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مقدمه
روند تحوالت توسعه منطقهای و دیدگاههای موجود در این زمینه نشان مییدهید کیه بیهرغیم
تالشهایی که از چند دهه پیش برای توسعه همهجانبه سرزمین ،استفاده از پتانسیلهای منیاطق
و کاهش نابرابریهای منطقهای در ایران وجود داشته است ،اما راهبردی سیازگار و بیومیشیده
برای توسعه محلی و منطقهای و بهرهجستن از پتانسیلها و قابلیتهای موجود در ایین سیطو
شکل نگرفته است (فرجییراد و کاظمییان )302 :۹29۹ ،و رونید توسیعه نیابرابر بیین منیاطق
مختلف کشور کماکان ادامه دارد .ادامه این روند باعث تبدیل نابرابریهای توسیعه منطقیهای و
ناپایداری توسعه (هم در مناطق پیشرو و هم در مناطق عقبمانده کشور) به مسئلهای مشیکلزا
شده است و بهرغم چندین دهه تجربه و سابقه برنامهرییزی توسیعه منطقیهای در کشیور ،ایین
مشکل همچنان تداوم یافته و بیه میرور زمیان در برخیی از زمینیههیا حیادتر نییز شیده اسیت
(فرجیراد و کاظمیان .)۹6 :۹29۹ ،این در حالی است که ایران سرزمین گسیتردهای اسیت کیه
تنوع و تکثر از ویژگیهای بارز آن است و بهویژه زمانی که از دییدگاه جررافییای سیاسیی بیه
مسئله نابرابری توسعه در بین مناطق کشور نگاه شود ،مشخص میشود کیه ایین رونید هیم در
گذشته پیامدهایی برای امنیت ملی داشته است و هم در آینده میتواند امنیت ملی را بیا چیالش
مواجه کند.
بهطور کلی ،روند توسعه از لحاظ فضایی در سطح کشور بهگونهای بوده است که در حیال
حاضر بیتعادلی و نابرابری در توسعه مناطق از ویژگیهای بیارز نظیام فضیایی کشیور اسیت؛
بهگونیهای کیه برخیی منیاطق کشیور از جملیه کیالنشیهر تهیران بیهعنیوان پایتخیت ملیی و
کالنشهرهایی مانند مشهد ،تبریز ،اصفهان و ...از تراکم رنج میبرند .در مقابل ،منیاطقی وجیود
دارد که توسعه به معنای واقعی و همهجانبه در آنها شکل نگرفته و بیه همیین خیاطر ،هرچنید
روند کلی تحوالت جمعیت در آنها فزاینده بوده ،اما بخش قابیل تیوجهی از جمعییت آنهیا بیه
سمت مناطق برخوردار و پیشرو کشور سرازیر شدهاند .این امر ضمن اینکه باعث عقیبمانیدن
هرچه بیشتر این مناطق از فرایند کلی توسیعه کشیور شیده ،شیکلگییری انیواع گسیتردهای از
آسیب ها و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی در شهرهای بزرگ بهشیکل حاشییهنشیینی،
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کودکان خیابانی ،افزایش ترافیک و آلودگیهای شهری و افزایش جرایمیی همچیون سیرقت را
بهدنبال داشته است.
ذکر این مهم الزم است که توسعهنیافتگی مناطق بهویژه اگر با فضیاهای دارای اقلییتهیای
قومی ،زبانی و مذهبی سازگاری داشته باشد ،میتواند واگرایییهیای سیاسیی در سیطح کشیور
بهدنبال داشته و امنیت ملی را با چالش جدی مواجه کند .در عمل نیز مشاهده مییشیود پیامید
عقبماندگی و توسعهنیافتگی مناطق دارای اقلیت های قومی ،زبانی و مذهبی در کشور بعضاً به
شکل واگرایی این مناطق بروز یافته است و در مواردی این واگرایییهیا بیهشیکل فعیالشیدن
گروه ها و احزاب با گرایشهای جدایی طلبانه ،اعتراضات و تظاهرات خود را نشان داده اسیت.
هرچند در محافل مختلف دانشگاهی ،نظام قانونگذاری و ساختار اجراییی کشیور همیواره در
خصوص توسعه منطقهای و ابعاد مختلف آن بحث شیده اسیت ،امیا پیامیدهای نیابرابریهیای
توسعه منطقهای در سطح کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و بهویژه در ارتبیا بیا پیامیدهای
امنیتی چنین نابرابریهایی ،کمتر بهصورت نظام مند بحث شده و اندک مطالعات موجود در این
زمینه نیز بیشتر بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نابرابریهای منطقهای پرداختهاند و کمتر ابعاد
امنیتی آن را مورد توجه قرار دادهاند.
بر این اساس ،این مقاله بهدنبال پاسخ به این سوال است که از دیدگاه امنیت ملی ،ناموزونی
توسعه منطقهای در ایران چه پیامدها و آثاری را بهدنبال دارد؟

الف .چارچوب نظري
امنیت ،موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت ،اما محتوای جررافییایی -سیاسیی آن تیابع
شرایط زمان و مکان بوده و ترییر میکند .در گذشته ،امنیت ملی عمیدتاً از نظیر تهدیید نظیامی
خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت و مقابله با آن نیز سازوکار نظامی داشت .اما امیروزه
این مفهوم از حوزه تعاریف کالسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه ،یافته اسیت.
در گذشته ،پیشرفت و اعتالی واحدهای سیاسی با نگرشی محدود و تکسویه مترادف با ایجاد
و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته میشد .اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصیادی اسیت.
این نگرش از اواخر دهه  ۹960دچار تریییر و تحیوالت اساسیی شید؛ بیهطیوری کیه پیا از
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کنفرانا جهانی استکهلم ،گزارش براتلند و همچنین گزارش رییودواانیرو در پیارادایم جدیید
خود با عنوان توسعه پایدار ،تمامی زوایای زندگی انسیان را بیا تاکیید بیر عیدالت اجتمیاعی و
توزیع عادالنه منابع مورد توجه قرار میدهد .بنابراین ،توسعه نابرابر در فضیاهای سیاسیی ییک
سرزمین میتواند بستر مناسبی را برای ایجاد متریرهای اثرگذار بیر مولفیههیای امنییت ملیی و
تکوین نواحی بحرانی فراهم کند (اطاعت و موسوی.)7۹ :۹290 ،
امنیت ملی بر پایه سه بنیاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،توسیعه و رونیق اقتصیادی و
ثبات و وحدت سیاسی استوار است .فقدان یکی از این بنیادها ،میانع پییدایش امنییت کامیل
می شود .درجه و میزان امنیتی که یک کشور می تواند از آن بهرهمند شود ،ارتبیا زییادی بیه
قوت و استحکام بنیادهای امنیت ملی دارد .این بنیادها به یکدیگر وابسیته انید و همیدیگر را
تقویت می کنند .بنابراین ،این سه بنیاد باید همزمان با هم ایجاد شوند .مسیئولیت ایجیاد ایین
سه بنیاد نیز بر عهده حکومت و مردم است .بنابراین ،می توان اینگونه استنبا کرد که ابعیاد
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عناصر پایدار و همیشگی بنیادهای امنیت ملی هسیتند .پوییایی
بنیادهای امنیت ملی و قطب های امنیت ملی تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند .ذکیر ایین نکتیه
الزم است که انسجام اجتماعی بر رونق اقتصادی و ثبات اثرگذار است .برای نمونه ،منازعات
اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ با فعالیت های مربو به توسیعه اقتصیادی دارد .از سیوی دیگیر،
رونق یا سطح توسعه اقتصادی با احساس امنییت میرتبط اسیت .توزییع متناسیب و عادالنیه
ثروت ،احساس رضا یت و همبستگی افراد را افزایش می دهد ،در حالی که توزییع ناعادالنیه
دستاوردهای اقتصادی ،به شیکاف و انشیقاا اجتمیاعی و در نهاییت بیروز خشیونت منجیر
میشود.
بنا بر آنچه گفته شد ،وحدت سیاسی بیه یکپیارچگی رهبیری اشیاره دارد .وحیدت بیین
رهبران سیاسی بخش های مختلف حکومت ،فرایند اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاسیت هیا و
برنامه ها را که از ملزومات جامعه امن است ،تسهیل می کند .برآیند چنین شیرایطی آن اسیت
که نظام در مواجه با چالش های متفاوت قادر به برداشتن گام هایی استوار خواهد بود (کلهیر،
.)32-32 :۹222
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شکل  .0بنیادهاي امنیت ملي

