
 

 

 

 یتیکیژئوپل یکردیو توسعه؛ رو یتامن

 یرانبه توسعه و توازن در ا
 35/۹1/۹096 تاریخ پذیرش: 03/39/۹096 تاریخ دریافت:

 رضا خلیلی

 

 چکیده
 یتیکو توسعه در چارچوب معادالت ژئوپل یتکردن رابطه امنمقاله با برجسته یندر ا

بر  یفرامل یتیمعادالت امن یمتفاوت از اثرگذار یریتصو شودیتالش م ،یامنطقه

و  یدو سطح داخل یانارتباط م ،شود. به باور نگارنده هئارا یرانتوسعه و توازن در ا

را  یمتفاوت ییازوا ،یامنطقه یتیکو ساختار ژئوپل یتیامن التمعاد یقاز طر المللیینب

است که معادالت  این مقاله یپرسش اصل ،اساس ین. بر انهدپیش رو می ینهزم یندر ا

اند؟ داشته یرانبر توسعه و توازن در ا یریچه تأث یامنطقه یتیکو ساختار ژئوپل یتیامن

 یتیامن یطمح هاییژگیشود که ویم مطرح یهفرض ینا، پرسشاین در پاسخ به 

 شده است.  یراندر اتوسعه  یتوازننامو  یداریباعث ناپا یانهخاورم

 یتیمجموعه امن یتی،نظم امن یتیک،ژئوپل ی،اتوازن منطقه ی،توسعه مل: هاکلیدواژه

 .یانهخاورم

                                                                                                   
 تهران یدانشگاه خوارزم یاسیگروه علوم س یارتاداس Rezakhalili1@khu.ac.ir 
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 مقدمه
نظران هر دو حوزه بوده است رابطه امنیت و توسعه از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب

هم در سططح نظطری و    ،سواند. از یکبر اثرگذاری متقابل آنها تأکید داشته ،و اغلب کارشناسان

اند که اساسطا  بطدون   ریزان توسعه بر این باور بودهنظران و برنامههم در عمل بسیاری از صاحب

کارشناسطان مسطائل امنیتطی و     ،توان در مسیر توسعه گام برداشت و از سطوی دیگطر  امنیت نمی

توان سخن نمی ،اند که بدون توسعهها نیز همواره بر این نکته تأکید داشتهمسئوالن امنیتی کشور

از امنیت پایدار به میان آورد. البته رابطه امنیت و توسعه فقط در این سططح کلطی بطانی نمانطده     

های مختلفی در مورد چگونگی و چرایی اثرگذاری متقابل آنها بطر  دیدگاه زمان است و به مرور

انطد. بطا   در عمل توسط کشورهای مختلف تجربه شدهنیز و بسیاری از آنها  یکدیگر مطرح شده

، نیسطت  وجود این، هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه نظری یا عملی امنیت و توسعه در ایطران 

   است. مورد نظر های محیط امنیتی فراملیبلکه بررسی این رابطه با توجه به الزامات و چالش

ریزی برای توسعه را با اتکا است که به صورت رسمی برنامهجامعه ایران حدود هفت دهه 

تحطوالت امنیتطی    ،کار نطرار داده و در ایطن بطین   و تجربه خارجی و داخلی در دسطتور  به دانش

ماهیطت و  مختلفی نیز در سطح فراملی رخ داده است که خواسته یا ناخواسته اثرات خود را بطر  

دنبطال  هی است که نویسنده به هیچ وجطه بطه  البته بدیاند. گذاشته یجاکیفیت توسعه در ایران بر

این نیست که توسعه را ماهیتی امنیتی ببخشد و فقط از این زاویه به آن بنگرد، امطا مسطئله ایطن    

تأثیر محطیط   ،پردازندهایی که به بررسی تجربیات توسعه در ایران میاست که بسیاری از تحلیل

 گیرند. وسعه را نادیده میهای تامنیتی بر شرایط و کیفیت برنامه

آید نیطز از  ای یا محلی( به میان میالبته ونتی سخن از توسعه و توازن )اعم از ملی و منطقه

داخلطی   یتوان به موضوع نگریست، اما حتی اگطر توسطعه را فقطط موضطوع    زوایای مختلف می

برد، باز هطم بطر   بدانیم که هر کشور باید بر اساس تجربیات و نیازهای خاص خود آن را پیش ب

برخطی   ،نظر وجود دارد. در ایطن چطارچوب  برنده توسعه اختالفسر محورها یا مدارهای پیش

هطای انتصطادی، برخطی نیازمنطد ایجطاد نهطاد متطولی توسطعه و         توسعه را مستلزم تقویت بنیطان 

د های فرهنگی و اجتماعی و برخی حتی آن را نیازمنط ریزی، برخی مستلزم تحول در بنیانبرنامه

اما آنچه در این نوشتار بیشطتر مطورد توجطه اسطت، تطأثیر محطیط        .دانندهای سیاسی میگشایش
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 ،ای بر توسعه و توازن هم در سطح ملی و هطم در سططح محلطی اسطت. در وانط      امنیتی منطقه

ای چه تأثیری بر توسعه پرسش اساسی این است که معادالت امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه

هطای  شود که ویژگطی می مطرحاین فرضیه  ،پرسشاین اند؟ در پاسخ به ایران داشتهو توازن در 

 اند. در ایران شده توسعهی توازنناممحیط امنیتی خاورمیانه باعث ناپایداری و 

هطا و  د. ابتدا به بررسی نگرششومقاله در سه بخش ساماندهی می ،برای بررسی این فرضیه

پردازیم و با نقد و بررسی نقاط نطوت  و محلی در ایران میرویکردهای مختلف به توسعه ملی 

 ،کوشیم اهمیت رویکرد ژئوپلیتیک را در این زمینطه برجسطته سطازیم. سط      می ،و ضعف آنها

ریطزی توسطعه در   ای از زمطانی کطه برنامطه   های ژئوپلیتیک منطقههای محیط امنیتی و نظممؤلفه

و در نهایطت تطأثیر الزامطات و     دادهرسطی نطرار   کشور مورد توجه نرار گرفته است را مطورد بر 

هطای  های ژئوپلیتیک مختلطف را بطر ماهیطت و عملکطرد برنامطه     های محیط امنیتی و نظمچالش

 دهیم.توسعه ملی و محلی در ایران مورد بررسی نرار می

 

 ها و رویکردها. توسعه و توازن در ایران؛ نگرشالف
هطا و  از چطارچوب نگطرش   ،بسیاری از جوام  در حال توسعهنگاه به توسعه در ایران نیز مانند 

تطوان یافطت کطه    رویکردهای مختلف موجود خارج نیست. با وجود اینکه کمتطر کسطی را مطی   

توسعه در جامعه ایران را نفی کنطد، امطا ونتطی سطخن از علطت یطا علطل         یتعادلبیو  یتوازننام

 ،تطوان یافطت. در سططح پطارادایمی    مطی به هیچ وجه چنین اجماعی را ن ،آیدموضوع به میان می

 ;Shareia, 2015; Reyes, 2001چهار نگطرش اساسطی رایطر در مطورد توسطعه در جهطان )      

Roberts and Hite, 2000     .در ارتباط با توسعه و توازن در ایران نیطز مطورد توجطه هسطتند ،)

ر و پیامطدهای  کنند و از نحوه ونوع و آثابرخی توسعه را در چارچوب مدرنیزاسیون تحلیل می

(. ۹077نطژاد،  ؛ غنطی ۹083پطور،  ؛ رفی ۹071آورند )عظیمی، مثبت یا منفی آن سخن به میان می

در مقابل، مدرنیزاسیون به سبک غربی و آثار و پیامدهای آن را منتهی به وابسطتگی و در   ایعده

اجتمطاعی   -نگیو فروپاشی انتصادی، فره یتوازننامریختگی، عنوان عاملی برای درهم، بهنتیجه

توسطعه در  برخطی  (. ۹095؛ صطنعتی،  ۹068پازوکی، دانند )و سیاسی کشورهای جهان سوم می

دانند و بر این اساس تحوالت در ایران را بطر  ایران را تابعی از توسعه در سطح نظام جهانی می
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در (. برخی هم توسطعه را  ۹080کنند )فوران، اساس تحوالت در ساختار نظام جهانی تحلیل می

 (. ۹091مقدم، ؛ هزارجریبی و ارفعی۹081القلم، کنند )سری شدن درک و تحلیل میبستر جهانی

ها و استنادات خود را دارند که بررسی آنهطا  استدالل کدامهر ، هاالبته طرفداران این نگرش

هدف این نوشتار نیست، اما بازتاب هر یک از آنها را در رویکردهطای مختلطف بطه توسطعه در     

 ها توجه داشت.باید به تأثیر این نگرش رو،توان دید و از اینران میای

های مذکور، رویکردهای مختلفی هم به توسعه و توازن در ایران شکل گرفته به تب  نگرش

برنطده یطا مطان  توسطعه و تطوازن، بطه موضطوع        ترین عامل پیشاست که هر کدام بر اساس مهم

ناشطی از مالحظطات    ،شطود که برای ایطن وضطعیت رکطر مطی     ترین عاملیاند. شاید مهمپرداخته

بطازدهی   در میزان جذب سطرمایه، تفطاوت در   یتعادلبیانتصادی باشد. توزی  نامتوازن بودجه، 

اما حتی کسطانی   .گیرند... اغلب در این چارچوب مورد توجه نرار میتولید و انباشت سرمایه و

داننطد. سطاختار نظطام    کنند نیز هرگز ریشه آنها را صرفا  انتصادی نمیکه به این عوامل اشاره می

سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت، ساختارهای فضایی و جغرافیطایی مختلطف و...   

