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 مقدمه / تعریف 

دو ویژگی  که مقررات قانونی برای اشاره به "حقوق اقلیت"اصطالح  ،حقوقی و علوم سیاسی متون در بسیاری از

 مسلط غیر یا نژادی گروه های قومی متمایز نیازهای  1دادن جای برای ، آنهایکی اینکه :استفاده می شوددارد  کلیدی

که  اقلیت،مشخص  اقدامات اتخاذ از طریق این حقوق، اینکه و دوم در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شده اند.

 بدون در نظر گرفتن که ، حقوق جهانشمولیفردی است جهانشمول حقوق تبعیض آمیز غیر اجرای باالتر و فراتر از

دو به عنوان ، تبعیض سیاست های ضد اغلب از حقوق اقلیت ها ،در این رابطه .اعمال می شود عضویت در گروه

 انجام میمسلط  گروه های به دست ای که بی عدالتیدر مقابل  از اقلیتها محافظت کردن برای اما مکمل() مجزا ابزار

دسترسی برابری به صندوق رای  افراد شهرونداقلیت ها به عنوان اینکه  تضمین .شده استگیرد، تشخیص داده 

محفوظ شده  کرسی های پارلمانی برای اقلیت ها تضمین کردن تعدادی از؛ داشته باشند، یک اقدام ضد تبعیض است

حق به طور مشابهی،  .اقلیت هستند حقوق اقداماتاز  ،سرزمین اقلیت حاکمیتی در-خود ایجاد نهادهای و یا ،است

ممنوع  –است  فردی حقبه عنوان یک  آزادی بیان اساسیالزمه ی  اقلیتیک زبان  به آزادانه یا انتشارصحبت کردن 

دولت که کردن بر این اصرار  اما -]فردی[ است این حق در اعمال تبعیض، اقلیت یکزبان  سخن گفتن به کردن

جزو ]نیز[ بنویسد،  اقلیت یک به زبان را فرم های مالیاتی یا آموزش عمومی ،راهنمایی و رانندگی تابلوهای باید
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نه تنها اقدامات غیر تبعیض آمیز ]نسبت به[  حقوق اقلیت ها ،طور خالصهبه  محسوب می شود.اقلیت حقوق 

حقوق اقلیت ممکن  این .دربر می گیرندنیز  را گروهیمشخص  ایجابی اقدامات حقوق فردی جهانشمول بلکه،

  در قوه های مقننه و تضمین نمایندگی هاییهای مذهبی،  ، معافیتسرزمینیی ها، ادعایاست شکل حقوق زبان

 به خود بگیرد.را اشکال مختلفی از خودمختاری فرهنگی و منطقه ای  و مشورتی،

 تبعیضعدم  که معتقدند : برخی از مفسراناست مورد نیاز و یا ها مناسب حقوق اقلیت که موافق نیستند افراد همه

 با شروعوجود، با این  .بود دیدگاه غالب ،دیدگاه در بخش عمده ای از دوره پس از جنگاین در واقع . کافی است

سطح جهانی  هر دو درحقوق اقلیت وضع کردن قوانین برای برای  ، تالش های بسیار زیادی0991سال های اولیه 

 ملی و یا اقلیت های قومی افراد متعلق بهبیانیه حقوق " سازمان ملل در سطح جهانی،. داشته است وجودو منطقه ای 

در  .به تصویب رساندرا  1112در سال  "بومی مانبیانیه حقوق مرد" و یک ،0991در سال  را "مذهبی و زبانی، 

کنوانسیون "، و 0991در سال  را "زبانهای اقلیت یا منطقه ایاروپایی منشور " شورای اروپا، سطح منطقه ای

 . دبه تصویب رسان0991در سال را  "اقلیت های ملی ظت ازافحم دار چارچوب

، از جمله اینکه ،است شدهمواجه  تعدادی از مشکالتبا  استانداردهای بین المللی اینکردن  برای فرموله ها تالش

ی که باید به مناسب حقوق انواع دربارهاختالفات ؟ باید مورد محافظت قرار گیرند طهبومر "یاقلیت ها"کدام یک از 

در  "حقوق اقلیت"از  دسته ای کهاز آنجا  .اجرای این حقوق نظارت و ضعف در ]همچنین[ ، واقلیت داده شود

در حال آن  پذیرفته شده است، حقوق بشر بین المللی مشروع به عنوان یک جزء به طور گسترده ای حال حاضر

   اهد ماند.وبحث برانگیز باقی خ توسعه و

 تاریخی : حولت

 در ،برای نمونه –بوده است  مهم ساده اما بر مبنای یک فرض حقوق اقلیت در زمینه فعالیت بین المللی موج اخیر

 [ها این ]می گوید رفتار با اقلیتها که در مورد مسائل ]مشهود است وقتی[ 2سخنان سازمان امنیت و همکاری اروپا

را تشکیل نمی  مربوطه در نتیجه منحصرا امور داخلی یک دولتو  ،هستند بین المللی مشروعنگرانی  موضوعات"
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مکانیزم های  بندی فرمولتوجیه  جهت 0991از سال  متعددی بین المللی های . این فرض توسط سازمان[1]"دهند

  .هنجارهای جدید تایید شده است نظارتی و

]موضوع[ گاهی اوقات به عنوان یک گسست ناگهانی با سنت توصیف شده است، چرخش کامل از این دیدگاه این 

تنوع قومی را  ترل نسبتا آزادانه ای جهت مدیریتکه برای مدت طوالنی دیدگاه غالبی بود،  این که دولتها باید کن

آگاه  "اقلیت مسئله" قویا از همیشهجامعه بین المللی  با وجود اینکه، ،عمال آنچان که مناسب می دانند، داشته باشند.

 قرن اواسط ی ازناراض یها تیاقل .به طور مناسب مدیریت شود باید ئله اقلیتمسبوده که  نگران است، و بوده

 یها وهیش به اغلبمکررا،  طلب پسخواه و جداییباز یها تیاقل مبارزات و ،ه اندبودمنازعه  منبع کی نوزدهم

جامعه بین هرگز دور از ذهن  این واقعیت آگاهی از. بازترسیم نقشه اروپا شده اند موجب کننده ثبات یب و خشن

بیشتر از رفتاری که هیچ چیز ،  به جرأت میگویم" ؛گفت 0909در  وودرو ویلسون هنگامی که. نبوده است المللی

همان  او ، "جهان خطرناک نیستبرای برهم زدن صلح  اقلیت ها بشود، بهنسبت  ممکن است در  شرایط خاص

 ( 99، 0999)به نقل از کراسنر ، . خردی را که در سطح عمومی پذیرفته شده بود تکرار می کرد

