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 علیرضا رحیمی

 

 چکیده
را  یراندر ا یاو توسعه نامتوازن منطقه یسازملت هاییاستراتژ یانرابطه م ،این مقاله

 هاییاستراتژ پرسش که ینبا طرح ا یاسالم یو جمهور یپهلو یهادر دوره

قرار  ی؟ مورد بررساندداشته یراندر ا یامنطقه هاینابرابریبر  یریچه تأث یسازملت

 یسازملت هاییرغم سرشت متفاوت استراتژاست که به مقاله این یهداده است. فرض

 هاییهدرج یجاددر ا هایاستراتژ ینا یهر دو ی،اسالم یو جمهور یدر دو دوره پهلو

مطالعه که  ینحاصل از ا هاییافتهاند. نقش داشته یراندر ا یااز توسعه نامتوازن منطقه

 یانکه از م است یناز ا یحاک ،اندهمورد پردازش قرار گرفت یعل یینبه روش تب

 مشترک مهمی عناصر یادشده، یهادر دوره یسازملت یها و عناصر استراتژمؤلفه

توسعه  یجاددر ا اصالحات از باال یاستس و یو اقتصاد یاسیس ییتمرکزگرا مانند

 اند.ثر بودهؤنامتوازن م

 توسعه ناموزون. یف،دولت ضع ،یسازملت ی،ملت، دولت مل: هاکلیدواژه

                                                                                                   
 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی ar_rahimi54@yahoo.com 
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 مقدمه
 جوامع   در سیاسی ثباتیبی و اجتماعی شکنندگی دالیل از یکی مذهبی و قومی هایچندپارگی

 هعای هویت از برآمده مناف  و تعلقات ؛ چونهستند گذار در حال کشورهای در ویژهبه مختلف

 و سیاسعی  اجتمعاعی،  کشعاکش  عرصعه  در هاهویت این تقابل اسباب مذهبی، و قومی متفاوت

 ایچرخعه ، تقعابلی  فرایندهای از حاصل افزایهم هایکنش اثر در و آوردمی فراهم را اقتصادی

 از بسعیاری  که است علت همین به. شودمی بازتولید و تولید اجتماعی گسیختگیهم از فزاینده

 تقعابلی  روند این بر ،سازیملت هایاستراتژی کارگیریبه طریق از تا کنندمی تالش هاحکومت

 هعای استراتژی .کنند غیرفعال را مذهبی و قومی هایشکاف ملی، تعلقات ایجاد با و پیروز شده

 پیامعدهایی  موجعد  اند،شده طراحی مذهبی و قومی هایشکاف تضعیف هدف با که سازیملت

 بررسعی  شایسته اجتماعی، هایوگروه افراد زندگی بر شانبنیادی تأثیرگذاری دلیل به که هستند

 میعزان  ،همچنعین  و شعان وجعودی  هایمؤلفه و هاشاخصه به بسته هااستراتژی این اند.مطالعه و

 در را ناکعامی  و کامیعابی  از متفعاوتی  معدار   هعدف،  جامععه  شرایط و هاویژگی با آنها تناسب

هعای ایعن عرصعه از    هعا و شکسعت  بازشناسعی توفیعق   ،بنابراین. اندزده رقم مختلف کشورهای

م منظور تصحیح راهکارهعای نامناسعب، ایجعاد انسعجا    یکدیگر و شناسایی علل و عوامل آنها به

 اهمیت راهبردی دارند. ملی و کاهش تهدیدهای امنیت ملی

 چعون . داردای اهمیعت ویعژه  سازی در ایران نیعز  های ملتمطالعه استراتژی از همین منظر،

 و اجتمعاعی  هعای تعنش  هعای ریشعه  از یکعی  مذهبی و زبانی ،دودمانی، قومی هایشکاف ددتع

 ایران در مدرن ملی هایاست، دولت بوده ایران در ملی امنیت تهدید هایخاستگاه از و سیاسی

 آنها فعالیت مان  و کرده تضعیف را هاشکاف این سازی،ملت فرایندهای طریق از تا اندکوشیده

 ایعران  در آن معدرن  قالب در ملی دولت تکوین دوره که) پهلوی دوران در چه ،بنابراین. شوند

 کعه  ؛پیگیری شعده  منظور این برای کالنی هایسیاست اسالمی، جمهوری دوره در چه و( است

برآمده از گفتمان مسعلط بعوده، از اصعول و     چوناما  ،اندریزی مدون نبودهحاصل طرح هرچند

ای را تعروی   هعای ویعژه  ها پیعروی کعرده و کردارهعا و خعودفهمی    گفتمانقواعد حاکم بر این 

 از. کعرد  تعبیر حکومتی هاینظام این سازیملت هایاستراتژی عنوانبه آنها از تواناند، میکرده

 هعای نعابرابری  و نعاموزون  توسععه  نوعی گیریشکل شاهد یادشده دوره دو هر در ،دیگر سوی
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. هسعتند  پیونعد  در یادشده حکومتی هاینظام کالن هایسیاست با که هستیم ایران در ایمنطقه

 میعان  رابطعه  هعا، حکومعت  کالن هایسیاست با ایران در ایجادشده ایمنطقه هاینابرابری پیوند

 توسععه  و( حکعومتی  کعالن  هعای سیاسعت  وجعوه  از یکعی  عنعوان به) سازیهای ملتاستراتژی

بعا طعرح ایعن     این مقالعه  در این راستا، .کرده استتبدیل  بررسی قابل را به موضوعی ناموزون

 ایعران  در ایمنطقعه  هعای نعابرابری  بعر  تعأثیری  چه سازیملت هایاستراتژی پرسش بنیادی که

 .داده است؟ موضوع یادشده را در مرکز توجه خود قرار اندداشته

 بعروز  و ظهعور  و ملعی  تعلقعات  بعر  قعومی  تعلقات غلبه نظیر شواهدی به توجه با اگر

 سعازی ملت هایاستراتژی ناکارآمدی مرکز، از گریز نظامی و سیاسی اجتماعی، هایجنبش

 قابل فرضیهاین آنگاه در پاسخ به پرسش باال،  بگیریم، نظر در مفروض عنوانبه در ایران را

 و پهلعوی  دوره دو در سعازی ملعت  هعای اسعتراتژی  متفعاوت  سرشعت  رغمبه» :است ارائه

 نعامتوازن  توسععه  از هعایی هدرجع  ایجعاد  در هعا اسعتراتژی  این دوی هر اسالمی، جمهوری

هعای ملعی و ظهعور    های قومی بعر علقعه  ترجیح گرایش .«اندداشته نقش ایران در ایمنطقه

قعرار   بررسیهای گریز از مرکز در طول تاریخ ایران مدرن، مسائلی هستند که مورد جنبش

سعازی در ایعران تشعریح و    های ملعت استراتژیهای پیامد ،خواهند گرفت و بر محور آنها

 ایعن فرضعیه، میعان    پایعه  بعر  چعون قعرار خواهعد گرفعت.     ارزیعابی مورد  شدهفرضیه ارائه

 علت رابطه نوعی ایران در ایمنطقه توسعه ناموزون گیریشکل و سازیملت هایاستراتژی

را « تبیعین علعی  »روش  این پژوهش (هاعلت از یکی عنوانبه البته) است برقرار معلولی و

 .دانسته استبرای بررسی آن مناسب 

هعای  ، زمینعه نظعری  هعای بنیعان  کعه  باشد ایشیوه به مباحث توالی شده تالشدر این مقاله 

 ابتعدا  ،روایعن  از. دربرگیعرد  را هعا سیاسعت  اجرایی پیامدهای عینی، مبانی اجتماعی و –تاریخی

هععای توسعععه نععاموزون و اسععتراتژی روش پععژوهش و مفععاهیم کلیععدی )ملععت، دولععت ملععی،

هعای  بعا دولعت  ای کوتاه به مسائل مرتبط ضمن اشاره ،سپس .شوندمی داده سازی( توضیحملت

گیعری دولعت ملعی در ایعران و     ها و روندهای شعکل یافته، ریشهتوسعهملی در کشورهای کمتر

 گیرنعد. قرار می بحث های پهلوی و جمهوری اسالمی موردشده در دورههای پیگیریاستراتژی

تشعریح   آن در دوره معورد مطالععه  هعای  گیموضوع توسعه ناموزون در ایران و ویژ آن، از پس
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 در ایمنطقعه  نعاموزون  توسععه  بر سازیملتهای استراتژی علی به تأثیر نیز در نهایت .شودمی

   .شودمی پرداختهایران 

 

