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 چكيده

هاي مربوط به جامعه ايران سعي دارد پژوهشـي مـوردي در    در اين نوشتار مؤلف با تأكيد بر داده 
روند  باب وضعيت شكاف بين استانهاي مرزي و استانهاي مركزي را به نمايش گذارد. بزعم مؤلف

اي كه ما شاهد ارتقاي سطح استانداردهاي  مركزگرايي منجر به بروز نوعي عدم تعادل شده به گونه
باشيم. از حيث امنيتي اين پديده منفي  زندگي در استانهاي مركزي و كاهش آن در موارد مرزي مي

عا كار مشكلي اسـت  تواند واكنشهايي را به دنبال داشته باشد. البته اثبات اين مد ارزيابي شده و مي
آيـد. بـه همـين منظـور در نوشـتار       شناختي، بسيار به كار مي كه در تحليل امنيتي از منظر جمعيت

سازي به تحليل وضعيت كشور پرداخته و شكاف فوق را تبيين نموده  حاضر مؤلف ضمن شاخص
 است.



 
 مقدمه

قريـب بـه اتفـاق تحقيقـات      اي در ايران از جايگاه مناسب خود برخوردار نيست. مطالعات منطقه 
انجام شده در كشور بر متوسطهاي ملي تأكيد دارند. استفاده از شاخصهاي ملي در تحقيقات دولتـي  

 گيري از اين شاخصـها مـي   آورد. با اين وصف، بهره هايي را به ارمغان مي و غيردولتي، روشنگري
تـر   ال، شكافهاي موجود پائينكننده باشد. انجام تحقيقات براساس متوسطهاي ملي عم تواند گمراه

گيـرد. از   از سطوح ملي )مناطق، استانها، گروههاي قومي و ديگر گروههاي اجتماعي( را ناديده مي
تواند بسيار خطرنـاك باشـد. بـا فـرض      اطالع از اين شكافها، مي نگاه مديريت كالن سياسي، عدم

 د دارد كـه در سـطح خـرده   رشد شاخصهاي ملي و بهبودي نتايج در سطح كالن؛ اين امكـان وجـو  
هاي ملي، با بسياري نابرابريها مواجه باشيم. برخي از تئوريهاي قدرتمند موجود، وجود اين  سيستم

دانند. اين مقدمات، ضرورت انجام  طلبانه مي نابرابريها را، از عوامل نارضايتي و تحركات خشونت
 .سازد تحقيقات براساس شاخصهاي زيرملي را، عيان مي

گزارش برخي استانهاي كشور (استانهاي مرزي)، جهت مقايسه بـا يكـديگر و متوسـطهاي     در اين 
و برخـي شـرايط    )اند. وضعيت خـاص جغرافيـايي ايـن اسـتانها )مـرزي بـودن       ملي انتخاب شده

سياسي ديگر در اين استانها، حكايت از وجود شكافهايي عميق ميان اين مناطق و ديگر  -اجتماعي 
مسايل مربوط به توزيع ثروت، قدرت، و منزلت در اين منـاطق جـدي اسـت و    مناطق كشور دارد. 

 .سازد ضرورت توجه فوري بر اين مناطق را آشكار مي
با اين مقدمه، و با اميد به رشد مطالعات زيرملي، به بررسي تطبيقي برخي شاخصـها در اسـتانهاي    

 .پردازيم مرزي و تطبيق آنها با متوسطهاي ملي مي



 
 و عدم تعادل در استانهاي مرزي؛ ضرورت طراحي نگرشي جديدتعادل  -1
اعتمادي ميان مركزنشينان و مرزنشينان، حايـل   در نگاه اكثريتي از مردم اين سرزمين، شكافي از بي 

افتاده است. بسياري از ما احتماال حجم قابل توجهي از گرفتاريها و دشواريهاي سياسي و اجتماعي 
 دهيم. روهاي گريز از مركزي كه در مرزنشينان وجود دارد، نسبت ميو اقتصادي كشور را به ني

گر اين نگـاه منفـي اسـت؛ مسـايلي ماننـد       از قضا مصاديق قابل توجهي نيز وجود دارد كه توجيه 
اي و گـاه   قاچاق (كاال و خصوصا مواد مخدر)، قوميتها ، گروههاي اهل تسنن، برخوردهـاي فرقـه  

تـوان سـراغ گرفـت. بيشـترين حجـم       را، در ايـن منـاطق مـي    هاي مسلحانه جـدايي طلـب   ستيزه
بيسـت سـال گذشـته،     درگيريهاي شبه نظامي در كشور متوجـه اسـتانهاي مـرزي اسـت. در طـول     

غربي، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، سيستان و بلوچستان و مازندران (قبـل از   استانهاي آذربايجان
يش صحنه درگيريهاي خشونت بـار ميـان گروههـاي    تفكيك به استانهاي مازندران و گلستان) كماب

اي از ايـن   سياسي و غيرسياسي موجود در منطقه با دولت مركزي بوده است، كـه هنـوز هـم پـاره    
هاي مادي و انساني  تنشها ادامه دارد. خونهاي بسياري در اين مناطق بر زمين ريخته شده و سرمايه

توجهي در حركت جامعه ايران به سمت تحول و  توانست انرژي قابل فراواني فرسوده گشته كه مي
 .تعالي باشد

اعتمادي در مـورد سـاكناني از جغرافيـاي ايـن سـرزمين اسـت كـه در         اين واقعيات، آفريننده بي 
شـوند. پـس نبـود اعتمـاد ميـان       دورترين فاصله با مركز كشور قرار دارند و مرزنشين ناميـده مـي  

