننــد؛ ب) احتمــاالً اقلیــت هــا از هــر قــدرت و اختیاراتــی بــرای خــارج شــدن
یــا تضعیــف دولــت اســتفاده مــی كننــد؛ ج) اینکــه یــک کشــور قــوی و پایــدار نیــاز بــه اقلیــت هــای ضعیــف و بــدون
قــدرت دارد .بــه عبــارت دیگــر ،روابــط اتنیکــی بــه عنــوان یــک بــازی بــا جمــع صفــر دیــده مــی شــود :هــر چیــزی کــه
بــه اقلیــت ســود برســاند ،تهدیــدی بــرای اکثریــت محســوب مــی شــود .و د) مهمتــر از همــه اینکــه برخــورد بــا اقلیتهــا
یــک مســئله امنیــت ملــی اســت.

در جایــی کــه یــک یــا چنــد مــورد از ایــن فرضیــه هــا پذیرفتــه شــده اســت ،واقعـاً جایــی بــرای بحــث و گفتگــو

آزاد دربــاره مزیــت هــای فدرالیســم وجــود نــدارد .ارتبــاط درک شــده بیــن فدرالیســم و بــی ثبــات کــردن دولــت برای
اجــازه چنیــن مناظــره ای بســیار قدرتمنــد اســت .در حقیقــت ،در بســیاری از کشــورها ،درخواســت اقلیــت بــرای مطالبه
فدرالیســم ،خــود بــه عنــوان اثبــات خیانتــش اســت .ایــن تنهــا طرفــداران جدایــی نیســتند کــه تحــت نظــارت پلیــس قرار
دارنــد :هــر کســی کــه طرفــدار فدرالیســم باشــد نیــز خرابــکار بــه حســاب مــی آیــد ،زیــرا فــرض بــر ایــن اســت کــه
ایــن فقــط اولیــن قــدم پنهانــی بــرای جدایــی اســت .در ایــن شــرایط ،کل ســؤال دربــاره ایــن کــه عدالــت بیــن اکثریــت
و اقلیــت چــه چیــزی را مــی طلبــد ،مخفــی مانــده اســت ،زیــرا امنیــت ملــی بــر عدالــت مقــدم اســت و از آنجایــی کــه
12- Disloyalty
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اقلیــت هــای خیانــت کار بــه هیــچ وجــه ادعــای مشــروعی ندارنــد .ایــن مقاومــت آنقــدر قــوی اســت کــه خودمختــاری
ســرزمینی معمــوال تنهــا بــه عنــوان آخریــن تــاش مذبوحانــه بــرای جلوگیــری از جنــگ داخلــی ،یــا در واقــع بــه عنوان
نتیجــه جنــگ داخلــی بدســت مــی آیــد.
بنابرایــن در ایــن مــورد  ،مــوارد گســترده و شــاید رو بــه رشــدی بیــن اکثــر کشــورهای غربــی و بیشــتر کشــورها
در ســایر نقــاط جهــان وجــود دارد .در غــرب ،ایــن کــه اقلیــت هــای ملــی خواســتار خودمختــاری ســرزمینی هســتند
مشــروعیت تلقــی مــی شــود ،و در واقــع ایــن خواســته هــا بــه طــور فزاینــده ای پذیرفتــه مــی شــوند .اکثــر اقلیــت هــای
ملــی در غــرب از خودمختــاری بیشــتری نســبت بــه قبــل برخوردارنــد و هیچکــدام از خودمختــاری خــود ســلب نشــده
انــد .ایــده خودمختــاری ســرزمینی در اصــل پذیرفتــه شــده اســت ،و در عمــل به تصویب رســیده اســت .تصویــر قدیمی
دولتهــا از خودشــان بــه عنــوان دولت-ملــت هــای متحــد بــا تصویــر جدیــد دولتهــا بــه عنــوان فدراســیون هــای چنــد
ملتــی و /یــا بــه عنــوان مشــارکت بیــن دو یــا چنــد ملــت جایگزیــن شــده اســت .در مقابــل ،در بســیاری از کشــورهای
اروپــای شــرقی یــا جهــان ســوم ،بســیاری از اقلیــت هــای ملــی خودمختــاری کمتــری نســبت بــه  30یــا  50ســال پیــش
دارنــد و بــرای اقلیــت هــا حتــی ذکــر خودمختــاری ،یــا ارائــه هرگونــه پیشــنهاد دیگــری کــه شــامل تعریــف دولــت بــه
عنــوان یــک کشــور چنــد ملتــی باشــد نامشــروع محســوب مــی شــود .ایــن کشــورها بــه الگــوی قدیمــی دولــت – ملت
هــای متحــد وفــادار مانــده انــد ،کــه در آن اقلیــت هــا در حالــت ایــده آل از نظــر سیاســی ضعیــف هســتند ،از داشــتن
رهبــری روشــنفکر محــروم هســتند و در معــرض آســیمیله شــدن در دراز مــدت قــرار دارنــد.
مــن معتقــدم کــه ناتوانــی در پذیــرش ناسیونالیســم اقلیــت ،نــه تنهــا بــرای اقلیــت هــا ،بلکــه بــرای خــود دموکراســی
و نیــز وجــود یــک جامعــه مدنــی مســالمت آمیــز ،مضــر اســت .بــه عنــوان مثــال ،در اروپــای شــرقی و مرکــزی ،بیــن
دموکراتیزاســیون و ناسیونالیســم اقلیــت رابطــه کاملــی وجــود دارد .آن دســته از کشــورها کــه ناسیونالیســم اقلیــت
قابــل توجهــی ندارنــد ،بــا موفقیــت دموکراتیــک شــده انــد (جمهــوری چــک؛ مجارســتان؛ اســلوونی ،لهســتان)؛ آن
کشــورهایی کــه ناسیونالیســم اقلیــت قدرتمنــدی دارنــد ،شــرایط ســخت تــری دارنــد (اســلواکی ،اوکرایــن؛ رومانــی؛
صربســتان؛ مقدونیــه؛ جورجیــا) .مســئله اقلیــت در اینجــا تنهــا عامــل نیســت ،امــا بــه اعتقــاد مــن مســئله مهمــی اســت.
در یــک مقالــه جالــب کــه بــرای نخســتین بــار در ســال  1946منتشــر شــد ،ایســتوان بیبــو تحلیــل اندیشــمندانه ای از
ایــن مشــکل ارائــه داد .او اســتدالل مــی کنــد کــه تجربــه قــرن نوزدهــم مجارســتان بــه رهبــران آموخــت که اقلیــت های
آنهــا ممکــن اســت از آزادی دموکراتیــک خــود بــرای جدایــی اســتفاده کننــد .از آن زمــان ،کشــورهای اروپای شــرقی
از اعمــال آزادی هــای دموکراتیــک توســط اقلیــت هــا وحشــت داشــته انــد .در نتیجــه ،آنهــا بطــور مــداوم ســعی در
ســرکوب ،تضعیــف یــا مهــار ایــن آزادی هــای دموکراتیــک  ،گاه بــا اســتقبال از فاشیســم یا اشــکال دیگــر اقتدارگرایی
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(بــه عنــوان مثــال ،بــا ســرکوب آزادی همــه) ،گاهــی اوقــات بــا عــدم حمایــت از اقلیــت هــا (بــه عنــوان مثــال  ،بــا
ســرکوب آزادی اقلیــت هــا) دارنــد .امــا در هــر صــورت ،نتیجــه یــک شــکل حیــرت انگیــز و ترســناک از دموکراســی
اســت .همچنانکــه کــه او مــی گویــد:

