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 مقدمه
رغیم  دهید کیه بیه   موجود در این زمینه نشان میی  هایای و دیدگاهروند تحوالت توسعه منطقه

های منیاطق  جانبه سرزمین، استفاده از پتانسیلهایی که از چند دهه پیش برای توسعه همهتالش

شیده  وجود داشته است، اما راهبردی سیازگار و بیومی   در ایران ایهای منطقهو کاهش نابرابری

های موجود در ایین سیطو    ها و قابلیتانسیلجستن از پتای و بهرهبرای توسعه محلی و منطقه

طق ( و رونید توسیعه نیابرابر بیین منیا     302: ۹29۹راد و کاظمییان،  )فرجیی  شکل نگرفته است

ای و های توسیعه منطقیه  ینابرابرتبدیل . ادامه این روند باعث مختلف کشور کماکان ادامه دارد

زا ای مشیکل مانده کشور( به مسئلهتوسعه )هم در مناطق پیشرو و هم در مناطق عقب ناپایداری

ای در کشیور، ایین   رییزی توسیعه منطقیه   رغم چندین دهه تجربه و سابقه برنامهاست و به شده

هیا حیادتر نییز شیده اسیت      مشکل همچنان تداوم یافته و بیه میرور زمیان در برخیی از زمینیه     

ای اسیت کیه   سیترده (. این در حالی است که ایران سرزمین گ۹6: ۹29۹راد و کاظمیان، )فرجی

ویژه زمانی که از دییدگاه جررافییای سیاسیی بیه     است و بههای بارز آن تنوع و تکثر از ویژگی

کیه ایین رونید هیم در      شودمشخص می ،مسئله نابرابری توسعه در بین مناطق کشور نگاه شود

بیا چیالش   تواند امنیت ملی را گذشته پیامدهایی برای امنیت ملی داشته است و هم در آینده می

 . کندمواجه 

ای بوده است که در حیال  گونهروند توسعه از لحاظ فضایی در سطح کشور به ،طور کلیبه

؛ های بیارز نظیام فضیایی کشیور اسیت     و نابرابری در توسعه مناطق از ویژگی یتعادلبیحاضر 

عنیوان پایتخیت ملیی و    تهیران بیه   شیهر ای کیه برخیی منیاطق کشیور از جملیه کیالن      گونیه به

منیاطقی وجیود    ،در مقابل .برند... از تراکم رنج میمانند مشهد، تبریز، اصفهان وشهرهایی نکال

 ، هرچنید شکل نگرفته و بیه همیین خیاطر    در آنهاجانبه دارد که توسعه به معنای واقعی و همه

اما بخش قابیل تیوجهی از جمعییت آنهیا بیه       والت جمعیت در آنها فزاینده بوده،روند کلی تح

مانیدن  اند. این امر ضمن اینکه باعث عقیب ق برخوردار و پیشرو کشور سرازیر شدهسمت مناط

ای از گییری انیواع گسیترده   شیکل طق از فرایند کلی توسیعه کشیور شیده،    چه بیشتر این مناهر

نشیینی،  شیکل حاشییه  ها و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای بزرگ بهآسیب
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های شهری و افزایش جرایمیی همچیون سیرقت را    افیک و آلودگیکودکان خیابانی، افزایش تر

 دنبال داشته است.  به

هیای  ه اگر با فضیاهای دارای اقلییت  ویژبهنیافتگی مناطق ذکر این مهم الزم است که توسعه

هیای سیاسیی در سیطح کشیور     تواند واگراییی داشته باشد، می سازگاریقومی، زبانی و مذهبی 

شیود پیامید   در عمل نیز مشاهده میی  کند.ت ملی را با چالش جدی مواجه دنبال داشته و امنیبه

های قومی، زبانی و مذهبی در کشور بعضاً به نیافتگی مناطق دارای اقلیتماندگی و توسعهعقب

شیدن  شیکل فعیال  هیا بیه  این واگراییی  در مواردیشکل واگرایی این مناطق بروز یافته است و 