: ۹077، یوسطفی نیز مورد توجه اندیشمندان بوده و همین تعدد عوامل دخیل در توسعه )حطاجی 

( باعث شده رویکردهای مختلفی در این زمینه شکل بگیرد که به تفکیک به بررسطی  ۹87-۹79

عنطوان چطارچوب   تا زمینه برای طرح رویکرد ژئوپلیتیک به ؛پردازیماز آنها می کدامو تبیین هر 

 مورد نظر نگارنده برای بررسی موضوع فراهم شود.

نظران توسعه بر این باورند که اگطر  ان و صاحببسیاری از اندیشمند. رویکرد اقتصادی: 0

ای بطه نطام توسطعه نطامتوازن شطکل      های انتصادی، متوازن و صحیح باشطند، پدیطده  گیریجهت

 دارد کطه توسطعه   ولیبرالنط  و وکالسطیک ن هطای انتصطاد  نظریطه گیرد. این رویکرد ریشطه در  نمی

 بطرای  ضرورتی ،انتصادی رشد ادایج معتقدند با و دانندمی انتصادی رشد را محصول ایمنطقه

 بوروکراسطی  افزایش و مناب  اتالف موجب ،آن به پرداختن و ندارد وجود ایمنطقه ریزیبرنامه

تواننطد باعطث   البته مسائل و مشطکالت انتصطادی کطه مطی     (.11: ۹091 زادگان،شریف) شودمی

بسیار مختلف هستند و از تفطاوت در میطزان بودجطه و جطذب سطرمایه،       ،توسعه نامتوازن شوند

ها، تفاوت در پتانسیل بازار، تفاوت در میزان بازدهی های انتصادی پایه در استانتفاوت فعالیت

ها یا مناطق مختلف تا اسطتراتژی نامناسطب انتصطادی و تجطاری و     های انتصادی در استانبنگاه
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( را 90: ۹091؛ اطهطاری،  ۹8-13: ۹091)هطادی زنطوز،    کطالن  انتصطاد  نادرست در گیریجهت

 توسعه مورد توجه نرار داد. یتوازننامتوان به عنوان عوامل انتصادی اثرگذار بر توازن یا می

آفرینی عوامل انتصادی در توسعه متوازن اعتقاد به نقش ریزی:برنامه . رویکرد نهادی/1

ای برای توزی  متوازن و د که اگر نهاد یا برنامهای بر این باور باشنباعث شده است عده

به توسعه وجود دارد. بر اساس همین  بخشیکانات در کشور باشد، امکان توازنمتناسب ام

هایی برای نهادها و برنامهریزی معنادار شد و ریزی و برنامهاست که نظام بودجه دیدگاه

 که نیست این بر اساس این رویکرد، مسئله ،به توسعه شکل گرفت. در وان  بخشیتوازن

 دارای ایهای توسعهبرنامه که است آن مشکل بلکه ،اندشده توزی  بد کشور امکانات در

 بوده نادرستی الگوی ای،نطقهم لحاظ به توسعه ریزیبرنامه الگوی و هستند بزرگی هایکاستی

های توسعه به نحوی سامان زمینه باید شرایط نهادی و ،بنابراین .(91: ۹091است )اطهاری، 

راد و کاظمیان، یابند که همه مناطق از امکانات متناسب و متوازن برخوردار باشند )فرجی

۹09۹ .) 

اجتماعی بر ایطن باورنطد کطه     -طرفداران رویکرد فرهنگی اجتماعی: -. رویکرد فرهنگی3

 ،اجتمطاعی و محیططی  توسعه با منطق انتصادی، تمرکزطلب است و در صورت افزودن منططق  »

حتطی   ،(. بطر اسطاس ایطن نگطرش    16: ۹091)صطرافی،  « ای بطه بطار آورد  تواند تعادل منطقهمی

منتهطی بطه    ،که با فرهنگ جامعه پیوند نخورند و اجتماعی نشوند زمانیهای توسعه نیز تا برنامه

د توسعه وانعی و متوازن نخواهند شد. کسانی کطه بطر اسطاس ایطن رویکطرد بطه بررسطی و نقط        

های فرهنگی جامعطه ایطران در توسطعه    پردازند، ضمن بررسی نقش ویژگیتجربیات توسعه می

انطد و  نشطده  ایران، اجتماعی های توسعه دربرنامه»( معتقدند ۹31-۹38: ۹077کشور )حسینی، 

)اطهطاری،  « اسطت  نشطده  اجتمطاعی  سطازماندهی  امطا  گرفته، مهندسی صورت امر با وجود آنکه

 همطراه  واگذاری اختیارات و کشور مدیریتی نظام از تمرکززدایی ل این افراد،ح(. راه90: ۹091

 بسطیر  خطدمت  در ملی مناب  حکمرانی شایسته، برنراری با تا است مناطق به ملی مناب  سهم با

از نظر طرفداران این رویکطرد   ،در وان . گیرد نرار پایدار ایران توسعه برای مناطق مردمی مناب 

 و افزاریسخت رویکرد گرو دگرگونی در ایران در ایمنطقه پایدار و متعادل توسعه به رسیدن»

 (.17: ۹091)صرافی، « است محوریو اجتماع افزارینرم رویکرد به کنونی محورپروژه
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اگر یک سطویه آن داللطت بطر    دوسویه است که  ایپدیدهتمرکزگرایی،  . رویکرد سیاسی:1

داشته باشد، سویه دیگر آن کاستن از ندرت دولت مرکطزی اسطت   شدن فرایند توسعه اجتماعی

ای کطه  منطقطه  ناموزون توسعه که با شیوه حکمرانی در ارتباط است. ارتباط میان تمرکزگرایی و

بر این فرض استوار اسطت   (18-19: ۹091 توفیق،)مورد تأکید طرفداران رویکرد سیاسی است 

 یطا ایجطاد سطازوکاری    شایسطته  حکمرانی برنراری بدون کشور مناطق توسعه تعادل در که فکر

 حطوزه  هطای گیطری بطرای تصطمیم   مدنی جامعه و خصوصی دولتی، هایبخش شراکت با نهادی

 هرچنطد  ،(. بطه بطاور ایطن افطراد    ۹079چی، مدیرشانهناممکن است ) مناب  بازتقسیم در همگانی

 و جمعطی  میثطا   عنطوان بطه  سطرزمین، آمطایش   برنامه مانند راهبردی ایبرنامه یا فرآورده داشتن

 داشطتن  در را مشطکل  آنکه از پیش» اما است، توسعه ضروری کنشگران هایتالش کنندههمسو

 باشیم توسعه کنشگران تمامی دربرگیرنده فرایندی اندیشه در باید وجو کنیم، جست برنامه این

 فزاینطده  به همیطاری  شایسته حکمرانی با را مناطق بین حذفی رنابت مناب ، کمبود دوران که در

 (.  17: ۹091)صرافی، « کند تبدیل پایدار توسعه تحقق برای

ریطزی و  توسعه متوازن مستلزم آن است که فراتطر از اصطالح نظطام بودجطه     ،با این اوصاف

کطه بطا    پرداختطه شطود   ساالری مبتنی بر انتصاد نفتی و دولتیریزی، به اصالح نظام دیوانبرنامه

فضطلی،  دهد )رحمانیامکان تغییر و تحول را نمی ریزی متمرکز، کالن و بخشیبرنامهمحوریت 

ریطزی  های تمرکزگرا و دولت رانتی نفتی، نبطود برنامطه  وجود دولت ،(. از این دیدگاه۹5: ۹091

تطرین علطل   عنطوان عمطده  ای بطه توجهی بطه تغییطرات نهطادی الزم منطقطه    ای و بیمستقل منطقه

( در کنطار عطدم تناسطب    15: ۹091زادگطان،  ای در ایطران )شطریف  منطقه ریزیناکارآمدی برنامه

ای، فقطدان نظریطه توسطعه بطومی بطرای منطاطق،       های شناخت منطقهها با وانعیات، کاستیآرمان

( و 03-01: ۹091گطر توسطعه )رنطانی،    ای پطایش برداشت مکانیکی از توسعه، فقدان نهاد منطقه

( همگطی فقطط زمطانی    06: ۹091ریزی توسعه )عظیمطی،  مهحتی غفلت از مفهوم مناطق در برنا

 .در کشور وجود داشته باشد اینابل حل هستند که حکمرانی خوب و شایسته

کنند بسیاری تصور می ،آیدونتی سخن از توسعه متوازن به میان می . رویکرد ژئوپلیتیک:5

نطامتوازن   توجطه داشطت، در حطالی کطه توسطعه      پیرامطونی  و مناطق مرکزکه فقط باید به فاصله 

