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چکیده
مفهوم قدرت ملی بعد از پیدایش و شکلگیری دولتهای ملی از اروپا به سایر نقاط گسترش یافت و اکنون دستیابی
به آن برای همة کشورها ،مهمترین سازوکار تحقق منافع و اهداف ملی محسوب میشود .قدرت ملی با منشأ و
مبادی گوناگون نظامی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه ،جغرافیایی و ...در یک کارکرد جمعی حاصل میشود،
درحالیکه عوامل مختلفی دولتها را در حصول و تحقق آن مرتب با تهدید روبهرو میسازد .درنتیجه ،گسترش
کشمکشهای قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بینالملل ،وجود قومیتها و بهتبع آن تصور تضعیف قدرت
ملی به فرضیهای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و چالش حاکمیت سیاسی تبدیل شده است .در همین راستا،
«ترکیب ملت»« ،کمیت اقلیت» و «مشارکت سیاسی مردم (اقلیت)» از نظر اینکه نشاندهندة میزان همگونی یا
ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت سیاسی مردم جامعه در مشروعیتبخشیدن به نظام حاکم است ،همواره
بهعنوان عاملی قدرتآفرین مدنظر دولتهاست .براساس استدالل پژوهش حاضر ،روابط متقابل گروههای اقلیت
(قومی ،مذهبی و )...و حاکمیت کشورها بر افزایش یا کاهش قدرت ملی نقشی مؤثر دارد .روش این تحقیق
توصیفی -تحلیلی است و نتایج آن نشان میدهد تلفیقی از خواست اقلیتها ،ضعف حاکمیت ملی و همچنین
حمایتهای عوامل خارجی ممکن است نقش اقلیتها را در کاهش قدرت ملی کشورها افزایش دهد.
واژههای کلیدی :اقلیتهای فضایی ،ترکیب ملت ،قدرت ملی ،کمیت اقلیت ،مشارکت سیاسی.

* نویسندة مسئول09123130245 :

Email: Mahmoodvasegh@ut.ac.ir
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مقدمه
قدرت در جهان سیاست بهگونهای اهمیت دارد که برخی مانند ولفرز 1آن را به «نقش پول» در روابط اقتصادی تشبیه
میکنند و معتقدند قدرت همان کاری را در سیاست بینالملل میکند که پول در اقتصاد جهانی انجام میدهد (سیفزاده،
 .)170 :1379بهعبارت دقیقتر ،امروزه مبارزة کشورها یا برای کسب قدرت است یا حفظ قدرت یا نمایش قدرت (عالم،
 .)188 :1376برایناساس ،قدرت واحدهای سیاسی در روابط بینالملل اهمیت دارد که با عنوان قدرت ملی از طریق
افزایش وزن ژئوپلیتیکی ،توان چانهزنی کشورها را در مناسبات منطقهای و جهانی افزایش میدهد و بهاینترتیب امنیت
ملی را تأمین میکند .یکی از مسائل اصلی و چالشبرانگیز ژئوپلیتیکی برای کشورها در نظام بینالملل ،وجود تعارضات و
عدم انطباق نظری و واقعی مفهوم دولت ملی است .تنوع قومی ،زبانی ،نژادی و فرهنگی ساختار جمعیتی دولتها
(اقلیتها) ،آنها را در ایجاد یک هویت ملی منسجم با مشکل مواجه ساخته است که روند تغییر مکرر نقشة سیاسی
جهان و بهوجودآمدن کشورهای جدید گواهی بر آن است .دولتها و کشورهایی که ملت بسیط و یکپارچه یا تکقومی
دارند ،از انسجام ملی بهعنوان عامل قدرتآفرین برخوردارند (حافظنیا .)283 :1385 ،در مقابل ،حضور ملیتهای گوناگون
در یک کشور نیروی گریز از مرکزی است که درصورت عدم توجه کافی به حقوق اقلیتها ،اساس هویت و امنیت ملی
نیز به خطر میافتد (کریمیپور .)25 :1379 ،فرایند جهانیشدن نیز در ابعاد اقتصادی ،اطالعاتی و حتی سیاسی ،مرزهای
ملی را با تهدیداتی مواجه ساخته و سبب آزادشدن نیروهای پایین به باال شده است .این نیروها با طرح تقاضاهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی جدید ،دولتهای ملی را با مشکالت عدیدهای مواجه ساختهاند (قیصری .)398 :1382 ،این موضوع
به نوبة خود در کارکردها و وظایف سنتی دولتهای ملی بهمنظور ایجاد همبستگی و تمامیت ارضی کشور تغییراتی را
پدید آورده است .براساس تجربههای تاریخی و فرایندهای جهانی ،حمایت از اقلیتها جزئی از دیپلماسی اروپایی و
آمریکایی در قرن بیستم بوده و اکنون مداخلة قدرتهای خارجی در امور کشورها ،بهویژه در جهان سوم به اقلیتسازی و
ایجاد زمینة چالش و درگیری اقلیتهای فضایی با دولتها منجر شده است (بزارسالن .)17 -16 :1376 ،همچنین،
بیدارشدن هویتهای داخلی و در تعارض قرارگرفتن این هویت با هویت کالنتر ملی ،فشار سیاسی را بر دولتها افزایش
میدهد .به اعتقاد جاسپر بیرو 2امروزه حوادث و بحرانهای ناشی از خواست اقلیتها و گروههای قومی چنان رواج یافته
است که میتوان پیشبینی کرد سدة بیستویکم ،سدة رستاخیز اقوام باشد (بیرو .)15 :1377 ،پس با توجه به نقش
ترکیب و ناهمگونی جمعیت در قدرت دولتها ،باید این چالش را مسئلهای مهم درنظر گرفت و بررسی کرد :اقلیتهای
فضایی -با توجه به شاخصهای کمی و ترکیب جمعیت -مشارکت سیاسی مردم -چه نقشی در کاهش یا افزایش قدرت
ملی دارند؟ اقلیتهای فضایی برای مطالبات خود چه روندی را دنبال میکنند؟ نقش عوامل خارجی در انفعال اقلیتهای
فضایی چیست؟ راهکارهای کاهش فشار اقلیتهای فضایی بر دولتها چیست؟ نقش دولتهای ملی در زمینة مدیریت و
ساماندهی اقلیتهای فضایی چیست؟ در این راستا ،این فرضیه مطرح میشود :تنوع و تکثر قومی (اقلیتها) نقشی مؤثر
در کاهش قدرت ملی کشورها دارد.