طلبانه، اعتراضات و تظاهرات خود را نشان داده اسیت.   جدایی یهاها و احزاب با گرایشگروه

گذاری و ساختار اجراییی کشیور همیواره در    در محافل مختلف دانشگاهی، نظام قانون هرچند

هیای  پیامیدهای نیابرابری   امیا  ،ای و ابعاد مختلف آن بحث شیده اسیت  خصوص توسعه منطقه

ه در ارتبیا  بیا پیامیدهای    ویژبهرار گرفته و ای در سطح کشور کمتر مورد توجه قتوسعه منطقه

مند بحث شده و اندک مطالعات موجود در این صورت نظامبهکمتر  ،هاییامنیتی چنین نابرابری

اند و کمتر ابعاد ای پرداختههای منطقهزمینه نیز بیشتر بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نابرابری

 . اندامنیتی آن را مورد توجه قرار داده

دنبال پاسخ به این سوال است که از دیدگاه امنیت ملی، ناموزونی مقاله به بر این اساس، این

   دنبال دارد؟بهدر ایران چه پیامدها و آثاری را ای توسعه منطقه

 

 چارچوب نظريالف. 
سیاسیی آن تیابع    -موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت، اما محتوای جررافییایی  ،امنیت

کند. در گذشته، امنیت ملی عمیدتاً از نظیر تهدیید نظیامی     زمان و مکان بوده و ترییر می شرایط

گرفت و مقابله با آن نیز سازوکار نظامی داشت. اما امیروزه  خارج از مرزها مورد توجه قرار می

یافته اسیت.   ،این مفهوم از حوزه تعاریف کالسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه

سویه مترادف با ایجاد حدهای سیاسی با نگرشی محدود و تکته، پیشرفت و اعتالی وادر گذش

شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصیادی اسیت.   و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می

کیه پیا از    طیوری شید؛ بیه  دچار تریییر و تحیوالت اساسیی     ۹960این نگرش از اواخر دهه 
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زارش براتلند و همچنین گزارش رییودواانیرو در پیارادایم جدیید    کنفرانا جهانی استکهلم، گ

خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسیان را بیا تاکیید بیر عیدالت اجتمیاعی و       

توسعه نابرابر در فضیاهای سیاسیی ییک     ،دهد. بنابراینتوزیع عادالنه منابع مورد توجه قرار می

هیای امنییت ملیی و    برای ایجاد متریرهای اثرگذار بیر مولفیه   تواند بستر مناسبی راسرزمین می

 (. 7۹: ۹290)اطاعت و موسوی،  کندتکوین نواحی بحرانی فراهم 

امنیت ملی بر پایه سه بنیاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسیعه و رونیق اقتصیادی و    

امنییت کامیل   میانع پییدایش    ،ثبات و وحدت سیاسی استوار است. فقدان یکی از این بنیادها

ارتبیا  زییادی بیه     شود، مندتواند از آن بهرهشود. درجه و میزان امنیتی که یک کشور میمی

انید و همیدیگر را   قوت و استحکام بنیادهای امنیت ملی دارد. این بنیادها به یکدیگر وابسیته 

یجیاد ایین   این سه بنیاد باید همزمان با هم ایجاد شوند. مسیئولیت ا  ،بنابراین .کنندتقویت می

که ابعیاد   کردگونه استنبا  توان اینمی ،سه بنیاد نیز بر عهده حکومت و مردم است. بنابراین

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عناصر پایدار و همیشگی بنیادهای امنیت ملی هسیتند. پوییایی   

تیه  های امنیت ملی تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند. ذکیر ایین نک  بنیادهای امنیت ملی و قطب

، منازعات نمونهالزم است که انسجام اجتماعی بر رونق اقتصادی و ثبات اثرگذار است. برای 

های مربو  به توسیعه اقتصیادی دارد. از سیوی دیگیر،     اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ با فعالیت