 پژوهش الف. روش

 برای علی تبیین روش از تا است درصدد پژوهش این تر توضیح داده شد،گونه که پیشهمان

. کند استفاده ایمنطقه هاینابرابری با سازیملت -دولت هایاستراتژی میان رابطه توضیح

 حوادثی سلسله از عبارت علّی سازوکار. هستند علی روش تبیینی اساس علّی، هایسازوکار

 مستقیم علّی سازوکار یک اثر بر تواندمی پیوند این. زندمی پیوند معلول به را علت که است

 معلول و علت. باشد باواسطه و غیرمستقیم علّی سازوکار یک نتیجه در یا و بوده( واسطهبی)

 ربط معلول به را علت، علّی قوانین که داشت خواهند علّی پیوند یکدیگر با شرطی به تنها

 ریشه وارقانون نظمی از که است حوادث از ایرشته از عبارت علّیبنابراین، سازوکار . دهند

 به توانمی را زنجیره این. (1۳: 0۳7۳)لیتل،  شودمی ختم معلول به و شروع علت از و گرفته

 :داد نمایش زیر صورت

 
C c1 c2 c3  E 

 

 و دارنعد  ریشه افراد آگاهانه و دارمعنی رفتار در معلول و علت پیونددهنده سازوکارهای

 داوری و گیریتصمیم در هاارزش و هنجارها تأثیر امور، عاقالنه اختیار مانند عواملی متضمن

 ساختارهای سوی از محدودیت اعمال نحوه افراد، رفتار بر نمادین ساختارهای تأثیر فاعالن،

 داشته نظر در اگر. (12: 0۳7۳هستند )لیتل، غیره و افراد گریبر گزینش اقتصادی و اجتماعی

  برخورداند، معینی هایشاخصه از ایمنطقه هاینابرابری و سازیملت هایاستراتژی که باشیم

 بعا  را سعازی ملعت  - دولعت  هعای اسعتراتژی  هعای شاخصعه  مقاله،این  در علی روش کاربرد

 .کرد خواهد مرتبط علی وارقانون نظم یک طریق از ایمنطقه هاینابرابری هایشاخصه
 

 های توسعه ناموزونشاخصه             1ق                0ق           سازی  های ملتهای استراتژیشاخصه
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 ب. مفاهیم کلیدی
 گشاست،راه مطالعه این از ترمناسب برداشت به یابیدست در شناختیمفهوم الزامات چون

 ،«ملت»یعنی  گرفته، قرار استفاده مورد اصلی مفاهیم بر کوتاه مروری پیش از آغاز بحث،

 خواهد صورت ،«ناموزون توسعه»و «سازیملت هایاستراتژی»، «دولت ضعیف» ،«ملی دولت»

 .گرفت

 

 . ملت1

 فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، اساطیر دارای افراد از کالن ی، اجتماع«ملت»مراد از مفهوم 

 است ممکن که است واحد اقتصاد و مشترک تعهدات و حقوق مشترک، وطن مشترک، عمومی

: 0۳77 عالم،) باشد شده تشکیل قوم چندین از یا قوم یک از یعنی ؛باشد چندپایه یا پایهتک

011.) 

 

 . دولت ملی2

 نام به حاکمیت اعمال از را خود مشروعیت که است سازیدولت از خاصی شکل ملی دولت

 اقتدار اعمال انحصاری حق دارای و کندمی کسب حاکمیت دارای سرزمینی واحد در ملت یک

 شدنعقالنی که هستند مدرن ایپدیده ملیهای دولت. است مشخص سرزمین آن در مشروع

 پیشین سیاسی ساختارهای از را آن جتماعی،ا و فرهنگی اقتصادی، اداری، گوناگون ساختارهای

  .کندمی متمایز ایقبیله هایحکومت و هاامپراطوری مانند

 

 سازی. ملت3

 اجتماعی تضادهای مدیریت یا تخفیف برای جام  رهیافتی سازیملتفرهنگی، جوام  چنددر 

 بازسازی مانند محورهایی بر کلی طوربه که است( غیره و نژادی مذهبی، قومی، هایشکاف)

 تمرکز قدرت آمیزمسالمت انتقال و ثبات و امنیت ایجاد ،(مشروع قدرت)اقتدار ایجاد قانونی،

از طریق ابزارهای گوناگون آموزشی، اقتصادی، نظامی و غیره  و  (Reimer, 2005: 376)دارد
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 و سیاسی انسجام لحاظبه) ضعیف ملی یهادولت از گذر رهیافت، این . هدفگیردصورت می

 . است سیاسی و اجتماعی انسجام دارای و قوی یهادولت سمت به( اجتماعی

 

 سازیهای ملت. استراتژی4

های ایجاد هویت ملی یکپارچه به منظور گذار از هویت ،سازیهای ملتاستراتژیهدف از 

های سیاسی ها، زمینه اختالفهای قومی، مذهبی و غیره( است تا با کاهش تفاوتاولیه )هویت

موجود در زمینه  تاریخی سوابق به رجوع اثر شوند. باهای قومی کمپایه مالک و اقتصادی بر

این  در عمده استراتژی نوع پن  سازی،های کشورهای مختلف برای ملتهها و برنامسیاست

 :هستند یایشناس قابل مورد

متجعانس و همگعن بعا ترکیعب      ایجامععه هعدف از همانندسعازی، ایجعاد     :1همانندسازی

هعا و تمایزهعا را   شناختی، فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف است تا از این طریق تفاوتزیست

: 0۳80ریعزی شعود )زنعدی،    های قومی پیای همسان و بدون تفاوتو جامعهکاهش داده شده 

هععای فرهنگععی، سععاختاری، رفتععاری، هععویتی، مععدنی، مععادی و ایسععتاری، (. همانندسععازی06۳

اد قعرار  سازی از طریق همانندسازی معورد اسعتف  های گوناگونی هستند که در فرایند ملتروش

رونعد.  شعمار معی  دو نعوع رایع  بعه    ساختاری و فرهنگعی ها، همانندسازی گیرند. از میان آنمی

های فرهنگی مسعلط ماننعد زبعان،    ویژگیهمانندسازی فرهنگی بر روندهای منوط به پیروی از 

سعطح نخسعتین و    ولی همانندسازی ساختاری در دو ،های رفتاری اشاره داردو ویژگی مذهب

های قومی از طریق تعامالت متعداخل  تلفیق گروه ،در سطح نخستین .گیری استپسین قابل پی

ها، احزاب، ازدوا  و غیره( مدنظر است و در سطح پسین، ایجعاد فراینعدهای   اجتماعی )باشگاه

یابی به قدرت، ثروت، آمعوزش، بهداشعت و غیعره معورد توجعه اسعت       جویانه در دستبرابری

 (. 062: 0۳80)زندی، 

ش، ضعمن پعذیرش و حفع     در ایعن رو : فرهنگیی   الگوی دموکراتیک )تکثرگرایی

شود تا از طریق ایجاد ضوابط معورد پعذیرش   های قومی، زبانی و نژادی، تالش میتفاوت

ها مدیریت شده ها و تفاوتها، شکافها و مجموعه یکسانی از ارزشتمامی اقوام و ملیت

                                                                                                   
1. Assimiliation 
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های قومی تبدیل گروه ،ها به نظام سیاسی مشترک حف  شود. از این طریقو وفاداری گروه

شوند که بعر سعر منعاب  اقتصعاد و سیاسعی بعا       نف  اجتماعی و سیاسی میهای ذیبه گروه

هعایی در ایعن   (. سوئیس، بلژیک و کانادا مثال061: 0۳80)زندی،  کنندیکدیگر رقابت می

بلکه از  ،های هویتیسازی نه از روش کاهش تفاوتفرایند ملت ،زمینه هستند. در این الگو

ها و ضعوابط مشعترک   به نظام سیاسی و سرزمین واحد با خلق ارزشطریق ایجاد وفاداری 

 .شودمیسر می

ملیتی کعه در  چندهای دولتیا  های امپریالاین استراتژی مختص دولت :تکثرگرایی نابرابر

 یعا  و پاکسعتان  در هعا پنجعابی  مانند است؛ مسلط دولت ساختار بر دهندهتشکیل ملل از آن یکی

است که در آن قوم یا ملت مسلط از طریق اسعتیال بعر   ( 08 :0۳80بوزان،) بروندی در هاتونسی

مناب  قدرت و ثروت درصدد چیرگی دائمی بر ساختار دولت اسعت و رویکعرد آن نسعبت بعه     

 کشانه و مبتنی بر استعمار داخلی است.  های تحت سلطه، رویکردی بهرهاقوام و ملت

هعای اول و  توان تلفیقی از استراتژیان میاین استراتژی را به یک بی :وحدت در پراکندگی

شعود تعا   بانی و نژادی، تالش میهای قومی، زضمن احترام به تفاوت ،دوم دانست. در این الگو

های هعویتی مشعترک )سعابقه تعاریخی مشعترک،      ها و شاخصهسازی و تقویت ارزشبرجسته با