ایطن پدیطده   . تواند در بر بگیردرا می انتصادی و زندگی اجتماعی همه ای فراگیر است کهپدیده
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صطنعت   بطین  توازنفقدان گر گر فاصله دولت مرکزی و مناطق است، بیاندر عین حال که نشان

 بخطش  مردان، و مشارکت زنان ن،پیرامو و مرکز روستا، شهر و صنعت، و طبیعت کشاورزی، و

بطرای   ،(. بر ایطن اسطاس  03: ۹091)رنانی،  استهم  فناوری و انسان بین و دولتی و خصوصی

نیافتطه در  یافتطه و توسطعه  ها میطان بخطش توسطعه   نه تنها باید به فاصله ،مقابله با توسعه نامتوازن

ها توجه کرد، بلکه باید به توازن میان محیط داخلی و محیط ژئوپلیتیک فراملی نیز تمامی حوزه

باید میان توسعه و امنیت ملی ارتباط برنرار کرد و در عین توجطه بطه    ،اندیشید. به عبارت دیگر

 لی، به کاهش تهدیدهای بیرونی نیز توجه داشت تا بدین ترتیطب توسطعه  های محیط داخآسیب

  .(11: ۹091شود )مطوف،  حاصل پایدار

ممکن است با محوریت انتصاد آغاز شود و با محوریت  هرچند توسعه بر این اساس،

با  که شد فرهنگ، اجتماع، سیاست و محیط زیست ادامه یابد، اما زمانی پایدار خواهد

 ،کندو آنچه این ارتباط را برنرار می شودمحیط پیرامونی نیز آمیخته و مرتبط  امنیتیمالحظات 

همچنان که  ،در وان  چیزی جز توجه به توسعه در نلمرو ژئوپلیتیک فراملی نیست.

دانند )عزتی، افیایی میشدت متأثر از عوامل محیط جغرندرت را به ،دانان سیاسیجغرافی

 ،کندباید متأثر از این عوامل دانست و آنچه این ارتباط را برنرار میتوسعه را نیز  (1: ۹090

مطالعه کاربردی روابط فضای جغرافیایی با »چیزی جز رویکرد ژئوپلیتیک یا به تعبیری 

 ( در بستر محیط امنیتی نیست. Cohen, 1994: 17« )سیاست

 

 . عوامل ژئوپلیتیک اثرگذار بر توسعه در خاورمیانهب
که اشاره شد، تمرکز بر رویکرد ژئوپلیتیک در توسعه به معنای آن است که به جطای  گونه همان

دهنده به توسعه در سطح کالن، های شکلتوجه صرف به عوامل متفاوت سطح خرد یا پارادایم

های ژئوپلیتیک فراملی بر توسعه و توازن ها/چالشکردن عنصر امنیت، به اثرگذاری نظمبا دخیل

شدن رویکرد ژئوپلیتیک مستلزم این است که ابتدا وضعیت مجموعه برجسته ،ان ب ردازیم. در و

عنوان محیط پیرامونی را بررسی کرده و اثر آن بر توسعه در ایطران را مطورد   امنیتی خاورمیانه به

های توسعه در کشطور آشطکار   توجه نرار دهیم تا در ادامه بتوانیم تأثیر این وضعیت را بر برنامه

از کشورهای آن از  کداماثرگذاری محیط امنیتی خاورمیانه بر توسعه در هر  ،این اساسکنیم. بر 
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توسعه در این منطقه نتیجه توزیط    ،سواز یک .توان در سه عامل اساسی یافتجمله ایران را می

ماهیت متفاوت  ،از سوی دیگر و نابرابر ندرت و ثروت بین کشورهای این منطقه و جهان بوده

گیطری  شورهای خاورمیانه که اغلب کشورهایی در حال توسعه هستند، باعث شطکل امنیت در ک

؛ مالحظات خاصی برای آنها شده که ماهیت و فرایند توسعه آنها را تحت تأثیر نرار داده اسطت 

هطای  خطود تحطت تطأثیر نظطم     ،عنوان محیط امنیتی ایطران باألخره اینکه تحوالت خاورمیانه به و

های بزرگ جهانی است که بایطد بطه تفکیطک بطه     ژئوپلیتیک و روابط کشورهای منطقه با ندرت

 آنها ب ردازیم.

هرچند دیدگاه کسانی که در چارچوب نظریطه  . توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جهان: 0

گرایطی در کشطورهای   هتوسع»های جهانی به تحلیل توسعه پرداخته و معتقدند وابستگی و نظام

ضعیف و وابسته امری بیهوده است و سطاختارهای وابسطته و متصطلب جهطانی اجطازه خطروج       

( Gunder Frank, 1966« )دهنطد کشورهای ضعیف و تبدیل آنها به کشورهای نطوی را نمطی  

تطوان یافطت، امطا تحلیطل     رسد و موارد نقض بسطیاری بطرای آن مطی   چندان منطقی به نظر نمی

داری و هانی بر اساس تفاوت در ندرت تولید و مبادله، تفطاوت در شطیوه حکومطت   های جنظام

گفطتن  کند که بر اساس آن در سخنهایی را آشکار میوانعیت ،تفاوت در سطح ندرت کشورها

توزیط    ،المللی باید احتیاط کرد. در وانط  داخلی و جدا از تحوالت بین یعنوان امراز توسعه به

دهند و در کشورهایی که در ورهایی که هسته مرکزی ندرت را تشکیل مینابرابر ندرت در کش

انکار است. برای آنکطه بخشطی از ایطن    نابل، وانعیتی غیرحاشیه یا پیرامون این هسته نرار دارند

کافی است فقط به مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه بطا   ،نابرابری آشکار شود

 یافته در چند دهه نبل ب ردازیم.کل جهان و کشورهای توسعه

میلیارد دالر بود که از ایطن   ۹66/۹۹ میالدی ۹983تولید ناخالص داخلی کل جهان در سال 

میلیارد دالر آن سهم کشورهای خاورمیانه بود، در حالی کطه تولیطد ناخطالص     133میزان حدود 

 دالر بوده کطه فقطط  میلیارد  5۹3/71 ( معادل۹091) 13۹5داخلی کل کشورهای جهان در سال 

 ،میلیارد دالر آن سهم کشورهای خاورمیانه بوده است. برای آنکه مقایسه معنادارتر شطود  ۹50/0

 ۹983تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بطاال در سطال    باید به این نکته توجه داشت که

 1۹3/17 مطیالدی  13۹5میلیارد دالر بود، در حطالی کطه ایطن کشطورها در سطال       898/8 میالدی
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درصطد آن را بطه خطود اختصطاص      61میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی دنیا یعنطی حطدود   

 ،اند. البته اگر سهم نفت را هم از تولید ناخطالص داخلطی کشطورهای خاورمیانطه کطم کنطیم      داده

 Worldانطد ) برخوردارترین کشورهای جهان بطوده در حد کمشویم که این کشورها متوجه می

Bank, 2017         مقایسه وضطعیت ایطن کشطورها بطا کشطورهای دارای بطاالترین درآمطد و کطل .)

 توان مشاهده کرد:کشورهای جهان را در نمودار زیر به خوبی می

 

ه بنطدی سطاختاری و جبرگرایانط   ها نگطرش کسطانی کطه معتقطد بطه تقسطیم      چند این دادههر

 :Wallerstein, 1974: 25; Taylor, 1989پیرامون هستند )کشورهای مرکز، پیرامون و نیمه

ای جز نابرابری دهد که ساختار انتصاد جهانی نتیجهخوبی نشان میکند، اما به( را تأیید نمی37

شود به جطای افتطادن در   ها باعث میتوزی  ندرت در جهان نداشته است. توجه به این وانعیت

نگر، سطاختاری و تطاریخی بطه    بخشیدن به دیدگاه کلیا اصالت ،سو های خرد از یکام تحلیلد

مانده )پیرامون، نمر( و جوام  پیشرفته )متروپل، انتصاد جهانی و تبیین روابط میان جوام  عقب

المللی از سوی دیگر، بتوانیم عوامطل خطرد و کطالن را در    مرکز، هسته( بر اساس تقسیم کار بین
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هطای  نیطافتگی در چطارچوب مجموعطه   تر از توسعه و توسطعه ار هم نشانده و تصویری وانعیکن

 ای مختلف بیابیم.امنیتی منطقه

در کنار توزی  نابرابر ندرت و امکانطات  . ماهیت امنیت درکشورهای در حال توسعه: 1

توان به آن توجه کرد، اثرگذار بر توسعه که بر اساس رویکرد ژئوپلیتیک می ایعنوان مؤلفهبه

های خاص خود بوده که بر امنیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز دارای ویژگی

میزان و نحوه توسعه آنها اثرگذار بوده است. در کشورهای در حال توسعه، امنیت حکومطت  

هطای اجتمطاعی   کم، جای امنیت ملی یا امنیطت افطراد و گطروه   به معنای تشکیالت متمرکز حا

: ۹077ده اسطت )سطایق،   موجود را گرفته و به صورت آشکار به تقابل دولت و ملت انجامیط 

شود، اما گونه کشورها، با وجود اینکه همواره بر اهمیت دشمن بیرونی تأکید می(. در این11

ای بیرونی اثرگذار هستند و معادالت امنیتطی  های داخلی بسیار بیشتر از تهدیدهپذیریآسیب

هطای  پطذیری توجه به تهدیدهای بیرونی و غفلت از آسیب ،زنند. بنابرایندر کشور را رنم می

محور سیاست خود عاملی برای پیچیدگی امنیت ملی این کشورهاست. ماهیت تهدید ،داخلی

ا بطه راحتطی در سیاسطت دخالطت     در این جوام  باعث شده نظامیان به بهانه مقابله با تهدیده

 کنند. 