رونق یا سطح توسعه اقتصادی با احساس امنییت میرتبط اسیت. توزییع متناسیب و عادالنیه       

در حالی که توزییع ناعادالنیه    ،دهدیت و همبستگی افراد را افزایش میثروت، احساس رضا

به شیکاف و انشیقاا اجتمیاعی و در نهاییت بیروز خشیونت منجیر         ،دستاوردهای اقتصادی

 . شودمی

وحدت سیاسی بیه یکپیارچگی رهبیری اشیاره دارد. وحیدت بیین        ،بر آنچه گفته شد بنا

هیا و  اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاسیت  های مختلف حکومت، فرایندرهبران سیاسی بخش

کند. برآیند چنین شیرایطی آن اسیت   تسهیل می است،ها را که از ملزومات جامعه امن برنامه

هایی استوار خواهد بود )کلهیر،  های متفاوت قادر به برداشتن گامکه نظام در مواجه با چالش

۹222 :32-32.) 
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 بنیادهاي امنیت ملي .0کل ش

، بقای ملی بوده که این مهم در گرو امنییت ملیی   ییرناپذیر هر حکومتو تر هدف اصلی

از میزان توانایی حکومت در حفظ وحدت ملی، توسیعه متیوازن   متاثر است و این مسئله نیز 

ترین عواملی که امنیت یکی از مهم ،روای و در نهایت رضایت شهروندان است. از اینمنطقه

هیای فضیایی بیین منیاطق مختلیف      وجود نیابرابری  ،ددهیک کشور را مورد تهدید قرار می

ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی هها بای که این نابرابریگونه؛ بهجررافیایی آن کشور است

)درایسل و  شودای را موجب تر کرده و نارضایتی ناحیههای سیاسی را عمیقتواند شکافمی

به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی  توسعه و حرکت ،(. از طرف دیگر330: ۹272بلیک، 

انجامد و امنیت ملی نیز یکی از بسترهای مناسب توسعه و در نتیجه امنیت ملی در کشور می

امنیت ملی با توسیعه و   ،(. بنابراین33: ۹226پور و همکاران، آورد )احمدیملی را فراهم می

وسیعه بیین منیاطق مرکیزی و     هیای ت نیابرابری  ؛ چونای مستقیم داردعدالت سرزمینی رابطه

 (.22: ۹290)اطاعت و موسوی،  کندتر های سیاسی را عمیقتواند شکافپیرامونی می

آشیکار و   ،کیه امیروزه رابطیه بیین توسیعه و امنییت       کردث فوا، باید اشاره در کنار مباح

کیه تحقیقیات و    طیوری شیده؛ بیه  تیر  های فکری و نظری نیز در این خصیوص غنیی  اندوخته

شیده نشیان   های انجیام متعددی در زمینه رابطه این دو متریر انجام شده است. بررسیمطالعات 

هیای اقتصیادی، سیاسیی و    ههای کشورهای جهان سیوم در حیوز  ها و وابستگیداده که ضعف

در مرحلیه بعیدی خیود بیه عیاملی بیرای        ،نیافتگیعنوان پیامدهای برخاسته از توسعهنظامی به

های اقتصادی و نظامی تبیدیل  بُعد داخلی و خارجی و نیز در جنبه تهدید امنیت ملی در هر دو

بیا عیدالت سیرزمینی     ،(. امنیت ملی عالوه بر توسعه326: ۹222شده است )محمدی و غنچی، 

ویژه بین منیاطق  هب صادی و رفاهیهای فضایی، اقتنابرابری ای کهگونه؛ بهنیز رابطه مستقیم دارد

و نارضیایتی  هیای سیاسیی را عمییق    تواند شیکاف وستایی میشهری و رو  مرکزی و پیرامونی

 هیا و محرومییت نسیبی حاشییه    اگیر ( و 320: ۹272د )درایسیل و بلییک،   ای را ترذیه کنناحیه
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سیاز  توانید زمینیه  ، میی شودبه مشکالت آنها همراه  توجهیبیبا  ،برخورداری آنها از امکاناتنا