هدف اصلی و ترییرناپذیر هر حکومت  ،بقای ملی بوده که این مهم در گرو امنییت ملیی
است و این مسئله نیز متاثر از میزان توانایی حکومت در حفظ وحدت ملی ،توسیعه متیوازن
منطقه ای و در نهایت رضایت شهروندان است .از اینرو ،یکی از مهم ترین عواملی که امنیت
یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد ،وجود نیابرابری هیای فضیایی بیین منیاطق مختلیف
جررافیایی آن کشور است؛ بهگونه ای که این نابرابری ها به ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی
می تواند شکاف های سیاسی را عمیق تر کرده و نارضایتی ناحیه ای را موجب شود (درایسل و
بلیک .)330 :۹272 ،از طرف دیگر ،توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی
و در نتیجه امنیت ملی در کشور می انجامد و امنیت ملی نیز یکی از بسترهای مناسب توسعه
ملی را فراهم می آورد (احمدی پور و همکاران .)33 :۹226 ،بنابراین ،امنیت ملی با توسیعه و
عدالت سرزمینی رابطه ای مستقیم دارد؛ چون نیابرابری هیای ت وسیعه بیین منیاطق مرکیزی و
پیرامونی می تواند شکاف های سیاسی را عمیقتر کند (اطاعت و موسوی.)22 :۹290 ،
در کنار مباحث فوا ،باید اشاره کرد کیه امیروزه رابطیه بیین توسیعه و امنییت ،آشیکار و
اندوخته های فکری و نظری نیز در این خصیوص غنییتیر شیده؛ بیهطیوری کیه تحقیقیات و
مطالعات متعددی در زمینه رابطه این دو متریر انجام شده است .بررسیهای انجیامشیده نشیان
داده که ضعفها و وابستگی های کشورهای جهان سیوم در حیوزه هیای اقتصیادی ،سیاسیی و
نظامی بهعنوان پیامدهای برخاسته از توسعهنیافتگی ،در مرحلیه بعیدی خیود بیه عیاملی بیرای
تهدید امنیت ملی در هر دو بُعد داخلی و خارجی و نیز در جنبههای اقتصادی و نظامی تبیدیل
شده است (محمدی و غنچی .)326 :۹222 ،امنیت ملی عالوه بر توسعه ،بیا عیدالت سیرزمینی
نیز رابطه مستقیم دارد؛ بهگونهای که نابرابریهای فضایی ،اقتصادی و رفاهی بهویژه بین منیاطق
مرکزی و پیرامونی و شهری و روستایی میتواند شیکاف هیای سیاسیی را عمییق و نارضیایتی
ناحیهای را ترذیه کند (درایسیل و بلییک )320 :۹272 ،و اگیر محرومییت نسیبی حاشییههیا و
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نابرخورداری آنها از امکانات ،با بیتوجهی به مشکالت آنها همراه شود ،مییتوانید زمینیهسیاز
ناامنی و بروز بحران شود (سلیمانی.)۹0۹ :۹22۹ ،
توسعهنیافتگی هر کدام از مناطق میتواند امنیت انسانی درون آنها را از یک طرف ،و امنیت
ملی را از طرف دیگر ،با چالش مواجه کند .این مسئله بهویژه در خصوص منیاطق حاشییهای و
مرزی اثری مضاعف دارد؛ چون اگر مناطق حاشیهای از توسعه عقب بمانند و سیاسیتمیداران
مشکالت و مسائل مردمان حاشیه را حل نکنند ،ناگزیر مهاجرت از حاشیه به مرکز رخ خواهید
داد و مهاجران مشکالت و معضالت مناطق حاشیه و توسعهنیافته را با خود بیه مرکیز خواهنید
آورد و در فاصلهای نزدیکتر به مرکز ،حاشیه ای نوین خواهند آفرید که خطیرات امنیتیی ایین
حاشیهها به مراتب بیشتر از نوع قبل خواهد بود .عالوه بیر ایین ،خیالیشیدن منیاطق میرزی و
حاشیهای کشور از جمعیت ،آسیب پذیری مرزها و در نتیجه امنییت ملیی را افیزایش مییدهید
(راستی و رحیمی.)۹46-۹47 :۹292 ،
اصلیترین هدف هر جامعه ،توسعه ملی در همه ابعاد است .شر الزم برای رسیدن به این
هدف ،توجه به مناطق و حداکثر بهرهبرداری از قابلیتهای آنهاست .غفلت از این مناطق منجیر
به بیتعادلی منطقهای میشود .بیتعادلی و ناموزونی منطقهای ،مشکالتی را ایجاد مییکنید کیه
مانع تحقق اهداف ،برنامهها و سیاستهای ملی است و در درازمدت میتوانید آثیار امنیتیی در
سطح ملی بهدنبال داشته باشد.
شکل  .1ارتباط بین ناموزوني توسعه بین مناطق و شکنندگي امنیت ملي

عدم توجه و قابلیتها ،پتانسیلهاا
و ظرفیااتهااام اطااا ن و نا ااد
انگاشتن آنها ر فرا طد توسعه الی

نابرابرم ر
توسعه اطا ن

 عاااادم ت ااااناهداف ،برناااههاا و
سیاستهام توساعه
الی
 عاااادم توسااااعهکپارچه سرزایطی

 افاایا ن ناریااا تهاااماجتماعی
 افیا ن آسیب اجتمااعیو جرا م
 شکلگیارم تاطنهاامقوای ،اجتماعی و ب اتی
 افاایا ن واگرا اایهااامسیاسی

 شکططدگیااطیت الی

باید اشاره کرد که در مطالعات امنیتی دو دیدگاه اساسیی وجیود دارد .در دییدگاه اول کیه بیه
سنتگرایان معروف هستند ،هسته بررسیهیای امنییت را جنیگ و زور مییداننید و بیرای دیگیر
مسائل ،تنها در صورتی موضوعیت قائل هستند که با جنگ و زور مرتبط باشند .در مقابیل ،گیروه
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فراخنگران قرار دارند که بهصورت مشخص ،تعریف امنیت را فراختیر از تهدیید نظیامی محی
تعریف کرده و به صورتبندی عامتری در ایین میورد رسییدهانید .در ایین دییدگاه ،تهدییدها و
آسیبپذیریها میتوانند در زمینههای بسیار متفاوتی ،چه نظامی و چه غیرنظامی ،بروز کننید و در
قالب موضوعات امنیتی مطر شوند (امیری .)32 :۹29۹ ،بنابراین ،بر اسیاس رویکردهیای جدیید
امنیتی ،امروزه حفظ امنیت با استفاده از راهکارهای نظیامیگرایانیه و تقوییت نیروهیای نظیامی تیا
حدودی کارآیی خود را از دست داده اسیت .در دهیههیای اخییر ،راهکارهیایی کیه بیر نیروهیای
اجتماعی و اقتصادی برای حفظ امنیت تاکید دارند ،مطر شیدهانید .توسیعه اقتصیادی منیاطق و
استانها از راهکارهای نوین حفظ و گسترش امنیت آنهاست .این رویکردها معتقدند که با افیزایش
سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحی ،میتوان امنیت پایدار آنها را تضمین کرد.
وجود نابرابری و بیتعادلی بین مناطق مختلف بهویژه بین مناطق و کیانونهیای مرکیزی بیا
مناطق حاشیهای ،باعث مهاجرتهای گسترده از سوی حاشیه به سمت مراکیز رشید و توسیعه
میشود .این امر سبب گسترش فعالیتهای غیرقانونی سودآور و بیتمایلی به سرمایهگذاری در
بخشهای مولد و عقبماندن مناطق عقبمانده کشور از روند توسعه شده و این امیر بیه نوبیه
خود زمینه بروز ناهنجاری های اجتماعی و ناامنی را در این مناطق فراهم میآورد .این پدیده از
اصلیترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در این مناطق اسیت و بیا ایجیاد میانع بیر سیر راه
مشارکت عمومی و ایجاد اختالل در نشا و سالمتی میردم ،در بسییاری میوارد حتیی زنیدگی
روزمره را نیز مختل کرده و هزینههای ناخواسته به جامعه تحمییل مییکنید .بنیابراین ،امیروزه
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق به پیش نیازی برای حفظ و گسترش امنیت آنها تبدیل شیده
و با توجه به تاثیر امنیت مناطق در امنیت ملی ،میتوان گفت برای افزایش امنیت ملیی بایید بیه
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق توجه ویژه کرد (فروزانمهر.)76-77 :۹294 ،