در یــک وضعیــت فلــج کننــده ای از تــرس کــه ادعــا شــود پیشــرفت آزادی ،منافــع ملــت را بــه خطــر

مــی انــدازد ،نمــی تــوان از کلیــه مزایایــی کــه دموکراســی پیشــنهاد میکنــد بــه طــور کامــل اســتفاده کــرد.

دموکراتیــک بــودن درســطح ابتدایــی اش بدیــن معناســت کــه نبایــد بترســی :نبایــد از کســانی کــه عقایــد

مختلــف دارنــد ترســید ،از صحبــت کــردن بــه زبــان هــای متفــاوت ،یــا بــه نژادهــای مختلــف تعلــق داشــتن
ترســید .کشــورهای اروپــای مرکــزی و شــرق اروپــا مــی ترســیدند چــرا کــه در آنهــا دموکراســی هــای بالغ

توســعه نیافتــه بــود و بــه ایــن دلیــل نتوانســتند بــه دموکراســی هــای بالــغ تبدیــل شــوند چــون مــی ترســیدند.

مــن معتقــدم کــه ایــن موضــوع امــروز همچنــان صادق اســت .بیشــتر کشــورهای اروپای شــرقی بــا ناسیونالیســم های
اقلیــت دارای پوســته لیبــرال دموکراســی هســتند ،امــا از اعمــال کامــل و آزادانه آزادی هــای دموکراتیک می ترســند.