 (.۹0۹: ۹22۹)سلیمانی،  شودناامنی و بروز بحران 

و امنیت  ،تواند امنیت انسانی درون آنها را از یک طرفاز مناطق می کدامهر  نیافتگیتوسعه

ای و ه در خصوص منیاطق حاشییه  ویژبهبا چالش مواجه کند. این مسئله  ،ملی را از طرف دیگر

 میداران سیاسیت ای از توسعه عقب بمانند و اگر مناطق حاشیه؛ چون مرزی اثری مضاعف دارد

ناگزیر مهاجرت از حاشیه به مرکز رخ خواهید   ،ت و مسائل مردمان حاشیه را حل نکنندمشکال

نیافته را با خود بیه مرکیز خواهنید    ت و معضالت مناطق حاشیه و توسعهداد و مهاجران مشکال

ای نوین خواهند آفرید که خطیرات امنیتیی ایین    تر به مرکز، حاشیهای نزدیکآورد و در فاصله

شیدن منیاطق میرزی و    ز نوع قبل خواهد بود. عالوه بیر ایین، خیالی   مراتب بیشتر اها به حاشیه

دهید  پذیری مرزها و در نتیجه امنییت ملیی را افیزایش میی    ای کشور از جمعیت، آسیبحاشیه

 (.۹46-۹47: ۹292)راستی و رحیمی، 

این توسعه ملی در همه ابعاد است. شر  الزم برای رسیدن به  ،ترین هدف هر جامعهاصلی

های آنهاست. غفلت از این مناطق منجیر  برداری از قابلیتهدف، توجه به مناطق و حداکثر بهره

کیه   کنید را ایجاد میی مشکالتی  ای،ناموزونی منطقهو  یتعادلبی. شودای میمنطقه یتعادلبیبه 

ی در توانید آثیار امنیتی   های ملی است و در درازمدت میها و سیاستمانع تحقق اهداف، برنامه

   دنبال داشته باشد.سطح ملی به

 ارتباط بین ناموزوني توسعه بین مناطق و شکنندگي امنیت ملي .1شکل 

که در مطالعات امنیتی دو دیدگاه اساسیی وجیود دارد. در دییدگاه اول کیه بیه       کردباید اشاره 

دیگیر  داننید و بیرای   هیای امنییت را جنیگ و زور میی    گرایان معروف هستند، هسته بررسیسنت

روه د. در مقابیل، گی  نباش مرتبطتنها در صورتی موضوعیت قائل هستند که با جنگ و زور  ،مسائل
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هاا و  اهداف، برناااه 

هام توساعه  سیاست

 الی

توسااااعه عاااادم  -

  کپارچه سرزایطی

هااام افاایا ن ناریااا ت -

 اجتماعی

افیا ن آسیب اجتمااعی   -

 و جرا م

هاام  گیارم تاطن  شکل -

 قوای، اجتماعی و  ب اتی

هااام افاایا ن واگرا اای  -

 سیاسی
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 از تهدیید نظیامی محی    تیر  فراختعریف امنیت را  ،صورت مشخصنگران قرار دارند که بهفراخ

تهدییدها و   ،انید. در ایین دییدگاه   رسییده  در ایین میورد   تریبندی عامو به صورتتعریف کرده 

بروز کننید و در   ،چه نظامی و چه غیرنظامی ،های بسیار متفاوتیتوانند در زمینهها میپذیریآسیب

بر اسیاس رویکردهیای جدیید     ،(. بنابراین32: ۹29۹)امیری،  شوندقالب موضوعات امنیتی مطر  

ا گرایانیه و تقوییت نیروهیای نظیامی تی     کارهای نظیامی امنیتی، امروزه حفظ امنیت با استفاده از راه

کارهیایی کیه بیر نیروهیای     راه ،هیای اخییر  حدودی کارآیی خود را از دست داده اسیت. در دهیه  

انید. توسیعه اقتصیادی منیاطق و     مطر  شیده  ،تاکید دارندبرای حفظ امنیت اجتماعی و اقتصادی 