مبانی نظری
الف) مفاهیم اساسی تحقیق
 .1مفهوم اقلیت

برخی از پژوهشگران ،شناسایی و دانش اقلیتها را اُلیگولوژی نامیدهاند .کلمة  oligoدارای ریشة یونانی و بهمعنی «تعداد
1. Wolfers
2. Jasper biro
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کم» است (کارتاتینی .)200 :1365 ،از نظر کاوپوتورتی ،اقلیت عبارت است از« :گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و
از نظر تعداد ،کمتر از بقیة جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعة آن کشور هستند ،ویژگیهای متفاوت
قومی ،مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ،
آداب و رسوم ،مذهب یا زبان خود هستند» (ترنبری .)12 -11 :1379 ،دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در  31ژوئیة
سال  1930اقلیت را «اجتماعی از افراد ساکن یک کشور و یا سرزمینی معین که دارای نژاد ،مذهب ،زبان و آداب ویژة
خود هستند» دانست (صالحی امیری .)30 :1388 ،از دیدگاه فلسفة سیاسی ،اقلیت برحسب تعریف و طبیعت خود ،گروهی
زیر سلطه است و اگر گروه مسلط و حاکم وجود نداشته باشد ،اقلیتی نیز در میان نخواهد بود (خوبروی پاک .)2 :1380 ،از
دیدگاه جغرافیای سیاسی ،اقلیت بهمعنی گروهی از انسانهاست که با داشتن صفات مشترک ویژه در ابعاد دینی ،مذهبی،
قومی ،زبانی و فرهنگی ،از بیشتر انسانهای پیرامون متمایز میشود و دربرابر آنها هویت و موجودیت پیدا میکند
(حافظنیا .)149 :1381 ،از دیدگاه علوم سیاسی ،وجود اقلیت یکی از شرایط دموکراسی است و هیچ دموکراسیای نیست
که در آن اقلیت وجود نداشته باشد .ارزش هر دموکراسی برحسب نقشی است که اقلیت در آن ایفا میکند .بهاینترتیب،
بهرسمیتشناختن اقلیت در نهادهای سیاسی و تضمینهای قانونی که اقلیت در جامعه از آن استفاده میکند ،از شرایط
ماندگاری و استحکام رژیمهای دموکراتیک است (خوبروی پاک.)64 :1380 ،
به اعتقاد لوئیس ویرث ،1جامعهشناس آمریکایی ( ،)347 :1323هر گروهی که در جامعهای زندگی میکند و بهدلیل
مشخصات فیزیکی یا فرهنگی ویژة خود با رفتاری نامتناسب و متفاوت نسبت به افراد دیگر آن جامعه مواجه میشود و
درنتیجه خود را موضوع یک تبعیض جمعی میداند ،اقلیت بهحساب میآید .اقلیت از دیدگاه جامعهشناسی مفهومی
اجتماعی است نه شمارشی و به اقلیتها فقط از نظر وجود قوانین و مقررات توجه نمیشود ،بلکه بیشتر به وضع و موقعیت
آنها در جامعه توجه میشود .در این رهیافت ،تمام گروههایی که استثنا بر اصل هستند ،هرچند در اکثریت عددی باشند،
اقلیت محسوب میشوند .در منابع گوناگون ،اقلیت به چند دسته تقسیم شده است که شامل اقلیتهای زبانی ،قومی،
مذهبی ،ملی ،تاریخی ،کثرتگرا ،جداییخواه و خوارانگاشته میشود .با توجه به تعاریف و تقسیمبندیهای صورتگرفته،
در این تحقیق تأثیر گسترش فضایی جغرافیایی اقلیتها بر قدرت ملی بررسی میشود و درکل به دو صورت در قالب یک
واحد کلی مانند کشور ،شهر یا جامعه درمورد آن بحث میشود.
 .1.1اقلیت پراکنده (اجتماعی)

منظور از اقلیتهای پراکنده داخل یک کشور گروههایی است که دارای پویایی اجتماعی -فرهنگی هستند ،اما در
سرزمینی ویژه ریشه ندارند یا در سرزمینی ویژه بهگونهای ثابت مستقر نیستند .شبکة هویت فرهنگی آنان میان افرادی
برقرار میشود که با یکدیگر روابط ویژة اجتماعی -فرهنگی و معنوی دارند .پیوند میان افراد این گروه برحسب شرایط
برقراری شبکة ارتباط ،روش نقل و انتقال فکری ،نگهداری آیینهای جمعی و روشهای انتقال ارزشهای جمعی تفاوت
دارد .اینگونه اقلیتها تفاوت فرهنگی خود را بیادعای مرز و بوم بیان میکنند و ادارة گسترش و تداوم زندگی جمعی
خود را جدا از هرگونه تقسیمبندی اداری داخل یک کشور بر عهده دارند (خوبروی پاک.)70 :1380 ،
 .2.1اقلیت متمرکز (فضایی)

ژرژ پیر اقلیتی را متمرکز (فضایی) میداند که همزمان با برخورداری از صفات ویژة خود ،فضای جغرافیایی یا زیستگاه
اختصاصی و مجزا از سایر نقاط سرزمین و زیستگاه اکثریت دارند و به عبارتی ،سرزمین مادری و زیستگاه آنها در بستر
1. Louis Wirth
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تاریخ به آنها تعلق داشته است ،اما امروز در حاشیه یا داخل کشور یا دولت قرار گرفتهاند .البته این اقلیتها زمانیکه در
طول مرز کشورها قرار بگیرند و دنبالة خارجی داشته باشند ،تأثیرگذاری بیشتری دارند .اینگونه اقلیتها درصورت
برخورداری از وزن ژئوپلیتیکی باال یا نزدیک به اکثریت -بهنحویکه خودآگاهی درونی را تقویت کند -به شکلگیری
احساس خودمختاری یا آرمان سیاسی استقالل و تشکیل دولت ویژه منجر میشوند (پی یر .)23 -11 :1374 ،صرفنظر
از نوع گسترش جغرافیایی اقلیتها در فضای کشور ،عوامل متعددی در انفعال و چالشزایی اقلیتها بر قدرت ملی مؤثرند
که عوامل زیر از مهمترین آنهاست:
اول :رابطة حمایت خارجی و انفعال اقلیتها

عامل بینالمللی یکی از عوامل مؤثر در بروز مناقشات قومیتی است .اصوالً انگیزههای مختلفی در پس تعامل نیروهای
بینالمللی و تنشهای قومی نهفته است که معموالً حول سه مقوله تحلیل و بررسی میشود .با توجه به مصنوعیت
مرزبندی ،این امر سبب تقویت نیروهای گریز از مرکز میشود .مصنوعیت مرزبندی یعنی اینکه مرزهای جغرافیایی
کشورها گاهی با مرزهای فرهنگی آن همگن نیست و گاهی موجب مناقشات قومی میشود (قمری .)72 :1383 ،غربیها
اغلب از این پدیدة نوین بهعنوان حربهای برای ناتوانساختن کشورهای شرقی استفاده کردهاند و معموالً قدرتهای غربی
با مطرحکردن حقوق اقلیتها و بهاصطالح لزوم حفظ منافع آنها ،آسیبهای جدی به کشورهای شرقی وارد ساختهاند.
به بیان دیگر ،این مسئله به نقطة ضعف این کشورها بدل شده است (صالحی امیری .)336 :1388 ،در مواقعی،
قدرتهای خارجی با دامنزدن به تنشهای قومی ،از آن بهمنظور امتیازگیری سیاسی بهره میگیرند .در این زمینه ،موارد
زیادی وجود دارد که فرمول مناقشة قومی= نیروهای خارجی  +امتیازگیری سیاسی را تأیید میکند؛ برای مثال ،پس از
فروپاشی شوروی و شکلگیری جمهوری آذربایجان ،اکنون این کشور و مردمش روند ملتسازی را طی میکنند و برای
این کار به بازتعریف خود به منظور احراز هویت ملی و تمایز همسایگان نیاز دارند و در این راستا از طریق تحریف واقعیات
تاریخی در پی ایجاد هویت ملی نوین هستند .آنها با استفاده از جریان پانترکیسم و ایدئولوژی آذربایجانگرایی در
ایران ،سعی در تبلیغ لزوم الحاق دو آذربایجان داشتهاند (احمدی.)298 :1378 ،
دوم :رابطة ضعف دولت مرکزی و انفعال اقلیتها