 نمايد. ن كشور با مرزنشينان قابل توجيه ميسازا گروههايي از مردم، به ويژه تصميم
 اما اين، يك روي سكه است. مرزنشينان نيز احتماال مدعياتي به نفع خود خواهند داشت. آنها مـي  

آميـز (در   مهريهاي دولت مركزي به خود، شواهدي مطرح كـرده و رفتارهـاي تعصـب    توانند از بي
حيطه توزيع مواهـب) را مسـتند گفتـار خـود     حيطه مذهب و اعتقادات مذهبي) و تبعيض آميز (در 

قرار دهند. شايد يك استدالل ايشان اين باشد كه در طول يكصد سال گذشته، كوچكترين تقاضـاي  
رو شده است؛ دكتر هوشنگ اميراحمـدي در بـاب    ترين پاسخهاي دولت مركزي، روبه ما با خشن

 گويد: مركزگرايي تصميم گيرندگان كشور چنين مي



به بعـد منجـر بـه    1920 كزگرايي در اتخاذ تصميم، تقريبا تمامي تصميمات عمده از دههبا رشد تمر
 )1(افزايش اختالفات بين قومي شده است. 

 اگر چه در مقام ارزشيابي و حكميت ميان ادعاهاي دولت مركـزي و مرزنشـينان نيسـتيم امـا مـي      
يقت در كالم هر دو گـروه قابـل   هايي از حق توانيم به روشني بر اين نتيجه صحه بگذاريم كه گوشه

تصوير روشـني از ايـن    گرد، مشاهده است. باري بوزان، در مثالي كه به حوزه مسائل نظامي باز مي
 :گويد كند؛ او مي شرايط ترسيم مي

شـود و   اقدامات دفاعي دولتها براي دفاع از خودشان، از نظر ديگران تدابيري تهاجمي ارزيابي مي 
دهند. اين واكنشها، باعث افزايش تهديدات شـده   به آنها واكنش نشان مي برهمين اساس نيز نسبت

 )2(سازد.  تري از تسليحات را وارد صحنه مي هاي افزون و چرخه
تـوان ناشـي از همـين وضـعي      اعتمادي ميان دولت مركزي و اقوام مرزنشـين را مـي   شكاف و بي

زمان ايجاد شده است. تالش بـراي  دانست، وضعيتي كه بر اثر عملكردهاي هر دو طرف و در طول 
منـد نبـوده و بلكـه احتمـاال بـر       مرغ) نيز چندان فايـده  يافتن مقصر اول (داستان كهنه مرغ يا تخم

 ذهنيتهاي موجود خواهد افزود.
اين تحقيق تالش دارد تا از نگاهي ديگر به بررسي شرايط عدم تعادل در جامعه ايران (با تأكيـد بـر   

اي از متغيرهـا كـه تـا كنـون مـالك ارزيـابي        تالش بر اين است تا مجموعه مناطق مرزي) بپردازد.
تري را براي شـناخت بيشـتر شـرايط     فرض شده و شاخصهاي دقيق "معلول"اند،  مرزنشينان بوده

 .مرزنشينان مطرح سازيم
 توان به شرح زير بيان كرد: اي اين گزارش را مي به اين ترتيب پيش فرضهاي پايه

، را لزوما از جمله "دوري از مركز"و  "قوميت"، "دين و مذهب"يرهايي مانند نگارنده متغ -1
داند. از نگاه نويسنده، متغيرهاي اصلي در بروز واگرايي ميان دولت مركزي و  عوامل واگرا نمي

و از اين  "قوميت"، "دين و مذهب"دهد. با اين حال  مرزنشينان، سياهه ديگري را تشكيل مي
ور  كه در صورت مستعد بودن شرايط، آتش تفرقه، جدايي و دشمني را شعلهامكان برخوردارند 

هاي شكاف واختالف  رو اگر در دوره سازند و در صورت وجود، آن را وسعت بخشند. از اين
گردد، بايد آن را ناشي از همين  ميان دولت مركزي و مرزنشينان، نقش اين متغيرها پررنگ مي

 ويژگي دانست.
محور تا كنون متكي بر اين پيش فرض باطل بوده است كه ميـان   -ليلهاي امنيت بسياري از تح -2

، تبـاين و تعارضـي   "اي امنيت فـردي، گروهـي و يـا منطقـه    "و مقتضيات  "امنيت ملي"مقتضيات 
 گوهرين وجود دارد.



اي مصاديق، امكان بروز چنين تعارضي محتمل اسـت، امـا    نگارنده، اگر چه بر آن است كه در پاره
اي از سـوي ديگـر، تعارضـي     زوما ميان امنيت ملي از يكسو و امنيت فردي، گروهي و يـا منطقـه  ل

كند. هر گونه تلقي كه مستلزم اين تباين گوهرين باشد، يا ناشـي   گوهرين و ماهوي را مشاهده نمي
 از برداشت محدود از امنيت ملي و يا ناشي از برداشت موسع از امنيت فردي، گروهي و يـا منطقـه  

توان شـاهدي بـر ايـن مـدعا      اي است. همزيستي اقوام و كيشهاي گوناگون در اين سرزمين را مي
 گويد: دانست؛ دكتر حميد احمدي در اظهار نظري مناسب اين مقام، مي

واقعيت اين است كه در جوامعي مانند ايران، گروههاي اقليت زباني و مذهبي بر خالف آمريكاي " 
اند كه از ساير كشورها و مناطق جهان به اين  ير بومي و مهاجري نبودهشمالي يا اروپا، گروههاي غ

جا مهاجرت كرده باشند. اين اقليتهاي مذهبي و زباني، بر خالف تجربه غرب، سـاكنان بـومي ايـن    
غرب، مربوط بـه چنـد دهـه يـا      مهاجر به  آنها، مانند گروههاي   سرزمين هستند و تاريخ سكونت