ب .روش تحقیق
برای پاسخ به سؤال مقاله ،از روش کیفی اسیتفاده شیده اسیت .در ایین راسیتا ،ضیمن تحلییل
محتوای اسناد مرتبط ،از مصاحبه با متخصصان حیوزه توسیعه منطقیهای اسیتفاده شیده اسیت.

066
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جامعه آماری این تحقیق صاحبنظران توسعه منطقهای هستند و بیرای دسیتیابی بیه نمونیه ،از
روش نمونهگیری نظری استفاده شده است .در این تحقیق ،در مصاحبه نهم این نتیجیه حاصیل
شد که داده ها به اشباع رسییده اسیت و بنیابراین ،در مجمیوع بیا  9نفیر از صیاحبنظیران در
خصوص توسعه منطقه ای در اییران مصیاحبه شیده اسیت .همچنیین ،تحلییل محتیوای اسیناد
باالدستی ملی که به توسعه منطقهای پرداختهاند ،نیز صیورت گرفیت؛ تیا از ایین طرییق بتیوان
چشمانداز روشنی از رویکرد کالن ملی در مورد توسعه منطقهای ترسیم کرد.

ج .یافتههاي تحقیق
یافتههای این تحقیق در سه بخیش ارائیه مییشیود .در بخیش اول ،دادههیای اسینادی در میورد
بیتعادلی و نابرابری توسعه در ایران در اسناد باالدستی و کیالن توسیعه اسیتنتاج شیده اسیت .در
بخش دوم ،تصویری کلی از وضعیت توسعه در سطح استانهای کشور بر اساس مطالعات پیشیین
ارائه میشود و در بخش سوم ،یافتههای حاصل از مصاحبه ،دستهبندی و ارائه خواهد شد.

 .0یافتههاي مرتبط با نابرابري توسعه بین مناطق مختلف در اسناد باالدستي
جهتگیریها ،راهبردها و سیاستهای کالن در خصوص منیاطق کشیور را مییتیوان از اسینادی
همچون قانون اساسی ،سیاست های ابالغی آمایش سرزمین ،ضوابط ملی آمیایش سیرزمین ،سیند
چشمانداز توسعه و برنامههای  2ساله توسعه اجتماعی ،اقتصیادی و فرهنگیی کشیور اسیتخراج و
استنتاج کرد .مرور اسناد و سیاستهای کالن گوییای نگرانیی در میورد مشیکالت ،چیالشهیا و
تهدیدهایی است که ممکن است از ناحییه نیابرابری توسیعه بیین منیاطق ،متوجیه کشیور شیود.
جهتگیری اصلی این سیاستها که عمدتاً با هدف دستیابی بیه وحیدت و یکپیارچگی و امنییت
ملی و عدالت جررافیایی و اجتماعی تدوین شدهاند ،مبتنی بر مواردی همچون رعایت مالحظیات
امنیتی -دفاعی در توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین ،توزیع فعالییتهیای اقتصیادی مییان
استانها و مناطق مختلف ،استفاده از ظرفیتهای اجتماعی ،فرهنگی و علمی اسیتانهیا و منیاطق،
تمرکززدایی جمعیت و فعالیت از مناطق و شهرهای پرتراکم ،ساماندهی و هدایت هدفمند جرییان
مهاجرتها از طریق ایجاد زمینههای اشیترال ،فعالییت و سیرمایهگیذاری و جیذب و نگهداشیت
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نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجرفرست ،تاکید بر آمایش مناطق خاص همچون مناطق میرزی و
تقویت و ارتقا وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق محروم و عقبمانده کشور است.
جدول شماره  ۹چارچوب کلی جهتگیریها و سیاستهای کالن کشور برای از بین بردن
نابرابریهای منطقهای و دستیابی به توسعه متوازان منطقهای را نشان میدهد.
جدول  .0جهتگیريها و سیاستهاي کالن کشور براي رفع نابرابريهاي
منطقهاي و دستیابي به توسعه متوازان منطقهاي
سند

مهمترین نشانههاي پرداختن به نابرابريهاي منطقهاي
اصل  49قانون اساسی :نبود تبعی

قانون اساسی

در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای

ملی در سطح استان و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور و
در دسترسبودن امکانات و سرمایه برای هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد
برقراری تناسب کمّی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنیه سیرزمین ،توجیه بیه
یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسالمی -ایرانی و مدیریت سرزمین ،دستیابی
به تعادلهای منطقهای متناسب با قابلیتها و توانهای هر منطقه از طریق اقیداماتی ماننید
ایجاد امکانات عادالنه و فرصتهای برابر و رفع تبعی

ناروا در منیاطق کشیور و تعییین

نقش ملی و فراملی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادلهای منطقیهای و تقوییت
وحدت و یکپارچگی ملی و فراهمآوردن زمینههای مناسب برای افزایش سهم جمعیت و
فعالیت در مناطق کمتراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور ،سامانبخشیی فضیای
سیاست های ابالغی مناسب مراکز زیست و فعالیت بهویژه در مناطق مرزی با تاکید بر مشارکت مردم ،رعاییت
کلی آمایش سرزمین

مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت با تاکید بر اقداماتی مانند اسیتقرار
مکانهای مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت ،ارتقاء فعالیت توسعهای ملی و استانی
در مناطق مرزی با اعطای مشواهیای اقتصیادی و تقوییت زیربناهیا و اسیتقرار مناسیب
جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسیب بیا تهدییدات ،سیاماندهی سیطو
خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی ،حوادث و منیابع
آب ،تقویت همگرایی ،یکپارچگی ملی ،وحدت و پیوندهای اجتمیاعی بیا ارتقیاء سیطح
توسعهیافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطبها و کیانونهیای توسیعه ،پیشیگیری از
مهاجرتهای بیرویه به مراکز استانها با تدابیر الزم
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سیاست های ابالغی زمینهسازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمترتوسعهیافته و مناطق
نظام اداری

محروم
ماده  ۹ضوابط :رعاییت مالحظیات امنیتیی -دفیاعی و کیارآیی و بیازدهی اقتصیادی،
وحدت و یکپارچگی سرزمین ،گسترش عیدالت اجتمیاعی و تعیادلهیای منطقیهای،
حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و رفع محرومیتهیا بیه خصیوص در
مناطق روستایی کشور با استفاده از اقداماتی همچون کاهش تمرکز و تراکم جمعییت و
فعالیت در مناطق پرتراکم کشور بهویژه تهیران و اصیفهان و مهیار رونید رو بیه رشید
جمعیت و فعالیت در این مناطق ،استفاده از ظرفیتهای اجتمیاعی ،فرهنگیی و علمیی
استانها و مناطق کشور ،توسعه و تجهیز محورهیای ارتبیاطی کشیور در کرییدورهای