هعای  گیعری از روش های فرهنگی و معذهبی مشعترک و غیعره( و بعه معوازات آن بهعره      ارزش

جویانه و ایجاد تعامالت متداخل اجتماعی، احساس تعلق ملی را ارتقا داده و تعارض آن برابری

یا چنعدملیتی   روش بیشتر مناسب کشورهای چندپایهمیان بردارند. این  های سنتی را ازبا هویت

 هعای ملعت  و اقعوام  میعان های مشترک تاریخی و فرهنگعی  مینهاست که میزان قابل اعتنایی از ز

 ها وجود دارد.آن دهندهتشکیل

 بعه  توجعه  بعا  متعأخر  آرای برخعی  شدن اقتصاد و سیاست؛های معطوف به جهانیاستراتژی

 رویکعرد  شعود، معی  برداشعت  شعهروند  مفهوم از امروزه آنچ و کنونی سیاسی و اقتصادی تحوالت

 1 کنعونی  جهعان  در کعه  اسعت  بعاور  این بر رویکرد این. اندداشته سازیملت موضوع به جدیدی

 عبارتنعد  که کنندمی عمل ملی یهادولت به شهروندان وفاداری تضعیف راستای در افزاهم نیروی

 حعق  و اسعت  سیاسعی  مشعارکت  حعق  بعر  نوین تأکید بر مبتنی که :اجتماعی شهروندی نقد .0 از

 ضعروری  شعرط پعیش  را غیعره  و آمعوزش  اجتماعی، امنیت سالمت، از برخورداری در شهروندان
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 و سیاسعت  شعدن جهعانی  .۳ ؛آن پیامعدهای  و اقتصعاد  شعدن جهعانی  .1 ؛داندمی سیاسی مشارکت

 از ناشعی  که شدن،جهانی نتیجه در فروملی تعلقات دوباره ظهور .2 ؛فراملی تحوالت نقش افزایش

 ظهعور  .1 ؛ واسعت  جانشعین  هعای هویعت  جسعتجوی  و ملعی  و معدنی های سرسپردگی تضعیف

 و کنعد معی  تعریعف  شعهروندی  مبنعای  بعر  نه و بازار مبنای بر را خود که «کنندهمصرف شهروند»

 متوجعه  بیشعتر  ولعی  ،شعود  شامل را شهروندان عموم تواندمی سایبری ارتباطات عصر درهرچند 

 اقتصعاد  شعده جهانی گستره در شانتعلقات راهنمای شاناقتصادی مناف  که است اقتصادی نخبگان

 .(Bottery, 2003: 104) است

 

 . توسعه ناموزون5

برای برخورداری از تلقی بهتر از مفهوم توسعه ناموزون، ابتدا باید درک مناسبی از مفهعوم  

 جریعانی  بایعد  را توسععه »اسعت،   کردهاشاره « مایکل تودارو»طور که همانتوسعه داشت. 

 و مردم عامه تلقی طرز اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرات مستلزم که دانست چندبعدی

 مطلعق  فقعر  کعردن کعن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسری  نیز و  ملی نهادهای

 مسعتمر  ارتقاء» صورت به را توسعه مفهوم توانمی ،رواز این (.1۳: 0۳81 تودارو،) «است

کعرد. بعا ایعن     تعریعف « تعر انسعانی  یا  و بهتر زندگی  سویبه اجتماعی نظام و جامعه کل

درجه توسعه یعک منطقعه از یعک کشعور      توسعه ناموزون حکایت از شکاف میان ،وصف

ر دارد. بعه  نسبت به منطقه دیگر با توجه به ابعاد اقتصعادی، سیاسعی و اجتمعاعی ایعن امع     

 هایتوسعه ناموزون ناظر به عواملی نظیر شرایط طبیعی و جغرافیایی، ویژگی ،عبارت دیگر

هعای اقتصعادی   گذاریها و جهت سرمایهگذاریها و سیاستریزیساختار برنامه جمعیتی،

دیگعر   یعافتگی و بعرای برخعی   از توسعه هاییهاست که برای برخی مناطق یک کشور درج

مقصعودی،  آورد )تر( را به بار مییافتههبه نسبت مناطق توسعنیافتگی )هایی از توسعهدرجه

اگر تمامی ابعاد اقتصعادی، سیاسعی و اجتمعاعی توسععه را در نظعر       ،(. بنابراین71: 0۳78

های اقتصادی، آموزشی، بهداشعتی، فرهنگعی، سیاسعی و غیعره     داشته باشیم، آنگاه شاخص

ماندگی نیافتگی و عقبتر از مناطق گرفتار در مدارهای توسعهیافتهناطق توسعهمعیار تمیز م

 خواهد بود.
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 سازی در ایرانملت هایاستراتژی. ج

 اسعتراتژی  کعرد. بعه دوره تفکیعک   تعوان بعه دو   را معی سعازی پعس از مشعروطه    الگوهای ملت

ته گرایش به همانندسعازی  پهلوی برگرفته از الگوی همانندسازی بود که الب دوره سازی درملت

جویانعه آن(  ویعژه سعطح برابعری   بهکمتر به همانندسازی ساختاری )فرهنگی و هویتی داشت و 

 هعای آمعوزه  و ترکیعه  در آتاتورک کمال سازیملت شیوه از الهام این استراتژی با کرد.توجه می

و در انطبعاق بعا    (10: 0۳8۳ هاشعمی، بنعی )تجعدد   حعزب  گعرای ملی روشنفکران ناسیونالیستی

 بنعدی صعورت  از را ایعران  جامععه  تعا  بود شد که درصدداتخاذ  پهلوی مطلقه مدرنیسم گفتمان

 شعاهی  نظریه این گفتمان را عناصر .دهد سوق دارانهسرمایه بندیصورت به داریسرمایه ماقبل

 اشعکالی  و گرایعی قانون غربی، مدرنیسم شیوه به نوسازی و توسعه سنتی، پاتریمونیالیسم ایران،

 مدرنیسعتی،  عقالنیعت  بعاال،  از اصعالحات  اقتعدارگرایی،  بعر  و دادمعی  تشعکیل  گرایعی مردم از

 تأکیعد  فرهنگعی  مدرنیسعم  و صعنعتی  توسععه  سکوالریسم، سیاسی، تمرکز ایرانی، ناسیونالیسم

از میان این عناصعر، نوسعازی بعه شعیوه مدرنیسعتی، ناسیونالیسعم        (.68 :0۳81 بشیریه،) داشت

وانعی بعا   یرانی، تمرکز سیاسعی، اقتعدارگرایی، مدرنیسعم فرهنگعی و سکوالریسعم، قرابعت فرا      ا

 شده در این دوره داشت.  سازی اتخاذاستراتژی ملت

 اغیعار  عنعوان هبع  سعنتی  هعای گعروه  و عشعایر  هعا، قومیت مذهب، سنت، دوره، این در بنابراین،

و فرهنگعی سعرکوب شعده و بعه      های سیاسعی های محلی، فعالیتشدند. جنبش تلقی گفتمانی

تعالش   اد سیستم آموزشی و فرهنگی فراگیعر پشتوانه درآمدهای نفتی، دیکتاتوری سیاسی و ایج

شد تعا ملتعی یکپارچعه و واحعد جعایگزین سعاخت چنعدپاره قعومی و فرهنگعی ایعران شعود            

تمرکز بر سطوح فرهنگی و هعویتی اسعتراتژی همانندسعازی، اتخعاذ      (.10: 0۳8۳هاشمی، )بنی

جویانه همانندسازی سعاختاری و مقاومعت   توجهی به عناصر برابریهای اقتدارگرایانه، بیروش

 فرهنگی اغیار گفتمانی، عوامل عدم کامیابی این استراتژی بودند.