 -4فدرالیسم و جدایی در اروپای شرقی و مرکزی
تــا کنــون ،مــن اســتدالل کــرده ام کــه بعیــد اســت که مــدل هــای غربــی خودمختــاری ســرزمینی بــه طــور داوطلبانه
در جــای دیگــری اتخــاذ شــوند ،مگــر اینکــه یــا تــا زمانــی کــه چارچــوب بحــث در مــورد مســائل اقلیــت از بحــث
دربــاره وفاداری/امنیــت بــه عدالــت تغییــر کنــد .ایــن آشــکارا رونــد آهســته ای اســت .در واقــع ،حتــی مشــخص نیســت
کــه چگونــه ایــن رونــد رســیدگی بــه هــراس اکثریــت از وفــاداری و جدایــی را شــروع کنیــم .هــر پیشــنهادی بــرای
خودمختــاری ســرزمینی بایــد بــا تــرس گســترده از جدایــی دســت و پنجــه نــرم کنــد .امــا مــا چگونه تــرس [ملــت های]
در اکثریــت را بــه نســبت خودمختــاری [بایــد] کــم کنیــم؟
ایــن ســؤال در چارچــوب ترویــج دموکراتیزاســیون و حقــوق اقلیــت هــا در اروپــای شــرقی و مرکــزی (از ایــن پــس
 ) ECEدر ســازمانهای مختلــف غربــی مطــرح شــده اســت .مــا مــی توانیــم دو اســتراتژی گســترده را تفکیــک کنیــم.
یــک اســتراتژی ایــن اســت کــه ســعی کنیــم خودمختــاری ســرزمینی و جدایــی را بــه طــور کامــل از هــم جــدا کنیــم.
اینکــه دولــت هــای اروپــای شــرقی و مرکــزی ( )ECEرا ترغیــب کنیم کــه اتخاذ خودمختاری ســرزمینی نمــی خواهد
و در واقــع نمــی توانــد منجــر بــه جدایــی شــود .ایــده در اینجــا عبــارت اســت از تشــویق دولتهــا بــه فکــر کــردن در مورد
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خودمختــاری ســرزمینی بــا روشــی آزاد و بــدون بــه چالــش کشــیدن دیــدگاه آنهــا مبنــی بــر جدایــی غیرقابــل تصــور
اســت و نیــز بســیج جدایــی طلــب غیرقابــل تحمــل اســت .ایــن مــی توانــد بــه روش هــای مختلفــی انجــام شــود .بویــژه،
جامعــه بیــن المللــی مــی توانــد تضمیــن هــای شــدیدی را در مــورد جدایــی ارائــه دهــد .ایــن امــر مــی توانــد وعــده های
جــدی بــرای تضمیــن صحــت مرزهــای ایالتــی در اروپــای شــرقی و مرکــزی ( )ECEفراهــم آورد و مــی توانــد بــه
عنــوان بخشــی از پیشــنهادات خودمختــاری ســرزمینی اصــرار کنــد کــه اقلیت بــا برخــی از «بندهــای وفــاداری» موافقت
کننــد کــه تأییــد کننــده پذیــرش آنهــا در مرزهــای دولتــی اســت .و مــی توانــد اصــرار داشــته باشــد كــه كشــورهای
خویشــاوند از تمــام ادعاهــای ســرزمینی غیــر ارادی علیــه كشــورهای همســایه خــودداری كننــد و در واقع این کشــورها
را بــرای امضــای معاهــدات دو جانبــه تضمیــن مرزهــا تحــت فشــار قــرار دهنــد .در عــوض ،جامعــه بیــن المللــی مــی
توانــد بــا ایــن تضمیــن هــای موجــود در مــورد جدایــی ،کشــورها را ترغیــب کنــد تــا بــا خیــال راحــت تــر در مــورد
خودمختــاری ســرزمینی فکــر کننــد ،و در مــورد نقشــی کــه مــی توانــد در ارتقــاء اعتمــاد ،همــکاری و ثبــات در دولــت
هــای چنــد ملتــی داشــته باشــد.

بخــش اعظــم ایــن کار قبـ ً
ا در اروپــای شــرقی و مرکــزی ( )ECEانجــام شــده اســت ،امــا بــا ایــن وجــود موفقیــت

اندکــی در ترغیــب دولــت هــای اروپــای شــرقی و مرکــزی ( )ECEبــرای در نظــر گرفتــن خودمختــاری ســرزمینی
بــه روشــی آزادانــه وجــود داشــته اســت .بدیهــی اســت کــه ایــن کشــورها بــه ضمانــت هــای بیــن المللــی در رابطــه بــا
مرزهــای دولتــی اعتمــاد ندارنــد ،و از ایــن رو قابــل درک اســت .بدیــن دلیــل کــه ،جامعــه جهانــی در ایــن زمینــه ســابقه

نســبتاً ضعیفــی دارد .در بعضــی مــوارد (ماننــد آبخازیــا ،چچــن و ترانــس نیســتر ،)13در واقــع از بــه رســمیت شــناختن
جدائــی هــای حقوقــی امتنــاع ورزیــده اســت و همچنــان از اصــل یکپارچگــی مرزهــای دولتــی حمایــت مــی کنــد .امــا
در مــوارد دیگــر ،بــه ویــژه در اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق و یوگســاوی ،تشــخیص ســریع جدائــی هــا خیلی ســریع
انجــام شــد .كشــورهای اروپــای شــرقی و مرکــزی( )ECEشــايد درســت تصــور كننــد كــه اگــر داليــل ژئوپولتيــک
بزرگتــری بــرای ايــن كار داشــته باشــند ،قــدرت هــای غربــی اصــل يكپارچگــی مرزهــای دولــت را قربانــی مــی كننــد.
مهمتــر از همــه ایــن کــه ،حتــی اگــر جامعــه بیــن الملــل بــه ایــن اصــل پایبنــد باشــد ،وقتــی اکثر اعضــای یــک قلمرو