 .گردد ست ، بلكه به هزارها سال پيش باز ميحداكثر چند سده اخير ني
به عبارت ديگر در حالي كه در آمريكاي شمالي، ايتاليـايي بـودن، عـرب بـودن، چينـي بـودن يـا         

گرفته است ؛ شيعه يا سني بـودن، كُـرد    ايرلندي بودن، همسنگ آمريكايي يا كانادايي بودن قرار مي
يچ گاه در برابر ايراني بودن قرار نگرفتـه اسـت.   ه …بودن، آذري بودن ، گيلك بودن، بلوچ بودن و

 )3( "اند. اين واقعيتي است كه محققان امور قوميت و ناسيوناليسم قومي توجه دقيق به آن نكرده
پيش فرض بعدي، توجه به نقش مؤثر محروميت نسبي در حركتهاي گريز از مركز و ضد نظـم   -3

ني بر وجود اختالف ميان توقعات ارزشي از است. محروميت نسبي به صورت احساس بازيگران مب
تواند از مالحظه وضع الگوهاي رفتاري مركزنشينان در تلويزيون و يا كتابهاي درسي  يكسو (كه مي

به دست آيد) با قابليتهاي ارزشي محيط از سوي ديگر (مالحظه و مشـاهده مقـدورات و امكانـات    
عات ارزشي، آن دسته از كاالهـا و شـرايط   شود. توق محيطي در مناطق محروم و مرزي) تعريف مي

بيننـد و قابليتهـاي ارزشـي     زندگي است كه مردم خود را به طور موجهي شايسته دريافـت آن مـي  
 )4(اشاره به اموري دارند كه عمدتا در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آنها را يافت. 

 "ذهني"هاي اجتماعي، از حيث در صورتي كه گروههايي از مردم و در مقام مقايسه با ديگر گروه 
امكان تحصيل آن امكانات را نداشـته باشـند،    "عمل"و در  خود را مستحق دريافت امكاناتي بدانند

ناميم، مواجه خواهيم شد؛ در اين شرايط، تالش بـراي نايـل    مي "محروميت نسبي"با آن چه آن را 
اي فـردي و اجتمـاعي ايشـان    شدن به مواهب و امكانات ياد شده مبنايي بـراي حركـت و رفتارهـ   

تواند گروههاي اجتمـاعي را بـه هنجارشـكني و     خواهد بود و ناتواني در رسيدن به اينامكانات مي
 رفتارهاي خالف قانون و بروز خشونت رهنمون سازد.



به اين ترتيب جهت كارايي تئوري محروميت نسبي، دو شرط اوليه مورد نياز است: نخست وجـود  
ي مختلف اجتماع (چه در سطح جغرافيايي و چـه در سـطح اقشـار و طبقـات     تفاوت ميان گروهها

اجتماعي) و سپس آگاهي از اين تفاوتها. اگر چه وجود تفاوت ميان واحدهاي جغرافيايي كشور بـه  
گيـري شـرط دوم    ويژه از زمان شكل گيري دولتهاي مقتدر مركزي در ايران پيشينه دارد اما شـكل 

وجه مشخص "وشنگ اميراحمدي، نتيجه يك تحقيق خود را با عبارت نسبتا جديدتر است. دكتر ه
كند؛ همچنان كه سازمان برنامه و  بيان مي )5( "ايران وجود تفاوتهاي شديد ميان استانهاي آن است.

 گذارد: بودجه در يك گزارش خود بر اين نابرابريها صحه مي
هاي جـاذب (نيمـه غربـي كشـور) بـه      تمركز فعاليتهاي عمده و كليدي در درون و پيرامون كانون" 

جمعيتي انجاميده و ادامه ايـن رونـد موجـب تمركزهـاي عمـده       پيدايش فضاهاي ممتاز و قطبهاي
 )6( "فعاليتي و جمعيتي در چند شهر بزرگ كشور شده است.

رشد ارتباطات اجتماعي در ايران و آگاهي بسياري از مرزنشينان از وضعيت و شرايط زيستي ديگر  
، فـراهم آورده  "مسـتحق دانسـتن خـود   "اين سرزمين، امكان مقايسه و شرايط الزم را براي ساكنان 

است. در مقابل با رشد اين آگاهيهاي ذهني، بر تواناييها و امكانـات محيطـي افـزوده نشـده اسـت.      
از دولـت مركـزي و در    "تقاضـا "طبيعي است كه نتيجه طبيعي اين امر را بايد گرايش بـه افـزايش   

 1زا دانست.  خ منفي دولت مركزي، روي آوردن به رفتارهاي خالف هنجار و خشونتصورت پاس

 
در همين شرايط سوء تفاهم (ميان دولت مركزي و مرزنشينان) است كه نقش عواملي مانند قوميت، 
دين، زبان و گروههاي سياسي وابسته به خارج برجسته شده و راه را براي مديريت بحران، هر چه 

كوشد نتيجه ارزيابيها را  كند. اين اثر با مفروض انگاشتن تئوري محروميت نسبي، مي محدودتر مي
با متوسطهاي ملي به سنجش بگذارد تا از اين طريق ميزان انحراف و گسست متوسطهاي مرزي (به 

ترِ ارتباط  تفكيك هر استان) با متوسطهاي ملي، به آزمون درآيد. بديهي است جهت آزمون دقيق
 اي اين تحقيق و تئوري محروميت نسبي، نياز به تحقيقات ميداني بيشتري داريم.ميان شاخصه

از نگاه اين تحقيق، به دو دليل بايد بر شكافهاي ايجاد شده ميان مركزنشينان و مرزنشينان، مديريت  
 كرد:

 
 
 
 
  