کارهای نوین حفظ و گسترش امنیت آنهاست. این رویکردها معتقدند که با افیزایش  ها از راهاستان

 .  کردتوان امنیت پایدار آنها را تضمین می ،توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحیسطح 

هیای مرکیزی بیا    ه بین مناطق و کیانون ویژبهبین مناطق مختلف  یتعادلبیوجود نابرابری و 

ه به سمت مراکیز رشید و توسیعه    های گسترده از سوی حاشیای، باعث مهاجرتمناطق حاشیه

گذاری در به سرمایه یتمایلهای غیرقانونی سودآور و بیالیتب گسترش فعد. این امر سبشومی

مانده کشور از روند توسعه شده و این امیر بیه نوبیه    ماندن مناطق عقبهای مولد و عقببخش

آورد. این پدیده از های اجتماعی و ناامنی را در این مناطق فراهم میخود زمینه بروز ناهنجاری

کننده حضور مردم در این مناطق اسیت و بیا ایجیاد میانع بیر سیر راه       دیدترین عوامل تهاصلی

اری میوارد حتیی زنیدگی    ، در بسیی اد اختالل در نشا  و سالمتی میردم مشارکت عمومی و ایج

امیروزه   ،کنید. بنیابراین  به جامعه تحمییل میی   ناخواستههای را نیز مختل کرده و هزینهروزمره 

نیازی برای حفظ و گسترش امنیت آنها تبدیل شیده  ه پیشتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق ب

توان گفت برای افزایش امنیت ملیی بایید بیه    می ،و با توجه به تاثیر امنیت مناطق در امنیت ملی

 (. 76-77: ۹294مهر، توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق توجه ویژه کرد )فروزان

 

 روش تحقیقب. 
اسیت. در ایین راسیتا، ضیمن تحلییل       شیده یفی اسیتفاده  ، از روش کال مقالهؤبرای پاسخ به س

ای اسیتفاده شیده اسیت.    محتوای اسناد مرتبط، از مصاحبه با متخصصان حیوزه توسیعه منطقیه   
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از  ،ای هستند و بیرای دسیتیابی بیه نمونیه    منطقه نظران توسعهجامعه آماری این تحقیق صاحب

در مصاحبه نهم این نتیجیه حاصیل    این تحقیق، گیری نظری استفاده شده است. درروش نمونه

نظیران در  نفیر از صیاحب   9بیا   در مجمیوع  ،ها به اشباع رسییده اسیت و بنیابراین   شد که داده

تحلییل محتیوای اسیناد     ،ای در اییران مصیاحبه شیده اسیت. همچنیین     خصوص توسعه منطقه

رییق بتیوان   تیا از ایین ط   ؛نیز صیورت گرفیت   ،اندای پرداختهملی که به توسعه منطقه باالدستی

 . کردای ترسیم توسعه منطقه موردانداز روشنی از رویکرد کالن ملی در چشم

 

 قیهاي تحقیافتهج. 
هیای اسینادی در میورد    شیود. در بخیش اول، داده  های این تحقیق در سه بخیش ارائیه میی   یافته

در  .ده اسیت دستی و کیالن توسیعه اسیتنتاج شی    ابری توسعه در ایران در اسناد باالو نابر یتعادلبی

های کشور بر اساس مطالعات پیشیین  بخش دوم، تصویری کلی از وضعیت توسعه در سطح استان

 .خواهد شدبندی و ارائه دسته ،صاحبههای حاصل از میافته ،شود و در بخش سومارائه می

 

   يدستباالهاي مرتبط با نابرابري توسعه بین مناطق مختلف در اسناد یافته .0
وان از اسینادی  تی های کالن در خصوص منیاطق کشیور را میی   راهبردها و سیاست ها،گیریجهت

های ابالغی آمایش سرزمین، ضوابط ملی آمیایش سیرزمین، سیند    ، سیاستهمچون قانون اساسی

ساله توسعه اجتماعی، اقتصیادی و فرهنگیی کشیور اسیتخراج و      2های انداز توسعه و برنامهچشم