معموالً فضای درون کشورها یکسان نیست و هر مکانی با مکان دیگر از لحاظ سطح و ماهیت توسعه و فرصت اقتصادی،
طبیعتی ،فرهنگی،تاریخی و از نظر تنوع در سلیقهها و آرمانهای سیاسی جمعیت و نگرش آنها درمورد حکومت و همچنین از
جنبة نابرابریها در میزانی که دولت میتواند ارادة خود(اعمال حاکمیت) را بر قلمرو متبوع خود تحمیل کند ،تفاوت دارد .این
الگوها در طول زمان ثابت نیستند و روابط میان مردم ،مکان و حکومت ،همواره درحال سیالن است (مویر)196 :1379 ،؛ برای
نمونه ،در اتحاد جماهیر شوروی با روند افزایش قدرت حکومت و توسعة قلمرو ،افراد اکثریت سلطهجو به حریم اقلیتهای
پیرامونی نفوذ و مهاجرت کردند و این روند تا بعد از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت ،اما با ضعف دولت مرکزی در سال
 ،1991جمهوریهای این کشور هرچند پذیرای انبوه مهاجران روسی بودند ،پس از مبارزاتی کوتاه برای استقالل -که بسیار
صلحآمیز و در عین حال شدید بود -دوباره بهعنوان کشورهای مستقل روی کار آمدند (همان.)234-233 :
سوم :رابطة خواست اقلیت و انفعال اقلیتها

انفعال و چالش اقلیتهای قومی به میزان و ماهیت خواستهها ،ظرفیت بسیج سیاسی ،ایدئولوژی بسیجگر و فرصتهای
دردسترس آن بستگی دارد .در زمینة ماهیت مطالبات قومی ،گروههای قومی خواستههای متنوعی دارند .البته شدت
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منازعه با ماهیت مطالبات قومی رابطهای تنگاتنگ دارد؛ برای مثال ،درگیری بر سر منابع طبیعی ،قابلچانهزنی و مذاکره
است ،اما مناقشه بر سر ارزشها و نمادهای اساسی قومی و فرهنگی بسیار شدیدتر و اختالفبرانگیزتر از درگیری بر سر
منابع طبیعی و مادی است (کریمی .)94 -93 :1390 ،اگر اقلیت از وزن ژئوپلیتیکی شایانتوجه نسبت به اکثریت پیرامونی
برخوردار باشد ،دچار نوعی احساس خوداتکایی ،جدایی و استقالل سیاسی میشود و مطالبات خود را مانند خودمختاری،
خودگردانی ،حقوق شهروندی برابر و درنهایت استقالل سیاسی مطرح میکند (حافظنیا.)93 :1390 ،
 .2قدرت ملی

قدرت ملی از جمله مفاهیمی است که در اذهان ،اندیشه و عمل ملتها و حکومتها اهمیتی فراوان دارد .قدرت زمانی
جنبة ملی پیدا میکند که در یک جامعه یا ملت به آن نگریسته شود و برآیندی از تواناییهای مادی و معنوی آن ملت
محسوب شود .این مفهوم بعد از پیدایش و شکلگیری دولتهای ملی و از اروپا به سایر نقاط گسترش پیدا کرد .دکتر
حافظنیا قدرت ملی را مفهومی ژئوپلیتیکی تلقی میکند که ویژگی و صفت جمعی برای افراد یک ملت را منعکس میکند
و همزمان بهعنوان صفتی فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی مییابد .قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا
ملت مطرح میشود ،از برآیند تواناییهای آن جامعه ،قدرت عمومی و کلی آن پدیدار میشود (حافظنیا.)251 :1390،
درمورد مفهوم قدرت ملی تعاریف متعددی ارائه شده است که به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 مورهد نفوذ در راه و روش دیگران در راستای اهداف و مقاصد ویژة صاحب قدرت را قدرت ملی تعریف میکند وراههای نفوذ را بحث و اقناع ،پاداش ،تنبیهات و اعمال زور میداند (مورهد و دیگران.)305 :1379 ،
 قدرت ملی بهعنوان مفهومی ژئوپلیتیکی ،صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگیهای کلی یک کشور را منعکسمیکند که برآیند تواناییها و مقدورات آن ملت یا کشور محسوب میشود (حافظنیا و دیگران.)51 :1382 ،
 قدرت ملی عبارت است از تواناییهای مادی و معنوی که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یادولت وجود دارد (کاظمی.)170 :1373 ،
قدرت ملی با توجه به اینکه یکی از مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است ،اهمیتی چشمگیر در اندیشه و عمل
ملتها و دولت ها دارد .عمده تعاریف اندیشمندان جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی درمورد قدرت ملی ،همپوشی داشته و
به هم نزدیک بوده است.

منابع و سرچشمههای قدرت ملی
قدرت ملی منشأ و مبادی گوناگونی دارد که در یک کارکرد جمع ،قدرت ملی را تولید میکنند .عوامل اصلی شکلدهنده
به قدرت ملی کشورها در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،اجتماعی ،علمی و ...قرار دارند .برخی از این
عوامل نقش اساسی و مبنایی دارند و برخی بهطور ثانوی مطرح میشوند .متغیرهای هریک از عوامل مزبور نیز ممکن
است جنبة کمی و کیفی داشته باشند (حافظنیا .)260 :1385 ،با توجه به مدنظربودن قدرت ملی برای جغرافیدانان سیاسی
و ژئوپلیتیک و همچنین متخصصان علوم سیاسی ،روابط بینالملل و استراتژیستها و ارائة فهرست متعدد از عوامل
تأثیرگذار بر قدرت ملی ،بخش عمدهای از این نظریات مشترک است ،ولی مشکل اصلی نبود شاخص مناسب بهمنظور
اندازهگیری جامع قدرت ملی است (روشندل .)70 :1374 ،در بررسی نظریات و الگوهای عمدة مربوط به عوامل
تشکیلدهندة قدرت ملی ،صاحب نظران داخلی و خارجی از جمله مویر ،گیدو فیشر ،ارگانسکی ،گالسنر ،جابلنسکی،
مورگنتا ،سوئل کوهن ،حافظنیا ،سیفزاده ،روشندل ،کاظمی و 28 ...نظریه ارائه دادهاند .نظریات یادشده نشان میدهند
نخست نوعی اشتراک نظر در عوامل مؤثر بر قدرت ملی وجود دارد و دوم ،عوامل هم کمی و هم کیفی هستند که عوامل
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کیفی قابلاندازهگیری نیستند و شاخصی برای آنها بیان نشده است .براساس نظریههای مذکور در زمینة مهمترین
عوامل مؤثر بر قدرت ملی ( 72متغیر در قالب عوامل هشت گانه اقتصادی ،فرهنگی،سیاسی،سرزمینی،علمی فناورانه،
اجتماعی ،نظامی و فرامرزی) ،سه عامل جمعیت و ویژگیهای کمی و کیفی آن؛ کیفیت رهبری ،مدیریت ،کیفیت حکومت
و درنهایت منابع طبیعی ،مواد خام و معادن باالترین درصد فراوانی (تکرار) را دارند (زرقانی .)150 :1389 ،در اینجا ،نقش
عوامل جمعیتی و سیاسی در چارچوب اقلیتهای موجود در یک کشور و تأثیرات آن بر قدرت ملی بررسی میشود.
الف) نقش عوامل جمعیتی در قدرت ملی

جمعیت یکی از عوامل ا فزایندة قدرت ملی کشور است .رابطة بین جمعیت و قدرت یکی از موضوعات مهم مورد توجه
کنشگران و بازیگران سیاسی است .آنها به جمعیت از این منظر نگاه میکنند کمیت و کیفیت آن چه نقش در افزایش
یا کاهش قدرت ملی یا جمعی کشور در یک مکان یا فضای جغرافیایی دارد .به جمعیت انسانی در مکان و فضای
جغرافیایی در ابعاد پنجگانه ،کمیت ،کیفیت ،ترکیبات (ساختار) و الگوی پخش توجه میشود و هریک از این ابعاد ممکن
است در شرایط زمانی و مکانی ویژه ،واجد فرصت و محدودیتهایی باشند که از نظر ژئوپلیتیک معانی متفاوتی دارد
(حافظنیا .)84 :1390 ،در این پژوهش ،منظور از مطالعة جمعیت ،بررسی تأثیر کمیت و ترکیب جمعیت اقلیتها و وزن
ایجادشده از این قابلیت ،دربرابر قدرت ملی کشورهاست.
نخست :بعد کمی جمعیت