وهي را طبيعي است كه با اين تحليل قصد تطهير و توجيه رفتارهاي خالف قانون هيچ فرد يا گر -1
 نداريم



اعتماديها، ناشـي از بـرهم انباشـتگي سـوء      به اين دليل كه احتماال بسياري از اين شكافها و بي -1
تفاهمها و سوء برداشتهاست، رفتارهاي بدبينانه مرزنشينان نسبت به دولت مركزي و دولت مركـزي  

آن رفتارها را نيز احتماال تواند واكنشي نسبت به رفتارهاي مشابهي باشد. ريشه  نسبت به ايشان، مي
توان در رفتارهاي ديگر سراغ گرفت. چه بسا كه عمق شكاف ميان دولت مركزي و مرزنشـينان   مي

اي بازگشت كند كه در مقابل همكاريهاي متقابل انجام شده در طول تاريخ، پيش  در نهايت به بهانه
ختالفــات، مــديريت بــر رو مــديريت دقيــق بــر ايــن ا پــا افتــاده و مضــحك، جلــوه كنــد؛ از ايــن

 سوءتفاهمهايي است كه ممكن بود موجود نباشد.
حتي اگر، اصل را بر سوء نيت دولت مركزي (از نگاه مرزنشينان) و مرزنشينان (در تلقي دولـت   -2

هاي گرانبهاي انساني  مركزي) بگذاريم، باز هم مديريت بر اين اختالفات، مديريت بر صرف هزينه
تـالش در ايجـاد   .شـود  ط بحراني از حسـاب هـر دو طـرف هزينـه مـي     و مادي است كه در شراي

همزيستي ميان گروههاي مختلف و متنوع اجتماعي در ايـن سـرزمين، ضـروري اسـت، زيـرا چـه       
بخواهيم و چه نخواهيم، اين گروهها وجود دارند و ايـن تنـوع موجـود اسـت و بـود و نبـود ايـن        

 .يشان، به حيات و ممات اين سرزمين وابسته استسرزمين، به بود و نبود ايشان و حيات و ممات ا

 
 اي در ايران و نگاهي به چند تحقيق فقر مطالعات منطقه -2
مطالعات و تحقيقات انجام گرفته در ايران كمتر بر اسـاس تقسـيم بنـدي جغرافيـايي (و از جملـه       

هاي ملـي و در  تقسيمات استاني) انجام گرفته است. اين پژوهشها در اكثر موارد بر اسـاس متوسـط  
حوزه موضوعات ملي، انجام شده و به ندرت به مقايسه ميان اسـتانهاي مختلـف كشـور، پرداختـه     
است. يك علت اين امر ممكن است سهل بودن عرضه گزارشهايي برمبناي متوسطهاي ملـي باشـد؛   

تـري از   نتر را بايد به اين واقعيت بازگرداند كه انجام دادن مطالعات در سطوح پـايي  اما علت مهم
تواند به روشني نمايانگر وجود شكاف ميان گروههاي مختلـف اجتمـاعي بـوده و     سطوح ملي، مي

 دردسر آفرين باشد؛
 مثال براي –تواند اين حقيقت را كه گروههاي مختلف در داخل آن  كلي يك كشور مي شاخص“ 

سـيار متفـاوتي از   ب سـطوح  در – مختلف اجتماعي طبقات و مناطق قومي، گروههاي زنان، و مردان
 )7( "توسعه انساني قرار دارند، از نظرها بپوشاند.



ملـي در افـزايش تقاضـا از رژيـم      -در ادامه به نقش مطالعـات فـرو   1994 گزارش توسعه انساني 
 :كند سياسي، اشاره مي

توانـد   مـي  يامنطقـه،همچنين  اجتماعي تفكيك [ شاخصهاي توسعه انساني ] بر حسب گروههاي" 
 )8( "اجتماعي محلي را به اعمال فشار در جهت كسب منابع بيشتر قادر سازد.گروههاي 

اي (يا مطالعاتي بر اساس گروههاي مختلف اجتماعي يـا مطالعـاتي    با فرض وجود مطالعات منطقه
گيرد كه بخشهايي از جامعه به محروميتهـاي شـديد    بر اساس عامل جنسيت) اين احتمال قوت مي

كننـدگان قـدرت، ثـروت و     شده و بر حجم تقاضاي خويش از توزيع خويش، بيش از پيش واقف
نمايد اگر در ميان گروهي از تصميم سازان و مديران  منزلت بيفزايند. از اين لحاظ قدري طبيعي مي

اي در  اداري، به قصد جلوگيري از خيزش گروههاي اجتماعي، با انجام گـرفتن مطالعـات مقايسـه   
 تشار نتايج تحقيقات انجام شده، مخالفت شود.سطح گروههاي اجتماعي و يا ان

اي ميـان گروههـاي مختلـف اجتمـاعي،      ما اين، همه واقعيت نيست. زيرا نبود مطالعـات مقايسـه   
اطـالع   سياستگذاران و تصميم گيران را از وجود شكافهاي شديد اجتمـاعي در داخـل كشـور بـي    

و ضعف آنها مديران ارشـد يـك   خواهد ساخت. آگاهي نسبت به اين شكافهاي اجتماعي و شدت 
 هاي دور يا نزديك باخبر خواهد ساخت. سرزمين را از احتمال وقوع تحوالت اجتماعي در آينده

، نابرابريهاي عظيم ميان جوامع سياه و سفيد را در اياالت متحده آمريكا و نيز 1993گزارش سال " 
 -شـهاي ثروتمنـدتر آن كشـور را    نابرابريهاي موجود ميان مردم ايالت چياپاس مكزيك و مردم بخ