خودگــردان بــه طــور واضــح و دموکراتیــک تمایــل بــه جدایــی دارنــد ،واقعـاً ایــن مشــکل را حــل نمــی کننــد .تصــور
کنیــد کــه یــک اقلیــت ملــی بــه خودمختــاری ســرزمینی دســت پیــدا مــی کنــد و انتخابــات دموکراتیــک بــرای دولــت
ســرزمینی جدیــد را شــروع کنــد .در ابتــدا ،هیــچ یــک از احــزاب سیاســی تــا حــدودی بــه منظــور اطمینــان از همــکاری

هــای بیــن المللــی بــا رژیــم جدیــد خودمختــاری ســرزمینی نمــی تواننــد صریح ـاً جدایــی طلــب باشــند .امــا مطمئن ـاً
13- Trans-Dneister
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برخــی از احــزاب بــرای اســتقالل بیشــتر تــاش مــی کننــد .و بــا گذشــت زمــان (شــاید در پاســخ بــه برخــی از تجلیــات
عــدم تحمــل اکثریــت) ،برخــی از افــراد شــروع بــه بحــث در مــورد مزیــت هــای جدایــی خواهنــد کــرد .شــاید آنهــا آن
را جدایــی نــام ننهنــد ،بلکــه برخــی از اشــکال «کنفدراســیون» یــا «حاکمیــت انجمنــی» 14یــا «دولــت بــه هــم پیویســته»

15

را تشــکیل مــی دهنــد ،کــه در آن ســرزمین جداشــده ارتبــاط مســتقیم بــا دولــت بزرگتــر را حفــظ مــی کنــد ،در حالــی
کــه مســتقل مــی شــود .بیاییــد تصــور کنیــم کــه حزبــی کــه ترویــج چنیــن شــکلی از (شــبه) جدایــی را ایجــاد مــی کنــد
و بعــد از چنــد انتخابــات ســرانجام حــزب حاکــم مــی شــود .بــه عنــوان بخشــی از برنامــه خــود ،همــه پرســی را در مــورد
پیشــنهادات خــود بــرای کنفدراســیون یــا حاکمیــت انجمنــی برگــزار مــی کنند .شــاید در ابتدا این همه پرســی شکســت
بخــورد (زیــرا هــر رفراندومــی در غــرب شکســت خــورده اســت) ،امــا همیشــه ایــن شــانس پیــروزی وجــود دارد ،و
ســپس دولــت ســرزمینی (شــبه) اســتقالل را اعــام مــی کنــد.
بیایید تصور کنیم جامعه بین المللی وعده های خود را حفظ می کند و از به رسمیت شناختن اعالمیه استقالل امتناع
می ورزد .هنوز هم این سرزمین استقالل را اعالم کرده است ،و شاید آنرا عملی بکند .فرض کنیم که از پرداخت مالیات
به دولت مرکزی امتناع می ورزد ،قانون اساسی دولت را نقض کند ،ارز خود را تصویب می کند و از ارسال شهروندان
خود در ارتش ایالتی امتناع می ورزد .در اصل ،دولت می تواند برای سرکوب کردن این جدایی طلبی  -یعنی جنگ
داخلی  -ارتش اعزام کند .اما حتی با فرض اینکه ارتش دولتی می تواند در چنین جنگ داخلی پیروز شود (که در مورد
چند کشور اروپای شرقی و مرکزی( )ECEصدق نکرد) واقعیت این است که جامعه بین المللی بعید است این نوع پاسخ
را بپذیرد .جامعه بین المللی ممکن است طرفدار جدایی نباشد ،اما از سرکوب نظامی دولت های منتخب دموکراتیک و
غیر خشونت آمیز نیز طرفداری نمی کند .آنها طرفدار «مذاكره» خواهند بود ،كه نتيجه نهايی آن پذيرفتن استقالل دفاکتو
است ،حتی اگر افسانه وحدت دولت حفظ شود.
البتــه دولــت مــی توانــد بــا تصویــب قانونــی كــه احــزاب جدایــی طلــب نمــی تواننــد از عهــده مقــام خــود برآینــد،
ســعی كننــد ایــن ســناریو را كوتــاه كننــد .امــا چگونــه مــی دانیــم کــدام احــزاب جدایــی طلــب هســتند و چــه کســی
داوری مــی کنــد؟ آیــا احــزاب از «کنفدراســیون» جدایــی طلبــان حمایــت مــی کننــد؟ آیــا مــا پلیــس مخفــی را بــرای