بعد کمی جمعیت به طورعمده به تعداد افراد جمعیت مربوط است .جمعیت زیاد در کنار سایر عوامل ،منبع قدرت محسوب
میشود .شاید یکی از دالیل آن نقش سیاسی هر یک نفر جمعیت در تولید قدرت سیاسی در فرایند دموکراتیک باشد.
درنتیجه ،همانطورکه جمعیت زیاد بهعنوان پشتیبان نیروی نظامی و تکیهگاه قدرتمند ارتش ملی در دفاع از خانه و
کاشانه ،تجهیز ارتش و تغذیة آن و بسیج ملت اهمیتی چشمگیر در قالب دولتهای ملی دارد ،میزان جمعیت اقلیتها نیز
نقشی مهم در تحقق خواستههای آنها از دولت ها دارد .به اعتقاد ژرژ پی یر ،یک اقلیت تنها زمانی دربرابر تندباد وقایع
استوار برجای میماند که بتواند موقعیت عددی خود را از نظر شمار جمعیت در مناسبات بیش و کم پایداری که با اکثریت
برقرار میکند ،محفوظ نگاه دارد (پی یر .)13 :1374 ،درواقع ،جمعیت زیاد اعتمادبهنفس در داخل و ترس در خارج را به
همراه دارد (روشندل .)17 :1374 ،پس بیدلیل نیست که امروزه اقلیتها بهمنظور تحقق اهداف خود در تقابل با
دولتهای ملی بهشدت درحال تقویت وزن ژئوپلیتیکی خود از راه افزایش جمعیت هستند.
دوم :بعد ساختاری (ترکیب) جمعیت

ترکیب جمعیت جنبههای مختلف سنی ،جنسی ،شغلی ،مکانی و قومی -مذهبی دارد .البته هدف ما در این پژوهش
ترکیب (قومی -مذهبی) جمعیت است که پدیدهای را در ژئوپلیتیک با عنوان اقلیت شکل داده است .ترکیب جمعیت میان
گروههای قومی ،فرهنگی و زبانی بهلحاظ وجود رقابتهای پیدا و پنهان بین هواداران گروههای قومی اقلیت و اکثریت و
نیز بین اقلیتها و حکومتها و همچنین تأثیرگذاری ساختار قومی ملت بر شکلگیری نظامی سیاسی و الگوی پخش
فضایی قدرت سیاسی ،دارای اهمیت چشمگیر در ژئوپلیتیک است (حافظنیا .)184 :1390 ،در کشورهایی که چند قوم
وجود دارد و اقوام در پهنة کشور بهطور مشخص و متمایز استقرار مییابند ،معموالً فرایندهای رقابت و کشمکش ،تفرقة
ملی و حتی تجزیة کشور رخ میدهد (میرحیدر ،)120 :1381 ،اما کشورهایی که ملت بسیط و یکپارچه یا تکقومی دارند،
از انسجام ملی بهعنوان عامل قدرتآفرین برخوردارند (حافظنیا.)283 :1381 ،
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ب) نقش عوامل سیاسی در قدرت ملی

عوامل سیاسی مؤثر در افزایش قدرت ملی شامل ثبات سیاسی ،کارایی دولت ،شکل دولت ،امنیت داخلی ،رهبری و
مدیریت سیاسی کشور ،رابطه و همبستگی ملت و حکومت و مشارکت سیاسی مردم است .هرکدام از عوامل مطرحشده
درصورت محققنشدن و ناکارایی ،موجب کاهش قدرت ملی کشور میشود .نقش مشارکت سیاسی مردم در قدرت ملی
(موضوع مدنظر در این پژوهش) ،یکی از مؤثرترین مؤلفههای سیاسی در افزایش قدرت ملی کشورهاست؛ زیرا حجم
مشارکت سیاسی مردم در امور سیاسی ،میزان مشروعیت سیاسی دولت و حکومت را نشان میدهد .باالبودن میزان
مشارکت سیاسی در جامعه و امکان حضور افراد از هر گروه قومی و فرهنگی و دخالت آنها در سرنوشت خود ،به تقویت
یکپارچگی ملی و انسجام سیاسی و تشکیل یک جامعه پویا و متکثر سیاسی کمک میکند و به تعامل بین نخبگان
سیاسی و مردم منجر میشود (مجتهدزاده .)65 :1381 ،هانتینگتن و نلسون مهمترین عامل توسعة سیاسی را مشارکت
سیاسی دانستهاند .هانتینگتن معتقد است در فرایند توسعة سیاسی تقاضاهای جدید بهصورت مشارکت و ایفای نقشهای
جدیدتر ظهور میکند؛ بنابراین ،نظام سیاسی باید ظرفیت و توانایی الزم را برای تغییر وضعیت از طریق مشارکتدادن
هرچه بیشتر مردم داشته باشد .در غیر اینصورت ،نظام با بیثباتی ،هرجومرج ،اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه میشود
و ممکن است پاسخ جامعه به این نابسامانیها ،بهشکل انقالب تجلی کند (علیخانی.)57 :1377 ،

مشارکت سیاسی مردم
مفهوم مشارکت سیاسی ،درگیری فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی
است .میتوان رأیدادن را کمترین شکل فعال مشارکت سیاسی درنظر گرفت؛ زیرا نیازمند کمترین تعهد است .براساس
بسیاری از شواهد ،مشارکت سیاسی در تمام سطوح متناسب با پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،تحصیالت ،مذهب ،قومیت،
محل سکونت ،محیط سیاسی و ...متفاوت است .همبستگی آماری باالیی میان میزان مشارکت و میزان «اثربخشی
سیاسی» وجود دارد؛ یعنی اثربخشی سیاسی فرد و این احساس که میتوان در سیاستها تأثیر گذاشت (راش:1377 ،
 .)141در این راستا ،دین مبین اسالم افزون بر بعد فردی انسانها ،به ابعاد اجتماعی آنها توجه کرده و مسئلة مشارکت
سیاسی و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعی خویش را امری مهم دانسته است .در آموزههای دینی ،مشارکتهای مردمی
بسیار تشویق میشود؛ بهطوریکه در بسیاری از آیات و روایات بهوضوح به این موضوع اشاره شده است؛ مانند آیة شریفة
«ان اهلل الیُغَیر ما بِقوم حَتی یُغیروا ما ِبانفُسَهُم» (رعد .)11 :13 ،افزون بر تأثیر ارادة الهی در سرنوشت انسان ،ارادة انسان
نیز تأثیر بسیاری دارد و انسان سرنوشت خود را رقم میزند (اکبری .)58 :1384 ،همچنین ،پیامبر اکرم (ص) در موارد
گوناگون بر اهمیت حضور و مشارکت مردم تأکید داشتهاند؛ برای نمونه ،در آخرین حج خود در مسجد حنیف ،مردم را به
چند نکتة مهم سفارش کردند که از مهمترین این نکات ،حق مشارکت برای همه در قراردادهای اجتماعی و میثاق
مشترک عمومی بود (سبحانی ،1370 ،ج  .)461 :2برایناساس ،پیامبر اسالم «ص» همة مردم را به مشارکت در
حکومتداری دعوت کرده و از آنها نصیحت زمامداران و مشارکت در کشورداری را خواسته است .اساس مشروعیت
نظامهای سیاسی ،مشارکت ملی افراد جامعه در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و ...است .موریس دو ورژه 1میگوید :تطابق
رژیم با اجماع عمومی اساس رابطة نظام سیاسی با جامعه است و بدین دلیل ،مشروعیت خودبهخود رابطهای مستقیم با
دموکراسی دارد (نقیبزاده .)12 :1373 ،بهعبارتی ،اعمال حکومت زمانی مشروع تلقی میشود که انعکاس ارادة عمومی
باشد .روسو 2آن را تبلور خواست عمومی میدانست .زمانیکه تمام افراد جامعه ،اعم از اقلیتهای قومی و اقشار پایین ،از
1. Morys doverjh
2. Jan Jak roso
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حقوق سیاسی برخوردار نباشد ،نمیتوان با معیارهای دموکراسی به مشروعیت نظام سیاسی موجود قائل بود (حافظنیا،
کاویانی.)224 :1383 ،