ضوابط ملی آمیایش
سییرزمین (مصییوب
)۹222

حمل و نقل بینالمللی با تاکید بر تمرکززدایی از تهران ،زمینهسازی الزم برای اسیتفاده
حداکثری از ظرفیتها و تیوانهیای مراکیز جمعیتیی کوچیک و پراکنیده در حفیظ و
نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت ،توسعه زیرساختهیا
و شبکههای زیربنایی بهویژه تامین منابع آب و خیدمات اجتمیاعی متناسیب بیا سیهم
فعالیت و جمعیت پیشبینیشده برای مناطق و استانهای کمترتوسعهیافته ،ایجاد تعادل
نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالییت و
زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در محیور شیرا ،جنیوب و منیاطق
کمجمعیت مرکزی ،ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتهیا از طرییق ایجیاد
زمینههای اشترال ،فعالیت و سرمایهگذاری و جذب و نگهداشیت نیروهیای کیارآفرین
در مناطق مهاجرفرست ،تاکید خاص بیر آمیایش منیاطق میرزی بیرای بهبیود شیرایط
زندگی و افزایش توسعه این مناطق به منظور ارتقا امنیت مرزهای کشور

سییند چشییمانییداز
توسعه کشور در افق
۹404

جامعه ایران در افق چشمانداز دارای ویژگیهای زیر خواهد بود :توسعهیافته متناسیب بیا
مقتضیات فرهنگی ،جررافیایی و تیاریخی خیود و متکیی بیر اصیول اخالقیی و عیدالت
اجتماعی ،بهرهمند از امنیت اجتماعی ،برخوردار از فرصیتهیای برابیر ،بیه دور از فقیر و
تبعی

و بهرهمند از محیط زیست مطلوب

پیامدهاي امنیتي ناموزوني توسعه منطقهاي در ایران
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ماده  ۹20برنامه :تکلییف دولیت در خصیوص توزییع منیابع عمیومی و یارانیه سیود
تسهیالت بهنحوی که فاصله برخورداری شهرسیتانهیای بیا کمتیر از سیطح متوسیط
کشوری در پایان برنامه پنجم در بخشهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و زیربنیایی

برنامههیای  2سیاله و امنیتی در هر سال  ۹0درصد به سطح یادشده نزدیک شیود (بیا هیدف دسیتیابی بیه
توسییعه اجتمییاعی ،اهداف چشمانداز بهمنظور استفاده متوازن از امکانات کشیور و توزییع عادالنیه و رفیع
اقتصادی و فرهنگی تبعی
کشیییور از جملیییه
ماده  302برنامه :تهیه طر جامع امنیت پایدار منیاطق میرزی بیا هیدف تیامین امنییت
برنامه پنجم توسعه پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها از طریق اقیداماتی همچیون کنتیرل ،میدیریت
و ارتقا سطح مناطق کمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت)

حریم امنیتی و اقدامات عمرانی
ماده  304برنامه :ارتقا و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان بیا رعاییت مالحظیات و
تامین امنیت پایدار مناطق مرزی
اصول قابل استنتاج در ارتبا با توسعه متعادل منطقهای:
سیاست های ابالغی
برنامه ششم توسعه
کشیییور (ابالغیییی
رهبری)

 تقسیمکار و تعیین نقش ملی در مناطق ،استانها ،نواحی و سیواحل و جزاییر کشیوربا رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلی مربو بیهمنظیور افیزایش تولیید
ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و روستایی
 تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرمافزاری و سختافزاری ،توسعه وتقویت یگانهای مرزبانی ،مشیارکتدهیی مرزنشیینان در طیر هیای امنیتیی ،توسیعه
فعالیتهای اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی

سیاست های اشترال اصول قابل استنتاج در ارتبا با توسعه متعادل منطقهای:
(ابالغی رهبیری در  -توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای باالتر از متوسط کشور؛
سال )۹290
سیاست هیای کلیی اصول قابل استنتاج در ارتبا با توسعه متعادل منطقهای:
جمعیییت (ابالغییی  -تقویت مؤلفههیای هوییتبخیش ملی(ایرانیی ،اسیالمی ،انقالبیی) و ارتقیای وفیاا و
رهبیییری در سیییال همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بهویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور؛
)۹292

 -بازتوزیع فضایی و جررافیایی جمعیت ،متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تیأمین آب
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با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی؛
 حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم و ایجیاد مراکیز جدییدجمعیتی بهویژه در جزاییر و سیواحل خلییج فیارس و درییای عمیان از طرییق توسیعه
شبکههای زیربنایی ،حمایت و تشویق سرمایهگیذاری و ایجیاد فضیای کسیب و کیار بیا
درآمد کافی؛
اصول قابل استنتاج در ارتبا با توسعه متعادل منطقهای مندرج در ماده  ۹ضوابط:
 توزیع مناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در قلمرو سرزمین در راسیتای ایجیادتعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربیی کشیور و نیمیه شیرقی و جنیوب شیرقی
کشور بر مبنای کارایی اقتصادی ،اجتمیاعی ،فرهنگیی و زیسیتمحیطیی و اسیتفاده از
ظرفیتها با تأکید بر توسعه فضاهایی هیمچیون بنیدر چابهیار ،بنید جاسیک و سیایر
قلمروهای اولویتدار سواحل مکران و همچنیین ،اتخیاذ تیدابیر و تمهییدات الزم بیه
منظور توسعه نواحی کویری و افزایش سطح جمعیتپذیری در این قلمروها بیا تکییه
ضوابط ملی آمیایش بر رونقبخشی به اقتصاد و استفاده از مزیتهای نسبی همچون منیابع معیدنی ،انیرای
سییرزمین (مصییوب خورشیدی و گردشگری؛
شورای عالی آمایش  -ساماندهی و هدایت هدفمند جریانهای مهاجرت در راستای راهبرد توزیع جمعیت
سییرزمین در سییال و فعالیت در سرزمین از طریق زمینهسیازی بیه منظیور تحیول در اقتصیاد روسیتاها و
)۹294

بازگرداندن رونق به اقتصادی روستایی ،تشویق سرمایهگذاری در طر هیای اشیترالزا،
توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشواها و تسهیالت متناسب با مقتضیات محلیی
در روستاها و شهرهای کوچک؛
 ساماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقا بهرهوری از سرزمین با مالحظاتزیستمحیطی و کاهش مشکالت و چالشهای موجود؛
 فراهمسازی زمینههای توسیعه همیهجانبیه و تقوییت زیرسیاختهیا و شیبکههیایزیربنایی با اولویت نواحی شرقی و جنیوبی کشیور بیهمنظیور ایجیاد تیوازن و تعیادل
منطقهای؛

منبع :نگارنده با استنتاج از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( ،)۹222مجلا شورای اسالمی ( ،)۹290مجمیع
تشخیص مصلحت نظام (.)۹229
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 .1یافتههاي مرتبط با وضعیت توسعهیافتگي استانها با توجه به مطالعات پیشین
مرور مطالعات انجامشده در مورد توسعه منطقهای در ایران گویای نابرابریهای قابیل تیوجهی
در سطح توسعه مناطق است؛ بهگونهای که آخرین مطالعات رسمی در مورد خط فقر و درصید
خانوارهای فقیر در ایران که توسط وزارت تعاون ،کیار و رفیاه اجتمیاعی اعیالم شیده ،نشیان
میدهد که خانوارهای شهری و روستایی در سیستان و بلوچستان ،ایالم ،قم ،کرمیان و گلسیتان
بیشترین خانوارهای زیر خط فقر را دارند (جدول شماره .)3
جدول  .1درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال 0160
استان