شــرکت در اجتماعــات حــزب اعــزام خواهیــم کــرد تــا دریابیــم کــه حــزب واقعـاً چــه مــی خواهــد؟ یــا شــاید دولــت
بتوانــد قانونــی را بــرای منــع برگــزاری همــه پرســی در مــورد جدایــی تصویــب کنــد .امــا حتــی اگــر مــا بتوانیــم چنیــن
قانونــی را تعریــف کنیــم (آیــا همــه پرســی کنفدراســیون را منــع مــی کنــد؟) ،هنــوز مشــکل اجــرای آن وجــود دارد.
14- Sovereignty-association
15- Associated statehood
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بیاییــد تصــور کنیــم کــه دولــت ســرزمینی مــی گویــد رفرانــدوم را بــه هــر حــال برگــزار خواهــد کــرد :آیــا دولــت برای
شکســتن مراکــز رای گیــری ارتــش اعــزام خواهــد کــرد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در هیــچ کشــور آزاد و دموکراتیکــی امــکان جلوگیــری اقلیــت خودگــردان از انتخــاب
احــزاب جدایــی طلــب و برگــزاری همــه پرســی در مــورد جدایــی وجــود نــدارد .بــه هــر حــال بــه نظــر مــی رســد کــه
ایــن درســی از فدراســیون هــای چنــد ملتــی غربــی اســت ،کــه همــه آنهــا بــا با اکــراه مشــروعیت بســیج سیاســی جدایی
طلــب را پذیرفتــه انــد .دولــت فقــط مــی توانــد از راه غیــر دموکراتیــک و غیرلیبــرال جلوگیــری کنــد .و حتــی اگــر
ایــن ابزارهــا هــم جوابگــو باشــد ،کل مســئله عملــی کــردن را تضعیــف مــی کننــد .گذشــته از ایــن  ،هــدف داشــتن
خودمختــاری ســرزمینی ایــن بــود کــه بــه اقلیــت هــا احســاس خودحکومتــی امــن مــی داد .اگــر دولــت بزرگتــر تصمیم
بگیــرد کــدام یــک از احــزاب اقلیــت آزاد هســتند بــرای تصــدی منصــب شــوند و کــدام ســؤال را مــی تــوان در همــه
پرســی قــرار داد اقلیــت احســاس امنیــت نخواهــد کــرد .اگــر اقلیــت بــرای هــر قانــون پیشــنهادی ،حزب سیاســی یــا همه
پرســی بــه مجــوز اکثریــت نیــاز داشــته باشــد ،ایــن یــک شــکل معنــادار از خودحکومتی نیســت .توجه داشــته باشــید که
حتــی آن دســته از اقلیــت هــا کــه طرفــدار جدایــی نیســتند ،بــا ایــن وجــود بــه طــور معمــول بــه نفع حــق احــزاب جدایی
طلبــان بــرای تصــدی مناصــب هســتند .اینکــه دولــت اجــازه مــی دهــد چنیــن احزابــی اداره کننــد ،اثبــات ایــن اســت که
واقعـاً بــه دموکراســی و خودمختــاری متعهــد اســت.

حــرف مــن ایــن نیســت کــه فدرالیســم بــه ناچــار منجــر بــه جدایــی مــی شــود .برعکــس مــن معتقدم کــه فدرالیســم
دموکراتیــک احتمــال جدایــی را کاهــش مــی دهــد .امــا فکــر مــی کنــم فقــط فدرالیســم دموکراتیــک مــی توانــد (یا به
بهتریــن شــیوه( در صــورت امــکان بســیج سیاســی جدایــی طلبــی ،از جدایی جلوگیــری کنــد(.در واقع  ،فدرالیســم فقط
در صــورت اجــازه ایــن کار دموکراتیــک اســت ).اقليــت هــا فقــط در صورتــی كــه حــق داشــته باشــند آزادانــه در مورد
آينــده خــود بحــث كننــد از جملــه بحــث آزادانــه در مــورد طیــف وســیعی از گزینه هایی از آســیملی شــدن تــا جدایی،
خودمختــاری ســرزمینی را شــكل قابــل قبولــی از خودحکومتــی خواهنــد يافــت .اگــر دولــت بــرای آنها تصمیــم بگیرد
کــه در مــورد کــدام گزینــه هــا مــی تواننــد بحــث کننــد و کــدام احزاب مــی تواننــد بــه آن رأی دهنــد ،اقلیت نــه آزادی
و نــه دموکراســی دارد  ،و ایــن فقــط میــل آنهــا بــه اســتقالل واقعــی را افزایــش مــی دهد.
بنابرایــن  ،از نظــر مــن ،بــرای بــه دســت آوردن منافــع کامــل فدرالیســم  ،بایــد مشــروعیت احــزاب جدایــی طلــب را
بپذیریــم ،و ایــن مســتلزم پذیــرش امــکان (هرچنــد ضعیف) یک جداســازی دموکراتیک اســت .این شــکل فدرالیســم،
در واقــع احتمــال جدایــی را کاهــش مــی دهــد ،امــا حضــور جدایــی طلبــان را در بحــث سیاســی مشــروعیت می بخشــد
و امــکان انتخــاب جدایــی را نهادینــه مــی کنــد .و در صــورت انتخــاب هــر زمــان دیگــری در همــه پرســی  ،امــکان
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جدائــی را تســهیل مــی کنــد ،زیــرا یــک قلمــرو مشــخص و زیرســاخت سیاســی مشــخص را فراهــم مــی کنــد کــه مــی
توانــد بــه عنــوان پایــه ای بــرای یــک کشــور در حــال جدا شــدن اســتفاده شــود .تالش بــرای ترویــج فدرالیســم در حالی

کــه مانــع بســیج جدایــی طلبــی شــود احتمــاالً غیــر دموکراتیــک ،غیــر لیبــرال و درنهایــت بــی ثمــر اســت.