دیدگاههای نظری
نخست :نظریههای جامعهشناختی بحرانهای قومی

 .1نظریة محرومیت نسبی :براساس این دیدگاه ،شورشها و بحرانهای سیاسی هنگامی رخ میدهند که مردم نتیجه
بگیرند حقشان را دریافت نمیکنند .از اینرو ،گروهها و اقوام برای دستیافتن به حقوق و منافع بیشتر یا
تسکیندادن سرخوردگی ناشی از محرومیت ،به پرخاشگری و خشونت سیاسی متوسل میشوند (مقصودی:1380 ،
.)227-226
 .2نظریة هویتجویی اسمیت :به باور آنتونی اسمیت ،1قوممداری ،مرکزگریزی و شکلگیری نهضتهای
جدایی طلبی قومی ناشی از تمایل و نیاز جامعة قومی به کسب هویت قومی خود و رسمیتبخشیدن به آن است.
درکل ،هویت قومی ،تقویت همبستگی ،یگانگی و انسجام قومی را تشکیل میدهد و از لحاظ سیاسی به نیرویی
تبدیل میشود که معطوف به قدرت و خواهان تشکیل دولت مستقل است و قومیت آنان را تحقق میبخشد
(استقاللطلبی) و از نظر فرهنگی ،بهدنبال رسمیتبخشیدن به ارزشهای فرهنگی و قومی خود است (امیراحمدی،
.)21 :1371
 .3نظریة ناکامی -ستیزهجویی دوالرد :2در نظریة ستیز ،تضادهای قومی و نژادی ناشی از رقابت گروههای مختلف بر
سر منابع کمیابی مانند ثروت ،قدرت و مقام است .گروههای که در این رقابت و تضاد پیروز میشوند ،گروه غالب و
سایر مدعیان گروه اقلیت نامیده میشوند .برای گسترش تضادها و نابرابریهای قومی و نژادی باید سه شرط
اساسی وجود داشته باشد :اول گروههای متمایز ،دوم رقابت بر سر منافع و سوم نابرابری قدرت .از این مرحله به
بعد ،وقایع و حوادث جریانی تقریباً قابلپیشبینی هستند .گروههای غالب از باورها نیز برای اثبات حقانیت و ارائة
برتری خود استفاده میکنند .این گروه تالش گروه اقلیت را برای اثبات منافع خود تهدیدی علیه منافع خویش
محسوب میکنند و درنتیجه فشار بیشتری بر گروه اقلیت اعمال میکنند.
دوم :نظریههای سیاسی بحرانهای قومی

 .1نظریة دولت -ملت بوئرز :3بهعقیدة بوئرز ،بروز و ظهور نهضتهای جدید قومی و روحیة مرکزگریزی در جامعة
قومی دالیل سیاسی دارد .به تعبیر دیگر ،نهضتهای قومی و روحیة مرکزگریزی در جامعة قومی ،بهعنوان حق
مردمی که احساس میکنند ملیت مشترک دارند و خواستار دولتی هستند که ملیت آنها را تحقق بخشد ،با
گسستهشدن مفهوم «دولت-ملت» ظهور مییابد.
 .2نظریة استاون هاگن :4بهعقیدة وی ،زمانی یک نزاع و درگیری جنبة قومی و نژادی به خود میگیرد که یک
جنبش سیاسی سازمانیافته ،ناآرامی مردمی ،اعمال جداییطلبانه و جنگهای داخلی در مناطق قومی بهوجود آید.
درنتیجه از دیدگاه او ،سازمانیافتگی ناآرامی و جنگها همراه با تمایالت جداییخواهی ،از ویژگیهای
درگیریهای قومی محسوب میشوند .براساس نظریة هاگن ،رفتار خشونتبار قومی و درگیری میان اقلیت و
1. Antoni asmit
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4. Hagen
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اکثریت هنگامی ظاهر می شود که گروه قومی اکثریت ،قدرت و منابع حکومت را در دست دارد ،ولی گروه قومی
اقلیت از آنها بیبهره باشد .در این حالت ،گروههای اقلیت بدون آنکه آشکارا با گروه غالب درگیر شوند ،ساختار
حکومتی را بهطور کلی زیر سؤال میبرند .اگر جامعه و حکومت نتواند هیچ سازوکاری برای حل این اختالف و
مناقشه پیشنهاد کند ،رفتار خشونتبار شکل میگیرد و درگیری میان اقوام صاحب قدرت و مسلط و گروههای
اقلیت که هیچگونه سهم و نقشی در قدرت ندارند ،بهوقوع میپیوندد.
 .3نظریة آیرات آره آکالئف :1وی معتقد است بخش اعظم درگیریهای خشونتبار قومی ماهیت سیاسی دارد که در
شرایط ویژة انتقالی در روابط بین قومی ،از اعمال سیاسی قومی بدون خشونت به اعمال سیاسی خشونتآمیز
تبدیل میشوند .به اعتقاد او ،فشار فزایندة قومیت سیاسیشده و تشدید ادعاها و ضد ادعاها در هر مرحله از تغییرات
سیاسی -اجتماعی کشور ،ممکن است به بحرانی شدید در روابط بین قومی منجر شود .بدینترتیب ،در تحلیل
آکالئف از بحرانهای قومی ،سه عنصر «ماهیت سیاسی تحرکات قومی»« ،تغییرات سریع سیاسی-اجتماعی» و
«رشد کثرتگرایی سیاسی» همراه با «بحران مشروعیت سیاسی» نظام حاکم نقش کلیدی ایفا میکنند .از نظر او،
گسترش مناقشات قومی رابطة نزدیکی با جوهره و کیفیت انتقال سیاسی-اجتماعی که خود محصول تغییرات
سیاسی -اجتماعی است ،دارد .دموکراتیزهشدن جوامع و اصالحات سیاسی-اجتماعی موجب افزایش کثرتگرایی
سیاسی میشود و موج جدیدی از جنبشهای قومی و مردمی را ایجاد میکند که هرکدام منافعی ویژه را دنبال
میکنند.

روش پژوهش
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای ،سایتهای اینترنتی و بررسی منابع جغرافیای
سیاسی ،علوم سیاسی و جامعهشناسی انجام گرفته است تا مشخص شود اقلیتهای فضایی بهعنوان یک پدیدة سیاسی،
اجتماعی و جغرافیایی در روند جهانیشدن ،به سبب آزادشدن نیروهای پایین به باال ،حاکمیت و قدرت ملی دولتها را با
چه تهدیداتی روبهرو ساختهاند .بدینترتیب ،متغیر مستقل در این پژوهش قدرت ملی و بهطور کلی ،حاکمیت دولتهاست
و متغیر وابستة آن پدیدة اقلیتهای فضایی است.