در  .پیشنهاد شده است به تبع آن راه حل های و ،"مسئله اقلیت" آنچه که در طی زمان تغییر کرده است، شیوه درک

. شددیده  پسخواهباز اقلیت های مسئله به عنوان یک درجه اولدر  "اقلیت سئلهم"، قرن بیستم اول چند دهه

به کشورهای تازه استقالل یافته متعددی  در اروپا روسیههابسبورگ و  عثمانی چند ملتی های امپراتوری همچنانکه

سر  جدید یک مرز بین المللی "اشتباه"در طرف که  مردمیآن دسته از روی بر  "اقلیت سئلهم" ،تجزیه شدند

در که  یی4ها. یا آلمانی تباریافتندخود را در رومانی  یی که3مجاری تبارها، برای نمونه – درآورند، تمرکز داشت

 .لهستان زندگی می کردند

در  هایملیت-از هم متقابل محافظتاز  پیدا کردن اطمینان به منظور معاهدات دوجانبه ،این مسئله در پاسخ به

 و امتیازات حقوقکه  5یک پیمان غیر رسمی بین المللی اب آلمان به عنوان مثال، .تاسیس شد کشورهای همسایه

آلمانی  حقوق متقابل لهستان که تا زمانی، توافق کرد آلمان بودنددر درون مرزهای  ساکن که لهستانی قومبه  خاص
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بین  حقوقی یک مبنایو بسط پیدا کرد،  اقلیت حفاظت از معاهده این سیستم .را رعایت کند در لهستان هاتبار

 ایجاد کرد. ملل اتحادیهی را در زیر نظر امن تر المللی

اوال به این دلیل  ،رد قاطعانه ، جنگ جهانی دومو پس از  ،دچار فروکش شد 0991دهه در  این رویکرد با این حال،

"خویشاوند دولت"که یک  مایت قرار می دادحمورد را تنها اقلیت هایی آن  که،
که آنها را  در نزدیکی خود داشتند 6

زیرا در جاهایی که  دولت بالقوه بی ثبات بود،  به طور عالوه بر این، معاهدات. هت منافع خود به کار می برددر ج

الت در کشورهای هایی دارای اقوام مشترکی بودند، آنها می توانند با استناد به معاهده به توجیه حمله و یا دخ

این  ،که توجیه کرد لهستان و چکسلواکی بر این اساس به مثال، آلمان نازی تهاجم خود را  برای. ضعیف تر بپردازند

 .نقض کرده اندطبق قرارداد در درون خاک لهستان و چکسلواکی را ها  کشورها حقوق آلمانی تبار

، یک شکل گیری بود در حالجنگ جهانی  که پس از بین المللی جدید یک نظم برای بنیادهایی بنابراین به عنوان

 برای حقوق شمولحقوق بشر جهان جایگزینقرار بود که  این رویکرد جدید به تصویب رسید. جایگزین یکردرو

اعضای  ویژه ای برای از طریق حقوق به طور مستقیم، گروه های آسیب پذیر از به جای حمایت .شود اقلیت خاص

بدون  ی و مدنی پایه ای برای همه افرادتوسط تضمین حقوق سیاس به طور غیر مستقیما ، اقلیت همعین گروه های

 ،آزادی عقیدهو  حق تشکیل انجمن، آزادی بیان بشر مانند بنیادی حقوق .محافظت شدندتوجه به عضویت گروهی 

 برای و بنابراین، ه استشد اعمال ،است نیز با دیگر اجتماع ها که اجتماعدر یک  ،دش به افراد نسبت دادهاگر چه 

 ،محافظت می شودبه طور محکم  حقوق بشر این از جایی که در. کندفراهم می  حفاظی زندگی گروه اقلیت

با ظرافت به این گرفتاری  8کلوداینیس  .نیستبیشتری مورد نیاز  7ویژه اقلیت حقوق هیچکه دیگر  احساس شد

 : فکری پرداخته است

تحت مسئله  را مسئله اقلیت های ملی این بوده که حقوق بشر ترویج برای پس از جنگ های جنبشعمومی  تمایل"

. دسته بندی کند ، بدون مراجعه به عضویت گروههای قومیگسترده تر تضمین حقوق اساسی فردی به همه انسان ها

ویژه ای  یا نمی تواند حقوق ، به آنها تعلق نمی گیرد،الزم نیست ملی اعضای اقلیت های ،که هاین بود اصلی فرض
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، با این مطرح شده است حقوق اقلیت برای مفهوم به عنوان یک جایگزین حقوق بشر دکترین .به آنها اعطا شود

[ به لحاظ فردی به طور برابر رفتار اعضای جامعه اکثریت داللت قوی که اقلیت هایی که با اعضایشان ]در مقایسه با

 ,Claude 1995) ".تقاضا کنندنمی توانند به طور مشروع امکاناتی را برای حفظ ویژه بودگی قومی اشان  ،می شود

211)  

غیر  آن هم بر این اساس که، شد بی اعتبار جنگ جهانی دومپس از  "حقوق اقلیت" ایده اصلی ،ور خالصهبه ط

اعالمیه جهانی  سازمان ملل یا منشور در اقلیتحقوق  ارجاعی به، هیچ در نتیجه بود. هم بی ثبات کننده ضروری و

تکرار  پس از جنگ حقوق بشر منطقه ای های مختلف منشور در و این سکوت. داردنوجود  0991در بشر  حقوق

در  انسان حقوق و وظایف آمریکاییاعالمیه آمریکا )  ،9( 0911 در حقوق بشر کنوانسیون اروپایی) در اروپا، چه شد

  .11(0910 در انمردمحقوق حقوق بشر و منشور آفریقایی ) آفریقایا  ،10(0991

است،  قرن بیستم بزرگ اخالقی یکی از دستاوردهای متحد سازمان ملل جهانشمول در حقوق بشر سیستم ایجاد یک

. اما در مسموم کرده استرا  در سراسر جهان روابط قومی که تساهلی استو عدم  تعصب اب مقابلهمتعهد به  که

و شاید نه در درجه اول، ، نه تنها حقوق بشر جهانشمول باهدفمند  جایگزینی حقوق اقلیت ،مسائل اقلیت رابطه با

 یک روش های جایگزینی برای محافظت از اقلیت ها نبود جهت یافتن صادقانه میلیک  اخالقی یا ایده آلیسم نتیجه

یادآور می  کلود همچنانکه ]بلکه[ آن همچنین یک میل به کنترل و از قدرت انداختن اقلیت ها را منعکس کرد. ،

یک " آن، آلمانی در های اقلیت مشتاقانه همکاری، اتحادیه ملل حفاظت از اقلیت سیستم در 12نازی مداخله، شود

 به طور کلی ،که دولتمردان سخت بود این واقعیت. [...از اقلیت ها] بین المللی ظتافحممفهوم  قوی در برابر واکنش

 موجب، ندتحت تاثیر قرار گرفته بود و بازپسخواه 13اقلیت های خائنعهدشکنی که عمیقا توسط  افکار عمومی با

 (Claude 1995, 57, 69, 81) "شدندمحدود کردن حقوق اقلیت ها به جای گسترش آنها 
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آنها برای حفظ زبان ها و فرهنگ به اقلیتها آنچه را که  حقوق بشر رویکرد به خوبی درک شده بود که در آن زمان 

ها  دادگاهمدارس، ) عمومیموسسات  درخودشان  زبانتفاده از ساز جمله، حق ا هایشان نیاز دارند، به آنها نمی دهد.