در  قومی هایگرایش از ملهم کنندهثباتبی و واگرایانه اقدامات و داردامنه هایوقوع آشوب

وقعای   0۳۳1انعه حکومعت محمدرضاشعاه در دهعه     اقتدارگرایفاصله سقوط رضاشاه تا تحکعیم  

 بلوچسعتان،  خوزسعتان،  در طلبانعه  جعدایی  هعای تعنش  و 0۳11دستان در دهعه  آذربایجان و کر

 رژیعم  کعه  داد نشعان ( پهلعوی  رژیعم  سعقوط  از پس) مازندران نشینترکمن نواحی و کردستان
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 کشعور  اقعوام  و طوایعف  میان هماهنگی حف  و ایجاد در موثریهای گام است نتوانسته گذشته

 و عالئعق  بازتعاب  0۳17 اسعالمی  بر همین مبنا، انقعالب (. 181و  011: 0۳02بردارد )رحیمی، 

 بعا  و بعود  گرفتعه  قعرار  بعاال  از نوسعازی  معرض در که بود سنتی جامعه افول به رو هایارزش

برخعی معتقدنعد   . سعاخت  محقعق  را ایعدئولوژیک  یگرایع سنت گفتمان ،خود حاکمیت استقرار

 سعنتی،  پاتریمونیالیسعم  وجعوه  برخعی از  شعیعه،  سیاسی نظریه شامل گفتمان این اصلی عناصر

 کاریزمعایی، انضعباط   اقتعدار  گرایعی، معردم  نعوعی  ،(پارلمعان  ماننعد ) مدرنیسم عناصر از برخی

 فرهنگی، ضدیت با پلورالیسعم،  کنترل مذهبی، و سنتی هایتأکید بر ارزش اخالقی، و اجتماعی

 . (60: 0۳81 بشیریه،) شودمی ، ناسیونالیسم و سنت روشنگری غربلیبرالیسم

بنیعادی   ویژگی چند دارای اسالمی جمهوری در سازیملت سیاست ،با توجه به این عناصر

 تنعوع  شناسعایی  جامععه،  افعراد  تمامی حقوق تساوی بر مبتنی که گذاریقانون جنبه اول، است؛

 معدارس  و گروهعی  هایرسانه مطبوعات، در قومی و محلی هاینزبا از استفاده امکان و قومی

 هعای فعالیعت  انجعام  و زدایعی محرومیعت  بعرای  تعالش  دوم، است؛ بوده (فارسی زبان کنار در)

 سیسععتم ؛ سععوم،(01۳: 0۳01 مالیععی، و ازغنععدی) ارتباطععات گسععترش و خععدماتی و عمرانععی

)اصعل   عشعری یاثن یو مذهب جعفر اسالمدین  بر حکومتی؛ چهارم، تأکید متمرکز و یکپارچه

 نظعام  و استقرار ایران ملت بخشوحدت عوامل عنوانبه فارسی زبان و دوازدهم قانون اساسی(

    .واحد زبان پایه بر آموزشی

های همبستگی و یکپارچگی اسالمی بر پایه شاخص سازی جمهوریبررسی استراتژی ملت

 ایجعاد  هعا در گر برخعی ناکعامی  مرکزگرا( نشان همگرایی و شهروندی حقوق ملی، ملی )هویت

 یعنعی  خود سازهویت مبانی میان ایرانی جامعه سرگردانی. است یکپارچه و منسجم ملی هویت

 نیعز  اسعالمی  جمهعوری  هویتی هایسیاست در جهانی، هویت و اسالمی هویت ایرانی، هویت

 کعه  اسعالمی،  انقالب فراگفتمان دورن از متعدد گفتمانی هایتراوش ظهور. است داشته بازتاب

 گفتمعان  ماننعد ) انعد بعوده  معادر  فراگفتمان گفتمانی عناصر برخیکردن برجسته درصدد یک هر

 برابعر  در فرهنگعی  مقاومعت  و اصعالحات  گفتمعان  رشعدمحور،  گفتمان ی،بانقال بسط و قبض

 میعان  پعذیر همعه  و منطقعی  پیوند ایجاد در اسالمی جمهوری ضعف گربیان (شدهارائه الگوهای

 بعوده   اجماع مورد و واحد الگویی اساس بر هویتی هایسیاست ریزیپایه و سازهویت عناصر
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 قعوانین  جنبعه  از چعه  هعایی کاستی دارای قانونی، شناسایی وجود با نیز شهروندی حقوق. است

 ایعران  ملعت  باسعتانی  میعراث  بعه  تعوجهی کم.  است بوده عملی رویکردهای در چه و تفسیری

 اسعت  دیگعری  موارد از جامعه، بخشوحدت عوامل از یکی و تاریخی مشترک میراث عنوانبه

 .است ساخته متأثر از را دوره این در ملی گراییهم که

سعازی در دوره جمهعوری اسعالمی نعوعی     اسعتراتژی ملعت   گفعت تعوان  می ،طور کلیبه

سعازی را در خعود جمع     های گوناگون ملعت استراتژی تلفیقی بوده که عناصری از استراتژی

 کرده است. 

 

 د. توسعه نامتوازن در دوره پهلوی  
 ریعزی بعه برنامعه  ( بععد  بعه  سوم برنامه از ویژهبه) عمرانی گانهپن  هایوجود توجه برنامه با

 و العدینی سعیف ) ه بعود داد قعرار  توجعه  معورد  را مانعده عقعب  منعاطق  توسععه  کعه  ایمنطقه

هعای دوره پهلعوی بعود.    ، توسعه نامتوازن یکی از ویژگی(81 و 86، 87: 0۳80 خواه،پناهنده

های رشدمحور مبتنی بر توسعه صنعتی بود که ریشه در نظریه این ناموزونی محصول سیاست

یرشعمن، روسعتو،   اقتصعاددانانی چعون ه   نظریه رشد نعاموزون توسعط  ون داشت. رشد ناموز

عنوان استراتژی برای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه مطعرح و  فلمینگ و سینگر به

گعذاری در کشعورهای   کعز سعرمایه  تمر ،پایعه ایعن نظریعه    مورد پعردازش قعرار گرفعت. بعر    

هعای  د باشعد و نعه همعه بخعش    هعای اسعتراتژیک اقتصعا   یافته باید متوجه بخعش توسعهکمتر

طعور خودکعار و   هعا بعه  های استراتژیک، سایر بخشدر صورت توسعه بخش چوناقتصادی؛ 

 توسعه پیعدا خواهنعد کعرد    شود،یاد می 0«اثرهای ارتباطی»تحت فرایندی که از آن به عنوان 

(Holz, 2010: 5)عنوان توجه به بخش صنعت به ،کارگیری این استراتژی در ایران. پیامد به

نواحی و منعاطقی معورد    ،نتیجه یابی به نرخ رشد باال را داشت. درکه قابلیت دست بخشی بود

 و مصرف بازار زیربنایی، توجه قرار گرفتند که از پتانسیل الزم برای توسعه صنعتی )امکانات

ماهر( برخوردار بودند و سایر نواحی در انتظار اثرهای ارتباطی باقی ماندنعد. امعا    کار نیروی

کار بسعتند نشعان داد کعه نظریعه اثرهعای      تجربه کشورهایی که استراتژی رشد ناموزون را به

                                                                                                   
1. linkage effects 
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به شرایط تاریخی، جغرافیایی و نهادی کشورهای مختلف، کارآیی  یتوجهدلیل بیارتباطی به

  . (Bianchi, 1998: 14)الزم را نداشته است

توسعه نامتوازن ایران  های پایانی حکومت پهلوی،شده در سالبر اساس آمار و ارقام ارائه

های استان براساس شاخص 01در این دوره قابل مشاهده است. برای این منظور آمار موجود 

سرانه تخت  سوادی،ای یعنی میزان اشتغال، درصد شهرنشینی، نرخ بیسنجش نابرابری منطقه

: 0۳0۳روسعتا،  بودن )زبردست و حعق بیمارستان، سرانه پزشک و دندانپزشک و میزان صنعتی

مورد  رفاهی هستند، و بهداشتی آموزشی، صنعتی، هایشاخص چهاردسته گر( که نمایان007

شده به این صورت بوده است که چهار های یاداست. نحوه گزینش استانمقایسه قرار گرفته 

اسعتان دارای سعاخت    6فاقد ساخت اقلیت قومی )تهران، اصفهان، یزد و سعمنان( بعا   استان 

کردسعتان   نشعین(، آذربایجان غربی )کعرد وآذری  نشین(،قومی یعنی آذربایجان شرقی )آذری

سیسعتان و بلوچسعتان    احمعد ) لرنشعین(،  بویر )کردنشین(، ایعالم )کردنشعین(، کهکیلویعه و   

ای های بوده که پراکنعدگی ناحیع  گونهاند. این گزینش بهاشتهدر مقایسه شرکت د نشین(بلوچ)

لوچسعتان در  گرفته نیز تعا حعدودی رعایعت شعود )سیسعتان و ب     های مورد مقایسه قراراستان

بایجعان غربعی در   احمد در نواحی مرکزی و ایعالم و کردسعتان و آذر  شرق، کهکیلویه و بویر

 نواحی مرزی غرب(.