استان

شهري روستایي

شهري روستایي

کل کشور

22/4

40/۹

سیستان و بلوچستان

62/۹

76/9۹

آذربایجان شرقی

4۹/2

34/3۹

فارس

39/6

37/۹6

آذربایجان غربی

27/6

20/۹۹

قزوین

39/2

37/۹2

اردبیل

24/9

33/۹2

قم

62/۹

23/02

اصفهان

37/9

37/26

کردستان

23

49/9

البرز

24/۹

43/72

کرمان

22/2

20/77

ایالم

73/2

22/92

کرمانشاه

22/7

26/62

بوشهر

6۹/۹

27/22

کهکیلویه و بویراحمد 29/4

20/۹4

تهران

30

3۹/02

گلستان

22/7

62/60

چهارمحال و بختیاری 36/6

23/6۹

گیالن

2۹/۹

32/39

خراسان جنوبی

22/۹

46/22

لرستان

4۹/2

49/22

خراسان رضوی

4۹/4

26/92

مازندران

22/2

37/۹۹

خراسان شمالی

43/2

23/62

مرکزی

39/2

26/67

خوزستان

26/7

23/62

هرمزگان

26/2

47/23

زنجان

36/2

۹2/2۹

همدان

42

2۹/0۹

سمنان

42/9

44/9۹

یزد

44/7

22/62

منبع :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نقل از شریفزادگان.32 :۹294 ،

فصلنامه مطالعات راهبردي ،شماره  78زمستان 66

071

همچنین ،نتایج مطالعات در مورد رتبهبندی استان های کشیور از لحیاظ سیطح توسیعه بیر
اساس شاخصهای پین گانیه اصیلی اجتمیاعی ،اقتصیادی ،زیرسیاختی ،اقلیمیی و سیالمتی و
زیرشاخصهای آن در دورههای زمانی  ۹262تا  ۹290نشان میدهد هرچند جابجاییهیایی در
زمینه رتبه توسعه استانهای کشور وجود داشته است ،اما روند کلی در این زمینیه نشیاندهنیده
تداوم نابرابری در زمینه توسعه استانهای کشور است؛ بهطوری کیه در سیال منتهیی بیه ۹262
اسییتانهییای تهییران ،اصییفهان ،خوزسییتان ،خراسیان رضییوی و آذربایجییان شییرقی بییه ترتیییب
توسعهیافتهترین و استانهای ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهار محیال و
بختیاری و بوشهر به ترتیب توسعهنیافتهترین استانها بوده اند .این وضعیت با انیدکی تریییر در
سال منتهی به  ۹272تکرار شده است و به ترتیب استانهای تهران ،اصیفهان ،فیارس ،خراسیان
رضوی و گیالن استانهای توسعهیافتهتر و استانهای سیستان و بلوچستان ،اییالم ،کهگیلوییه و
بویراحمد ،هرمزگان و چهارمحال و بختیاری توسعهنیافتهترین استانها بودهاند.
همچنین ،این نتایج با ترییراتی در سال منتهی به  ۹222نیز تکرار شده اسیت و اسیتانهیای
تهران ،فارس ،اصفهان ،خراسان رضوی و خوزستان استانهیای توسیعهیافتیهتیر و اسیتانهیای
سیسییتان و بلوچسییتان ،ایییالم ،قییم ،کهگیلویییه و بویراحمیید ،کرمانشییاه و لرسییتان اسییتانهییای
کمتوسعهیافته بودهاند .در سال  ۹290نیز استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصیفهان ،فیارس و
خوزستان اسیتانهیای توسیعهیافتیه و اسیتانهیای سیسیتان و بلوچسیتان ،اییالم ،کهگیلوییه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری و کردستان کمترتوسعهیافته بودهاند (جدول شماره .)2
جدول  .1رتبه استانهاي کشور از لحاظ سطح توسعه در مقطع زماني  0161تا 0161
استان

استان

0161

0171

0181

0161

0161

0171

0181

0161

6

2

3

4

آذربایجان شرقی

2

2

6

6

فارس

۹2

۹2

۹0

آذربایجان غربی

7

9

2

7

قزوین

۹2

32

36

اردبیل

32

33

3۹

32

قم

34

32

37

اصفهان

3

3

2

2

کردستان

32

32

34

البرز

-

-

-

۹6

کرمان

۹2

۹2

۹2

۹2

ایالم

30

39

39

20

کرمانشاه

3۹

36

36

32
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0161

0171

0181

0161

36

33

33

20

۹

۹

۹

۹

37

34

32

32

خراسان جنوبی

۹7

۹9

۹2

33

لرستان

خراسان رضوی

4

4

4

3

مازندران

۹2

خراسان شمالی

۹4

6

۹0

2

مرکزی

۹۹

۹4

خوزستان

2

۹۹

2

2

هرمزگان

30

3۹

30

زنجان

۹0

۹0

۹3

۹3

همدان

33

۹2

۹9

3۹

سمنان

9

۹3

۹۹

۹9

یزد

۹6

۹7

۹4

۹2

39

20

20

2۹

بوشهر
تهران
چهارمحییییییال و
بختیاری

سیسیییییییییتان و
بلوچستان

استان
کهکیلوییییییییه و
بویراحمد
گلستان
گیالن

0161

0171

0181

0161

32

37

37

39

۹3

۹6

۹7

30

2

2

7

9

۹9

32

32

34

7

۹4

۹4

۹6

۹۹
-

منبع :شریفزادگان32 :۹294 ،

عالوه بر مطالعات فوا ،نتایج آخرین مطالعهای که در سال  ۹292توسط مهندسین مشاور
نقش جهان پارس به سفارش دفتر برنامهریزی و آمایش سرزمین معاونت امور اقتصادی و
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گرفته است ،نشان میدهد
نابرابری در توسعه استانها کماکان ادامه داشته و تعدادی از استانهای کشور مانند آذربایجان
غربی ،چهارمحال و بختیاری ،سیستان و بلوچستان ،لرستان ،ایالم ،کهکیلویه و بویراحمد،
کردستان و خراسان شمالی همچنان در زمره استانهای عقبمانده کشور بهشمار میروند .در
این مطالعه که دستاورد توسعه را بر مبنای دو متریر رفاه اقتصادی (شامل شاخصهای اشترال
و توان درآمدی) و پایداری اجتماعی (شامل شاخصهای برابری درآمدی ،رضایتمندی،
سالمت و امنیت اجتماعی) تعریف کرده است ،نشان میدهد استانهای بوشهر ،تهران ،یزد،
اصفهان ،کرمان ،البرز ،قزوین ،مرکزی ،همدان ،سمنان و قم در زمره توسعهیافتهترین استانها از
منظر دو متریر یادشده هستند (جدول شماره .)4
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جدول شماره  .1رتبهبندي استانهاي کشور از نظر دستاورد نهایي توسعه
(با دو متغیر رفاه اقتصادي و پایداري اجتماعي) در سال 0161
رتبه توسعه در سال  ۹292با
استان

رتبه توسعه در سال  ۹292با
استان

محاسبه دو متریر رفاه
اقتصادی و پایداری اجتماعی

محاسبه دو متریر رفاه
اقتصادی و پایداری اجتماعی

تهران

۹

فارس

۹7

بوشهر

3

زنجان

۹2

یزد

2

هرمزگان

۹9

اصفهان

4

مازندران

30

کرمان

2

کرمانشاه

3۹

سمنان

6

آذربایجان شرقی

33

مرکزی

7

اردبیل

32

قم

2

آذربایجان غربی

34

قزوین

9

چهارمحال و بختیاری

32

البرز

۹0

سیستان و بلوچستان

36

همدان

۹۹

لرستان

37

خوزستان

۹3

ایالم

32

۹2

کهگیلویییییییییییه و

39

خراسان رضوی

بویراحمد

خراسان جنوبی

۹4

کردستان

20

گیالن

۹2

خراسان شمالی

2۹

گلستان

۹6

منبع :مهندسین مشاور نقش جهان پارس۹292 ،

بهطور کلی ،مطالعه روند توسعه استانهای کشور نشاندهنده تداوم نابرابریهای توسعه در
بین استانهای کشور است؛ بهگونهای که برخی استانهای مشخص همچون ایالم ،کردستان،
کرمانشاه ،قم ،چهار محال و بختیاری ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،لرستان ،هرمزگان
و همدان همواره در زمره استانهای با رتبههای پایین توسعه در سطح کشور بودهاند .واقعشدن
استانهای با رتبههای پایینتر توسعه در مناطق مرزی دارای اقلیتها و هویتهای قومی و
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زبانی که سابقه تنشهای قومی نیز در آنها وجود داشته ،میتواند از لحاظ امنیت ملی پیامدها و
آثار نامطلوبی بر جای بگذارد.