 )9(شناسايي نمود.  -يك سال زودتر از قيامي كه در آن ايالت به وقوع پيوست 
هاي چند نژادي و در ساير جوامـع دسـتخوش تفرقـه وجـود      باتوجه به نابرابريهايي كه در جامعه 

گونه مشكالت  دارد، شاخص تفكيكي توسعه انساني براي درك نهايي و رسيدگي به علل بالقوه اين
 )10( "است. ضروري

  اي درسـطح گروههـاي مختلـف    متأسفانه، در كشـور مـا،اثري ازانجـام گـرفتن مطالعـات مقايسـه      
باشند و كمتر  مي ملي  متوسطهاي  به   گزارشها، معطوف شود و اكثريت  نمي مشاهده  اجتماعي 

 1گردد.  ه ميتر از سطح ملي مشاهد اي در سطحي پايين ردپابي از آمارهاي مقايسه

 
 
 
 
  



اسـتخراج  و عرضـه مـي     "حسابهاي ملي ايران"مثال گزارشهاي رسمي ساالنه اي تحت عنوان  -1
گردد ولي تا كنون گزارش رسمي و قابل توجهي در زمينه حسابهاي اسـتاني، منتشـر نشـده اسـت؛     

رشـد اقتصـادي   بگذريم از اين كه حسابداري ملي نيز بيشتر مربوط به استخراج آمارهاي مربوط به 
است و كمتر متوجه شاخصهاي توسعه انساني بوده است شايد بتوان يك علت ايـن امـر را دولتـي    
بودن تحقيقات در كشور، و دردسرزابودن تحقيقات مقايسه اي براي مجموعه اي از مديران دولتـي  

 دانست.



شده برخورد كـرد  با اين وصف، نگارنده در ضمن بررسيهاي خود به چند مورد از تحقيقات انجام 
 اند. اي از شاخصها به تفكيك استانهاي كشور پرداخته كه به بررسي پاره

پويـايي شناسـي توسـعه و    "يكي از اين تحقيقات گزارشي است كه از هوشنگ اميراحمدي با نام  
 )11(اقتصادي منتشـر شـده اسـت.     -)در اطالعات سياسي 1335-1362نابرابري استانها در ايران (

شاخص اجتماعي دسـت بـه بررسـي تحـرك اسـتانهاي كشـور در       13 گيري از با بهره اميراحمدي
ــالهاي          ــاني س ــه دوره زم ــورداري، در س ــا برخ ــت ي ــث محرومي ــديگر از حي ــا يك ــه ب مقايس

منـدي بيشـتر اسـتانهاي آذربايجـان      هاي وي حـاكي از بهـره   )زده است. داده1361و1355و1345(
استانهاي آذربايجان غربـي، سيسـتان و بلوچسـتان،    شرقي، خوزستان و خراسان و محروميت بيشتر 

باشد. اين رتبه بندي با اندكي تفاوت (به غير از استان آذربايجان  مي1361 ايالم و كردستان در سال
نقل مكان كرده اسـت و اسـتان   1361رتبه دوازدهم در سال به 1345غربي كه از رتبه ششم در سال 

و استان كرمانشاه 1361به رده چهارم در سال 1345بوشهر كه از رده هشتم استانهاي مرزي در سال 
شود (به جـدول مربوطـه    كه روندي بر خالف استان بوشهر پيموده است) در تمامي دوره ديده مي

 مراجعه شود.)
ن برنامه و بودجه به انجام رسيده است، به بررسـي ميـزان محروميـت از    تحقيق ديگر كه در سازما 

هـاي   پرداخته است. بر طبق يافتـه 1360توسعه در استانهاي مختلف كشور در سالهاي ابتدايي دهه 
نـام گرفتـه اسـت، اسـتانهاي      )12( "طرح مقدماتي شناسايي مناطق محروم كشـور "اين تحقيق كه 

كـه اسـتانهاي    ترين اسـتانهاي مـرزي كشـورند، حـال آن     محروم سيستان و بلوچستان و كردستان
 آذربايجان شرقي، خراسان، گيالن و مازندران از برخوردارترين استانهاي مرزي كشور به شمار مـي 

 روند.
در گزارش ديگري با عنوان، تحليـل ويژگيهـاي اقتصـادي، صـنعتي، فرهنگـي، رفـاهي اسـتانهاي         

مندي استانهاي كشور، محاسبه و استخراج شده  ضريب بهره )13(كشور(به كمك يك مدل خطي)، 
است. در گزارش نهايي اين تحقيق و درميان استانهاي مرزي، استان مازنـدران، گـيالن، خراسـان و    

مندي و استانهاي بوشـهر، كردسـتان و سيسـتان و بلوچسـتان از      آذربايجان شرقي از بيشترين بهره
 ).1360(در سالهاي ابتداي دهه  اند مندي برخوردار بوده كمترين بهره



سنجش برخورداري فرهنگي "طرح پژوهشي  ، گزارش قابل اشاره، گزارش نهايي1370اما در دهه 
اسـت كـه در سـال     )14( "شاخص فرهنگـي و بـه روش تاكسـونومي   25استانهاي كشور بر اساس 

رهنگـي اسـتانهاي   در دانشگاه شاهد انتشار يافته است. اين گزارش كه فقط به برخـورداري ف 1375
كشور پرداخته است در ميان استانهاي مرزي، از آذربايجان شـرقي، گـيالن و مازنـدران بـه عنـوان      

آغاز شده و پس از بررسي استانهاي نيمه محروم، بـه اسـتانهاي كـامال محـروم      استانهاي برخوردار
 .گردد (بوشهر، ايالم، كردستان و سيستان و بلوچستان) منتهي مي