خالصــه اینکــه  ،فدرالیســم در جایــی کار نخواهــد کــرد کــه دولــت جدایــی را غیرقابــل تصــور تلقی کند ،و بســیج

جدایــی طلبــی را غیرقابــل تحمــل مــی دانــد .مدافعــان خودمختــاری ســرزمینی در اروپــای شــرقی و مرکــزی معمــوالً
ســعی در ایجــاد خودمختــاری ســرزمینی بــدون بــه چالــش کشــیدن ایــن تــرس از جدایــی داشــتند .امــا فکــر نمــی کنــم
ایــن اســتراتژی مؤثــر باشــد .در تجربــه غربــی  ،پذیــرش اســتقالل ســرزمینی بــا پذیرش مشــروعیت بســیج جدایــی طلبانه
و پذیــرش امــکان همــه پرســی بــا موافقــت دموکراتیــک در مــورد جدایــی دســت به دســت هم داده اســت .کشــورهای
اروپــای شــرقی و مرکــزی مــی تواننــد ایــن موضــوع را بــه خوبــی مشــاهده کننــد .آنهــا مــی داننــد کــه خودمختــاری
ســرزمینی بــه ســبک غربــی «مشــکل جدایــی» را حــل نکــرده اســت و تضمیــن هــای بیــن المللــی در مــورد مرزهــای
دولتــی نیــز آن را حــل نمــی کننــد .آنهــا مــی داننــد کــه اگــر کبــک ،اســکاتلند  ،پورتوریکــو یــا کاتالونیــا یــک روز
بــرای جدایــی رأی دهنــد ،دولــت یــا جامعــه بیــن المللــی بــرای جلوگیــری از آن اقــدام اندکس مــی توانند انجــام دهند.
اگــر مــی خواهیــم خودمختــاری ســرزمینی را در اروپــای شــرقی و مرکــزی ترویــج کنیــم ،مــا نیــاز داریــم کــه
اســتراتژی دوم را در نظــر بگیریــم .مــا بایــد ایــن فــرض را بــه چالــش بکشــیم کــه حــذف جدایــی از برنامــه سیاســی باید

اولیــن هــدف دولــت باشــد .مــا بایــد ســعی کنیــم نشــان دهیــم کــه جدایــی لزومـاً جرمــی علیــه بشــریت نیســت و هدف
از یــک سیســتم سیاســی دموکراتیــک نبایــد ایــن باشــد کــه آن را غیرقابــل تصــور جلــوه دهــد .دولــت هــا و مرزهــای
دولتــی مقــدس نیســتند .اولیــن هــدف یــک دولــت بایــد ترویــج دموکراســی  ،حقــوق بشــر  ،عدالــت و رفاه شــهروندان
باشــد  ،نــه اینکــه اصــرار داشــته باشــیم کــه هــر شــهروند خــود را «بطــور دائمی»ملــزم بــه دولــت موجــود بدانــد  -هدفــی
کــه در یــک کشــور چنــد ملتــی تنهــا از طریــق غیــر دموکراتیــک و ناعادالنــه مــی تواند بدســت آیــد .یک کشــور فقط
مــی توانــد از مزایــای دموکراســی و فدرالیســم کامـ ً
ا بهــره منــد شــود اگــر مایــل بــه زندگــی بــا خطــر جدایــی باشــد.