بحث و یافتهها
همانطورکه بیان شد« ،ترکیب ملت»« ،کمیت ملت» و «مشارکت سیاسی مردم» از جمله شاخصهای عوامل سیاسی و
اجتماعی قدرت ملی به شمار میروند که نشاندهندة میزان همگونی یا ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت
سیاسی جامعه در مشروعیتبخشیدن به نظام حاکم هستند .ناهمگونی جمعیت درواقع تأکیدی بر وجود اقلیت در ساختار
دولتهاست و هرچقدر وزن کمی آن باالتر باشد ،قدرت آنها بهمنظور تحقق خواستههایشان در قبال دولتها افزایش
مییابد .اتخاذ روشهای خصمانه ،نافرمانیهای مدنی ،نبود مشارکت سیاسی و ...از سوی آنها درنهایت چالشی برای
نظام حاکم است که با توجه به اهمیت آنها ،در دو قالب زیر تجزیه و تحلیل میشود.
نخست :نقش کمیت و ترکیب جمعیت در قدرت ملی

یکی از فاکتورهای مؤثر در قدرت ملی جمعیت است؛ جمعیت بهلحاظ همگونی یا ناهمگونی در ترکیب ،اهمیت فراوانی در
1. Ayrat areh aklaof
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افزایش یا کاهش ساخت درونی قدرت ملی دولتها دارد .وجود اقلیتهای قومی ،زبانی ،مذهبی ،ملی و ...در بسیاری از
کشورها ،حکومتها را با دغدغة حفظ وحدت ملی و پیشگیری از فرایندهای تجزیهطلبانه روبهرو ساخته است .این نگرانی
بر سیاستهای ملی ،در شکل حکومت و روش ادارة امور آنها تأثیر بسزایی میگذارد .این مشکل ژئوپلیتیکی در روابط
دولتهایی که اقلیت آنها در طرفین مرز مشترک پراکندهاند ،مشاهده میشود (حافظنیا .)150 :1385 ،اگر اقلیتها بعد
فضایی-جغرافیایی و همچنین وزن ژئوپلیتیکی ،جمعیت و منابع اقتصادی شایانتوجهی داشته باشند ،آرمان سیاسی و
انگیزة خودگردانی ،جداییگزینی و استقالل در آنها شکل میگیرد (میرحیدر .)131 :1381 ،اگر اقلیت در کشوری وزن
کمی مناسبی داشته باشد ،با پتانسیل خود و ایستادگی و پافشاری در قبال دولت ،خواستهای خود را محقق میسازد.
اقلیتهای اکولوژیکی و اجتماعی عالوهبر اینکه با اکثریت در تماساند ،همزمان با گروههای دیگر اقلیت نیز تماس و
رابطه دارند که اگر گروههای اقلیت دربرابر اکثریت متحد باشند ،به همگرایی و واگرایی ،تضاد و آشتی ،صلح و جنگ ،قهر
و آشتی و نظایر آن منجر میشود (حافظنیا.)94 :1390 ،
اتحاد جماهیر شوروی کشوری بود که بیشتر تحلیلگران تنوع قومی و ساختار سیاسی مبتنیبر آن را مهمترین دلیل
فروپاشی و اضمحالل آن معرفی کردهاند .این فروپاشی در حالی صورت گرفت که رهبران شوروی برای مقابله با
اقلیتهای متعدد و ناهمگون موجود ،زبان روسی را با ملحقات آن برای مدت حدود  70سال در برنامة خود قرار دادند و
درعمل «روسیانه» و «تزارانه» با ملیتها و اقلیتهای دیگر برخورد کردند (الطائی .)70 :1382 ،همچنین ،رژیم
کمونیستی از دستکاری و تصرف در سیمای فرهنگی بهصورت آشکار بهمنظور تثبیت قدرت استفاده کرد؛ بهطوریکه نماد
ستارة سرخ کمونیسم و تندیسهای متعدد لنین و سایر رهبران روسی ،روی ساختمانها و اماکن عمومی نصب شد (جونز
و دیگران .)227 :1386 ،قانون اساسی -که ظاهری بینهایت فدرال داشت -بهمنظور حمایت از اقلیتها ،به گروههای
ملی بزرگ دارای مرزهای مشترک با کشورهای دیگر ،مقام جمهوری اعطا کرد که درظاهر از خودمختاری فراوانی
برخوردار بودند ،اما ازآنجاکه حزب کمونیست سازمانیافته و متمرکز باقی ماند ،امتیاز دولت فدرال بیشتر صوری بود تا
واقعی (مویر .)232 :1379 ،با وجود سیاستهای مهاجرتی بهمنظور تغییر ترکیب الگوی جمعیت جمهوریها و همچنین
نادیدهانگاشتن خواست اقلیتها که از نظر کمی و ویژگیهای فرهنگی با اکثریت جامعه ترکیبی متفاوت داشتند ،دولت
مرکزی ضعیف و درنهایت در دهة  1990دچار فروپاشی شد و با واگرایی و استقالل سیاسی به خواست گروههای اقلیت
جامة عمل پوشانده شد.
اکنون روسیه با حفظ همین تنوع و الگوی قومی ،با تهدیدات مشابه مواجه است .منازعة روسیه با چچنیها
نشاندهندة اصول ملیگرایانه ای است که در آن هویت فردی و گروهی با سلطه بر یک قطعة ویژه از سرزمین پیوند
میخورد .ادعای ملیگرایانهای که مبتنیبر تاریخی مملو از بیعدالتیهاست ،نیاز به یک کشور-ملت حفاظتشده را
افزایش میدهد .این منازعه با توجه به نقش روسیه بهعنوان متحد در جنگ علیه تروریسم ،تولیدکنندة نفت و گاز طبیعی
و قدرت تأثیرگذار بر آسیای مرکزی و منطقة ماورای قفقاز ،بهعنوان بخشی از محاسبات ژئوپلیتیکی روسیه و کشورهای
دیگر باقی میماند (فلینت .)153 :1390 ،شایان ذکر است حمایت عربستان و پاکستان از مبارزان چچن و سیاستهای
ترکیه و آمریکا بهمنظور ناآرامکردن بخشهای حیاتی این کشور در مجاورت دریای خزر ،برای عبور خطوط لولة نفت و
گاز این حوزه از مسیر ترکیه (کوالیی )192 :1381 ،و همچنین حمایتهای غرب از گروهای غربگرا در روسیه و
کشورهای حوزة قفقاز ،در تداوم فعالیت و تحقق خواست این اقلیتها در آینده بیتأثیر نیست و این چالشی برای قدرت
ملی روسیه قلمداد میشود.
همانطورکه مطرح شد ،بعد کمی جمعیت یکی از عوامل مؤثر قدرتساز در عرصة داخلی و بینالمللی بهشمار میرود
که درصورت ناهمگونی جمعیت ،ممکن است به نفع گروه اقلیت در تقابل با دولت استفاده شود .بعد کمی جمعیت
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اقلیتها ،وزن و فضای جغرافیایی که گروه اقلیت در قبال اکثریت پیدا میکند ،در تحقق خواستة آنها نقشی مؤثر دارد.
اقلیت فرانسوی ساکن در کانادا (کبک) در تقابل با روند توسعه و نفوذ انگلیسیهای مهاجر ،فقط از طریق رشد جمعیت در
محیط طبیعی خود قادر به پاسداری از هویت و فردیت خویش شدند؛ بهطوریکه بازماندگان  65000نفری فرانسویهای
موجود در کانادا که از هرگونه حمایت دولت وقت فرانسه بیبهره بودند ،طی دو قرن جمعیت خود را به  5میلیون تن
رساندند .دولت کانادا با پذیرش فدرالیسم بخشی از خواستة این اقلیت را برطرف کرد ،ولی تبعیضهای اقتصادی هنوز بین
فرانسویزبانها و انگلیسیزبانها در این کشور وجود دارد .با وجود این ،استقاللطلبی مردم کبک تنها یک نمونه از
استقاللخواهی بدون خشونت است (پی یر .)45 -43 :1374 ،این اقلیت با وجود انسجام درونی و پتانسیل جمعیتی خوب
و خواست شدید جداییطلبی ،بهدلیل وجود تهدیدها و فشارهای سیاسی قدرتهای منطقهای و دولت کانادا ،تاکنون
بهخاطر هراس از انزوای سیاسی -اقتصادی ناشی از استقالل ،از درخواست تاریخی خود صرفنظر کرده است.
با توجه به وجود اقلیتهای مختلف و تکثر قومیتها و فرهنگها در جهان ،تالشهای گستردهای از سوی این
گروهها بهمنظور تحقق خواستهها و اهدافشان درحال انجام است و کشورهای غربی با حمایت از همین خواستهها ،بر
دولتهای ملی فشار میآورند .اتحادیة اروپا درحالیکه میکوشد از راه آموزش ،به جذب اقلیتها در جامعة ملی خود دست
یابد (خوبروی پاک ،)52 :1380 ،در قبال افزایش تقاضای دولت ترکیه برای عضویت در این اتحادیه در سال 1990
پیماننامهای در راستای حمایت از اقلیتهای ملی به اجرا گذاشت که این موضوع برخی از کشورهای دارای اقلیت را با
چالش مواجه ساخته است؛ برای نمونه ،اقلیت  20تا  25درصد کرد ترکیه که با دراختیارداشتن  30درصد از مساحت کشور
و استقرار در  14استان شرق ترکیه همگونی فضایی مناسبی دارد ،با اتخاذ این تدابیر ،بیشترین ضربه و فشار را بر قدرت و
توان دولتهای متعدد ترکیه وارد ساخته است (عصمت و دیگران .)65 :1387 ،با وجود این ،ترکیة مدرن با توجه به قدرت
خود هرگز مفهوم اقلیت کردی را در کنار حقوق اقلیتها نپذیرفته است ،اما تحت فشار اروپا ناگزیر است حقوق کردها را
به رسمیت بشناسد و این مهم ،افزایش خواست و مطالبات کردها را به همراه داشته است و قدرتهای بیرونی و
همسایگان نیز همواره از «برگ کردی» برای اعمال فشار بر این کشور استفاده کردهاند .دولت فعلی ترکیه روابط بهتری
نسبت به دولتهای قبلی با کردها دارد ،اما «مسئلة کردی» یکی از مهمترین مشکالت این دولت در روابط خارجی است.
مقامات آنکارا بهروشنی میدانند هر نوع مذاکرهای برای عضویت در اتحادیة اروپایی ،بدون حل مشکل جداییطلبان کرد
و تأمین حقوق شهروندی این اقلیت عظیم ،هیچ نتیجهای ندارد .درحالی به عضویت ترکیه در اتحادیة اروپا بیتوجهی
میشود که ترکیه بهدلیل موقعیت راهبردی و امنیتی و با عضویت در پیمان ناتو ،شریک و متحد غرب است.
نوع خواست و فعالیتهای اقلیت کرد منطقه در چهار کشور عراق ،ترکیه ،ایران و سوریه با توجه به قدرت ملی،
حمایت خارجی و خواست آنها متفاوت است .در ایران ،با توجه به قدرت دولت مرکزی و برنامههای مناسب بهمنظور
مشارکت همة اقشار در سطح کشور ،نوعی اجتماعیشدن نسبی در این گروه مشاهده میشود که برایناساس نقش عوامل
خارجی در به انفعال درآوردن آن ها بسیار کمتر از کشورهای همسایه بوده است ،اما از آنجاکه اقلیت کرد عراق از لحاظ
کمی و فضایی وزن و تراکم مناسبی دارد و همچنین دولت مرکزی بهدلیل اوضاع نابسامان سیاسی و ضعف ایجادشده در
راستای عدالت اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی ملی قدمی برنداشته است ،نقش حمایتهای خارجی در انفعال این
گروه اقلیتی علیه حکومت مرکزی چشمگیرتر است.
دوم :نقش مشارکت سیاسی در قدرت ملی