يك)  ه هر چهار تحقيق ياد شده و مقايسه آنها با يكديگر (رجوع شود به جدول شمارهبا مروري ب 
تواند ناشي از اخـتالف شاخصـها يـا اخـتالف      اي اختالفات جزيي (كه مي و با ناديده گرفتن پاره

شويم كه نتايج به دست آمـده، همگـوني خاصـي دارد. يـك فـرض ايـن        آمارها باشد)، متوجه مي
بندي ياد شده در گزارشهاي چهارگانه فوق،  همين نكته است تا بيان كند كه رتبهتحقيق نيز متوجه 

تغيير چنداني نيافته است. اين تحقيق همچنين به دنبال بيان اين فرض است تا معلـوم دارد متوسـط   
ترنـد. بـه عبـارت ديگـر در ايـن گـزارش        استانهاي مرزي، در اكثر موارد، از متوسطهاي ملي پايين

تر از ديگر اسـتانهاي كشـور    شد كه در اكثر شاخصها، آيا استانهاي مرزي، محروم مشخص خواهد
 باشند يا خير. مي

 
 شاخصها و روشها -3
استخراج و دادن آمارهاي دقيق، درخور و به هنگام، از جمله لوازم ضـروري بـراي انجـام گـرفتن      

، تحقيقـات انجـام شـده،    اي ميان استانهاي كشور است. بدون وجود ايـن آمارهـا   مطالعات مقايسه
كننده خواهد بود. از اين رو وجود يك نظام آماري دقيق و كارآمد، از ضـروريات   ناقص و يا گمراه

هاي آماري، در گرو گزينش  گونه پژوهشهاست. با اين وصف، روايي و نتيجه بخش بودن داده اين
موجود جهان خارج كند. به شاخصهايي است كه به روشني و به دور از ابهام، حكايت از واقعيتهاي 

هاي آماري  آوري و استخراج داده عبارت ديگر انتخاب شاخصهاي مورد نياز، اهميتي بيش از جمع
 دارد.

در زمينه شاخصهاي اجتماعي در استانهاي مرزي و بلكه كل كشـور، اطالعـات موجـود در زمينـه      
يـع سـرمايه فرهنگـي    شاخصهاي مربوط به توزيع قدرت سياسـي، توزيـع منزلـت و همچنـين توز    

(اطالعات، مهارت، دانش و شناخت) در حد صفر است. در مورد شاخصهاي اقتصادي و اجتمـاعي  
شماري روياروي  تر است، اما همين شاخصها نيز با مشكالت بي نيز اگر چه وضعيت اميدوار كننده

 :هستند



دهند. ايـن شـيوه    قرار مي تقريبا تمامي آمارهاي موجود را منابع دولتي تهيه كرده و در دسترس -1
اين سؤال مواجه است كـه آيـا دسـتگاههاي دولتـي، آمارهـايي كـه        گزارش گيري در سطح ملي با

شرايط جاري را نامطلوب نشان دهد، گزارش خواهند كرد؟ همچنين در سطح بخشي و زيربخشـي  
با توجـه بـه   شود كه آيا واحدهاي كوچك دولتي در دورترين نقاط كشور،  نيز اين سؤال مطرح مي

شود، آمارهاي صـحيحي را بـه    اين كه آمارها به نحوي گزارش كار و فعاليت اجرايي آنها تلقي مي
 دهند يا خير؟ دست مي

اند و يا ايـن كـه بسـيار ابتـدايي و      بسياري از شاخصها (در سطح محلي) يا هنوز تعريف نشده -2
ص در محدوده محلي و درآمـد، يـا   باشند؛ براي نمونه شاخصهاي مربوط به توليد ناخال ضعيف مي

باشند؛ افزون بر  اند و يا اين كه بسيار مبهم و نادقيق مي گذاري، يا هنوز تعريف نشده ميزان سرمايه
تر است، براي مثال در  گيري ملي، سخت گيري محلي در مواردي از نظام گزارش اين نظام گزارش

ـ  گيـرد و تـوان    ه راحتـي صـورت مـي   حالي كه جابجايي سرمايه و مهاجرت در داخل يك كشور ب
المللـي بـا    جايي سرمايه و مهاجرت در سطح بين نظارت بر آن با محدوديتهايي مواجه است، جابه

دشواري بيشتري همراه است. همين سختي است كه امكان نظارت باالتري را بـراي آگـاه بـودن از    
ال آن كـه در داخـل محـدوده    دهـد، حـ   نقل و انتقال سرمايه و نيروي انساني، به دولتهاي ملي مـي 
 تري دارد. كشورها، اين نظارت و آگاهي، نياز به سازوكارهاي پيچيده

هـاي   در برخي موارد، نظام گزارش گيري به علت برخورد با عاليق و منـافع مـردم (در زمينـه    -3
اهها و اقتصادي و ميزان سرمايه و درآمد مردم، در زمينه اعتقادات و باورهاي مذهبي، در زمينه ديدگ

نگرشهاي سياسي) با مقاومت ايشان و گاه پاسخهاي گمراه كننده مواجه است. اين مسايل، دقـت و  
 هـاي بـي   سازد. بديهي است با بـروز زمينـه   رو مي صحت نظام آماري را با ترديد و سؤاالتي روبه

بهام هـر  اعتمادي ميان مردم يا بخشهايي از ايشان با دولت مركزي، دقت و صحت اين پاسخها، به ا
 چه بيشتري دچار خواهد بود.