 .1یافتههاي برآمده از مصاحبه
همانگونه که در قسمت روش تحقیق اشاره شید ،بیرای پاسیخ بیه سیوال مقالیه از روش
مصاحبه با صاحب نظران این حوزه با بهره گیری از روش نمونه گیری نظیری نییز اسیتفاده
شده است  .با توجه به اینکه هدف ،شناخت پیامدهای نیاموزونی توسیعه منطقیه ای بیرای
امنیت ملی است ،یافته هیای برآمیده از مصیاحبه در چنید زمینیه اصیلی شیامل پیامیدهای
اقتصادی؛ پیامدهای اجتماعی؛ پیامدهای زیست محیطی؛ و پیامدهای سیاسی به شر زییر
طبقه بندی شده اند.
 .0-1پیامدهاي اقتصادي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
دستهبندی و کدگذاری نتایج برآمده از مصاحبهها نشان میدهد بیه اعتقیاد مصیاحبهشیوندگان،
یکی از پیامدهای اصلی ناموزونی توسعه منطقهای بیرای امنییت ملیی ،شیکلگییری شیکاف و
نابرابری اقتصیادی هیم از لحیاظ فضیایی و جررافییایی (شیکاف در رشید و تیوان اقتصیادی
استانهای مختلف کشور) و هم از نظر شکلگیری شکافهای طبقاتی در داخل منیاطق پیشیرو
کشور (به دلیل مهاجرتهای گسترده نیروی کار فاقد مهیارت از منیاطق عقیبمانیده بیه آنهیا)
است .از دیدگاه مصاحبه شوندگان ،این پیامدها به صیورت کیاهش ذخییره سیرمایه در منیاطق
عقبمانده و کمترتوسعهیافته کشور (خالیشدن مناطق عقبمانده و کمترتوسیعهیافتیه از انیواع
سرمایه های مادی ،انسانی ،تخصص و )...و در نتیجه افت تولید در این مناطق ،تیدوام بیکیاری
در مناطق عقبمانده ،خروج سرمایههای خیالا ،کیارآفرین و نیوآور بیهعنیوان بخیش پیشیتاز
سرمایه انسانی ،تداوم خروج منابع مالی از استانهای عقبمانده و کمترتوسعهیافته و مهمتیر از
آن ،شکنندگی و ناپایداری اقتصاد ملی بهدلیل تمرکز فعالیتهیای اقتصیادی در منیاطق خیاص
بروز پیدا خواهد کرد.
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شکل  .1پیامدهاي اقتصادي ناموزوني توسعه منطقهاي براي امنیت ملي
بر اساس دستهبندي یافتههاي برآمده از مصاحبه

نااابرابرم ر
رشد و توان
اقتصااااا م
انسااانهااام
کشور

شکاف فضا ی
و جغرافیا ی
بین استانها

 کاااهن یریاار وسااراا ه راطااا ن ع ااباانااد و کمتاار
توسعه افته کشور افات توییاد و
تاااداوم بیکاااارم ر اطاااا ن
ع بااند
 رااروس سااراا ههااام راا ،کارآفر ن و نوآور به عطوان بخن
پیشتاز سراا ه انسانی
 تااداوم رااروس اطاااب اااایی ازاستانهام ع ابااناد و کمتار
توسعه افته

 تمرکی فعاییتهااماقتصااا م ر اطااا ن
راص و پیشرو کشور
 اهااااجر هاااامگستر نیروم کاار
به اطا ن پیشرو
 تشد ه شکافهامب اااتی ر اراال
اطا ن پیشرو کشور
و بررور ار کشور

شکططدگی
و ناپا دارم
شااااااد د
اقتصاااااا
الی

 .1-1اثرات اجتماعي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
نتایج برآمده از مصاحبه ها گواه بر این است که ناموزونی توسعه منطقهای که در مراحیل اولییه
بیشتر در قالب نابرابری در رشد و توسعه اقتصادی نمود مییابد ،در صورت تیداوم ،پیامیدهای
اجتماعی بهدنبال خواهد داشت .دستهبندی نتایج حاصل از مصاحبهها نشان مییدهید تیداوم و
افزایش مهاجرت از مناطق عقبمانده و کمترتوسعهیافته به مناطق پیشیرو و برخیوردار کشیور،
بیتعادلی در استقرار جمعیت در پهنه سرزمینی کشور و بهوییژه خیالیشیدن منیاطق میرزی از
جمعیت ،شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخیوردار و توسیعهیافتیه کشیور و در
نتیجه افزایش رفت و آمد و ترافیک ،تداوم شکلگیری و گسترش مناطق حاشیهنشیین در کنیار
شهرهای بزرگ ،تشدید شیکاف اجتمیاعی و کیاهش مشیارکت واقعیی میردم و سیرمایههیای
اجتماعی مناطق عقبمانده در توسعه همهجانبه منطقهای و ملی ،از جمله مهمتیرین پیامیدهای
اجتماعی تداوم نابرابری در توسعه منطقهای هستند.
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پیامدهاي امنیتي ناموزوني توسعه منطقهاي در ایران
شکل  .1پیامدهاي اجتماعي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
بر اساس دستهبندي یافتههاي برآمده از مصاحبه

تداوم و افیا ن اهااجر
از اطااا ن ع ااباانااد و
کمتاار توسااعه افتااه بااه
اطا ن پیشرو و بررور ار
کشور

 عدم تعا ل ر است رار جمعیات ر پهطاهساارزایطی کشااور و بااه و ااش رااایی شاادن
اطا ن ارزم از جمعیت
 کاااهن اشااارکت ااار م و سااراا ههاااماجتماااعی اطااا ن ع ااباانااد ر توسااعه
همهجانبه اطط هام و الی

 شکلگیرم پد د ابرتراکم جمعیتی ر اطا نبررور ار و توسعه افته کشور
 افیا ن رفت و آااد و ترافیاو و آیاو گیهاامشهرم
 تاااداوم شاااکلگیااارم و گساااترق اطاااا نحاشیهنشین ر کطار شهرهام بیرگ
 -تشد د شکافهام اجتماعی

 .1-1پیامدهاي زیستمحیطي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
نتایج مصاحبهها حاکی از آن است که یکی از نشانههای امنیتیشیدن تیداوم نیاموزونی توسیعه
منطقهای در کشور را میتوان در بهرهبرداری از منابع آب پی گرفت؛ چون بخش گسیتردهای از
سرزمین ایران در کمربند خشک کره زمین واقع شده است و این مسئله ،موضیوع تیامین منیابع
آب را برای اهداف مختلف در فرایند توسعه کشور بهعنوان یکی از چالشهای اساسیی مطیر
کرده است .نابرابری در توزیع منابع آب در سطح کشور نیز به صورت برجسته وجود دارد .این
پدیده طبیعی زمانی که با نتایج و پیامدهای سیاستگذاری توسعه در سطح کشیور ارتبیا داده
شود ،مشخص میشود که در حال حاضر مناطق توسعهیافتهتر و پیشرو کشور در زمره منیاطقی
هستند که با چالش تامین منابع آب مواجهاند (از جمله کالنشیهر تهیران بیهعنیوان پایتخیت و
استانهای مرکزی همچون اصفهان ،یزد ،کرمان و سایر کیالنشیهرهای کشیور ماننید مشیهد و
تبریز) .تراکم فعالیتها در مناطق پیشرو کشور ،نیازهای آبی این مناطق را افزایش داده و باعث
شده برنامههای انتقال آب به این مناطق در دستورکار قرار گیرد.