ایــن در واقــع نتیجــه گیــری اســت کــه اســتیون بیبــو در مقالــه خــود در ســال  1946بــه دســت آورد .مــن پیــش از این
ادعــای او را مبنــی بــر اینكــه كشــورهای اروپــای شــرقی و مرکــزی ( )ECEقــادر نیســتند «از مزایای دموكراســی» كامل
اســتفاده كننــد ،نقــل كــردم زیــرا آنهــا از اعمــال آزادی هــای دموکراتیــک توســط اقلیــت هــای ملــی مــی ترســیدند ،و
ایــن دموکراتیــک بــودن بــه معنــای ایــن اســت کــه «از کســانی کــه عقایــد مختلــف دارنــد ،بــا بــه زبــان هــای مختلــف
صحبــت مــی کننــد ،یــا بــه نژادهــای دیگــر تعلــق دارنــد ،نترســید».وی در ادامــه تصریــح کــرد« :در ایــن شــرایط ،افــکار
عمومــی روشــن بیــن  ،شــجاع و دموکراتیــک مــی تواننــد تنهــا یــک دوره عمــل را دنبــال کنند :ایــن می تواند بیشــترین
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فرصتهــا را در چارچــوب موجــود بــه اقلیــت هــا ارائــه دهــد و از ابتــکارات خــود بــرای بــرآوردن جســورانه تریــن
خواســته هــای اقلیــت هــا اســتفاده کنــد ،حتــی خطــر جدایــی را مــی پذیــرد».
البتــه  ،همانطــور كــه بیبــو خاطرنشــان مــی كنــد ،ایــن نــوع از رویكــرد «شــجاعانه و دموكراتیــک» فقــط درصورتــی
ممكــن اســت كــه مخاطــرات جدایــی را كاهــش دهیــم .مــن در بخشــی خاطرنشــان کــردم کــه افزایــش پذیرش بســیج
جدایــی طلبانــه در غــرب بــه ایــن واقعیــت گــره خــورده اســت کــه جدایــی  ،بقــای ملــت اکثریــت را تهدیــد نمــی کند.
جدایــی ممكــن اســت مســتلزم از بیــن رفتــن دردنــاک قلمــرو باشــد ،امــا بــه عنــوان تهدیــدی بــرای زنــده مانــدن ملــت
یــا كشــور اكثریــت تلقــی نمــی شــود .اگــر کبــک  ،اســکاتلند  ،کاتالونیــا یــا پورتوریکو جــدا شــوند ،کانــادا  ،انگلیس،
اســپانیا و ایــاالت متحــده همچنــان بــه عنــوان دموکراســی هــای پایــدار و مرفــه وجــود خواهنــد داشــت .در عــوض ،در
اروپــای شــرقی و مرکــزی ( ،)ECEاعتقــاد بــر ایــن اســت کــه «جدایــی ســرزمین هــای خارجــی زبــان یا اقلیــت ،مرگ
ملــی را مقــدم مــی دانــد .بــه گفتــه بیبــو ،پذیــرش خطــر جدایــی در اروپای شــرقی و مرکــزی( )ECEبــه دلیــل «آگاهی
سیاســی کــه از تــرس بقــا تحمــل مــی شــود» امــکان پذیــر نبــود.
بــه همیــن ترتیــب  ،پذیــرش بســیج جدایــی طلبانــه در غــرب نیــز بــه ایــن واقعیــت پیونــد خــورده اســت کــه جدایــی

لزومـاً بــر حقــوق یــا منافــع افــراد در قلمــرو در حــال گــذار تأثیر چشــمگیری نخواهد گذاشــت .اگــر کبک ،اســکاتلند،
پورتوریکــو یــا کاتالونیــا جــدا شــوند ،در حقــوق قانونــی افــراد در آن مناطــق  ،یــا توزیــع قــدرت بیــن گــروه هــا یــا زبان
نهادهــای عمومــی ،تغییــرات کمــی رخ مــی دهــد .چــه ایــن گــروه هــا خــود را در یک دولــت بزرگتــر اداره کننــد و چه
بــه عنــوان کشــورهای جداگانــه وجــود داشــته باشــند ،در هــر صــورت زبــان و فرهنــگ ملــی خــود را در محدودیــت
هــای یــک قانــون اساســی دموکراتیــک لیبــرال کــه موجــب احتــرام بــه حقــوق اقلیــت هــای داخلــی خواهــد شــد،
ترویــج مــی کننــد .گــروه جداشــده بــا رفتــن از یــک فدراســیون چنــد ملتــی بــه یــک کشــور مســتقل  ،ســود چندانــی
کســب نمــی کنــد و اقلیــت هــای داخلــی چیــز زیــادی از دســت نمــی دهنــد.

در عــوض  ،در اروپــای شــرقی و مرکــزی( ،)ECEجدایــی تقریب ـاً بــه عنــوان یــک موضــوع زندگــی و مــرگ