 و 0۳12 هعای سعال  موجعود  آمار اساس که بر 0ل شماره شده در جدوآوریاطالعات جم 

طور کعه مشعاهده   گویای ناموزونی توسعه در دوره پهلوی هستند. همان آشکارا، 0هستند 0۳11

ویعژه معدنظر برخعی    هعای توسععه کعه بعه    عنوان یکی از شاخصهشود، درصد شهرنشینی )بهمی

در میعان   ،هعا و همچنعین  سعایر اسعتان  ها نظیر مکتب نوسازی است( در استان تهران بعا  مکتب

هعای محرومعی چعون ایعالم و سیسعتان و      تری چعون اصعفهان بعا اسعتان    یافتههای توسعهاستان

کعه درصعد شهرنشعینی در    در حعالی  ،بلوچستان، از تفاوت فاحشی برخوردار است. برای نمونه

و آذربایجعان  هعای اصعفهان   درصد گزارش شده است، این رقم برای اسعتان  2/00 استان تهران

. مشعابه  درصعد اسعت   2/02 سیستان و بلوچسعتان  و برای استان 8/۳6و  0/61 شرقی به ترتیب

                                                                                                   
 آماری مطالعه بیشتر دقت جهت به مذکور هایسال0۳17 و 0۳16 هایسال در هااستان برخی آمار نبود دلیلبه. 0

 اند.شده انتخاب
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که در درحالی نمونه،های بزرگ صنعتی نیز وجود دارد. برای همین تفاوت در خصوص کارگاه

نفعر   101680موجب اشعتغال  های بزرگ صنعتی فعال بوده است که کارگاه 1706تهران تعداد 

کارگعاه   8و  0۳هعای کردسعتان و ایعالم تنهعا     و در استان 1۳7در استان آذربایجان شرقی  شده،

 اند.نفر شده 021و  01، 01000بزرگ وجود داشته که به ترتیب موجب اشتغال 

 



 ش.1355و  1354های های جمعیتی، صنعتی، آموزشی و بهداشتی در سالتوسعه نامتوازن استانی بر پایه شاخص .1جدول 
 شاخص

 
 استان

 سالمت و بهداشت های بزرگ صنعتیکارگاه آموزش بیکاری جمعیت

 کل
 شهری
 )درصد 

 روستایی
 )درصد 

 فصلی
درجستجوی 

 کار
 مطلق سوادیبی

 )درصد 
تعداد 
 کارگاه

تعداد 
 کارکنان

ارزش تولیدات 
 )هزار ریال 

سرانه 
 پرشک

سرانه 
 دندانپزشک

 سرانه تخت
 بیمارستان

 1۳1221108 101680 1706 161۳ ۳18 - 816 0012 1۳۳0066 تهران
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0
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0
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 001728 0777 ۳8 7816 ۳10 0۳10 8116 0212 22۳211 سیستان و بلوچستان
0
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0

11211
 

0

0120
 

 211862 2۳6 0۳ 6017 0216 - 7118 1211 78۳721 کردستان
0

6011
 

0

78۳72
 

0

1112
 

 1701 01 8 71 - - 811۳ 0017 12۳111 ایالم
0

617۳
 

0
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0

211۳
 

 0116 118111 کهکیلویه و بویراحمد
+)متحر62

 016ک(
- - 6016 0 021 10810 

0

7۳16
 

0

17111
 صفر 

 21۳0128 7101 0۳ 26 - 118 ۳0 60 ۳18181 یزد
0

۳1۳1
 

0

11۳81
 

0

1۳1
 

 110820 0181 02 2012 *0101 12 26 281871 سمنان
0

2101
 

0

2101
 

0

10011
 

 شامل بیکاران فصلی و درجستجوی کار*

و 0۳11شرقی، سمنان، یزد، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در سال های آذربایجان ، آمارنامه استان0۳12احمد و ایالم در سال های کردستان، کهکیلویه و بویرانهای استآمارنامه منبع:

 تنظیم شده. 0۳11ساس سرشماری سال استان تهرن موجود نیست، اما آمارنامه مورد استفاده  بر ا 0۳61آمارنامه پیش از سال . 0۳61تهران 
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 0۳11وزشی و بهداشتی نیز مصداق دارند. در سال های آمشاخص موردها در این تفاوت

 6درصد جمعیت باالی ۳/16)سوادی مطلق )ناتوانی در خواندن و نوشتن( در استان تهران بی

درصد( و آذربایجان 7/10)های اصفهان سوادی مطلق در استانسال( کمتر از نصف میزان بی

درصد( و 1/72)های آذربایجان غربی سوم این شاخص برای استانیک درصد( و در حد۳/6۳)

ازای هر که در استان تهران بهدرحالی ،درصد( بوده است. همچنین6/78)سیستان و بلوچستان 

نفر  1811نفر یک پزشک وجود داشته است، در استان اصفهان یک پزشک در ازای هر  260

نفر به ازای هر پزشک رسیده است. سایر  012۳ بوده و در استان آذربایجان غربی به رقم

تری نسبت به مرکز و یا نسبت به ها نیز به فراخور وضعیت خود از شرایط بسیار نامناسباستان

 اند.تر برخوردار بودهیافتههای توسعهاستان

نمودارهعا  . این های مختلف هستنداستانناموزونی توسعه گویای  2تا  0نمودارهای شماره 

دلیعل  بعه  ، کعه تنظیم شده است )به استثنای شاخص اشتغال 0اساس اطالعات جدول شماره بر 

ها کنار گذاشته شده است(. روش تهیه نمودار به این صورت آمار بیکاری برخی از استانفقدان 

شعده دارای رتبعه اول در   به استانی تعلق گرفته که در میان ده اسعتان انتخعاب   01بوده که امتیاز 

تا یعک بعین    0و به ترتیب رتبه، امتیازهای  سرانه پزشک( بوده استمانند خاص ) یک شاخص

 ها نیز به همین ترتیب عمل شده اسعت. سایر شاخص موردها توزی  شده است. در سایر استان

احمعد،  ن شرقی، ایالم و کهکیلویه و بویربا مقایسه چهار استان تهران، آذربایجا 0نمودار شماره 

شود، استان تهران نسعبت بعه   مشاهده می گونه کههماناموزونی توسعه است. به خوبی گویای ن

ها نیز ها، سرآمد است. اما ناموزونی توسعه در میان سایر استانها در تمامی شاخصسایر استان

هعای اصعفهان و   هعا بعین اسعتان   وجود دارد و این موضوع با توجه به سطح اخعتالف شعاخص  

 ی ایالم و کهکیلویه و بویراحمد نمایان است.هاآذربایجان شرقی با استان
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 آب از مسعکونی  واحعدهای  برخورداری میزان مانند دیگری اهمیت با هایشاخص هرچند

 مواصعالتی  هایراه تلفن، برق، توزی  وضعیت و ورزشی و فرهنگی تأسیسات سرانه کشی،لوله

 اند،نگرفته قرار استفاده مورد فوق جدول در دقیق و کامل آمارهای فقدان دلیلبه آهن خطوط و

 و هعا اسعتان  سعایر  بعا  تهعران  اسعتان  آشعکار  هعای تفعاوت  نیز زمینه این در موجود آمارهای اما

 اسعاس  بر نمونه، برای. دهندمی نشان یکدیگر با را هااستان سایر دارمعنی هایتفاوت ،همچنین

 برخعوردار  کشعی لولعه  آب از تهران استان مسکونی واحدهای درصد1/01، 0۳11 سال آمارهای

 اصعفهان  اسعتان  بعرای  رقعم  ایعن  کعه درصعورتی  (،011: 0۳61اند )آمارنامه اسعتان تهعران،  بوده

)آمارنامعه   درصعد 8/21 شرقی آذربایجان برای (،00: 0۳11درصد )آمارنامه استان اصفهان، ۳/10

)آمارنامعه  درصعد  ۳/۳ بلوچسعتان  و سیسعتان  استان برای ( و0۳: 0۳11استان آذربایجان شرقی، 

 بعرق  مشعترکین  نسبت کهدرحالی ،همچنین. است بوده (00: 0۳12استان سیستان و بلوچستان، 

)آمارنامه استان تهران،  0/01 ترتیب به 0۳11 سال در اصفهان و تهران هایاستان در جمعیت به

 ایالم استان برای نسبت این بوده، (00: 0۳11درصد )آمارنامه استان اصفهان،  00 ( و8۳: 0۳61

)آمارنامعه   درصعد 2/0 بویراحمعد  و کهکیلویه برای ( و۳2: 0۳12)آمارنامه استان ایالم،  درصد1

 .  ( است22: 0۳12استان کهکیلویه و بویراحمد، 
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ای در دوره پهلویناموزونی توسعه منطقه. 1نمودار 

تهران اصفهان آذربایجان ش ایالم کهکیلویه و بویراحمد
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 و اصفهان استان پنجمیک از کمتر و تهران استان هشتمیک ایالم استان وضعیت نظر، این از

 هشعتم یعک  حعدود  در و تهران استان یازدهمیک از کمتر بویراحمد و کهکیلویه استان وضعیت

 بعا  بعارزی  هعای تفعاوت  نیعز  قرارگرفته مقایسه مورد هایاستان سایر. است بوده اصفهان استان

 الزم. خوردمی چشم به نیز هااستان خود میان در هاتفاوت این و( یزد جزبه) دارند تهران استان