 یا محلی. مختاری منطقه ایخودیا اعمال بعضی اشکال (، رسانه های عمومی یا

و  ملت سازی به مقاومت در برابر قادر فرهنگ های منطقه ای جوامع و گذشته در قرنهای ،حقوق اقلیت بدون این

از  حقوق بشر هنجارهای این واقعیت که ،15مردمبعضی از . برای نبودند بزرگتر  دولت 14یکسان سازانه سیاست های

برای بسیاری  امااقلیت در برابر این پیامد یکسان سازانه بلند مدت محافظت نکرد یک محدودیت تاسف بار بود، 

تجربه جامعه ملل، همچنانکه محسوس بود، نشان داد که خواسته های اقلیت ها  مهم بود. فضیلت در واقع یک دیگر

لت ملی، و ثبات نهادهای دولت ملی، حتی به قیمت  برقرار کردن امنیت در دو"تحت تابع منافع بزرگتری همچون 

به طور  (Claude 1955, 80-1) .است "محو کردن فرهنگ های اقلیت و تحمیل کردن هژمونی بر جمعیت

حقوق قبل از جنگ سنت های  نقشی اصلی در رد که بود سر برآوردهیک اصل اخالقی  یک کودتا به مثابه خالصه،

 [2]. ایفا کرداقلیت ها 

چهل سال  به نزدیکبرای  با این ایده هنجارهای بین المللی حقوق اقلیت این مخالفت منطقی که پشت آن بود،هر 

، این در سازمان ملل متحد تغییر کرد.شروع به  ها ، با این حال، نگرششد شروع0911 دهه در .حاکم بود یبعد

"بومیمردمان "خاص مورد  یکی برای: دنبال کرده استدو مسیر را تغییرات 
برای  در حالت کلی ، و دیگری16

 ."ها اقلیت"

 در همیشه جایگاه منحصر به فردی بومی انمردم به یک معنا، .کنیمشروع  بومیمسیر ]مردمان[ با  بدهید کهاجازه 

 خاص گروهی حقوق از ای هر ایده پس از جنگ نسبت به تمخالف در اوج . حتیبین المللی داشته اند قوانین

که  17سازمان بین المللی کار 012 در کنوانسیون این .وضعیت ویژه مردمان بومی را تایید می کردندبعضی ها  اقلیت

 این .انعکاس یافتبه تصویب رسید  0912که در سال  ،"قبیله ای و بومی های جمعیت ادغامحفاظت و " در مورد
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عضویت  بر اساس ی راحقوق هیچ بین المللی انونق در آن که بود پس از جنگاستثنا بر قاعده ]در دوره[  آشکارترین

مردمان برای  ویژه رااقدامات  کنوانسیون. استثنا بر قاعده بود این یکبا این وجود،  به رسمیت نمی شناسد. یگروه

که به نظر می  یجمعیت آسیب پذیر برای یک یموقت 18پدرساالرانه حمایت های  به عنوان فقطاما ، بومی تایید کرد

تکیه کردن بر خودشان، به عنوان  برای آنها ، تا زمانی کهبر نمی آیندمدرن  زندگی سختی های از عهدهرسد 

کردن مردمان بومی  تشویق یموقت اقدامات خاص . هدف از اینبرابر و غیر متمایز آماده می شدند شهروندان ملی

طور کامل آن به  در واقع در این معنا، .ملت بود-کردن و یکسان کردن خودشان با نهادهای دولت گارساز برای

 بود. پس از جنگ 19ارتدکسی با استاندارد متناسب

  یکسان سازانه و پدرساالرانه فرض های. کرد شروع به تغییر 0911 دهه در مردم بومی به نگاه با این حال،

برابری  هب نسبتاش  تعهد قوی ، باحقوق بشر در حال ظهوراز  بدون اطالع ،سازمان بین المللی کار 012 کنوانسیون

که نهایتا در نتیجه آن در یک  پیش نویس گرفته شدبازنویسی ، تصمیم به در نتیجه .مایه شرمساری شد ،رهایی و

 در مقدمه(. 161قرارداد ) به تصویب رسید 9191 در مورد مردمان بومی سازمان بین المللی کار جدید کنوانسیون

زمان تصویب استانداردادهای بین المللی جدید با نگرش  اعالم کرد که بین المللی کارسازمان  جدید، کنوانسیوناین 

 اناین مردم آرزوهای به رسمیت شناختن" به منظور، و "قبلی استانداردهای انهساز یکسان گرایش از بین بردن"

حقوقی را که به عنوان حقوق ویژه مردمان  دامنهجدید  کنوانسیون آمده است. "هایشان نهاد اعمال کنترل بر برای

 .20و قانون عرفی، یزبان حقوق ،سرزمینیادعاهای  ،، از جمله به نظر می آمدند را پوشش دادبومی 

 اصل که ]در آن[ جنگ بود پس از هدوردر  "چندفرهنگ گرا"بین المللی  یک هنجار واقعی از نمونه این اولین

حقوق  ناکافی از بیان به عنوان یک سریعا اما این قرارداد .شفاف پذیرفته شدبه طور  ایجابی یگروهمشخص حقوق 

بسیار  متن در اینجا .وجود داشته است در سازمان ملل متحد هنجارهای تنظیم شده بیشتری .شد دیده مردمان بومی

مجمع  توسط سرانجام، و نوشته شد 9111در پیش نویس آن  آغاز، که در است حقوق مردم بومی اعالمیه مهم
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 از سازمان بین المللی کار کنوانسیون دفاع نه تنها اعالمیه ]این[ .تایید رسید به  7002در  21عمومی سازمان ملل

 ادعا می کند که همچنین بلکه و تقویت می کند، ، تاییدو قانون عرفی زبان ،سرزمین در مورد بومی راحقوق مردم 

در  حاکمیتی-خود گستردهطور  به ،نمونهبه عنوان ) برخوردار هستند داخلی تعیین سرنوشت حق از بومی انمردم