نظام آماري و طراحي شاخصهاي مربوط به آن در حوزه شاخصهاي انسـاني و اجتمـاعي و بـه     -4
 مند نيست. ويژه در زمينه مطالعات امنيت سنجي از پشتوانه نظري منسجمي بهره



لي، مانعي قابل توجه اي تظاهرات رفتاري و ناديده گرفتن بسياري از محروميتهاي مح تأكيد بر پاره
گيـري اسـت؛ از ايـن رو، اصـالح ذهنيتهـا و بسـياري از پـيش         در طراحي يك نظام ملي گـزارش 

 فرضهاي ذهني، گامي ضروري در اصالح شاخصهاي امنيت سنجي در سـطح ملـي و فروملـي مـي    
 اي بحرانهـاي  باشد. بدون انجام گرفتن اين اصالحات، تأكيد خـود را فقـط بـر اعتصـابات و پـاره     

كننده باشد. بايـد گفـت كـه دوره برداشـت      تواند به شدت گمراه اجتماعي قرار خواهيم داد كه مي
 سرآمده است؛ محدود از امنيت ملي به

دير زماني است كه مفهوم امنيت، در شعاع تعارض بين دولتها شكل گرفته است.ديرزماني اسـت  “ 
اكثر مردم بيشتر از ناحيـه نگرانيهـاي    كه امنيت معادل تهديد مرزهاي كشور تلقي شده است امروزه

كنند تا از ترس وقوع يـك فاجعـه جهـاني. امنيـت      امنيتي مي مرتبط با زندگي روزمره احساس بي
شغلي، امنيت از جهت درآمد، امنيت از بابت سالمت، امنيت زيسـت محيطـي، ايمنـي از جـرايم و     

 "رسـند.  در سرتاسر جهان به ظهور مـي  جنايات؛ اينها نگرانيهايي هستند كه در زمينه امنيت انساني
)15( 
اين واقعيت كه بيشتر طرحهاي تأمين اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه به نفع نخبگان شهري  

تـا   80و يا اين نكته كه در برخي از كشورها، بخش بزرگي از بودجـه بهداشـت، بـين %    )16(است 
و بسياري نكات  )17(اند  ر شهرها واقع شدهشود كه تقريبا همه آنها د خرج بيمارستانهايي مي %90

 ديگر؛ روشنگر نابرابريهايي هستند كه بسياري از ما از آنها غافليم و عليـرغم آن، در آرزوي جامعـه  
بريم. بدون قراردادن اين واقعيت در بطن ذهنيت خويش (كـه نتيجـه آن اصـالح     اي امن به سر مي

شاخصهاي "و  ”امنيت ملي"يم برداشت دقيقي از توان شاخصهاي امنيت سنجي ما خواهد بود) نمي
گيـري   توان به ايجاد يك نظام آماري و گـزارش  عرضه بداريم. با تغيير اين ذهنيتهاست كه مي "آن

 .ملي و كاهش التهابات ملي، محلي و فردي، اميدوار بود
رآمـد و  مجموعه آمارهاي موجود كشور به روز نيست، مثال آخرين اطالعات در مورد توزيـع د  -5

 رو در بهـره  ضريب جيني در استانهاي كشور مربوط به سالهاي ابتدايي دهه شصت اسـت؛ از ايـن  
توان با قاطعيت تمام، اظهار نظر كرد. در اين جا  برداري و تعميم آنها به وضعيت جاري كشور، نمي

از نـوعي   اي نيست تا در تطبيق شرايط جاري كشور با شرايط زمان استخراج آمارها، جز اين چاره
 ها، به ارزيابي نشست. برداشت شخصي و شهودي بهره برد و شخصا در امكان استناد به اين داده

در فضايي كه فقر آمارهاي مورد نياز، و نادقيق بودن آنها )در مواردي(، قدرت مانور ناچيزي را بـه   
آوري  بـه جمـع  دهد، تالش شد تا با تهيه فهرستي از شاخصها و بر اسـاس آنهـا اقـدام     محقق مي

اطالعات گـردد. سـرجمع محـدوديتها و توانمنـديهاي موجـود (بـه ويـژه توانمنـديهاي ناشـي از          



شاخص را كـه بـه تفكيـك در شـش      21مندي از  ) بهره1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
 )18(اند، ميسر ساخت.  بندي شده مقوله طبقه



بندي كرد و ديگر  يعي و سرمايه مادي طبقهتوان در زمره سرمايه طب شاخصهاي اول تا پنجم را مي 
گانه ششـم   اقتصادي دانست. از اين ميان، موارد سه -شاخصها را شاخصهاي اجتماعي و اجتماعي 

تا هشتم به وضعيت آموزش و تحصيل و مـوارد نهـم تـا سـيزدهم بـه شـرايط بهداشـت و تـأمين         
توان نمايانگر وضعيت سرمايه  اجتماعي، بازگشت دارند. مجموع شاخصهاي ششم تا يازدهم را مي

توان چهـار شـاخص مهـم     ويكم( را نيز مي انساني دانست. چهار شاخص اخير )هجدهم تا بيست
اجتماعي به شمار آورد كه به ويژه تـأثيرات قـاطعي در جهـت گيـري ذهنيـت مـردم و گروههـاي        

بيسـتم  اجتماعي نسبت به امنيت خويش دارد. در اين ميـان شـاخص هجـدهم )جـواني جمعيـت(      
 )ضريب جيني( تاثيرات شديدي را در كوتاه مدت بر رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي بـر جـاي مـي      
گذارد و شاخص بيست و يكم )مهاجرت( نيز تأثير قاطعي در انتقال نتايج سرمايه گذاريهاي انجـام  

فايـده گرديـدن سـرمايه     شده )انتقال ثروت مادي، يا نيـروي متخصـص و يـا نيـروي كـار( و بـي      
 هاي يادشده در محل، دارد.گذاري

ايـم و ميـزان انحـراف     )مشخص كرده0در محاسبات انجام شده، متوسطهاي ملي را با رقم صفر ( 
ايم. از آن جا كه تأثير مثبت يـا   استانهاي مرزي كشور از آن را به صورت منفي يا مثبت نمايش داده
يب، ملحوظ گرديده است، بايـد  منفي شاخصهاي اين تحقيق، قبل از ارزيابي و استخراج نهايي ضرا

تر بودن وضـعيت   انحراف استانهاي كشور از ضريب صفر به سوي ضرايب مثبت را نشانه مطلوب
 اين استانها انگاشت.