مشــاهده مــی شــود .از آنجــا کــه سیاســت در دولــت -ملــت هــای واحــد بــه طــور معمــول بــه عنــوان حاصــل جمــع
صفــر تلقــی مــی شــود برنــده نبــرد [حاکــم] بــر همــه چیز میشــود ،بســیار مهم اســت کــه شــما در دولــت اکثریت باشــید
یــا اقلیــت باشــید .اگــر شــما اکثریــت باشــید ،ایــن زبــان و فرهنــگ شماســت کــه فضــای عمومــی را انحصــار مــی کنــد
و پیــش شــرط دسترســی بــه مشــاغل و پیشــرفت حرفــه ای اســت ،و هــر تصمیــم مهــم سیاســی در مجمعــی گرفتــه مــی
شــود کــه شــما در آن اکثریــت را تشــکیل مــی دهیــد .اگــر شــما اقلیــت باشــید ،بــا ناتوانــی سیاســی روبــرو هســتید (بــه
عنــوان مثــال  ،هیــچ تصمیــم مهمــی در مجمعــی کــه شــما اکثریــت هســتید ،گرفته نمی شــود ) ،حاشــیه نشــینی فرهنگی
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و ادغــام طوالنــی مــدت اســت .از ایــن رو جــای تعجــب نیســت کــه جدایــی توســط دولتهــای اروپــای شــرقی و مرکزی
( )ECEبــا چنیــن وحشــتی ادراک مــی شــود.
اگــر دولــت هــای اروپــای شــرقی و مرکزی()ECEبخواهنــد خطــر جدایــی را بپذیرنــد (و از ایــن رو خطــر
خودمختــاری ســرزمینی دموکراتیــک را مــی پذیرنــد) ،مــا نیازمنــد ایــن هســتیم تــا ریســک هــای جدایــی را کاهــش
دهیــم .مــا بایــد راهــی را بــرای اطمینــان بــه کشــورها بیابیــم کــه از دســت دادن قلمــرو اقلیــت «مرگ ملــی را مقــدم نمی
شــمارد»  ،و اطمینــان بــه اقلیــت هــای داخلــی بالقــوه کــه جدایــی بــه معنــای عــدم از دســت دادن حقــوق یــا شــغل یــا
هویــت آنهــا نیســت .مــن اعتقــاد دارم کــه اگــر بخواهیــم در کشــورهای اروپــای شــرقی و مرکــزی( ،)ECEاقامتــگاه
واقعــی تنــوع اتنیکــی و فرهنگــی را داشــته باشــیم چنیــن تغییــری در نگــرش بــه جدایــی در بلنــد مــدت نیــاز اســت.
بــرای خالصــه کــردن یــک اســتدالل پیچیــده  ،مــن فکــر مــی کنــم کــه جایــگاه منصفانــه تنــوع  ،مســتلزم آن اســت
کــه کشــورها مایــل باشــند کــه ادعــای خودمختــاری ســرزمینی یــا ســایر اشــکال اشــتراک قــدرت را در نظــر بگیرنــد؛
و دولتهــا فقــط در صــورت تمایــل بــه پذیــرش مشــروعیت بســیج جدایــی طلــب ،ایــن ادعاهــا را بــا روشــی آزادانــه در
نظــر خواهنــد گرفــت؛ و آنهــا فقــط مشــروعیت بســیج جدایــی طلبــان دموکراتیــک را مــی پذیرنــد در حالــی کــه دیگر
شــاهد جدایــی بــه معنــای مــرگ ملــی نباشــند.
بــه هــر حــال ایــن درســی اســت کــه مــن از تجربــه غربــی مــی گیــرم .مــن معتقــدم کــه فدرالیســم در غرب بــه خوبی
عمــل کــرده اســت تــا عدالــت اتنیکــی فرهنگــی را تضمیــن کنــد و احتمــال جدایــی را کاهــش دهــد .امــا ایــن امــر تــا
حــدودی توانســته اســت بــه ایــن هــدف دســت یابــد زیــرا شــهروندان مشــروعیت بســیج جدایــی طلبانــه را مــی پذیرنــد.
و آنهــا ایــن مشــروعیت را مــی پذیرنــد  ،زیــرا ریســک جدایــی بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت.
مـن فکـر مـی کنـم که جامعه بیـن المللی کارهای زیـادی را می تواند انجام دهد تا ریسـک جدایـی را کاهش دهد،
و از ایـن طریـق تمایل دولتها برای اتخاذ اشـکال خودمختاری سـرزمینی دموکراتیک را افزایش دهـد .اما این رویکردی
متفاوت اسـت از آنچه در حال حاضر توسـط جامعه بین الملل صورت گرفته اسـت .در حال حاضر  ،تمرکز بر تالش
بـرای ارائـه ضمانـت هایـی در برابـر جدایـی اسـت  ،نه بـر کاهش ریسـک جدایی .به نظر مـن  ،هدف نبایـد که تضمین
هـای زره پـوش مرزهـای دولتـی موجـود (که نمی تـوان در یک جامعـه آزاد و دموکراتیـک انجام داد) باشـد ،بلکه در
مـورد تضمیـن هـای محکم مبنی بر اینکـه در صورت تغییر مرزهای دولتـی ،از حقوق اقلیت هـای داخلی محافظت می
شـود و گـروه اکثریـت حتـی اگـر برخـی قلمـرو اقلیت ها را از دسـت بدهد ،بـه عنوان یک ملـت زنده می ماننـد .نیازی
بـه گفتـن نیسـت  ،ایـن نوع تغییـر نگرش فقط می تواند یک روند بسـیار طوالنی مدت باشـد ،اما من هیـچ راه جایگزین
واقـع بینانـه دیگری برای حل مسـالمت آمیز ادعاهای ناسیونالیسـت اقلیت در سراسـر جهان نمی بینم.