 [1. ](جدایی نباشدیا  "خارجیتعیین سرنوشت  "، اگر بزرگتر مرزهای دولت درون

هدفمند  حقوق ضرورتدر رسمیت شناختن  یک روند مشخصیشاهد ما ، مردم بومی 22در زمینه ،ور خالصهبه ط

بحث  همچنان حکومت سیاسی طبیعی و منابعدر رابطه با ، به ویژه حقوقاین  اگر چه محتوای ،هستیم مشخص

در  یک ناهنجاری - است "استثنایی"و  "منحصر به فرد" این روند  اغلب گفته می شود که .برانگیز باقی می ماند

بر رفتار  داللتیبدون هیچ  به طور کلی ،منزوی شده بومی های در پاسخ به نیازهای خاص جمعیت نظام بین المللی

 شمولحقوق بشر جهانبر اساس  بیشتر ،پس از جنگ قاعده اساسی . بر اساس این دیدگاه،با اقلیت ها تصویب شد

 .باقی می ماندبدون تغییر دیگر  فرهنگی -قومی برای تمام گروه های خاص اقلیت، حقوق به جای

توضیح بر اساس این برداشت تا حدی  ]دلیل[ پذیرش سریع ایده حقوق بومی هدفمند این قطعا درست است که

 برای مبنایی ک و تا حدی موردی استثنائی هستند، ]بنابراین این ایده[نسبتا کوچ مردمان بومی ه شده است کهداد

"پسندتفاوت "بیشتر یک رویکرد  سمتبه  تغییراما  .محسوب نمی شوددیگر  فرهنگی-قلیت های قومیا
به مردم  23

بر روی اقلیت ها به طور  طول مسیر دوم وجود داشته است کهدر ی مهم های پیشرفت .نشده استمحدود  بومی

 فرهنگی را تغییر داده است.-برای همه گروههای قومی اساسی اعدتمرکز کرده است که قو کلی

  9111سازمان ملل متحد در  مدنیسیاسی و حقوق  میثاق بین المللییک بند  کلی تر این تغییر برای ارجاعنقطه 

  :بیان می کند که حقوق سیاسی و مدنی بین المللی قمیثا 22ماده  ست.ا

حق آنها  د، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند نبایدندر کشورهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دار 

 شان اعالم دین، خودشانفرهنگ  برخورداری از، حق  ]از جمله[؛  اجتماع با دیگر اعضای گروهشان انکار شود، در

 .شانخود، یا استفاده از زبان آنبه  کردن عمل و 
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تعهد به حقوق بشر جهانشمول را مورد تایید دوباره  سادگیبه  از آنجا که ،که پیش نویس اصلی نوشته شد یهنگام

به  دمی توان نآ قرار می داد، الزاما هدف از این بند این نبود که هیچ حقوق خاص اقلیت ملموسی را تدارک ببیند،

همان آزادی  اقلیت همانند کلیه شهروندان دیگراعضای گروههای  برای دولتها باشد ]که در آن[ عنوان فراخوانی

عنوان اساسا به می توان آن را  به این ترتیب، .دارندرا  عقیدهآزادی  و آزادی تشکل آزادی بیان، به ویژههای مدنی، 

دانست که بر  بین المللی حقوق بشر 24مواد قانونیموجود در  مفاد دیگرهمان  تکرار این معنا درو  ،ضد تبعیض ماده

  . شده است منعاساس آنها تبعیض قومی و نژادی 

شروع به  9190دهه در  ها حقوق اقلیت نسبت به ها نگرش ،دادرخ  مردم بومی در زمینهآنچه  به عنوان با این حال،

تفسیر " در .را دربر بگیرد اقلیت ایجابی حقوقمورد بازتفسیر قرار گرفت طوری که به تدریج  72و ماده  ،کرد تغییر

 نه تنها یکاین ماده  استدالل کرد که سازمان ملل متحد کمیته حقوق بشر ،منتشر شد 9111در که  "72ماده عمومی 

 اتخاذ نیاز به همچنین ممکن استبلکه  تحمیل می کند،را  آزادی های مدنی در حمایت از عدم تبعیض وظیفه

 .دربر بگیرد را شانخود فرهنگ از برخورداریبه کار بردن این حق جهت  و ساختن توانابرای  "اقدامات ایجابی"

، به اقلیتهای ملی بیانیه حقوق افراد متعلق"هنگامی که  9117در  عمومی سازمان ملل متحد ایده توسط مجمع این

  تایید قرار گرفت.تصویب شد دوباره مورد  "و زبانیقومی، مذهبی 

مسیر  یکبه طور کلی  : متحد هستیم در سازمان ملل جداگانه در دو مسیر شاهد پیشرفت هایی به طور خالصه ،

"خود فرهنگ از برخورداریحق "، در درجه اول بر اساس "اقلیت ها"برای 
 یک مسیر جداگانهو  ،وجود دارد 25

پذیرش  ،هر دو مسیر در، با وجود این .گره خورده است داخلی تعیین سرنوشت حقبه که ، "بومی انمردم"برای 

ویژه ماده هایی در مورد خواسته ها و آرزوهای گروه های  دارد، به[ وجود فزاینده ای از نیاز به ماده های ]قانونی

 .فرهنگی-قومی

شاهد  ، در طی همان دوره زمانیهمچنین ما .نشدمحدود  به سازمان ملل حقوق اقلیت ها پذیرش فزایندهاین 

 مهاجر ضد واکنش با یک بخش عمده اروپا امروزه .هستیمدر اروپا  به ویژه منطقه ای در سطح یمهم پیشرفت های
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 26پسند-بین المللی اقلیت هنجارهای برای توسعه مساعد محیط یک و بنابراین ممکن است مانند ،مواجه شده است

که به طور سنتی در یک کشور ساکن  ،"تاریخی های اقلیت" تشخیص دادن ،ییاروپا زمینهاما در  .به نظر نرسد

اروپا برخی از  تاریخی در اقلیت های بندی این دسته. امر معمولی است "مهاجران"یا  "جدیدهای  اقلیت"از  شدند

 های اقلیت" دیگر همانند( در اسکاندیناوی 27سامی ]مردم[ )مانند "بومی انمردم"که به عنوان  یی راگروه ها

بریتانیا در نظر  در ها اسکاتلندی در لهستان، یا هاآلمانی تبار، مانند ای که به مدت طوالنی وجود داشته اند"ملی

-پان هنجارهای رابطه با مهمی  درپیشرفت های تاریخی است که  "اقلیتهای ملی"رابطه با این  در شده اند. گرفته

  رخ داده است. اروپایی

بدون موفقیت مورد  در پارلمان اروپا 9190 لین بار دراو برای حقوق اقلیت برای اقلیت های تاریخی  منشور ایده

ه حقوق اقلیت ها تعهداتشان بدر  ییاروپاقدرتمند  28حکومتی سازمان بین، سه 9110از  اما. بحث قرار گرفت

(OSCE)اروپا  امنیت و همکاری و سازمان ،، اتحادیه اروپاشورای اروپا  :همکاری کرده اند
29. 