 بعرق  دارای هایساختمان تعداد یا خانوارها تعداد مانند مقایسه قابل آمار چون که است ذکر به

 جمعیعت  کعل  بعه  تلفعن  و برق دارای مشترکین نسبت آمارهای از ناچار اند،نبوده کامل تلفن و

 نعاموزونی  گویعای  خعوبی به نیز موجود آمارهای سایر. است شده استفاده هااستان مقایسه برای

 . هستند هااستان دارمعنی هایتفاوت و توسعه

 

 1355 و 1354 هایسال ارتباطات هایشاخص پایه بر استانی نامتوازن توسعه .2 جدول
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 - - - 0110 تهران

 - 1617 - (0) 00 اصفهان

 120 1118 01۳ 6 آذربایجان شرقی

 - 2612 110 21۳ غربی آذربایجان

 02 آسفالت دردست ۳218 110 (0) 01۳ سیستان و بلوچستان

 ندارد 1110 111 - کردستان

 ندارد - - 1 ایالم

 ندارد 1218 - 012 کهکیلویه و بویراحمد

 161 ۳110 111 0218 یزد

 116 1010 1116 11۳ سمنان

 ای مسکونی دارای برق به کل جمعیت است.آمار فقط مربوط به نسبت واحده. 0
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 پهلوی دوره در مذهبی و قومی هایشکاف و ناموزون توسعه. 1

 اقلیعت  بعر  مبتنعی  اجتماعی ساخت از برخورداری و توسعه ناموزونی میان ارتباط خصوص در

 نامناسعب  وضععیت  بعر  یک شماره جدول نتای هرچند . داشت قاطعی استنتا  تواننمی قومی،

 پرتعو  در بایعد  را وضععیت  ایعن  امعا  ،ندکمی تأکید قومی اقلیت ساخت دارای مناطق در توسعه

 یطرحع  وجعود  معنعای بعه  لزوماً که ؛داد قرار توجه مورد ایمنطقه توسعه نادرست هایسیاست

 کعه  گونعه همان ،دیگر عبارت به. نیست قومی اقلیتدارای  مناطق داشتننگهعقب برای هدفمند

 شعده،  منجر قومی اقلیت ساخت دارای مناطق نیافتگیتوسعه به ایتوسعه نادرست هایسیاست

. اسعت  کعرده  مانعدگی عقعب  دچعار  نیعز  را دیگعر  مناطقی ،نادرست هایسیاست این پیامدهای

 اسعتان  دهعد معی  نشعان  1 شعماره  نمعودار  .هسعتند  امر این گویای 2 و ۳، 1 شماره نمودارهای

 وضعیت بهترین که) غربی و شرقی آذربایجان هایاستان به نسبت هاشاخص تمامی در اصفهان

 در معورد  موضوع این اما. دارد آشکار برتری (دارند را قومی هایاستان میان در توسعه لحاظ از

 در یعزد  اسعتان  هرچند. کندنمی صدق( نیستند قومیار ساختدارای  که) سمنان و یزد هایاستان

 غربعی  آذربایجعان  اسعتان  بعه  نسبت بهتری بسیار وضعیت از ،بررسی مورد هایشاخص تمامی

 .  است ترعقب شرقی آذربایجان استان از صنعت حوزه در اما است، برخوردار

 هعای اسعتان  بعه  نسعبت  بهتعری  وضععیت  سالمت و شهرنشینی هایحوزه در سمنان استان

 وجعود  بعا . اسعت  ترعقب آنها دوی هر از صنعت حوزه در ولی ،دارد شرقی و غربی آذربایجان

 کهکیلویعه  و ایعالم  بلوچستان، و سیستان، کردستان مانند دیگر قومی هایاستان که هنگامی ،این

 یزد برتری( 2و ۳ هاینمودار) گیرندمی قرار سمنان و یزد با نموداری مقایسه مورد بویراحمد و

 بعه  وضععیت  از صعنعت  حعوزه  در سمنان استان آنکه وجود با ،همچنین. است محسوس کامالً

 جزبه) هاشاخص تمامی در اما است، برخوردار بلوچستان و سیستان به نسبت تریپایین مراتب

 بایعد  ،کلی طوربه. است روترپیش دیگر هایاستان از( کردستان به نسبت صنعتی تولیدات ارزش

 گانعه پعن   هایبرنامه در ماندهعقب مناطق توسعه هدف با ایمنطقه ریزیبرنامه که داشت توجه

 هعای تعالش  و داشعت  قعرار  توجه مورد انقالب از پیش( بعد به سوم برنامه از ویژهبه) عمرانی

 و ایمنطقععه گععذاریسیاسععت قالععب در بیشععتر امععا گرفععت، صععورت زمینععه ایععن در متعععددی

 تنها نه و ماند باقی مستعدتر، مناطق قراردادن اولویت در با همآن ملی، هایبرنامه کردنایمنطقه



 83    یرانو توسعه ناموزون در ا یسازملت هاییاستراتژ

 بعود  ایمنطقعه  و نعابرابری  اخعتالف  ،آن بعارز  پیامعد  بلکه نشد، ایمنطقه تعادل ایجاد به موفق

 (.81-87: 0۳80 خواه،پناهنده و الدینیسیف)

 تعوان نمعی  قعومی  اقلیعت  دارای مناطق ماندگیواپس با ناموزون توسعه ارتباط مورد در اگر

 اقلیعت  دارای منعاطق  نیعافتگی توسععه  با نامتوازن توسعه یارتباطبی اما ،داشت قاطعی اظهارنظر

 و کردسعتان  هعای استان ،دهدمی نشان 1 شماره نمودار گونه کههمان. است آشکار کامالً مذهبی

 از هعا شعاخص  بیشتر در ،دارند مذهبی اقلیت بر مبتنی جمعیتی ساخت که بلوچستان و سیستان

 آنها جمعیتی ساخت که) وبویراحمد کهکیلویه و ایالم هایاستان به نسبت تریمناسب وضعیت

 .برخوردارند( است تشی  رسمی مذهب بر مبتنی
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ییافتگی پنج استان در دوره پهلومقایسه وضعیت توسعه. 2نمودار 

اصفهان یزد سمنان آذربایجان ش آذربایجان غ
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یزد سمنان ایالم کهکیلویه و بویراحمد
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   . توسعه نامتوازن در جمهوری اسالمی ایران2

ریعزی  و دفتعر برنامعه   شعد مطعرح   دوبعاره ای اندیشه توسعه منطقعه  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی

هعای توسععه اقتصعادی و    در این زمینعه آغعاز کعرد. برنامعه    را مطالعات خود  0۳61ای از سال منطقه

کار قعرار گرفعت، جایگعاه ممتعازتری بعه      تحمیلعی در دسعتور   جنعگ  اجتماعی نیز که پس از پایعان 

ظیعر تمرکزگرایعی   هعای پیشعین اختصعاص داد. امعا معوانعی ن     ای نسبت به برنامعه ریزی منطقهبرنامه

هعا  کاری دسعتگاه ها، موازیریزینگری در برنامهاداری، وابستگی به درآمدهای نفتی، بخشی –سیاسی

ریعزی،  ای، فقدان نظام جام  اطالعاتی و ضعف برنامعه و نهادهای مسئول، فقدان نظام مدیریت منطقه

العدینی و  گیری کعرد )سعیف  ای جلعو یابی بعه تععادل منطقعه   ها برای دسعت قق اهداف این برنامهاز تح

 یکی از مشکالت ایران باقی ماند.عنوان ( و توسعه ناموزون همچنان به88و 80:  0۳80خواه، پناهنده

هعایی میعان دوره جمهعوری    گعر وجعود تفعاوت   های توسعه، بیانمقایسه آمار استانی شاخص

هاسعت. بعرای   سازی ایعن دوره اسالمی و دوره پهلوی است که ناشی از تفاوت در استراتژی ملت

جمهعوری   معورد بررسی این موضوع، همان روش تحلیل معورد اسعتفاده بعرای دوره پهلعوی در     

، اسعت تری در دسترس ای کاملکار رفته است؛ با این تفاوت که در دوره اخیر آمارهاسالمی نیز به

بودن بعه  شعدن و منحصعر  دلیل یکپارچعه مانند سرانه پزشک و دندانپزشک بهبرخی آمارها  هرچند
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یافتگی چهار استان در دوره پهلویمقایسه وضعیت توسعه. 5نمودار 

سیستان و بلوچستان کردستان ایالم کهکیلویه و بویراحمد
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 2درمانی قابل استناد نیسعتند. جعداول    -بهداشتی خدمات و پزشکی هایدانشگاه در شاغالنآمار 

 01تعا   6اند و نمودارهعای  هآوری شدجم  0۳01های مرکز آمار ایران در سال پایه آمار که بر 6تا 