078

فصلنامه مطالعات راهبردي ،شماره  78زمستان 66

این موضوع بهنوبه خود باعث شکل گییری تینش بیین منیاطق دارنیده منیابع آب و منیاطق
متقاضی منابع آب میشود .تداوم این روند در درازمدت منجر به تشدید تنشها و تبیدیل ایین
مسئله به موضوعی امنیتی میشود .نشیانههیای بیارز ایین موضیوع را مییتیوان در تینشهیا و
اعتراضات شکلگرفته در سالهای اخیر در استان هیای اصیفهان و ییزد مشیاهده کیرد کیه بیه
درگیرشدن با نیروهای انتظامی و آسیبرساندن به خطو لوله انتقال آب و حتی قطع آن همراه
بوده است .بر اساس نتایج مصاحبهها ،تداوم روند کنونی در زمینه بیتعادلیهیای منطقیهای بیا
تشدید تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پیشرو و برخوردار همراه خواهد بیود؛ کیه ایین امیر
افزایش تقاضا برای تامین آب را در این مناطق بهدنبال خواهد داشیت .بیا توجیه بیه اینکیه در
مناطق کمترتوسعهیافته و عقبمانده کشیور میازاد منیابع آب وجیود دارد (البتیه بیا توجیه بیه
روندهای موجود در زمینه خشکسالی ،این احتمال که مسئله تامین آب در کل کشور تبدیل بیه
مسئله امنیتی شود ،در سطح گستردهای وجود دارد) طر های انتقیال آب در سیطح گسیتردهای
باید به اجرا درآید ،که ایین امیر تشیدید اختالفیات و تینشهیای بیینمنطقیهای و بیهتبیع آن،
امنیتیشدن بهرهبرداری از منابع آب را بهدنبال خواهد داشت.
عالوه بر این ،در کنار تشدید تنشها بر سر منابع آب ،افزایش خطرپیذیری مراکیز زیسیت
بهدلیل تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیتها و جمعیت در مناطق پیشیرو ۹و همچنیین ،تشیدید
انواع آلودگیهای ناشی از تراکم فعالییتهیا (ماننید آلیودگی هیوا ،زبالیه و آب و )...از جملیه
مهمترین پیامدهای زیستمحیطی است که میتواند آثار امنیتی در پی داشته باشد.

 .۹در این خصوص میتوان به سناریوهای مختلف درباره احتمال زلزله در تهران اشاره کرد که بهخاطر تراکم بیش از حد
جمعیت و صنعت کشور در این کالنشهر ،وقوع زلزله در آن ،نه تنها امنیت ملی را با تهدید و چالش اساسی مواجه خواهد
کرد ،بلکه میتواند فاجعهای در سطح بینالمللی رقم بزند.
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پیامدهاي امنیتي ناموزوني توسعه منطقهاي در ایران
شکل  .1پیامدهاي زیستمحیطي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
بر اساس دستهبندي یافتههاي برآمده از مصاحبه

افیا ن نیازهام آبی
اطا ن توسعه افتاه
و بررور ار کشور
تراکم و تمرکی فعاییت
و جمعیت ر اطاا ن
توسعه افته و بررور ار
کشور
افیا ن رطرپذ رم
اراکااای ز سااات و
فعاییت

یاا ایوم اجاااارام
برنااههام انت ال
آب

شکلگیرم تطن بین
اطا ن ارناد اطااب
آب و اطا ن ات ایی
اطاب آب

ااطیتاااای شاااادن
بهااار بااار ارم از
اطاب آب

تشاااااد د انااااااوا
آیو گیهام ناشای از
تااراکم فعاییااتهااا و
جمعیااات از جملاااه
آیو گی هاوا ،زبایاه و
آب و)...

 .1-1اثرات سیاسي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،تداوم چرخه بازتولید و تشدید ناموزونی و نابرابری توسعه بین
مناطق و در درون مناطق و روند فزاینده تمرکز تولید ،فعالیت و جمعیت در مناطق پیشرو و
مراکز استانها و عقبماندگی نسبی برخی مناطق ،افزایش نارضایتیهای سیاسی از حکومت
مرکزی را بهدنبال خواهد داشت؛ بهویژه هنگامی که مناطق عقبمانده و توسعهنیافته کشور با
محدودههای دارای هویتهای قومی ،زبانی و مذهبی انطباا داشته باشد (که روند تاریخی
توسعه منطقهای در ایران گواه بر این مسئله است) .این امر افزایش واگراییهای سیاسی در
محدودههای دارای هویتهای قومی ،زبانی و مذهبی را بهدنبال داشته و امنیت را در مقیاس
ملی با تهدید مواجه خواهد کرد.
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شکل  .6پیامدهاي سیاسي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
بر اساس دستهبندي یافتههاي برآمده از مصاحبه

تااااداوم چررااااه
بازتوییااد و تشااد د
نابرابرم توسعه بین
اطا ن کشور

افیا ن ناریاا تیهاام
سیاسی ساکطان اطا ن
ع بااناد از حکواات
ارکیم

افیا ن واگرا یهام سیاسی
ر اطاااا ن ع ااابااناااد
اططباان باار هو ااتهااام
اشخص قوای و اذهبی

 تهد د ثبا و وحدسیاسی کشور
 تهد ااد ناشاای از بااهرطر افتا ن کپارچگی
سرزاین الی

نتیجهگیري
روند تحوالت توسعه منطقهای و دیدگاههای موجود در این زمینه نشان میدهد با وجود اینکیه
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (اصل  )42و بیشتر برنامههیای توسیعه کشیور بعید از
انقالب ،بر موضوع توسعه متوازن مناطق در سطح کشور تاکید شده ،اما با گذشت چندین دهیه
هنوز یکی از مسائل جدی در سطح کالن و ملی ،توازن در توسیعه بیین منیاطق کشیور اسیت.
یافتههای این مقاله گواه بر حلنشدن مسئله ناموزونی در فرایند توسعه یکپارچه ملی اسیت .در
ایران با روی کار آمدن دولت مدرن و با تشکیل شورای اقتصیاد در سیال  ۹2۹6و بیهوییژه بیا
تدوین برنامه های عمرانی کشور از سال  ،۹237با توجه به اینکه پارادایم غالب در برنامهرییزی
و سیاسییتگییذاری ،بییاال بییه پییایین بییوده و سییطو محلییی و منطقییهای نقییش چنییدانی در
تصمیمسازیها و تصمیمگیریها نداشتهاند ،ناموزونیهای توسعه منطقهای و ناپایداری توسیعه
تبدیل به مسئله بررنجی شده است .دالیل شکلگیری این نابرابریها زیادند و بررسیی آنهیا در
این مقاله نمیگنجد .با این حال ،این دالیل را بیشتر باید در بسترهای نهادی نارسا ،روییههیای
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نادرست مدیریتی ،ظرفیتهای پایین مدیریتی و نهادی ،نبود مشارکت استانها و مناطق کشیور
در فرایند تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مرتبط با آنها ،نبود برنامههای آمایشی و فضیایی
و ...جستجو کرد.
بهطور کلی ،وجود بیعدالتی های جررافیایی و توسعه نیاموزون منیاطق جررافییایی کشیور
می تواند به وحدت ،یکپارچگی و همبستگی ملی آسیب برساند و تحرکات واگرایانیه بیهوییژه
هنگامی که فضاهای جررافیایی کمترتوسعهیافته و عقبمانیده بیا فضیاهای دارای اقلییتهیای
قومی ،زبانی و مذهبی سازگاری داشته باشند ،را به بار آورد .این در حالی است کیه در منیاطق
پیشرو نیز بنا به دالیل مختلف از جمله شکلگیری تراکمهای بیش از حد فعالیتها و همچنین،
شکلگیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی ،میتواند سطح شکنندگی و آسیبپذیری این مناطق را بیاال
برده و امنیت پایدار آنها را با تهدید و چالش مواجه کند .عالوه بیر ایین ،نیاموزونی در توسیعه
مناطق باعث تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیتهای اقتصادی در مناطق و مراکز خاصیی شیده؛
که این امر میتواند باعث ناپاییداری و شیکنندگی اقتصیاد ملیی بیهوییژه هنگیام شیکلگییری
بحرانهای خاص در اینگونه مناطق و مراکز شده و پیامدهای امنیتی را در سطح کشور بیه بیار
آورد .بنابراین ،آنچه بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان ارائه کرد ،این است که ناموزونی توسعه
بین مناطق و استانهای کشور میتواند شکاف و گسست بیین منیاطق در زمینیههیای مختلیف
اجتماعی ،جررافیایی ،اقتصادی و طبقاتی را بهدنبال داشته باشد.
همچنین ،این ناموزونی در صورت تداوم و تشدید ،میتواند شکاف و گسسیت سیاسیی را
بهدنبال داشته و امنیت ملی را با تهدید مواجه کند .بنابراین ،پیامیدها و آثیار نیاموزونی توسیعه
منطقهای بر امنیت ملی در چهیار گیروه پیامیدهای اقتصیادی ،پیامیدهای اجتمیاعی ،پیامیدهای
زیستمحیطی و پیامدهای سیاسی قابل ارائه هستند (به شر جدول شماره .)2
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جدول  .1پیامدهاي ناموزوني توسعه منطقهاي بر امنیت ملي
پیامدهاي اقتصادي