کطم و  سیاسی ایطن جوامط     -های داخلی، میزان انسجام اجتماعیاثرگذاری آسیب دلیلبه

هطایی ماننطد میطزان زیطاد خشطونت      و دولت ضعیف بطا مشخصطه  نابرابری در آنها زیاد است 

زنطدگی  سیاسی، استفاده آشکار از زور در حیات سیاسطی داخلطی، نقطش آشطکار پلطی  در      

ای که کشور باید بر اساس آن سازماندهی روزمره شهروندان، درگیری بر سر نوع ایدئولوژی

مراتب روشن و نابل رؤیطت نطدرت سیاسطی،    شود، فقدان هویت ملی منسجم، فقدان سلسله

شطود  ها و طبقه متوسط شهری نسبتا  انطدک شطناخته مطی   میزان زیاد کنترل حکومت بر رسانه

ها به معنای آن است که اکثر کشطورهای در حطال توسطعه    این ویژگی (.01-08: ۹079)بوزان، 

چنین کشورهایی نسطبت بطه    ،هم از نظر حکومت و هم از نظر ندرت ضعیف هستند و بنابراین

 . ندپذیرترشان آسیبکشورهای نوی در برابر محیط امنیتی

یافتطه بطا کمبطود    هکشورهای در حال توسعه اغلب بسیار بیشتر از کشورهای توسع ،همچنین

ای گونهبهاز ثبات کمتری برخوردارند؛  ،دلیل همین کمبودهامناب  و امکانات مواجه هستند و به
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المللطی از  های بینای و خشونتهای منطقههای داخلی، بحراندرصد از کشمکش 93حدود  که

گونه (. این۹0 :۹079است )آزر و مون،  زمان جنگ جهانی دوم به بعد در این کشورها رخ داده

اغلب نادر به برنراری روابط سیاسی بادوام با سایر کشطورها   ،ثباتیدلیل ضعف و بیکشورها به

نیستند و هنگامی که تمام یا حتی بیشتر کشورهای یطک منطقطه دارای چنطین وضطعیتی باشطند،      

ایی اسطت کطه بطه سطرعت زمینطه      هط مجموعه امنیتطی آن منطقطه دارای مشطکالت و پیچیطدگی    

 کند.از بازیگران، بلکه برای کل منطقه فراهم می کدامشدن را نه تنها برای هر امنیتی

شود و ونتی برخی یا همه عطامالن درون  البته پیچیدگی اوضاع امنیتی فقط به این ختم نمی

هطای سیاسطی   ای را کشورهای ضعیف تشکیل دهند، نطه تنهطا جنبطه   یک مجموعه امنیتی منطقه

نیت ملی هم برای خود آنها و هم به لحاظ روابط امنیتی میان کشطورهای آن  داخلی مربوط به ام

شود، بلکه تعارضی جدی میان محیط داخلی و محیط مجموعه از اهمیت بیشتری برخوردار می

شطان تحطت تسطلط کشطورهای ضطعیف و محطیط       گیرد و محیط داخلطی خارجی آنها شکل می

گیطرد. ایطن   های بزرگ خطارجی نطرار مطی   از ندرت یشان تحت تسلط گروهخارجی یا جهانی

شطود  گیری و تداوم دور باطل محیط امنیتی ناپایدار و ضطعف دولطت مطی   وضعیت باعث شکل

( که امکان توسعه را از چنین کشطورهایی سطلب   03-0۹: ۹077؛ سایق، 53-50: ۹079)بوزان، 

 رساند.کرده یا به حدانل می

ه از همه این مشکالت، اما از اغلب آنهطا رنطر   در حال توسعه، اگر ن یعنوان کشورایران به

توان نطوی مطلطق یطا    نسبی است و هیچ کشوری را نمی برد. با وجود اینکه ندرت و ضعف،می

عنطوان یطک کشطور در حطال     اند ایران نیز بطه ها باعث شدهضعیف مطلق دانست، اما این ویژگی

ساختاری بسیاری باشطد کطه   های دارای ضعف ،توسعه هم از نظر حکومت و هم از نظر ندرت

اند و های داخلی آن دامن زده و منشأ بسیاری از تهدیدهای امنیتی برای آن شدهپذیریبه آسیب

انطد.  های دیگر در درون مجموعه امنیتی یا حتی فراتر از آن شکل دادههم به روابط آن با دولت

در کشور داشته است کطه   و کیف توسعه مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر کمآثار  ،این وضعیت

های بزرگ جهانی در های ژئوپلیتیک که نقش ندرتنبل از پرداختن به آنها بایستی به تأثیر نظم

کند نیز اشاره کنیم و س   آثار و پیامدهای ایطن سططوح را بطر توسطعه در     منطقه را آشکار می

 ایران مورد بحث نرار دهیم.
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در شرایطی که محیط امنیتطی  نیتی خاورمیانه: های ژئوپلیتیک جهانی و مجموعه ام. نظم3

بودن، ناپایدار و دولت آن هم دچار ضعف باشد، بطدیهی اسطت   دلیل در حال توسعهبه یکشور

اما در ایطن میطان    .یابدهای ژئوپلیتیک بر امنیت و توسعه آن افزایش میکه میزان اثرگذاری نظم

ژئوپلیتیک و میطزان و نحطوه اثرگطذاری    های های ماهوی و منحصر به فرد نظمنباید از خصلت

نظطم ژئوپلیتیطک بطه معنطای      آنها بر مجموعه امنیتی مورد نظر و بازیگران مؤثر آن نیز غافل شد.

هطای بطزرگ   ای از نواعد توسط نطدرت الگوی پایدار سیاست جهانی است که از طریق مجموعه»

هطای بطزرگ بطا    روابطط نطدرت  (. در این الگطو، نطه تنهطا    Taylor, 1994: 330« )گردداعمال می

 ،شطود. در وانط   یکدیگر، بلکه روابط سایر کشورها با آنها نیز بر اساس میزان نطدرت تعیطین مطی   

و نسبت به کشورهایی که بطا آنهطا    ،سو های بزرگ از یکمیزان ندرت هر کشور نسبت به ندرت

گر میزان برخورداری آن کشطور از امنیطت   در یک محیط امنیتی نرار دارد از سوی دیگر، هم نشان

 کند.  و کیف توسعه آن را مشخص می کماست و هم 

 ،دهنده میزان ندرت هر کشور با میزان امنیت و همچنینربط ،نظم ژئوپلیتیک ،به عبارت دیگر

های ژئوپلیتیک در مجموعه امنیتی خاورمیانطه در  میزان برخورداری از توسعه است و ونتی از نظم

ریطزی بطرای   آوریم، ابتدا باید ببینیم از زمانی که برنامطه ط با توسعه در ایران سخن به میان میارتبا

های ژئطوپلیتیکی در دنیطا و بطه تبط  آن در     تاکنون چه نظم ،توسعه در ایران مورد توجه نرار گرفته

ورد بررسطی  تا بر اساس آن بتوانیم رابطه امنیت و توسعه را در این سطح مط  ؛خاورمیانه حاکم بوده

 نرار دهیم.