 در خود در کپنهاگ سند در را حقوق اقلیت ها رسمی عالمیهای بود که اولین سازمان اروپا سازمان امنیت و همکاری

"اقلیت های ملیکمیساریای عالی "اداره  . همچنیناعالم کرد 9119در  ژنو سند و 9110
و  تاسیس شد، 9111در  30

 (،1111)(، زبان 9111آموزش و پرورش ) در حوزه حقوق اقلیت رابطه با ی را درمهم پیشنهادهاییک سری 

 ،ندالزام آور نیست از نظر قانونیکه  اگر چه، این اسناد .توسعه داد (7001) و رادیو و تلویزیون (9111) مشارکت موثر

راه  به دستیابیبرای  اغلب ایجابی خاص اقلیت اقدامات که تکرار می کنند و آن این یک اصل کلی راآنها   همهاما 

 . مورد نیاز استمنازعه های بین دولت ها و اقلیت های ملی   منصفانه و مسالمت آمیزحل 

 برایمنشور اروپایی " یک شورای اروپا (،OSCEو همکاری اروپا ) سازمان امنیت ی هنجارهابخشی از  اساسبر 

، و 9111در  "از اقلیتهای ملی حفاظت دار چارچوبکنوانسیون "یک  ، و 9117در  "زبان های اقلیت یا منطقه ای

 اعالم کرد 9111به نوبه خود در  اتحادیه اروپا، .را تصویب کرداجرای آن  نظارت بر رایب کمیته مشاوره متعاقبا یک
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بود که ( یکمونیستپسا )به ویژه کشورهای ییکشورها برای "الحاقمعیارهای "یکی از  ها احترام به حقوق اقلیت که

تا چه  که کشور نامزدرا در مورد این  ساالنه ارزیابی مجموعه ای از گزارش و بودند، پیوستن به اتحادیه خواستار

 بنیادین ارزش های به عنوان یکی از و حقوق اقلیت .می کرد، منتشر کرد را رعایت حقوق اقلیت وضوعاتم حد

 لیسبوندر ش ترموفق  پیمان در و ،1119 در  اش قانون اساسی پیش نویس در نا موفق() 2در ماده  اتحادیه اروپا

                                                                                                                          [4].شدذکر  1112

اما برای اشاره به مقیاس باورنکردنی این  ،مشارکت داشته اند در این زمینه یدیگر متعدد بین المللی های  سازمان

 حقوق اقلیت، موضوع جنگ جهانی دوم از بعدسال  چهل حدود برای. شده است بحثتغییرات به اندازه کافی 

سازمان ملل  برنامه های اولویتبه  و کرد ظهور 9190دهه دوباره در  اما بود. غایب در جامعه بین المللی اساسا

ها  پیش نویسو ، مذاکرات مطالعات درسراسیمگی  منجر به که ،رسید 9110 دهه در اوایل اروپااتحادیه  متحد و

   پخش شده است. سراسر جهانسال گذشته در پانزده  در  تبدیل شده و باثبات نهادی به تدریج به ی کهنتایج ،شد

 [1] OSCE, Geneva Report, Chapter II, para. 3 (1991). 

 Fink 2004; Macartney 1934گ، نگاه کنید به جناین سنت بعد از  ی برمرور [ برای1] 

 see Anaya 2004, Thornberryبرای مروری بر پیشرفت ها در ]زمینه[ حقوق اقلیت ها، نگاه کنید به  [9] 

2002. 

 .see Weller 2005; Malloy 2005، نگاه کنید به ر سطح اروپابرای مروری مفید درباره این پیشرفت ها د [9] 

 

 : نظری داللت های

ارزش ها و  بزرگتری از چارچوب باها را  حقوق اقلیت چگونه؟ بدهیمما چگونه می توانیم این تغییرات را توصیح 

خیانت یک  به عنوانرا حقوق اقلیت  جنبش عمومی ترویج ،برخی از منتقدان ؟سازگار کنیم جامعه بین المللی اصول



 استقبال،  31کراوت ین فینکیلآل مانند این منتقدان،مطابق نظر  .می بینند جامعه بین المللی تاسیس آرمان های به

 :جهانشمول گرایی روشنگری را به نفع نسبی گرایی فرهنگی کنار گذاشته است از حقوق اقلیت سازمان ملل متحد

 هر به نمایندگی ازموسس ترویج آرمانهای جهانشمول گرای اروپای روشنگری شد، حاال ، سازمان ملل متحد" 

ها و فرهنگ ها دارای حقوقی هستند که از حقوق و معتقد است که، مردمان، ملت  ،صحبت می کند تعصب قومی

می  کنارانه هستند 'نژادپرست'ارزش های لیبرال اروپا را به این دلیل که  'فرهنگ گرا چند'البی  بشر مهم تر است.

 .(Finkielkraut 1988) .پشتیبانی می کند نسبت به فرهنگ اقلیت 32از شوونیسم کم رقیق، در حالیکه گذارد

 قومی های هویتگفته می شود که  اروپا مطرح شده است، شورای هنجارهای حقوق اقلیت علیه مشابهیانتقادات 

 تحمیل می کند. نماانسانیت مشترک ازرا باالتر  حق ویژه تفاوت های فرهنگی و ،دبر افرا را

 حقوق اقلیت که ]در این مورد[ شفاف هستند شورای اروپا سازمان ملل متحد و ی، هر دوبا وجود اینکه، در واقع

یچ کدام ه بیان می کند که حقوق اقلیتمورد  سازمان ملل متحد در اعالمیه .شود "حقوق بشراز  مهم تر"نمی تواند 

به رسمیت شناخته شده  از حقوق بشر همه افراد برخورداری نباید" اعالمیه شناخته شده دربه رسمیت حقوق  از

 نیا که دیگو یم اروپا یشورا ونیکنوانس چهارچوب مشابه، طور به ."را خدشه دار کند و آزادی های اساسی جهانی

 در واقع، هر .باشدمطابقت داشته  موافق بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس با کهتفسیر شود به نحوی  دیبا ونیکنوانس

 انو مردم اقلیتحقوق  – به همین نکته می انجامد وضوعاتدر مورد این م یکنوانسیونهر  بین المللی و اعالمیه

    .قابل اعمال است در محدوده آن و استبزرگتر  چارچوب حقوق بشر از بخش جدایی ناپذیریک   بومی

هر  ، ودارند تیکیلیبرال دموکرا سرشت اساسا حقوق اقلیت ها در حال ظهور بین المللی هنجارهای ،به طور خالصه