مشارکت سیاسی از مهمترین راهکارهای بقا و استمرار نظامها و نشاندهندة مشروعیت یا عدم مشروعیت سیستم است
که در سطوح و انواع گوناگون مشاهده میشود .حکومت و پادشاهیهای زمان باستان و دولتهای قبل از پیروزی انقالب
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اسالمی در سرزمین ایران ،مبانی مشروعیت خود را بیشتر از عواملی چون «قدرت و زور»« ،آیین و قرارداد اجتماعی»،
«فره ایزدی»« ،موقعیت ظل الهی» و ...کسب کردهاند .در عصر صفوی ،تشیع بهعنوان مذهب رسمی تأثیر فراوانی بر
تمام زمینههای حیات فرهنگی ایران بهجا گذاشت و حکام صفوی در مشروعیتدادن به حکومت خود از طریق پیوند با
اسالم ،از هیچ کوششی دریغ نکردند (تابش و دیگران .)118 -115 :1390 ،امروزه مشارکت سیاسی یکی از پارامترهای
اساسی توسعهیافتگی بهشمار میرود .مشارکت فرایندی برای مردمیکردن سیاست است که در هر نظام سیاسی بدون
استثنا وجود دارد ،اما میزان و درجة مشارکت مردمی به نوع رژیم حاکم مربوط میشود .مشارکت سیاسی نیازمند لوازم و
مقدماتی است که باید فراهم باشد تا در اثر مشارکت عمومی ،به توسعة سیاسی یک نظام بینجامد .به اعتقاد بشیریه ،از
جملة این مقدمات و لوازم ،مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی است؛ بدینصورت که هم سیستم سیاسی و هم
مجریان آن یعنی حاکمان ،باید مشروعیت داشته باشند تا زمینهای را برای مشارکت مردمی فراهم سازند و در غیر
اینصورت مشارکت فراگیر صورت نمیگیرد (بشیریه .)12 :1380 ،از اینرو ،با توجه به علل مشارکت سیاسی و علل
روانشناختی مشارکت ،علت اصلی مشارکت در قدم اول قبول سیستم سیاسی-اجتماعی است؛ بهگونهایکه اگر فرد
درمورد نظام احساس رضایت داشته باشد ،در وی اراده و تصمیم به مشارکت نیز وجود دارد ،وگرنه مشارکت نمیکند یا
مشارکت وی به مشارکت غیرمسالمتآمیز تبدیل میشود (اکبری.)96 :1384 ،
دولتها براساس نوع اقدامات و سیاستهای خود دربرابر تمایالت مختلف ملتها و جمعیت قومی ،رویکردهای
مختلفی را در قالب حقوق برابر و مساوی برای تمام اعضای اجتماع و حتی در قالب بسیار منفی رویکرد نسلکشی،
اردوگاههای کار اجباری ،جابهجایی جغرافیایی جمعیت (مهاجرت) ،جنگ و پاکسازی قومی را در پیش میگیرند (حافظ
نیا .)67 :1381 ،تمام این الگوها در راستای پیونددهندگی بین سرزمین و یکپارچگی ملی عمل میکند و قدرت دولت از
پیوند سرزمین میان حکومت و ملت ناشی میشود (مویر .)199 :1379 ،همانطورکه مشخص است ،نقش ارادة ملی و
خواست مردم در کنار سرزمین و وج ود حاکمیت ،سه ضلع تشکیل و پیدایش دولت ملی است ،اما خواست و ارادة مردم که
با مشارکت سیاسی در انتخابات ،راهپیمایی ،تظاهرات و ...در حمایت از دولتها نمود مییابد ،بخش عمدهای از مشروعیت
دولتها را رقم میزند .درحالیکه دولتها با تبلیغات گسترده و ایجاد انگیزه و شور و نشاط ملی میکوشند برای حفظ
وحدت ملی و یکپارچگی سیاسی و ارضی ،میزان مشارکت عمومی مردم را در ارکان اجرایی و تصمیمگیریها بیشتر کنند
تا بهاین ترتیب مشروعیت نظام سیاسی خود را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی افزایش دهند ،دولتهای خارجی در
تقابل با این موضوع و با هدف ایجاد تفرقه ،سیاست ترجیح اقوام به یکدیگر را بهکار میگیرند و درنتیجه قومدوستی یا
بهعبارت بهتر قومپرستی را تشویق میکنند .آنها اقلیت قومی کشورهای نوپا را تحریک میکنند و از خواستههای آنان
به عناوین مختلف حمایت میکنند تا بتوانند امتیازهای اقتصادی و سیاسی بهدست آورند (خوبروی پاک .)6 :1380 ،تالش
تبلیغاتی ،فشارهای سیاسی و حمایت همهجانبة کشورهای غربی بهمنظور تخریب مشارکت سیاسی مردم که حامی و
پشتیبان دولتها در عرصههای داخلی و بینالمللی است نشان از اهمیت این موضوع دارد؛ برای نمونه ،دولت انگلستان
به منظور سلطة مجدد بر اسکاتلند ،با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی و حتی حمایتهای مالی با تخریب مشارکت سیاسی
مردم خواست جداییطلبانة مردم اسکاتلند را به نفع خود رقم زد .همچنین ،در یک مطالعة میدانی از استان خوزستان با
موضوع تأثیر ویژگیهای قومی بر فرایند مشارکت سیاسی ،مشارکت مردم در انتخابات مجلس ( 61/64درصد) نسبت به
شوراها ( 69/61درصد) کاهش یافته است که این موضوع نشان میدهد بهدنبال تحوالت در نظام جهانی و خودآگاهی
اقوام از مطالبات و خواستههای خود بهواسطة فناوری اطالعات ،رسانههای جمعی و کمرنگشدن نقش دولتها ،ایران نیز
از این تغییرات به دور نمانده است (احمدیپور و دیگران .)247 -246 :1392 ،درنتیجه ،دولتها برای کسب مشروعیت
خود نیازمند بهکارگیری و مشارکت حداکثری مردم در همة عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و ...هستند .دولتهایی
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که بهدلیل داشتن گروههای اقلیت ،از لحاظ ترکیب ناهمگوناند ،در کسب مشارکت سیاسی الزم با چالش مواجهاند .از
آنجاکه همة حکومتها بعد از پیدایش برای بقای خود نیازمند هماهنگی و همسویی ملی هستند ،باید با علت وجودی یا
اندیشة سیاسی خود ،تابعیت مردم نواحی مختلف کشور را -حتی آنها که وجوه مشترک ندارند -جذب کنند و هویت ملی
بهوجود آورند (میرحیدر .)87 :1381 ،به همین دلیل ،رهبران سیاسی صرفنظر از منابع و مشروعیت خود میکوشند با
ایجاد و گسترش و بهرهبرداری از نمادهای سنتی میان مردم همبستگی روحی بهوجود آورند .این نمادها به هویت ملی
عینیت میبخشند و درنهایت در ایجاد وحدت ملی مؤثرند (همان.)88 :