)بعر اسعاس    اندشدههای موجود در جداول تنظیم ترین شاخصاتکاترین و اصلیقابل اساسکه بر 

کننده وضعیت توسعه انسانی در دوره جمهوری اسالمی هسعتند. از  بندی پیشین( بازگورتبه روش

 دست آورد:زیر را بهتوان نتای  کلی شده میها و نمودارهای ارائههای جدولبررسی داده

نعاموزونی توسععه میعان     ، اینکعه اول .گر دو موضوع اساسی هستندبیان 7و 6. نمودارهای 0

اسعتان  ، روند آن نسبت به گذشته کمتعر شعده اسعت. دوم   هرچند  ؛ها همچنان پابرجاستاستان

کعه در   گونههمانرو برخوردار است، اما ها از وضعیتی پیشبه سایر استان تهران همچنان نسبت

هعا بعه چعالش    هویداست، پیشتازی استان تهران در برخی موارد توسعط سعایر اسعتان    7نمودار 

ها نیست. این کشیده شده است و این استان مانند دوره پهلوی، پیشتاز مطلق در تمامی شاخص

های پس از انقعالب اسعالمی اسعت کعه نعابرابری بخشعی       حدود زیادی ناشی از سیاست امر تا

برابری میان شهر و روستا را نسبت به گذشته کاهش داده است. بهبود وضعیت بخعش  ویژه نابه

کشاورزی در اثر اجرای سیاست خودکفایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی، بیمعه برخعی   

جهعاد کشعاورزی و    ماننعد و تالش نهادهایی لیدی، سیاست خرید تضمینی محصوالت اقالم تو

از جمله عوامل کاهش نابرابری شهر و روستا نسعبت   تاهاد مسکن برای بهبود وضعیت روسبنیا

  (.  10: 0۳87فر و نوروزی، های قبل هستند )سلیمیدورهبه 

ه از سعاخت قعومی برخعودار نیسعتند     هعایی کع  دهند اسعتان نشان می 01و 0 ،8. نمودارهای 1

نبایعد   موردهای قومی دارند. البته در این استاننسبت به تری اصفهان و سمنان( وضعیت مطلوب)

 ،کشعد. ثانیعاً  وضعیت آذربایجان شرقی تا حدودی این یافته را به چالش می ،اوالً؛ چون اغراق کرد

 مانعده از جاهعای بعه  ماندگیغرب کشور، عقب باید شرایط تاریخی، سابقه جنگ در نواحی مرزی

بایعد در نظعر داشعت کعه      ،همچنین .نظر گرفت را دربه مرکز  هاگذشته و نزدیکی و دوری استان

انعد. بعا ایعن    کرمان و قم در این مطالعه لحاظ نشعده  مانندهای کمتر قومی دیگری وضعیت استان

مطلعق   هرچنعد هعا  های قومی نسبت به سایر اسعتان ماندگی استانباید توجه داشت که واپس ،همه

کننعده  بازگوی قعومی حکومعت نیسعت، امعا     هعا معنعای گعرایش  دالیل متعددی دارد و بهنیست و 

توانعد  این موضوع میچون کند. هاست و از تأثیر توسعه نامتوازن حکایت میمحرومیت این استان
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تهدیعدی   ،پایه موازین امنیت ملعی  در نواحی قومی باشد، بر« محرومیت نسبی»کننده تصور تداعی

 مرکز فعلیت نیز یافته است.  های گریز از شود که گاه در قالب جنبشمحسوب می نهفته

کننده این هستند که استان ایالم و تا حدودی استان کهکیلویعه  بازگو 01و 00. نمودارهای ۳

 جمهوری اسعالمی اند، در دوره ها در دوره پهلوی بودهترین استانیافتهتوسعهو بویراحمد که کم

برخعوردار  تری و بلوچستان از وضعیت مطلوبسیستان ویژه بههای کردستان و نسبت به استان

 اند. شده

 1367 عیتی، صنعتی و مسکن در سالجم هایتوسعه نامتوازن استانی بر پایه شاخص .3جدول 
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 رسانی مرکز آمار ایران.منب : پایگاه اطالع

 دلیل موارد اظهار نشده است.درصد به 011اختالف از . 0

 روستایی و غیر ساکن.. 1
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 هایتوسعه نامتوازن استانی بر پایه شاخص. 4 جدول
  1367 آموزش و فرهنگ و بهداشت در سال
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 1367ارتباطات در سال  هایتوسعه نامتوازن استانی بر پایه شاخص .5جدول 
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 های جمعیتی، صنعتی و مسکن،بندی استانی بر پایه شاخصرتبه .6جدول 

  1367آموزش، بهداشت و ارتباطات در سال
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ناموزونی توسعه در دوره جمهوری اسالمی. 6نمودار 

تهران غ.آذربایجان ایالم 
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یافتگی آذربایجان شرقی و اصفهانمقایسه وضعیت توسعه. 8نمودار 
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یافتگی نسبی چهار استان کشورمقایسه وضعیت توسعه. 6نمودار 
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وریافتگی نسبی هفت استان کشمقایسه وضعیت توسعه. 17نمودار 

سمنان غ.آذربایجان ایالم 

کردستان کهکیلویه و بویراحمد سیستان و بلوچستان

ش.آذربایجان
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وهای ایالم، کردستانمقایسه وضعیت نسبی توسعه استان. 11نمودار 

سیستان و بلوچستان

ایالم  کردستان سیستان و بلوچستان
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 توسعه نامتوازن  در ایجادسازی استراتژی ملتناکامی  .و

نبعود  سعازی و  های ملتهای تاریخی، نوعی رابطه علت و معلولی میان استراتژیپایه بررسی بر

تمرکزگرایعی سیاسعی و اقتصعادی و سیاسعت     ای در ایعران قابعل مشعاهده اسعت.     منطقه توازن

های پهلوی و سازی در دورههای ملتدرونی استرتژیبسیار مهم های از مؤلفهاصالحات از باال 

انعد. براسعاس   ای نقش بازی کعرده که در ایجاد توسعه نامتوازن منطقه جمهوری اسالمی هستند

سعازی در دوره  جعه اسعتراتژی ملعت   در نتی توسعه نامتوازنهای علی شیوه تبیین علی، مکانیسم

 صورت زیر قابل ترسیم است.رضاشاه به
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ویراحمد، های کهکیلویه و بیافتگی استانمقایسه وضعیت توسعه. 12نمودار 

کردستان و سیستان و بلوچستان

کردستان کهکیلویه و بویراحمد سیستان و بلوچستان

سازی استراتژی ملت

 رضاشاه

 تمرکز سیاسی

 نوسازی مدرنیستی

 دگرسازی از اقوام و عشایر

 اقتدارگرایی

 اسکان عشایر

زوال شیوه تولید 

 نشینیکوچ

شیوه  نشدنجایگزین

 تولید مناسب

 ماندگیواپس

 ایناحیه
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هعای  تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و نوسازی به شیوه اصالحات از باال که از مؤلفه

لعت  صورت دخاهای خود را به، یکی دیگر از جلوهمدرنیسم مطلقه پهلوی بودگفتمان شبه

حاصعل از درآمعد نفعت     رانتعی  در مرکز نشان داد. اقتصاددولت در اقتصاد و تمرکز مناب  

 و جامععه  به نیازی ،طبیعی مناب  بر تسلط با حکومت آندر  که اقتصادی سیستمی عنوانبه

 نیعروی کعار،   از نعاچیزی  درصعد  کارگیریبه با صرفاً و ندارد خود اتباع از مالیات دریافت

 نیز بعه پیعدایش  ( 00۳: 0۳70 اسکاچپول،) دهدمی شکل را خود درآمدهای اقتصادی بنیاد

 و اقشعار  از بسعیاری کعردن  انجامید و ضعمن وابسعته   اجتماعی طبقات از مستقل یحکومت

قعرار   نفتی، فرایندهای توسعه را در مهعار حکومعت   سرشار درآمدهای به اجتماعی طبقات

های بلندپروازانعه  ها و برنامهاجرای طرحالزم برای سیطره دولت بر اقتصاد و داد و درآمد 

) اسعتراتژی مبتنعی بعر تمرکزگرایعی و     را در اختیار حکومت گذاشت. تلفیق این رونعدها  

اول، تمرکعز   .ای انجامیعد هعای منطقعه  اقتصاد رانتی( از دو طریق بعه گسعترش نعاهمگونی   

هعای اقتصعادی در مرکعز؛ و دوم، تعقیعب سیاسعت کسعب       ریزیها و برنامهگذاریسیاست

و ی بعود  های رشد هرچه بیشتر که مبتنی بر استراتژی توسععه صعنعتی در دوره پهلعو   نرخ