، از این منظر .می شوند و محدود هدایت برابری فردیو آزادی  حقوق بشر، به اصول بنیادی تعهد توسط ی آنهادو

"شهروند سازی" یک فرایند می تواند به عنوانحقوق اقلیت ها 
، از لحاظ تاریخی " .فهم شود لیبرال دموکراتیک  33

و فتح  فاتح از جمله روابط - و غیر دموکراتیک غیر لیبرال روابط دامنه ای از مذهبی توسط فرهنگی و -قومیتنوع 

متمدن ؛ مرتد ارتدوکس و؛ و منحرف عادی؛ نشان دونب و شده نژادی؛ و بومی مهاجر؛ استعمارگر و مستعمره ،شده
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بوده است این  دموکراسی های لیبرال همه وظیفه .مشخص شده است؛ ارباب و برده؛ و دشمن متحد ؛عقب افتاده و

 عمودی بین رابطه هم از نظر، تبدیل کنند لیبرال دموکرات شهروندی به روابطرا  غیرمدنی روابط فهرستکه این 

  گروه های مختلف. میان اعضای افقی و هم روابط و دولت، اعضای اقلیت

 تحمیل یک سازی شهروند این فراینددر  مشارکت بهترین راه برای تنها یا که این فرض مرسوم بود ،در گذشته

حقوق  های حال ظهور و مدل رد های اما نظریه است.همه افراد  در مورد شهروندی ازیافته ایز تممغیر الگوی واحد

 خواسته های ،درستیبه طرز اجتناب ناپذیر و به تاریخ پیچیده این از این فرض شروع می شود که اقلیت ها 

خواسته سرکوب این  کلید دستیابی به شهروندسازی .گروهی متمایزیافته را ایجاد می کندسیاسی  -گروههای قومی

دموکراتیک  و مسئولیت پذیری، آزادی های مدنی زبان حقوق بشر طریقاز  جای آن باید بلکه به، متمایز نیست های

  حقوق اقلیت و ت که هنجارهای بین المللیاس این دقیقا همان چیزی . وآنها را پاالیش و چهارچوب دار کرد

  (Kymlicka 2007).آن هستند انجامدر پی  بومی]مردمان[ 

 :برنامه های عملی

 .بوده استچگونه  در عمل حقوق اقلیتکاربرد این است که  مهم ترسوال  شاید، که باشد هر چه بنیان های نظری

درگیری کردن  خنثی در جهت آیا آنها ؟کرده استدموکراتیک کمک  شهروندی به تقویت روابط آنها آیا در واقع

 ؟ کرده اندعمل  انهجدایی طلب احساسات یا برای کاهش خشونت آمیز، های قومی

 با این حال،هستند.  هنوز هم نسبتا جدید این هنجارهاکه  بخشی به این دلیل ،پاسخ به این سوال دشوار است

مربوط به  یلاو .مواجه است حل نشدهمشکل دار و چالش های  تعدادی ازبا  این هنجارها کهمشخص شده است 

 موازی دو مسیر طول در چارچوب سازمان ملل اشاره شد، همانطور که قبال .است ها حقوق اقلیت یدسته بندی ها

 و یک مسیر و تعیین سرنوشت داخلی، خودمختاری از حق حمایت برای مردمان بومی، یک مسیر :عمل می کند

در موضوعات پیچیده، مردمان ) .است "شاز فرهنگ فرد برخورداریحق " مبتنی برکه ، به طور کلی ها برای اقلیت

که دوی حقوق اقلیت ها و حقوق ویژه،  هر برای گرفته اند، و بنابراین یبندی اقلیت ها جابومی در دسته 



، همه مردمان بومی به عبارت دیگر تحق دریافت هر دو حق شده اند.، نامزد شده و مسمخصوص مردمان بومی است

 (بومی داشتند.زیرمجموعه اقلیت ها قرار گرفتند، اما همه اقلیت ها واجد شرایطی نشدند که مردمان 

این  کهوجود دارد  مردمان بومی اقلیت ها و بین سه تفاوت اساسی سازمان ملل متحد،رسمی  به گفته مقامات 

نهادی  همگراییبه دنبال  اقلیت ( در حالی کهالف :می کندتوجیه  داده و آنرا را توضیح موازی موجود حقوقسیستم 

حقوق  به دنبال ها اقلیت در حالی کهب(  ؛نهادی هستند جدایی درجه ای از به دنبال حفظ بومی انهستند مردم

 عدم تبعیض در پی ها اقلیت در حالی کهج(  ؛هستندجمعی  به دنبال اعمال حقوقبومی  انمردم ،هستند فردی

  (Eide and Daes 2000) .هستند حاکمیتی-خود به دنبالبومی  ان، مردمهستند

به طور بحث برانگیزی برای  اما ،است بیان شده حسن است که ساده اگر چه دارای این مسیریو د رویکرد این

به طور  سازمان ملل متحدیکرد رو بومی، انمردم در رابطه باناکافی است.  واقعی جهاندر  تنوع قومی چالش های

قدرت که به لحاظ تاریخی زیردست بوده اند  گروه های که به ،به عنوان امری سودمند تلقی شده است گسترده ای

به  سازمان ملل متحد .ترویج می دهدبومی  انمردم اکمیتیو خود ح مشارکت موثر برایرا بهترین شیوه ، و بخشیده

 فعاالن اجتماعی، از پر جنب و جوش یک شبکه خدمت کرده است که شامل فراملی یک شبکه کنترلمرکز  عنوان

به طرز موفقیت آمیزی  که بوده سیاست گذاران و ،دوستانهبنیادهای انسان ، ، دانشگاهیان 34سازمان های غیر دولتی

و  کردن تشویق در این شبکه .، منتشر کرده اندایده ها و استانداردهایی را که در اعالمیه حقوق بومی ها وجود دارد

  [9].موثر بوده استعمال  در امریکا التین بومی انمردم بسیج مشروعیت بخشیدن به

 در مورد این سازمان 0991اعالمیه  حتی. کمتر موفق بوده است به اقلیت ها، ملل متحد سازمان رویکرد در مقابل،

 چند کشور که بومی، ان[مردم]حقوق  در 1112 اعالمیه )بر خالف توسط مجمع عمومی به اتفاق آرا حقوق اقلیت

اقلیت ها  از طرفبه ندرت  ، وآن تقریبا همان تاثیر عمومی را نداشته است به تصویب رسید، (کردند مخالفبا آن 

در مواجهه با رویکرد سازمان ملل متحد در مورد اقلیت  مشکالت متعددی .به آن استناد شده است جهان در سراسر

همه  "، مذهبی و زبانیملیقومی، اقلیت های  " کهاست  فرض اساسی  این مرکزی مشکل یک ، اماها وجود دارد
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و ) جا داد.  "خود فرهنگ از برخورداری حق" از طریق آنها را می توان همهو این که  ،شوند جمع با هم می توانند