تر خواهـد   )،به سوي صفر و باالتر بياييم، شرايط عمومي استان مطلوب-1پس هر چه از ضريب ( 
اند، وضـعيت عمـومي    )،مشخص شده-0-صفر(بود. همچنين از آن جا كه متوسطهاي ملي با نمره 

اسـتان بـا متوسـطهاي ملـي      "ضـريب "تـوان از مقايسـه    هر استان نسبت به متوسطهاي ملي را مي
تـر   استخراج كرد. ارقام منفي مبين اين واقعيت است كه شرايط استان از متوسطهاي ملي نيز پـايين 

 از متوسط كل كشور مطلوبتر است. است. ارقام مثبت نيز بيانگر اين امر است كه وضعيت استان
 :به اين ترتيب امكان بررسيهاي زير در مورد شاخصهاي اين تحقيق فراهم شده است 

 بررسي مطلق شرايط هر يك از استانهاي مرزي .۱
 مقايسه استانهاي مرزي كشور با متوسطهاي ملي .۲



 
 مقايسه استانهاي مرزي كشور با يكديگر .۳

 :اند بندي شده هشاخصهاي مذكور به ترتيب ذيل طبق 
 a). شاخصهاي اقتصادي( .۱
 b). شاخصهاي آموزشي( .۲
 c).شاخصهاي مرتبط با بهداشت( .۳
 d). شاخصهاي تأمين اجتماعي( .٤
 e). شاخصهاي مربوط به تسهيالت محل زندگي( .٥
 ).fديگر شاخصهاي مؤثر اجتماعي، به ويژه در كوتاه مدت ( .٦

 ه اول را در مقوله شاخصهاي اقتصـادي( گان با اين نگرش و در ارزيابيهاي نهايي، شاخصهاي پنج 

(a    ــره شاخصــهاي ــا ضــريب دو) را در زم ــم. ســه شــاخص بعدي(شــاخص هشــتم ب ــرار دادي ق
 و شاخصهاي نهـم، دهـم و يـازدهم را در جرگـه شاخصـهاي مـرتبط بـا بهداشـت(        b)آموزشي(

(c     )شاخصهاي دوازدهم و سـيزدهم را در مقولـه شاخصـهاي تـأمين اجتمـاعي، (d  و شاخصـهاي
هم (ضريب دو)، پانزدهم (ضريب دو) و شانزدهم و هفدهم را در زمره شاخصهاي مربوط به چهارد

شاخص هجدهم (جمعيت جوان)، نوزدهم (بارمعيشت)، بيستم(ضريب e) تسهيالت محل زندگي(
جيني توزيع درآمد) و بيست و يكم (خالص مهاجرتهاي بين استاني) را در آخرين طبقه از مقوالت 

 توان در جدول زير مالحظه كرد: رار داديم. نتيجه اين تفكيك را مي)قfشش گانه فوق (



 

 
 



 

 
 



اجتماعي  -تعارضهاي سياسي  توان متغيرهايي مانند مذهب، گويش و زبان، سابقه بديهي است مي 
با دولت مركزي، ميزان همگرايي با دولتهاي مجاور، قوميت و را نيز بـه جمـع متغيرهـاي مـؤثر در     

هاي  تري را استخراج كرد. اما موانع موجود در راه دسترسي به داده مدت افزود و نتايج دقيق كوتاه
موجود در اين تحقيق، مانع از دستيابي آماري در اين زمينه و هموزن كردن نتايج حاصله با ضرايب 

تـوان در جـداول شـماره     )را مـي Xو A( به اين مهم گرديد؛ ضرايب نهايي حاصل از ايـن تحقيـق  
 )مالحظه نمود.2)و(1)و نمودارهاي (9)و(8(
جهت مالحظه و ارزيابي قدر مطلق هر استان مرزي، مروري بر جداول مربوطه و بررسي نتـايج   -2

ايسه آن با ديگر استانهاي مرزي و متوسطهاي ملي) به قدر كافي گويـا خواهنـد   هر استان (بدون مق
 بود.

دهند؛ نتـايج حاصـله    تري به دست مي مقايسه استانهاي مرزي با متوسطهاي ملي، نتايج جالب -3
)اكثريت استانهاي مـرزي،  a-f گانه( 6 گانه و مقوالت حاكي است كه در شاخصهاي بيست و يك

ترند. در جدول نهايي اين تحقيق نيـز   دارند كه حتي از متوسطهاي ملي نيز پائيندر جايگاهي قرار 
تر از متوسطهاي ملي هستند. (در اين ميان جايگاه استان سيستان  تمامي استانهاي مرزي كشور پايين

تـرين اسـتانهاي    و بلوچستان و شكاف شديد آن استان نسبت به متوسطهاي ملي و حتـي ضـعيف  
 ).باشد دارهاي بسياري ميگوياي هش -مرزي 

بديهي است در صورتي كه به مقايسه ميان استانهاي مرزي كشور با استانهاي برخوردار كشور (و نه 
تر خواهـد بـود. (گـر چـه شـرايط       متوسطهاي ملي) بپردازيم، دامنه شكافهاي موجود، بسيار عميق

مـدت،   وثر در كوتـاه استانهاي برخوردار كشور از حيث احساس محروميت نسـبي و متغيرهـاي مـ   
 احتماال در شرايط مساعدي قرار ندارد.)
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