هیا و  در میورد مشیکالت، چیالش    های کالن گوییای نگرانیی  است. مرور اسناد و سیکرداستنتاج 

متوجیه کشیور شیود.     ،تهدیدهایی است که ممکن است از ناحییه نیابرابری توسیعه بیین منیاطق     

ها که عمدتاً با هدف دستیابی بیه وحیدت و یکپیارچگی و امنییت     گیری اصلی این سیاستجهت

اردی همچون رعایت مالحظیات  مبتنی بر مو ،اندملی و عدالت جررافیایی و اجتماعی تدوین شده

ادی مییان  هیای اقتصی  دفاعی در توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توزیع فعالییت  -امنیتی

، هیا و منیاطق  فرهنگی و علمی اسیتان  های اجتماعی،، استفاده از ظرفیتها و مناطق مختلفاستان

، ساماندهی و هدایت هدفمند جرییان  کمعالیت از مناطق و شهرهای پرتراتمرکززدایی جمعیت و ف

گیذاری و جیذب و نگهداشیت    های اشیترال، فعالییت و سیرمایه   ها از طریق ایجاد زمینهمهاجرت
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مچون مناطق میرزی و  نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجرفرست، تاکید بر آمایش مناطق خاص ه

 .استکشور مانده صادی و معیشتی مناطق محروم و عقبوضعیت اقت تقویت و ارتقا

بردن  برای از بینهای کالن کشور ها و سیاستگیریچارچوب کلی جهت ۹جدول شماره 

 دهد. ای را نشان میای و دستیابی به توسعه متوازان منطقههای منطقهنابرابری

 هايرفع نابرابري برايهاي کالن کشور ها و سیاستگیريجهت. 0 جدول

 ايازان منطقهاي و دستیابي به توسعه متومنطقه

 ايهاي منطقههاي پرداختن به نابرابريترین نشانهمهم سند

 قانون اساسی

برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای تبعی  در بهره نبودقانون اساسی:  49اصل 

ا و مناطق مختلف کشور و ههای اقتصادی میان استانملی در سطح استان و توزیع فعالیت

 دن امکانات و سرمایه برای هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشدبودر دسترس

های ابالغی سیاست

 کلی آمایش سرزمین 

برقراری تناسب کمّی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنیه سیرزمین، توجیه بیه     

ایرانی و مدیریت سرزمین، دستیابی  -یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسالمی

 ماننید های هر منطقه از طریق اقیداماتی  ها و توانای متناسب با قابلیتهای منطقهتعادلبه 

های برابر و رفع تبعی  ناروا در منیاطق کشیور و تعییین    ایجاد امکانات عادالنه و فرصت

وییت  ای و تقهای منطقیه رسیدن به تعادل نقش ملی و فراملی مناطق مختلف کشور برای

سهم جمعیت و  های مناسب برای افزایشآوردن زمینهو فراهموحدت و یکپارچگی ملی 

بخشیی فضیای   تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور، سامانفعالیت در مناطق کم

ه در مناطق مرزی با تاکید بر مشارکت مردم، رعاییت  ویژبهمناسب مراکز زیست و فعالیت 

اسیتقرار   مانندت با تاکید بر اقداماتی مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالی

ای ملی و استانی های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت، ارتقاء فعالیت توسعهمکان

هیای اقتصیادی و تقوییت زیربناهیا و اسیتقرار مناسیب       در مناطق مرزی با اعطای مشوا

ی سیطو   جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسیب بیا تهدییدات، سیامانده    

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     

هیای توسیعه، پیشیگیری از    ها و کیانون یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطبتوسعه

 ها با تدابیر الزماستانرویه به مراکز های بیمهاجرت
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 ايهاي منطقههاي پرداختن به نابرابريترین نشانهمهم سند

های ابالغی سیاست

 نظام اداری

یافته و مناطق های کمترتوسعهای متخصص در استانسازی جذب و نگهداری نیروهزمینه

 محروم

ضوابط ملی آمیایش  

سییرزمین )مصییوب 

۹222) 