معنای مدرن شکل گرفت، توسعه با وجود اینکه از دوران سلطنت رضاشاه که دولت ملی به

ایرانی نرار گرفت، اما  مدارانسیاستکار یون نیز به صورت گسترده در دستورمعنای مدرنیزاسبه

رانطی از سطال   ریزی برای توسعه به صورت رسمی با تدوین نخستین برنامه پنر سطاله عم برنامه

هطای بطزرگ   (. همزمان با این تحول در داخل ایران، ندرت61: ۹091آغاز شد )عمادی،  ۹017

اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان رنابتی جدی بر سر نلمرو نفور با یکطدیگر در منطاطق   

مینطه  کطه هرچنطد ز   ؛مختلف جهان از جمله خاورمیانه داشتند که نتیجه آن دو جنگ جهانی بود

شان در منطقه خاورمیانه را به سرعت از بین تضعیف تدریجی آنها را فراهم کرد، اما آثار رنابت

ها نه تنها حضور استعماری بریتانیا و فرانسه را در خاورمیانطه تقویطت   این جنگ ،نبرد. در وان 
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ای از کطه زنجیطره   ،های سیاسی و نظامی آنها در منطقه شطد شدن رنابتکرد، بلکه باعث سرریز

هطای سیاسطی   های نظامی بین کشطورها و گطروه  پایانی از درگیریهای اساسی و رشته بیجنگ

هطا  (. البته حضور سیاسطی و نظطامی ایطن نطدرت    ۹31: ۹088منطقه را دامن زد )بوزان و ویور، 

تدریر زمینه را برای افول ندرت آنهطا فطراهم   به ،چندان طوالنی نبود و آغاز موج استعمارزدایی

د و نظم ژئوپلیتیک جدیدی با بازیگری آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را بنیان گذاشت کطه  کر

 شود.شناخته می« جنگ سرد»به نام دوران دونطبی یا 

مانند دوران جنگ جهانی دوم، نطه تنهطا ایطران، بلکطه کطل منطقطه       در دوران جنگ سرد نیز 

یگزین بریتانیا و فرانسطه شطد و در   های بزرگ جهانی بود و فقط آمریکا جاعرصه رنابت ندرت

آرایی کرد. با خروج تدریجی بریتانیا از منطقطه و ایطران، نطه    مقابل اتحاد جماهیر شوروی صف

منطقه تقویت شطد و رنابطت   تنها حضور سیاسی و انتصادی، بلکه حضور نظامی آمریکا نیز در 

یافت. این رنابت تسلیحاتی که با نفت به غرب افزایش  ویژه برای بازگرداندن پولبه تسلیحاتی

رنابت سیاسی بین کشورهای طرفدار هر یک از دو بلوک ندرت آمیختطه شطده بطود، ونتطی بطا      

( یک عنصر ایدئولوژیک نطوی را نیطز بطه    ۹979) ۹057ونوع انقالب اسالمی در ایران در سال 

 Chubinقویت کرد )رنابت ایران با عربستان افزود و رنابت آنها برای رهبری جهان اسالم را ت

and Tripp, 1996: 71)   در  ،. در وانط  شطد زمینه جنگی طوالنی بین ایران و عرا  را فطراهم

نظم ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد در کنار رنابت دیرینه میان عرب و عجم و شیعه و سطنی کطه   

ت شطد،  ها پیش بر روابط ایرانیان و اعراب سایه افکنده بود و در ایطن مقطط  نیطز تقویط    از نرن

رنابطت میطان آمریکطا و شطوروی      تحت تاثیررنابت سیاسی و نظامی میان کشورهای منطقه نیز 

 . شودکامال  امنیتی  یفضایبرجسته شد تا فضای حاکم بر منطقه، 

کردن ایران و عربستان و دیگر کشورهای خلطیر فطارس تطا    البته تالش آمریکا برای نزدیک

ا این رابطه نیز به بهای افزایش خصطومت میطان ایطران و    کننده باشد، امتوانست تعدیلحدی می

، راه بطه جطایی   بخش دیگری از اعراب مانند عرا  و مصر که بیشتر تحت تأثیر شوروی بودنطد 

آمیطز  ساز برانگیختن اندام تهطاجم زمینه ،پ  از ونوع انقالب اسالمی ،چنان که گفته شدنبرد و 

یز که همزمان با فروپاشی شوروی و بلوک شر  جنگ دوم خلیر فارس ن عرا  علیه ایران شد.

سطو ریشطه در همطین مناسطبات بطین       با حمله نظامی صدام حسین به کویت شروع شد، از یک
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خوردن موازنه نوا در سطح جهطانی در  واسطه برهمبه ،کشورهای منطقه داشت و از سوی دیگر

دادن به نظم نوین جهانی تازی آمریکا برای شکلنتیجه فروپاشی شوروی و بلوک شر ، به یکه

کردن زمینه توانست با فراهم(. هرچند این نظم جدید می۹35: ۹088منتهی شد )بوزان و ویور، 

شدن یا حدانل کاستن از امکان غیرامنیتی ،نزدیکی ایران و اعراب شورای همکاری خلیر فارس

ران و آمریکا بر سطر ماهیطت   دلیل اختالف ایمناسبات امنیتی حاکم بر منطقه را فراهم کند، اما به

و میطان ایطران و عطرا  و سطایر      ،سطو  نظم جدید، در عمل به تشدید مناسبات میان آنها از یک

ای دیگطر در نالطب   گونهانجامید و بار دیگر فضای امنیتی را به ،کشورهای منطقه از سوی دیگر

 حاکم کرد.ای آن پیمانان منطقهتالش برای مهار ایران و عرا  توسط آمریکا و هم

طول جانبه بر جهان چندان مراتبی و سلطه یکالبته تالش آمریکا برای برنراری نظم سلسله

های افغانسطتان و عطرا  پط  از    شدن این کشور در باتال  جنگویژه پ  از گرفتارو به نکشید

بخطش  های تطوازن وارد مراحل جدیدی شد. در این شرایط، ندرت 133۹حوادث یازده س تامبر 

در حال توسعه مانند های نوظهور نی مانند اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، روسیه و حتی ندرتجها

شمردن فرصت برای به چالش طلبیدن سلطه، هژمونی و حتی رهبری ... با غنیمتهند، برزیل و

اند زمینه گذر از نظم تک نطبی مورد نظر آمریکطا بطه یطک نظطم چنطدنطبی یطا       آمریکا کوشیده

( که هرچند مناسطبات میطان   Taylor and Flint, 2000چندنطبی را فراهم کنند ) -حدانل تک

ای دیگر تحت تأثیر نطرار داده، امطا فضطای امنیتطی را در منطقطه      گونهکشورهای خاورمیانه را به

و  ود را نه تنها بر امنیت کل منطقه، بلکطه بطر کطم   همچنان حفظ کرده و آثار و تبعات خاص خ

میطزان و نحطوه ایطن    در ادامطه،  آن از جمله ایران نیز آشکار کرده اسطت.  کیف توسعه بازیگران 

های ژئوپلیتیک و توسعه و توازن در ایطران مطورد بررسطی    اثرگذاری در نالب الزامات و چالش

 .گیردمینرار 

 

 های ژئوپلیتیک و توسعه و توازن در ایران. الزامات و چالشج
 حطدود هفطت دهطه نبطل     بطه  ایران در توسعه برای ریزیبرنامه که اشاره شد، پیشینه گونهانهم

که اولین برنامه عمرانی کشور تطدوین شطد تطا زمطان ونطوع انقطالب        ۹017از سال . گرددبرمی

که تطا   اول عمرانی برنامه. شد تدوین و پنر برنامه به اجرا گذاشته عمرانی شش برنامه اسالمی،
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 هفت برنامه نانون بود، اما هافعالیت و هاآرمان از فهرستی گرفت، شاملرا در بر می ۹001سال 

 و ۹001 مرداد 18 کودتای بود که بعد از هایی اندام و هاطرح از ایمجموعه ،عمرانی دوم ساله

 و معطادن  و صطنای   مخطابرات،  و ارتباططات  کشاورزی، بخش عمده چهار در نفت، صدور نط 

 کارشناسطان  برنامطه سطوم کطه توسطط    . شد گذاشته اجرا به و تنظیم شهری و خدمات اجتماعی

( تطدوین شطد،   ۹01۹-۹016برای مدت پنر سطال )  هاروارد مشاوران همکاری با برنامه سازمان

 و سطنتی  انتصطاد  تغییر در ساختارهای بود که هدفش از نظر انتصادی متوازن و جام  ایبرنامه

( بطا توجطه بطه موضطوع     ۹017-۹05۹) عمرانی چهارم برنامه. شدن بودحرکت در مسیر صنعتی

 توسطعه  هطای برنامطه  تطرین همین امر باعث شد به یکطی از موفطق   آمایش سرزمین تدوین شد و

( که تحت تأثیر افزایش نابل توجه نیمت نفت بطود،  ۹051-۹056در برنامه پنجم ). تبدیل شود

بازرگطانی   در بیشطتر  سهم ،همچنین و ثروت عادالنه توزی  و اجتماعی تالش برای ایجاد توازن

 .  کار نرار گرفتدر دستورالمللی بین

اسالمی بطه   انقالب ونوع با ،بود شده طراحی ۹06۹تا  ۹057ششم هم که برای سال  برنامه

خطوبی بطرای   هطا بطه  چند تدوین و اجطرای ایطن برنامطه   هر .محا  فراموشی رفت و اجرایی نشد

متمرکطز،   بخشطی، مطدیریت   کراتیکتکنو ریزان توسعه در کشور آشکار کرد که با نگرشبرنامه

تطوان توسطعه   نفتطی نمطی   درآمطدهای  بطه  پایین و اتکا به باال از سویهدستوری یک تدابیر اعمال

دلیل ونوع انقالب ریزی کشور بهدر نظام برنامه گسست( اما 61: ۹091متوازن داشت )عمادی، 

ایطران باعطث شطد ونتطی     های درگیری در جنگ عرا  علیه اسالمی و فراموشی توسعه در سال

بطار دیگطر نگطاه بخشطی،      ،شداولین برنامه توسعه پ  از انقالب برای دوران سازندگی تدوین 

نتطاج و  تمرکزگرا، دستوری و وابسته به درآمدهای نفتی در کطانون توجطه نطرار گیطرد )غالمطی     