نتیجهگیری
براساس مباحث ارائهشده در این پژوهش ،تالشهای عمیق ساختاری صورتگرفته برای همگنسازی و استحالة تنوع
قومی-فرهنگی در بیشتر کشورها ،بهویژه کشورهای مدرن ،نشاندهندة تأثیر نقش اقلیتها بر توان آنهاست .همگونی
جمعیت چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی با توجه به نقش و اثر آن در فرایند مشارکت سیاسی و درنهایت
مشروعیتبخشی به نظامهای حاکم ،از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی محسوب میشود که نقش بنیادیتری نسبت به
عوامل اقتصادی ،نظامی ،جغرافیایی و ...در استمرار و تداوم سیاسی و توانمندی کشورها دارد .در راستای کاهش تنشها و
مهار مناقشات قومی ،باید به راهحلهایی متوسل شد که علل و شرایط بروز تنش و بحران بین آنها را خنثی کند.
راهکارهایی که در عین احترام به هویت اقلیتها ،امکان بهرهمندی عادالنة آنها از منابع سیاسی و اقتصادی کشور را
فراهم آورد .با توجه به تأثیرگذاری سه عامل حمایتهای خارجی ،ضعف دولت مرکزی و درخواستهای اقلیتها در
تحرکات جداییطلبانه و خشونتآمیز گروههای قومی ،باید با برنامهریزی صحیح و اصولی تالش شود زمینههای انفعال و
چالشزایی اقلیتها کاهش یابد که بر این مبنا ،توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
الف) در تقابل با حمایت خارجی

 ارتقای رشد سیاسی همة اقشار مردم و آگاهکردن آنها درمورد برنامههای دخالت بیگانگان در چالشها و مناقشاتقومی؛
 تعمیق سیاست تنشزدایی در روابط با همسایگان بهمنظور جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری دیگران از شکافهایزبانی ،قومی و مذهبی؛
 اتخاذ سیاست مناسبات قومی در زمان استقرار دولت مرکزی و برآوردهساختن تقاضاهای معتدل؛ اتخاذ سیاست مناسب از سوی دولت جهت فعالیت آزادانة قومیتها در دستیابی به توسعه ،مشروط بر آنکه استقاللو تمامیت ارضی کشور تضعیف نشود؛
 توسعة نهادهای مدنی بهمنظور گسترش مشارکت برای انعکاس خواستهها «در قبال مذاکره» اقوام و اقلیتها وتأمین آنها توسط دولت و نفی تقاضاهای غیرقابلمذاکره؛
 برنامهریزی در راستای شکل گیری ،تحکیم و دوام فرهنگی سیاسی که از بروز خشونتهای قومی جلوگیریمیکند؛
 ایجاد بسترهای مشارکتی در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و. ...ب) در تقابل با ضعف دولت مرکزی و انفعال اقلیتها

 -تالش به منظور افزایش قدرت که بر اقتدار و نفوذ نظام سیاسی در مبادالت جهانی میافزاید؛
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 تالش بهمنظور افزایش ثبات سیاسی که نظام را در شرایط مطلوب اعتماد داخلی و بینالمللی قرار میدهد؛ تالش بهمنظور محرومیتزدایی از همة مناطق قومی و توزیع عادالنة ثروت میان مناطق قومی و غیرقومی؛ تالش بهمنظور افزایش فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور؛ تالش بهمنظور اولویتبخشی به عمران و آبادانی منطقهای بهویژه در حاشیههای مرزی؛ تالش بهمنظور توزیع عادالنة ثروت عمومی و بهرهمندی برابر همة مناطق از مواهب و منافع کشور؛ تالش بهمنظور همسنخی اجتماعی مسئوالن و مردم که نفوذ نظام را در جامعه ارتقا میبخشد؛ تالش بهمنظور کارآمدی دولت که اعتماد اجتماعی و باور به تحقق آرمانها را ممکن میسازد.پ) در تقابل با خواست اقلیتها

 ممانعت از هرگونه تحقیر ،تمسخر ،تضعیف و بیاعتنایی درمورد هریک از اقوام و اقلیتها؛ خودداری از هرگونه تالش برای تحمیل سازش قهری و برقراری سکوت تحمیلی؛ جلوگیری از کاربرد سرکوب و ممانعت از بهکارگیری خشونت در مقام حلوفصل مشکالت قومی؛ پرهیز از هرگونه نفی یا انکار واقعیت وجود اقوام و خردهفرهنگها و یکسانانگاری فرهنگی؛ رفع موانع مشارکت و برطرفسازی مشکالت موجود فرا راه واگذاری مسئولیتهای اداری و ...به اقوام؛ کاهش نابرابریهای اجتماعی از طریق توجه به مناطق قومی و حاشیه (مرزها)؛ جلوگیری از ایجاد «احساس محرومیت نسبی» در میان اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی؛ -استفاده از فکر و توانمندی نخبگان قومی در ادارة امور مناطق قومیتی.
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