های رشد بیشتر در مرکز توجه قرار تر به نرخیابی هرچه سری رشدساالری را با هدف دست

 (. 07: 0۳80فر، داد )سلیمی

بیشعتر بعرای کسعب     امکعان هعای دارای  توجه به بخش ،یکی از پیامدهای رشدساالری

بیشتری در این زمینه برخوردار بود،  امکانبخش صنعت از  چون های رشد باالتر بود.نرخ

دلیل نیاز صنعت به امکانات های توسعه کشور قرار گرفت و بهرشد صنعتی در مرکز برنامه

هعای الزم در  به مناطقی توجه شد که از توانایی ،ماهر زیربنایی، بازار مصرف و نیروی کار

تعوجهی  کممناطق دیگر  ین، بهبنابرا( و 07: 0۳80فر، )سلیمی ها برخوردار بودنداین زمینه

 .شد
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ای میان منعاطق مرکعزی و معرزی    منطقه هاینابرابری نیزدر دورة جمهوری اسالمی 

 نسعبتاً  تنها خراسان رضوی از توسععه  ،های مرزی کشوراز میان استان ادامه پیدا کرده و

زی در سعطوح پعایین و خیلعی پعایین     های معر است و سایر استانشده  باالیی برخوردار

با استفاده  0۳01تحقیقی در سال  (.7: 0۳80، دیگران)سعیدآبادی و  شوندبندی میدسته

یافته، توسعه یافته، نسبتاًسطح توسعه 1های کشور را در ، استانایاز روش تحلیل خوشه

 7در جعدول   نتعای  آن بندی کرده اسعت کعه   تقسیم نیافته و محرومسعه میانی، توسعهتو

 آمده است.

 

 اقتصاد رانتی

دخالت دولت در 

اقتصاد و مهار 

 فرایندهای توسعه

 پیش ساعت ۳     

 

 همرسانی

ایجاد امکان 

تعقیب سیاست 

 رشدساالرانه

ها تمرکز سیاست

ها ریزیو برنامه

 در مرکز

تزریق مناب  به 

بخش صنعت و 

نواحی 

برخوردار از 

 هایپتانسیل

صنعتی و 

توجهی به کم

نواحی فاقد این 

 هاپتانسیل

توسعه 

 ناموزون

های توجه به بخش

اقتصادی دارای 

 پتانسیل رشد باال

سازی  استراتژی ملت

 دوره پهلوی

و  سیاسی تمرکزگرایی

 اقتصادی

از  سیاست اصالحات

 باال
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 مختلف کشورهای استان سطح توسعه .7جدول 

 استان درجه توسعه میزان توسعه

 تهران و کمتر 11۳۳1 یافتهتوسعه

 سمنان، اصفهان، یزد، مازندران 11610تا  11۳۳۳ یافتهتوسعه نسبتاً

 میانی توسعه
 1171۳تا  11611

قزوین، خراسان رضوی، گیالن، مرکزی، 

 آذربایجان شرقی، فارسقم، 

 هاکردستان، آذربایجان غربی و سایر استان 11810تا  11712 نیافتهتوسعه

 سیستان و بلوچستان 11811تر از بیش محروم

 01: 0۳00 شالی، و نیامنب : توکلی

نیز نشان  ،های کشور انجام گرفتهگی شهرستانیافتسطح توسعهمورد  پژوهش دیگری که در

تری دهد مناطق مرزی کشور نسبت به مناطق مرکزی از سطح توسعه بسیار پایینمی

 (.0۳00 وارثی، و تقوایی و بیگلوشیخ)برخوردارند 

 یتوازننامبر  یو متمرکز حکومت یکپارچه یستمس یرتأث یسممکان توانیم ،فوق یرتفس یهبرپا  

 نشان داد: یرصورت زرا به یامنطقه

 

 

ها و به قطبتوجه 

 به مرکز یکنزد ینواح

توجهی به مناطق کم

 مرزی

هدایت مناب  به 

 مرکزیمناطق 

توسعه 

 نامتوازن

سازی استراتژی ملت

 جمهوری اسالمی

و  یکپارچه یستمس

 یمتمرکز حکومت
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 گیرینتیجه
از  ،هعا شعباهت رغم برخعی  سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسالمی بههای ملتاستراتژی

 الگععوی از برگرفتععه پهلععوی دوره در سععازیملععت . اسععتراتژینععدسرشععتی متفععاوت برخوردار

نسعبت بعه سعطوح     و تأکیعد داشعت   هعویتی  و فرهنگعی  همانندسعازی  بر که بود همانندسازی

 هدف غایی ایعن اسعتراتژی، انتقعال جامععه    . توجه بودکم ساختاری همانندسازی جویانهبرابری

و ایجعاد دولعت ملعی     دارانعه سعرمایه  بنعدی صورت به داریسرمایه ماقبل بندیصورت از ایران

 هعای ناسیونالیسعم ایرانعی،   پایعه  های مدرن غربی بود که باید برملت –یکپارچه به سبک دولت

بعاال و   از نوسعازی  شعیوه  بنعابراین، . شدبنا میفرهنگی، توسعه صنعتی و سکوالریسم مدرنیسم 

 و عشعایر  هعا، قومیعت  معذهب،  دسعتورکار قعرار گرفعت و سعنت،     در تمرکزگرایانعه  هایروش

دو مقط   در های گریز از مرکزظهور جنبش .شدند تلقی گفتمانی اغیار عنوانهب سنتی هایگروه

و دیگعری بععد از    محمدرضاشعاه  حکومعت  تحکیم تا رضاشاه سقوط تاریخی، یکی در فاصله

 فرهنگی سطوح صرف بر تمرکز دهنده ناکامی این استراتژی بود.نشان ،فروپاشی سلسله پهلوی

 عناصععر بععه تععوجهیبععی اقتدارگرایانععه، هععایروش اتخععاذ همانندسععازی، اسععتراتژی هععویتی و

 عوامعل  تعوان از گفتمانی را معی  اغیار فرهنگی مقاومت و ساختاری همانندسازی جویانهبرابری

 .دانست استراتژی این ناکامی

هعای همانندسعازی   اسعالمی تلفیقعی از اسعتراتژی    جمهوری دوره در سازیملت استراتژی

دیعن،  فرهنگی، تکثرگرایی نابرابر و وحدت در پراکندگی بوده اسعت کعه عناصعر اصعلی آن را     

ایران، تمرکزگرایی حاکمیتی، کنترل فرهنگعی،   ملت بخشوحدت عوامل عنوانبه زبان و مذهب

زدایعی از منعاطق   حقوق آحاد جامععه و تعالش بعرای محرومیعت    گذاری مبتنی بر تساوی قانون

کامعل نیافتنعد.   مرحله اجرا، تبلور  برخی از این عناصر در ،اند. با وجود اینمحروم تشکیل داده

هعای  هعای قعومی و جنعبش   شده و تداوم گرایشارائه برخی الگوهای برابر در فرهنگی مقاومت

 و منطقعی  پیوند ایجاد در اسالمی ن است که جمهوریآ گربیان گریز از مرکز )هرچند محدود(،

 مورد و واحد الگویی اساس بر هویتی هایسیاست ریزیپایه و سازهویت عناصر میان پذیرهمه

 .  با مشکل مواجه بوده است، اجماع
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دو دوره پهلعوی و جمهعوری    سعازی بعا توسععه متعوازن در هعر     های ملتارتباط استراتژی

 هعایی مؤلفعه  ،. در دوره پهلویستهااین استراتژی ای دیگر از ناکامیجنبهدهنده اسالمی، نشان

عشایر در  و اقوام از دگرسازی باال و از نوسازی سیاست اقتصادی، و سیاسی تمرکزگرایی مانند

هعای  های رشدساالرانه مبتنی بعر برنامعه  اند. سیاستای نقش داشتهتحقق توسعه ناموزون منطقه

صنعتی، نسعبت   پتانسیل از برخوردار نواحی و صنعت بخش به مناب  با تزریق تمرکزگرایانه نیز

نیعافتگی را در ایعن   از توسععه  هعایی درجعه توجه باقی ماند و پتانسیل صنعتی کم فاقد به نواحی

و  یکپارچعه  یسعتم س یعز ن یاسعالم  یدر دوره جمهعور مناطق نسبت به نواحی صنعتی رقعم زد.  

 یعان صورت تفعاوت سعطح توسععه م   را به یامنطقه هاینابرابریخود بر  یرتأث یمتمرکز حکومت

 ،ینگذاشعته اسعت. بنعابرا    یبرجعا  یمعرز  یهعا بعا اسعتان   یمرکعز  یهعا اسعتان  یژهوها بهاستان

بعا   یعن مقالعه،  ا در یبررسع  وردم یهاکم از نظر مولفهدست یران،در ا یسازملت یهااستراتژی

  اند.داشته داریتوسعه ناموزون ارتباط معن
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