مردمان  های همان آرمان، برخی از اقلیت ها در واقع،  (.حاکمیتی-خودمختاری و خود حقوق مربوط بهنه از طریق 

ترین  طوالنیو  برخی از شناخته شده ترین در واقعیت نیز .حاکمیتی را دارند-خودمختاری و خود برای بومی

 به جای توسط سازمان ملل متحد را دربر می گیرد که گروههایی در سراسر جهان برای خودمختاری مبارزات

آلبانی ، ها ، چچنکاتاالن ها ،ها اسکاتلندی گروه هایی مانند -شده اند  در نظر گرفته اقلیت به عنوان بومی انمردم

در اوایل دهه  منازعات قومی در واقع، دقیقا افزایش صعودی .ها تامیل و، تبتیها، ها کشمیری، کردها، های کوزوو

باعث شد  ]این مسئله[ به دنبال خودمختاری بودند که 35به خاطر این بود که اقلیت های ملی گرای زیر دولتی 0991

در  اقلیت ها یه حقوقمول بندی کند، که نتیجه آن اعالمفرو "اقلیت ها"استانداردهایی را در رابطه با  تا سازمان ملل

برای چگونگی رفتار با خواسته  ]درست[ راهنمایی از  ، هنوزسازمان ملل متحد استانداردهای ،و در نتیجه بود. 0991

)برخالف  با این فرض که اقلیت ها در واقع این استاندارد، دفاصله زیادی دار های این نوع اقلیت برای خودمختاری

 .آنها را نادیده می گیردفقط به همگرایی و عدم تبعیض عالقه مند هستند،  مردمان بومی(

که  هنجارها و به منظور توسعه، "ها اقلیت" مبنی بر دسته بندی فرعی تا حدی پیشنهادهایی برای اصالح این مشکل

انگیزه  یکی ازدر واقع،  این  به پیگیری خودمختاری تمایل دارند، مطرح شده است. که را اقلیت ها انواع خاصی از

 "ملی اقلیت" به طور خاص برای است که هنجارهایی کردن فرموله جهت سازمان های اروپایی تالش های اساسی

 که کردنداستدالل  افراد زیادی ،0991 دهه در اوایل هنجارهای اروپایی درباره اولیه مناظره های. در می شوند اعمال

 ،ه اند]در جایی[ ساکن بود "تاریخی" که به مدت طوالنی هایی اقلیت در موردتنها  باید "ملی های اقلیت"اصطالح 

که حق شناخته شوند  تبه رسمیاقلیت هایی به عنوان  باید، "سرزمینی" و یا "قدیمی" اقلیت های و این که این

 را دارند.ادعای مشروع برای برخورداری از بعضی از اشکال خودمختاری 

 - فروپاشی کمونیسم پس از اقلیت حقوقاروپایی در مورد  یک سازمان بیانیه ای که توسط اولین به عنوان مثال،

 عمل عنوان یکخودمختاری منطقه ای را به  صریحاکه   - 36کپنهاگ سازمان امنیت و همکاری0991 اعالمیه
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مجمع شورای  0110 نامه در توصیه، 0999خودمختاری منطقه ای در  قوی تر یهحتی یک تایید .تایید کرد مطلوب

  را دربر می گیرد که اظهار می دارد؛ (00)ماده  عبارتیک  آن .به وجود آمدپارلمانی اروپا 

 مناسب محلیخودمختار یا مقامات  دسترسی به حقملی  اقلیت افراد متعلق به هستند، که آنها در اکثریت در مناطقی

که این وضعیت خاص، موقعیت منطقه ای و تاریخی ویژه ، را خواهند داشت 37ویژهوضعیت  داشتن یا یک ،خود

 ]آنها[ را که با قوانین داخلی دولت سازگار باشد، مطابقت می دهد.

برای جمهوری های  در تصمیم این کمیسیون بود که 0990یم کمیسیون اروپایی در متص ،دقیق این ایده یک بیان

برای مناطقی که در آن اقلیت های ملی از یک اکثریت  "وضعیت ویژه"بودند،  استقالل یوگسالوی که به دنبال

 به عنوان نمونه مورد نظر قرار گرفت. 38تیلور جنوبی در بخشی، نمونه .، درخواست شدمحلی برخوردار بودند

تنها  نه حق خودمختاری کهنشانه ها وجود داشتند ، برخی 0991 دهه در اوایل برای دوره کوتاهی ،به طور خالصه

اقلیت  یعنی، - ودرسمیت شناخته ش باید به اقلیت یک نوع خاص از حداقل برایهمچنین، ، بلکه بومی انمردم برای

 اوج حمایت از 0110 نامه توصیه ،در عمل از آب درآمدکه  یورهمانط با این حال، .تاریخی "ملی"های 

حرکت مشخص در جهت یک  ،از آن به بعد .را منعکس می کنداروپایی  سازمان های خودمختاری منطقه ای در

مجمع  ، توصیه0110کنوانسیون چهارچوب، تنها دو سال بعد از توصیه نامه  .فاصله گرفتن از آن وجود داشته است

به  خودمختاری منطقه ای نه تنها رد کرد، و از هر گونه ارجاعی به خودمختاری منطقه ای اجتناب کرد.اروپایی را 

 .نیز از آن یاد نشدعمل توصیه شده  عنوان یکبه آن بلکه حتی ، نشدبه رسمیت شناخته  "حق" عنوان یک

مجموعه توصیه نامه های ، ، همانندبعدی یا توصیه نامه سازمان های اروپایی بیانیهدر هیچ  نه خودمختاری منطقه ای

ن یانوقدر  ند، و نهبه تصویب رسید 0999تا 0991 در  سازمان امنیت و همکاری توسطکه  سلو و لوندالهه، ا

اقلیت های  مقرر کرده است که از طریق قانون اروپا دموکراسی و کمیسیون .شدنظاهر  ،اتحادیه اروپا اساسی جدید

خودمختاری از مناظره  ی، ایده هااغراضبه خاطر همه این اهداف و  ندارند.را تعیین سرنوشت  داخلی حقوق ملی

  استانداردهای اروپایی حقوق اقلیت ناپدید شد.
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 رسمیت شناختن هبرابر بدر  عظیمی مقاومت .وجود دارد خودمختاری]موضوع[  دالیل برای دور شدن ازتعدادی 

 کمونیستی-پسا کشورهای در حتی بیشتر و تاسیس شده  در غربدموکراسی های  یدوهر  در حق خودمختاری

 از آن عضیب ، اماداشتها  اقلیت تعصب علیه ریشه در مقاومت ها از این عضیب وجود داشت. اروپاشرق و مرکز 