 (.۹081؛ توفیق، ۹088عظیمی، 

یل بطیش از آنکطه بطه توسطعه متطوازن در      برنامه اول و دوم توسعه بعد از انقالب به این دال

هطای  کشور منتهی شوند، باعث افزایش فاصله طبقاتی، افزایش تون  از دولت و بروز محرومیت

ت اصالحات تا حطدی از  جانبه توسط دولای شدند و با وجود اینکه توجه به توسعه همهمنطقه

دلی استراتژیک و پایطدار  گرفته نتوانست به مهای صورتاست، اما در نهایت تالشک مشکالت

(. ادامه این رونطد  61: ۹091)عمادی،  منجر شودریزی و مدیریت متوازن توسعه منظور برنامهبه
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( و ایطن  ۹081صادنی و همکاران، عدالتی کمک کرد )ی و بیتعادلبیدر برنامه چهارم به تعمیق 

هم و دهم با وجطود  ش یافت. دولت نروضعیت با اجرای برنامه پنجم توسعه بیش از پیش گست

گطرفتن تجطارب پیشطین و    دلیل نادیدهنظیر ناشی از افزایش درآمد نفت، بهدسترسی به مناب  بی

هطای توسطعه، اجطرای    عنوان نهاد عالی ناظر بر برنامطه ریزی بهانحالل سازمان مدیریت و برنامه

سهام عدالت، توزیط    مسکن مهر، مانندکننده مناب  مالی و پولی کشور بر و زایلهای هزینهطرح

گرفتن سیاست خارجی رادیکال و تهاجمی که در نهایت اثطری  ، در پیشیارانه نقدی و همچنین

رویه کاال به جای پول نفت و فشار بر انتصاد داخلی نداشت، نه جز افزایش تحریم، واردات بی

د )زیطاری و  ریزی برای توسعه، بلکه حتی اصل توسعه را نیز بطا چطالش مواجطه کطر    تنها برنامه

 (. ۹091محمدی، 

ریطزی،  سازمان مدیریت و برنامهچند این رویه با روی کار آمدن دولت یازدهم و احیای هر

المللی و تالش بطرای احیطای انتصطاد ملطی     های بینای و کاهش تحریمفصل مسئله هستهوحل

ه ششطم توسطعه در   کز بر برنامریزی با تمرمتونف شد و بار دیگر تفکر مبتنی بر توسعه و برنامه

کار مجل  و دولت نرار گرفت، اما متأسفانه حتی برنامه ششم توسعه نیطز نطه تنهطا روی    دستور

در کشطور را داشطت، بلکطه در عمطل     ای نشد که بتوان از آن انتظار توسعه متطوازن  کاغذ برنامه

ایطران را  ریزی برای توسعه در ها پیش مسیر برنامهدلیل وجود مشکالت ساختاری که از سالبه

نظطران را تطأمین   بینی به تحقق توسعه متوازن در نگاه صاحبتحت تأثیر نرار داده است، خوش

 نکرده است.  

نظران دلیل این مشطکالت را  که در بخش اول مقاله گفته شد، بسیاری از صاحب گونهانهم

در  .کننطد مطی اجتماعی یا سیاسطی جسطتجو    -ریزی، فرهنگیبرنامه در مسائل انتصادی، نهادی/

 نبایطد  حالی که همه این موارد درست است و باید در جایگاه خود به آن توجطه داشطت، بلکطه   

تأثیرپذیری توسعه در ایطران از تحطوالت محطیط امنیتطی و ژئوپلیتیطک بیرونطی کطه الزامطات و         

توزیط  نطابرابر    ،. در وانط  ، را فراموش کطرد را برای کشور ایجاد کرده است یهای خاصچالش

عنطوان  ت در جهان و سهم نامتناسب ایران از آن، ماهیت منحصر به فرد امنیت در ایطران بطه  ندر

ویطژه  بطه  نی برای خاورمیانه و بطازیگران آن در حال توسعه و آثار و پیامدهای نظم جها یکشور

ایران که بر اساس رویکرد ژئوپلیتیک بر توسعه ملی و محلی تأثیرگذار بوده است، باعطث شطده   
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هایی مواجه شود که در نالب سه گزاره زیر فرایند توسعه در ایران با الزامات و چالشماهیت و 

 .شوده میبه بررسی آنها پرداخت

. سهم رو به کاهش ایران از تولید ثروت در جهان و توزیع نابرابر امکانات در کشور: 0

  انقالب نیز بطه  نابرابری در توزی  ندرت و ثروت که در ایران نبل از انقالب وجود داشت، پ

ای دیگطر خطود را   گونطه های توسطعه بطه  نادرست برنامهاجری ادلیل مشکالت ناشی از جنگ و 

دلیطل تأکیطد رهبطران انقطالب بطر عطدالت       هرچند با ونوع انقالب اسطالمی و بطه  بازسازی کرد. 

 ویژه در مناطق محطروم صطورت  ی توزی  عادالنه امکانات در کشور بهبرا یهایاجتماعی، تالش

دهد که عدالت گرفت، اما بررسی آمار و ارنام در دهه چهارم پ  از انقالب به خوبی نشان می

نطوانین   ،هطای نخسطت انقطالب   اجتماعی و انتصادی در کشور سرابی بیش نبوده است. در سال

بسیاری مانند تقسیم و واگذاری اراضی زراعی، افزایش دسترسی جامعه روستایی بطه خطدمات   

درآمطد،  شدن بسیاری از صنای  بزرگ، تأمین مسکن برای انشار فقیر و کمیه، ملیزیربنایی و اول

گسترش سواد آموزی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سابق تصویب شد و نهادهای بسیاری 

های هفت نفره واگذاری زمین، جهاد سازندگی، دفتر مناطق محطروم، کمیتطه امطداد    مانند هیئت

ن، نهضت سوادآموزی و بنیاد مستضعفان در همین راستا تأسی  شطدند  امام خمینی، بنیاد مسک

   (.60: ۹091ه ایجاد کردند )عمادی، های مربوطکه برای مدتی هم تغییرات محسوسی در زمینه

شدن مدیریت کشطور در اداره امطور   علیه ایران و درگیرها با شروع جنگ عرا  اما همه این

چنان کمرنگ و محدود شدند کطه اثطر خطود را از دسطت     یا به فراموشی س رده شدند یا  ،جنگ

یان بطه شطهر و از شطهرهای    هطای گسطترده روسطتای   ، به مهاجرتدادند و حتی به شکل معکوس

 شهر دیگر منتهی شدند.کوچک به تهران و چند کالن

در  ،مدیریتی است و به همطین دلیطل   یتوزی  نابرابر امکانات در درجه اول موضوع هرچند

ادوار مختلف هم با وجود همه مشکالت موجود همواره نوسان داشته است، اما توجه به آمار و 

دهد که ریشه اصلی این مشکل را نه فقط در مدیریت، بلکه بیشتر بایطد  ارنام به خوبی نشان می

دهنده به رفتارهای مدیران جستجو کرد. تولید ناخالص داخلطی ایطران در سطال    در محیط شکل

درصطد از تولیطد ناخطالص داخلطی     دهطم   ۹/9 میلیارد دالر بود که معادل 091/93 انقالب ونوع

جهان و تقریبا  یک چهارم تولید ناخالص داخلی کل کشورهای خاورمیانه بود، اما بعد از حدود 
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میلیطارد دالر رسطیده    106/090 میالدی به 13۹5چهار دهه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

دهم درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا و تقریبا  معادل یک هشتم تولید 1/5 که فقط معادل

ها مناسطبات نطدرت   در طول این سال ،ناخالص داخلی کل کشورهای خاورمیانه است. در وان 

المللی و در سطح منطقه کامال  به زیان انتصاد ایران بوده و فاصطله درآمطدی نابطل    در سطح بین

 مان رنم زده است.را برای کشور یتوجه

 

لبته اگر فرض بر این باشد که این میزان درآمد به صورت عادالنه بین تمطام انشطار جامعطه    ا

دالر یعنی بیش از  116/1 توزی  شود، درآمد سرانه ملی هر ایرانی در زمان ونوع انقالب معادل

دالر یعنی کمتر از نصطف   958/1 ( معادل13۹5) ۹091دالر( و در سال  171/1متوسط جهانی )

دالر( شده است. اینکه چطرا چنطین اتفطانی افتطاده و تولیطد ناخطالص        ۹5۹/۹3متوسط جهانی )

توانطد داشطته   داخلی و درآمد سرانه ملی هر ایرانی تا این حد کاهش داشته، فقط یک پاسخ مطی 

لمللطی اسطت.   اشدن دسترسی ایرانیان به مناب  تولید ثروت در عرصطه بطین  ، محدودترباشد و آن

کننده است، امطا مشطکل ونتطی بیشطتر خطود را نشطان       این موضوع به حد کافی ناراحت هرچند

دهد که بدانیم این میزان از ثروت هم به هیچ وجه در سراسر کشور به صورت برابر توزیط   می
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ای هط پیرامون در سطح داخلی نیطز خطود را در نالطب تشطدید نطابرابری      -نشده و ساختار مرکز