پیامدهاي اجتماعي

پیامدهاي زیستمحیطي

پیامدهاي سیاسي -امنیتي

 شییکلگیییری شییکاف و

 تیییداوم و افیییزایش

 چییالش تییامین منییابع

 افزایش نارضیایتیهیای

نابرابری اقتصادی هم از لحاظ

مهیییاجرت از منیییاطق

آب (از جمله کالنشیهر

سیاسی از حکومت مرکزی

فضایی و جررافییایی (شیکاف

عقییییییبمانییییییده و

تهران بهعنوان پایتخیت،

 افییزایش واگراییییهییای

در رشیید و تییوان اقتصییادی

کمترتوسییعهیافتییه بییه

استان های مرکزی کشور

سیاسییی در محییدودههییای

استان های مختلیف کشیور) و

منییییاطق پیشییییرو و

همچون اصفهان ،ییزد و

عقییییییبمانییییییده دارای

هیییم از نظیییر شیییکلگییییری

برخوردار کشور

کرمییییییان و سییییییایر

هویت های مشخص قومی،

شکاف های طبقیاتی در داخیل

 عیییدم تعیییادل در

کییالنشییهرهای کشییور

زبانی و مذهبی

مناطق پیشرو کشیور (بیهدلییل

اسییتقرار جمعیییت در

همچون مشهد و تبریز)

مهاجرت های گسیترده نییروی

پهنه سرزمینی کشور و

 تیینش بییین منییاطق

کییار فاقیید مهییارت از منییاطق

بییهویییژه خییالیشییدن

مختلییییف کشییییور در

عقبمانده به این مناطق)

منییییاطق مییییرزی از

خصییوص دسییتیابی بییه

 کاهش ذخییره سیرمایه در

جمعیت

منییابع آب (تیینشهییا و

منییییاطق عقییییبمانییییده و

 شییکلگیییری پدیییده

اعتراضات شیکلگرفتیه

کمترتوسعهیافته کشور (خیالی

ابَرتییراکم جمعیتییی در

در سییییییییال  ۹293در

شییدن منییاطق عقییبمانییده و

منیییاطق برخیییوردار و

اسییتانهییای اصییفهان و

کمترتوسعهیافته کشور از انواع

توسعهیافته کشیور و در

یزد)

سییرمایههییای مییادی ،انسییانی،

نتیجه افیزایش رفیت و

 افیزایش خطرپییذیری

تخصص و)...

آمیید و ترافیییک ،تییداوم

مراکز زیست و فعالییت

 افت تولید در منیاطق عقیب

شکل گیری و گسیترش

بهدلییل تمرکیز و تیراکم

مانده ،تدوام بیکیاری در منیاطق

مناطق حاشییهنشیین در

بیش از حد فعالیتهیا و

عقییبمانییده کشییور ،خییروج

کنییار شییهرهای بییزرگ،

جمعیییییت در منییییاطق

سرمایههای خیالا ،کیارآفرین و

تشدید شکاف اجتماعی

پیشییییرو و همچنییییین،

نییوآور بییهعنییوان بخییش پیشییتاز

و کیییاهش مشیییارکت

تشدید انواع آلودگیهای

سییرمایه انسییانی ،تییداوم خییروج

واقعیییییی میییییردم و

ناشی از تراکم فعالیت ها

منیییابع میییالی از اسیییتانهیییای

سییرمایههییای اجتمییاعی

(از جمله آلیودگی هیوا،

عقبمانده و کمترتوسعهیافته

منییاطق عقییبمانییده در

زباله و آب و)...

 شیییکنندگی و ناپاییییداری

توسیییعه همیییهجانبیییه

اقتصییاد ملییی بییهدلیییل تمرکییز

منطقهای و ملی

فعالییییتهیییای اقتصیییادی در
مناطق خاص

پیامدهاي امنیتي ناموزوني توسعه منطقهاي در ایران
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بر اساس نتایج جدول  ،2میتوان مدل تجربی این مقاله را ارائه کرد .بر اساس این مدل کیه
در شکل  7نشان داده شده است ،نمود عینی تداوم ناموزونی توسعه منطقهای بهصیورت تیداوم
و افزایش مهاجرت از مناطق عقبمانده و کمترتوسعهیافته به مناطق پیشرو و برخوردار کشیور،
بیتعادلی در استقرار جمعیت در پهنه سرزمینی و بهویژه خالیشدن مناطق میرزی از جمعییت،
شکلگیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار و توسعهیافته کشور و در نتیجه افزایش
رفت و آمد و ترافیک و انواع آلودگی ،تداوم شکلگیری و گسترش مناطق حاشیهنشین در کنار
شهرهای بزرگ و تشدید شکاف اجتماعی ،افزایش خطر پذیری مراکز زیست و فعالیت بهدلییل
تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیتها ،افزایش نیاز به استفاده از منابع زیسیتمحیطیی (بیهوییژه
منابع آبی) در مناطق توسعهیافته و پیشرو کشور و در نتیجه افزایش تنش بیین منیاطق مختلیف
کشور در بهرهبرداری از منابع زیستمحیطیی ،تیداوم چرخیه بازتولیید و تشیدید نیاموزونی و
بیتعادلیهای دروناستانی و بینمناطق و روند فزاینیده تمرکیز تولیید ،فعالییت و جمعییت در
مراکز استان و در نتیجه افزایش نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی ،شکنندگی و آسیبپیذیری و
ناپایداری اقتصاد ملی بهدلیل تمرکز فعالیتهای اقتصادی در مناطق خاص و تقوییت جریانیات
واگرا و افزایش واگراییهای سیاسی در مناطق دارای هویتهای قومی ،زبانی و مذهبی بهوییژه
در مناطق حاشیه و مرزی کشور بروز پیدا خواهد کرد.
تداوم این وضع میتواند منجر به شکلگیری تهدییدها و چیالشهیای اساسیی شیده و در
میانمدت و درازمدت ،امنیت ملی را به معنای واقعی کلمه با تهدید مواجه کند.
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