 هنوز آنهای که مرزها مخصوصا، رژیم های خودمختار بود باره اثرات بالقوه بی ثبات کنندهدر مشروع ترسمبتنی بر 

 .دموکرات به خوبی تثبیت نشده بودند-مورد مشاجره بودند، و نهادهای لیبرال

 مواردی که نشان دادنبرای  مشخصی راهنمای گونه دیگر هیچ اروپایی هنجارهای که به هر حال این استنتیجه  

یک نسخه  اساسا اروپایی این هنجارهای ،در عوض .نمی کندخودمختاری هستند را فراهم  به دنبال های ملیاقلیت 

 "خود از فرهنگ برخورداری  حق" 12ماده  بر اساسکه  ،هستند به اقلیت ها سازمان ملل متحد از رویکرد روزآمد

، بر خالف ملیاقلیت های  فرض می کنند که ، به طور ضمنیییاروپا یهنجارهاهمانند سازمان ملل متحد، . است

. حاکمیتی عالقه مند هستند-بیشتر از خودمختاری و خود همگراییعدم تبعیض و  در درجه اول به، مردمان بومی

در نتیجه مهاجرت شکل گرفته اند صادق که  جدید به ویژه اقلیت های اقلیت ها، بسیاری ازدر مورد  این در واقع

در مورد اقلیت  ااما ]این موضوع[ اساس .بعضی از اقلیت هایی قدیمی تر و پراکنده تر و کوچکتر، همچنین است

و غالبا به دنبال خودمختاری، اگر نه حتی جدایی، هستند، درست  39که به لحاظ جغرافیایی متمرکز هستندهای ملی 

-پسا در اروپا انهجدایی طلب و مبارزات خشونت آمیز منازعات در قلب مهم ترینها  اقلیت ایندقیقا  و البته نیست.

در مورد  سازمان ملل متحد هنجارهای، نه بر طبق این موضع .ی، و در واقع در سراسر جهان، بوده اندکمونیست

فراهم این موارد  شناسایی کردنبرای بیشتری را ی راهنمای حقوق اقلیت استانداردهای اروپایی و نه حقوق اقلیت ها

را  مواردی وجود داشت که در وهله اول عالقه به فرموله کردن استانداردهای بین المللی حتیاگر چه  ،کرده اند

 تحریک کرد.

در حین  دیده  شود. کار ناتمام به عنوان یک و شایسته به عنوان یک موفقیت باید حقوق اقلیت پروژه در این معنا،

میزان عمق  .شده استدر هم آمیخته  حالتین بهتر در ،در این زمینه برای پیشرفت های بیشتر هاییچشم انداز حال
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 هر ، در حالیکهای در سطح منطقهتعهد به حقوق اقلیت ها به طور قابل مالحظه ای در سراسر جهان متغیر است. 

 ،بومی ها و اقلیت ها مباحثه کرده اندحقوق بر سر  ر جدیوبه ط سازمان کشورهای آمریکایی و شورای اروپا یدو

 40آسه آن اتحادیه عرب و یا اتحادیه آفریقا، مانند ،منطقه ای دیگر سازمان های تا حد زیادی توسط موضوعاین 

یک  به عنوان ،خاورمیانهو  در آسیا، آفریقا پسااستعماری در بسیاری از کشورها در واقع، آن .است نادیده گرفته شده

، که به مثابه ه استماند 'شده امنیتی'در حالت  به شدت اقلیت-دولت سائلکه در آن مجایی  ،می ماندباقی  تابو

 یا حتی حقوق بشر مربوط به وضوعاتم به عنواناینکه و نه  با آن برخورد می شود دولت مسائل مربوط به امنیت

 که دیده می شوند خیانت ستون پنجم به عنوانبه طور بالقوه  اقلیت ها جایی که. آزاد و آشکار بحث دموکراتیک

 -استعماری صادق است-همچنانکه در بیشتر جهان پسا -، همکاری کنندکشورهای دشمن همسایه ممکن است با

  .می باشد تاریک برای حقوق اقلیت ها هاچشم انداز

متغیر تلف گروه نیز انواع مخ، بلکه همچنین بر حسب متغیر است، اطقمن بر حسب نه تنها حقوق اقلیتحمایت از 

، وجود دارد بومی انمردمبرای خواسته های پشتیبانی بین المللی  از یسطح قابل توجه که یکدر حالی .است

وجود مهاجران و پناهندگان  حقوق برایحتی کمتر  ، واقلیت های ملی خواسته های برای یبسیار کمترحمایت 

بیشتر  حقوقبه  بومی انمردم که دوره انهم بین المللی در افت حمایترو به  با یک وضعیت که مسلما، داشته است

قربانی به عنوان  در سطح وسیعی بومی مانمرد در حالی که .، مواجه شدبه دست آورده اند راو به رسمیت شناختن 

اغلب به  اقلیت ها انواع دیگر ،تلقی شده اند، ندارند بزرگتر دولت هیچ تهدیدی برای ضعیف و بی گناه که های

که  ناالیق و مطلوبنابیگانگانی  عنوانبه  و یااقلیت های ملی( برای برهم زدن کشور ) خطرناک یک تهدید عنوان

 .تلقی شده اندمهاجران( د )نتعلق ندارآنها[  کشور ]به

که در نتیجه یک لحاف چهل تکه بسیار ناهمسانی از هنجارهای بین المللی در مورد حقوق اقلیت ها وجود دارد 

 مهم روشن و یک ادعای ،استانداردهای بین المللی این، توسعه از یک طرف .دشوار است ارزیابی آن در دراز مدت

 که بلند مدتی نگرش .را نشان می دهد اقلیت-روابط دولت و نظارت بر در تنظیم جامعه بین المللی از نقش مشروع
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موجب عالقه اقلیت  ، و اینکه با قاطعیت انکار شده است استداخلی  یک نگرانی صرفا اقلیتها رفتار با]بر طبق آن[ 

اغلب از هر دو  استانداردهای موجود، دیگر طرفاز  .جدید شده است بین المللی و رویت مشروعیتیک  ها به

 انهجدایی طلب تحرکو  خشونت قومی کاهش جهت شانمورد نظر اهداف دستیابی بهبرای  جنبه محتوایی و نظارتی

 0991 دهه از اوایل حقوق اقلیتها در مورد پروژه هیجانو  خوش بینی اولیه بیشتر، در نتیجه .هستندخیلی ضعیف 

 است. شخصنام آینده حوالتت ها برایچشم انداز ، وکمرنگ شده

 

 ;Brysk 2000برای تاثیر هنجارهای بین المللی حقوق ]مردمان[ بومی در آمریکای التین، نگاه کنید به  [1]

Yashar 2006. 
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