(. بر اسطاس نتطایر سرشطماری سطال     ۹-۹5: ۹09۹نیا و شالی، توکلیای نشان داده است )منطقه

در کشور درآمد ساالنه یک خانوار تهرانی و مازندرانی بیش از دو برابر خانوارهای مقیم  ۹095

کطه در نمطودار    است ها هم به ترتیبیسیستان و بلوچستان و کرمان بوده و وضعیت دیگر استان

 .ه شده استزیر نشان داد

 

هطای  ز مؤلفطه عنوان یکی ار کنار توزی  نابرابر امکانات بهدشدن توسعه در ایران: . امنیتی1

هطایی کطه در ارتبطاط بطا امنیطت در      دلیطل ویژگطی  شدن توسعه در ایران، بطه اثرگذار بر نامتوازن

ایطم.  ودهشدن توسعه در ایران نیطز بط  کشورهای در حال توسعه مطرح شد، همواره شاهد امنیتی

 توان برای این وضعیت مطرح کرد عبارتند از:هایی که میترین دالیل و مؤلفهمهم

در ایران امنیت حکومت )نظام سیاسی حاکم( اغلب بسیار بیشتر از امنیت ملطی )افطراد و    -

مجوزی برای مداخلطه حکومطت و نهادهطای    جتماعی( مطرح بوده و چنین شرایطی، های اگروه

 د توسعه تلقی شده است.امنیتی در فراین
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(هزار ریال)0365های کشور بر اساس آمار سال مقایسه درآمد ساالنه در استان. 3نمودار 
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دلیل ماهیت نظام جمهوری اسالمی، دشمن بیرونی همواره علیه آن فعال با وجود اینکه به -

هطا و  باعث شده آسیباین . و این باعث تمرکز زیاد بر تهدیدهای بیرونی شده است بوده است

 گیرند.ه نرار مورد توج، کمتر دارند از تهدیدهای بیرونی یاثرگذاری بیشترای داخلی تهدیده

ویژه در منطاطق مطرزی، از میطزان    بهها و تهدیدهای داخلی بیشتر آسیباثرگذاری دلیل به -

سیاسی در جامعه کاسته شده و انتدار دولت در ایطن منطاطق ضطعیف شطده      -انسجام اجتماعی

ویطژه در منطاطق مطرزی کطاهش     است. این وضعیت باعث شده سطح امنیت در کل کشور و بطه 

 مان  از جذب سرمایه به عنوان موتور محرک رشد و توسعه انتصادی شود.یافته و 

هطای توسطعه در   تمرکز بر تهدیدهای بیرونی باعث شده ماهیت سیاسطت و حتطی برنامطه    -

هطای  های انتصادی و صنعتی که در برخی اسطتان محور باشند. بسیاری از طرحکشور نیز تهدید

ر اساس نیاز و ظرفیت منطقه، بلکه برای پاسخ بطه ایطن   اند، نه بمرزی یا حتی مرکزی اجرا شده

کردن یا از بین رفتن تهدیطد، موضطوعیت خطود را از    تهدیدهای مقطعی بوده که پ  از فروکش

 اند.دلیل تعطیلی، خود به عاملی برای ناامنی بیشتر تبدیل شدهو به دست داده

سطت نیروهطای نظطامی و    های توسعه باعطث شطده ا  ماهیت تهدیدمحور سیاست و برنامه -

هطا و  به راحتی مجوز دخالطت در سیاسطت و حتطی در برنامطه     ،امنیتی به بهانه مقابله با تهدیدها

 ل باشند.ئهای انتصادی برای خود ناطرح

با وجود اینکه ساختار دموکراتیک دولت در ایران و ندرت نسبی جامعطه مطدنی تطا حطد      -

ی و اسطتفاده آشطکار از زور در حیطات سیاسطی     زیادی مان  کاربرد میزان زیاد خشطونت سیاسط  

های زندگی روزمره شهروندان، درگیری بطر  داخلی شده، اما نقش آشکار پلی  در برخی حوزه

دان هویت ملی منسطجم،  ای که کشور باید بر اساس آن سازماندهی شود، فقسر نوع ایدئولوژی

ها د کنترل حکومت بر رسانهمراتب روشن و نابل رؤیت ندرت سیاسی، میزان زیافقدان سلسله

و طبقه متوسط شهری نسبتا  اندک یا ضعیف که اغلطب کشطورهای در حطال توسطعه در محطیط      

(، در ایطران نیطز کطم و بطیش     01-08: ۹079امنیتی خود با آنها دست به گریبان هستند )بطوزان،  

شدن توزیط   زنهای توسعه و نامتوابرد برنامهوجود دارد و این وضعیت خود به عنوان مان  پیش

 امکانات در کشور عمل کرده است.
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ها به معنای آن است که ایران به عنوان یک کشور در حطال توسطعه نطادر بطه     این ویژگی -

یتطی خاورمیانطه   برنراری روابط سیاسی بادوام با سایر کشورها، بطه ویطژه در درون مجموعطه امن   

تند، مجموعه امنیتطی خاورمیانطه   بیشتر کشورهای منطقه دارای چنین وضعیتی هس نبوده و چون

هایی است که به سرعت امکان امنیتی شدن را نه تنها برای هر یک دارای مشکالت و پیچیدگی

 کند.از بازیگران، بلکه برای کل منطقه فراهم می

نتیجه این پیچیدگی اوضاع امنیتی، تعارض جدی میان محیط داخلطی و محطیط خطارجی     -

ایطن کشطورها تحطت     شود در عین حال که محطیط داخلطی  میکشورهای منطقه است که باعث 

از  یتحطت تسطلط گروهط   نیطز  های ضعیف باشد، محیط خارجی یطا جهطانی آنهطا    دولتتسلط 

های بزرگ خارجی نطرار گیطرد و دور باططل محطیط امنیتطی ناپایطدار و ضطعف دولطت         ندرت

ایت به معنای سلب یطا  ( که در نه53-50: ۹079گیر تمام کشورهای منطقه شود )بوزان، گریبان

 کاهش امکان توسعه از این کشورها شده است. ،حدانل

و کیف توسعه در کشور داشته است  مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر کمآثار  ،این وضعیت

هطای بطزرگ جهطانی در    آفرینطی نطدرت  های ژئوپلیتیک و نقششدن تأثیر نظمو باعث برجسته

های ژئوپلیتیطک توسطعه بطا تفصطیل     ن در نالب محدودیتاثرات آ در ادامه منطقه شده است که

 .گیردبیشتر مورد بحث نرار می

نگارنده به  هرچندها و مخاطرات ژئوپلیتیک و توسعه و توازن در ایران: . محدودیت3

نیافتگی در کشور را فقط از زاویه مشکالت و هیچ وجه در پی آن نیست که توسعه یا توسعه

توان نادیده گرفت. یکی از های تاریخی را نمیاما وانعیت تهدیدهای بیرونی بنگرد،

نظران غربی نیز عنوان شده این است های تاریخی که بارها از زبان بسیاری از صاحبوانعیت

 یهای غربی برای جلوگیری از ظهور ندرتتاریخ تالش مستمر ندرت ،تاریخ خاورمیانه»که 

دالیل های بزرگ جهانی بهندرت (. در وان ،Lustic, 1997: 655« )ای بوده استخاورمیانه

نظم امنیتی پایدار به  محلی،آفرینی بازیگران مؤثر اند خاورمیانه با نقشگاه نخواستهمختلف هیچ

عنوان بازیگران اصلی آن از سه طریق های بزرگ به. نظم ژئوپلیتیک جهانی و ندرتبرسد

ویژه ایران را تحت تأثیر نرار ی خاورمیانه بهتوسعه در کشورها ،تب  آنمناسبات امنیتی و به

از  ،دوم ؛از طریق تهیه و فروش بیشترین میزان تسلیحات به کشورهای منطقه ،نخست .اندداده
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مناف  دولتی در سطح منطقه در راستای تأمین تالش برای تعدیل یا تشدید منازعات بینراه 

عنوان یک منب  تهدید به دلیل اینکه به ،مویژه اسرائیل و سوبه ایپیمانان منطقهخود و هم

های خود استفاده های محلی برای پیشبرد اهداف و استراتژیندرتمند، همواره از رنابت

 (.۹17: ۹088اند )بوزان و ویور، کرده

ای زهمطواره کشطمکش  »امنیتطی   -گیطری سطاختار سیاسطی   ا کطه باعطث شطکل   این رویکرده

ای این منطقه را به نمونه کاملی از یک مجموعه امنیتطی منطقطه   (۹08۹شده )بوزان، « خاورمیانه

ای که برای هر بازیگری، چطه  گونهبه ؛سیاسی تبدیل کرده است -محور نظامیکالسیک و دولت

محلی و چه جهانی، حمایت از یک بازیگر دیگر در مقابل دشمن مشطترک، بطدون تهدیطدکردن    

(. در ایطن  ۹19: ۹088ل است )بوزان و ویطور،  همزمان طرف سوم دارای رویکرد دوستانه مشک

گطذاری و  بدیهی است که ضریب امنیتی کل منطقه و کشورهای آن نه تنها برای سرمایه ،شرایط

کطاهش   ،توسعه مناسب نیست، بلکه داف  سرمایه به عنوان منب  اصلی توسطعه اسطت. در وانط    

رتبه ریسطک سیاسطی و نظطامی    ( و افزایش روزافزون Forbes, 2017روزافزون رتبه اعتباری )

هطای اخیطر اساسطا     ویژه در سال( بهThe Global Economy, 2017اغلب کشورهای منطقه )

گرفتن کل کشورهای منطقه از توسعه بطه معنطای متعطارف دنیطا شطده اسطت و در       باعث فاصله

 معنا شده، بدیهی است که سخن گفتن از توسعه متوازن هطم دیگطر  شرایطی که اصل توسعه بی

   معنایی نخواهد داشت.

طور خاص در مورد ایران از اهمیت بیشتری برخطوردار بطوده اسطت؛ زیطرا     به این وضعیت،

بطه دنبطال حفطظ اسطتقالل و امنیطت خطود بطدون اتکطا بطه           ،سو جمهوری اسالمی ایران از یک

 نفطت،  تولیطد  نلطه  به رسیدن به دالیل مختلف از جمله ،های بزرگ بوده و از سوی دیگرندرت

 دومینوی خطر و اسرائیل اعراب و منانشة تداوم تروریسم، و بنیادگرایی گسترش شیعه، یزشخ

: ۹093است )موسوی شفایی و شاپوری،  شده تبدیل یپرخطر ژئوپلیتیک به منطقه، در ایهسته

( که این وضعیت حدانل به دو شکل بر توسعه و توازن در ایطران اثطر داشطته اسطت.     ۹81-۹66

توان در روند توسعه و میزان پایطداری آن  را می ایران ناامنی در محیط ژئوپلیتیکنخستین تأثیر 

)فنی های اخیر در کشور مشاهده کرد. بررسی دنیق شاخص پایداری توسعه در کشور طی دهه
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دهطد کطه میطزان    ( که نتایر آن در نمودار زیر آمده است، به خطوبی نشطان مطی   ۹095، و دیگران

 چه تحوالتی داشته است: ۹083تا  ۹013ن از دهه پایداری توسعه در ایرا

 

 

هطای اخیطر بطا رونطد     ای در دهطه مقایسه روند تحوالت ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ،در وان 

دهد که بطین میطزان درگیطری ایطران در     توسعه در داخل کشور در این مقط  به خوبی نشان می

ارتباط مستقیم  ،در کشور از سوی دیگرو روند توسعه  ،سو ای از یکالمللی و منطقهمحیط بین

المللطی و  افزایش همکاری و همگرایی ایران بطا محطیط بطین    ،دیگر یبرنرار بوده است. به عبارت

باعث افزایش تدریجی پایداری توسعه در کشور شطده، در   ۹053و  ۹013های ای در دههمنطقه

باعطث   ۹063المللطی در دهطه   ای و بطین حالی که افزایش تنش و درگیری ایران با محیط منطقه

تطوان مشطاهده   بر اساس این نمودار مطی  ،کاهش پایداری توسعه در کشور شده است. همچنین

بطه بعطد، بطه تطدریر شطاهد       ۹073زدایی از دهطه  ها برای تنشکرد که چگونه با افزایش تالش

 ایم.افزایش پایداری توسعه در کشور بوده

و همسایگان نه تنها بر پایداری توسعه در کشور اثرگذار  المللیتعامل یا تقابل با جامعه بین

های کشور را نیز تحت تأثیر نطرار داده اسطت. بررسطی رتبطه     بوده، بلکه توازن توسعه در استان
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دهد که توسعه متوازن در ایران اتفا  نیفتاده های اخیر به خوبی نشان میها در دههتوسعه استان

های مختلف مرکز آمار ایران و نتیجه تحقیقات مختلف رشماریاست. نمودار زیر که از نتایر س

بطه خطوبی    ،( استخراج شطده ۹095؛ مهندسین مشاور نقش جهان پارس، ۹091زادگان، )شریف

 .های کشور از نظر رتبه توسعه چقدر جدی استتوازن در استانفقدان دهد که نشان می

 

توسعه در کشطور اسطت، بطه خطوبی نشطان      بودن شکل فو  که نماد کاریکاتوریزه ،در وان 

هطای پط  از انقطالب اسطالمی نیطز کطه تطالش بطرای رفط           دهد که توسعه در حتی در سالمی

ای اساسی دنبال شده، نامتوازن بوده و نقش امنیت منطقطه  یعنوان اصلمحرومیت و فقرزدایی به

سطخن آن نیسطت کطه     المللی در این وضعیت بسیار برجسته بوده است. البته معنطای ایطن  و بین

کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران باید دست از توسعه شسته و آن را رها کنند، بلکطه بایطد   

موان  ژئوپلیتیطک توسطعه در ایطن    برداشتن تر در دستورکار نرار دهند و آن را به صورت جدی

نطه تنهطا    ، کار نرار دهنطد. در وانط  بیش و پیش از اصل توسعه در دستورمجموعه امنیتی را نیز 

بطه   ،ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه در میانه امنیت و توسعه نرار گرفتطه اسطت و بطه تعبیطری    

یافته است که امکان بازگشت آن به وضعیت آنارشی و فاند ساختار کطم اسطت،   ای توسعهاندازه
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ی یطا  اما با توجه به میزان باالی رنابت و دشمنی در منطقه، احتمطال ظهطور رژیطم امنیتطی جطد     

(. در چنطین  ۹03: ۹088ویطور،  اجتماع امنیتی در آینده نزدیک نیز تقریبا  منتفی است )بطوزان و  

 یدنبال برنطراری نظطم امنیتطی پایطدار    کشورهای منطقه بیش و پیش از هر چیز باید به شرایطی،

ها از توسعه پایدار و متوازن نیز هم در کل منطقه و هم در هر یک از کشطور  ،تب  آنباشند تا به

 جمله ایران امکان تحقق یابد.  

 

 گیرینتیجه
های اجتماعی و سیاسی در ایطران حطدانل بطه صطورت آشطکار اصطل       با وجود اینکه همه گروه

ها و رویکردهای مختلف به توسعه اند، اما نگرشتوسعه را پذیرفته و در مسیر آن حرکت کرده

نتایر متفاوتی را برای روند کلطی توسطعه در   های پ  از انقالب اسالمی نه تنها ویژه در سالبه

کشور ایجاد کرده، بلکه بر میزان برخورداری مناطق و نواحی مختلف از آن نیز تأثیرگذار بطوده  

هطای مختلطف ایطن نتیجطه حاصطل شطد کطه        در بررسی نظریات و دیدگاه ،است. بر این اساس

کلطی توسطعه در سططوح     عنوان رویکطردی میانطه کطه هطم بطه رونطدهای      رویکرد ژئوپلیتیک به

ای و نسبت ایران با آنها توجه دارد و هم به نحوه اجرای توسطعه و جزئیطات   المللی و منطقهبین

تطر بطرای   تواند رویکردی به مراتب کطاربردی و ثمطربخش  می ،های کشور نظر داردآن در استان

 درک توسعه و توازن در ایران باشد.

های ارتباطی وثیق میان توسعه و امنیت در نالب نظم مستلزم برنراری ،تأکید بر این رویکرد

به همان میزان کطه   ،ای است که بر اساس آنهاهای امنیتی منطقهالمللی و مجموعهژئوپلیتیک بین

ایران سهم بیشتری از توزی  ندرت و امنیت در دنیا و در بین کشطورهای منطقطه داشطته، رونطد     

در حالی که به همان میطزان کطه از سطهم ایطران      .ه استتر بودتر و متوازنتوسعه آن نیز مطلوب

ها بطه خطوبی   کاسته شده، از روند توسعه و توازن در داخل کشور نیز کاسته شده است. بررسی

ها در مجموعطه امنیتطی خاورمیانطه و توسطعه و     ها و تنشدهد که بین افزایش درگیرینشان می

از پایداری  ،یعنی با افزایش تنش و درگیری ؛استتوازن در ایران نیز رابطه مستقیم برنرار بوده 

بطر پایطداری توسطعه و تطوازن در      ،هطا در ایران کاسته شده و بطا کطاهش تطنش   توسعه و توازن 

 های کشور افزوده شده است. استان
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و نبطود اطالعطات    ،سطو  دلیل نبود اطالعات دنیق از تمام کشورهای منطقه از یکبه هرچند

تطوان میطزان دنیطق همگرایطی میطان امنیطت       نمطی  ،های کشور از سوی دیگردنیق از تمام استان

هطای کشطور را   المللی و توسعه و توازن در کل کشورهای منطقطه و کطل اسطتان   ای و بینمنطقه

تطوان بطر ایطن    مشخص کرد، اما به هر حال با اتکا به آمار و اطالعات موجطود بطه وضطوح مطی    

خاورمیانه نقشطی اساسطی در    منطقه ژئوپلیتیک ساختار و امنیتی تأکید کرد که معادالت موضوع

  اند.در ایران داشته توسعه همچنین توازن و روند توسعه
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