دفیاعی و کیارآیی و بیازدهی اقتصیادی،      -ضوابط: رعاییت مالحظیات امنیتیی    ۹ماده 

ای، هیای منطقیه  سرزمین، گسترش عیدالت اجتمیاعی و تعیادل   وحدت و یکپارچگی 

هیا بیه خصیوص در    حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و رفع محرومیت

مناطق روستایی کشور با استفاده از اقداماتی همچون کاهش تمرکز و تراکم جمعییت و  

رو بیه رشید   ویژه تهیران و اصیفهان و مهیار رونید     هفعالیت در مناطق پرتراکم کشور ب

های اجتمیاعی، فرهنگیی و علمیی    جمعیت و فعالیت در این مناطق، استفاده از ظرفیت

ها و مناطق کشور، توسعه و تجهیز محورهیای ارتبیاطی کشیور در کرییدورهای     استان

سازی الزم برای اسیتفاده  المللی با تاکید بر تمرکززدایی از تهران، زمینهحمل و نقل بین

هیای مراکیز جمعیتیی کوچیک و پراکنیده در حفیظ و       و تیوان  هاحداکثری از ظرفیت

هیا  نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت، توسعه زیرساخت

ه تامین منابع آب و خیدمات اجتمیاعی متناسیب بیا سیهم      ویژبههای زیربنایی و شبکه

فته، ایجاد تعادل یاکمترتوسعههای شده برای مناطق و استانبینیفعالیت و جمعیت پیش

نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالییت و  

ها و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در محیور شیرا، جنیوب و منیاطق     زیرساخت

هیا از طرییق ایجیاد    جمعیت مرکزی، ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتکم

گذاری و جذب و نگهداشیت نیروهیای کیارآفرین    ت و سرمایههای اشترال، فعالیزمینه

در مناطق مهاجرفرست، تاکید خاص بیر آمیایش منیاطق میرزی بیرای بهبیود شیرایط        

 امنیت مرزهای کشور توسعه این مناطق به منظور ارتقا زندگی و افزایش

انییداز سییند چشییم 

توسعه کشور در افق 

۹404 

یافته متناسیب بیا   های زیر خواهد بود: توسعهژگیانداز دارای ویجامعه ایران در افق چشم

مقتضیات فرهنگی، جررافیایی و تیاریخی خیود و متکیی بیر اصیول اخالقیی و عیدالت        

هیای برابیر، بیه دور از فقیر و     مند از امنیت اجتماعی، برخوردار از فرصیت اجتماعی، بهره

 مند از محیط زیست مطلوبتبعی  و بهره
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 ايهاي منطقههاي پرداختن به نابرابريترین نشانهمهم سند

سیاله   2هیای  برنامه

جتمییاعی، توسییعه ا

اقتصادی و فرهنگی 

کشیییور از جملیییه 

 برنامه پنجم توسعه  

برنامه: تکلییف دولیت در خصیوص توزییع منیابع عمیومی و یارانیه سیود          ۹20ماده 

هیای بیا کمتیر از سیطح متوسیط      نحوی که فاصله برخورداری شهرسیتان تسهیالت به

و زیربنیایی  های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشوری در پایان برنامه پنجم در بخش

دسیتیابی بیه   شده نزدیک شیود )بیا هیدف    درصد به سطح یاد ۹0تی در هر سال و امنی

زییع عادالنیه و رفیع    منظور استفاده متوازن از امکانات کشیور و تو انداز بهاهداف چشم

 یافته و تحقق پیشرفت و عدالت(کمترتوسعهسطح مناطق  تبعی  و ارتقا

منیت پایدار منیاطق میرزی بیا هیدف تیامین امنییت       برنامه: تهیه طر  جامع ا 302ماده 

پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها از طریق اقیداماتی همچیون کنتیرل، میدیریت     

 اقدامات عمرانیو  حریم امنیتی

و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان بیا رعاییت مالحظیات و     برنامه: ارتقا 304ماده 

 تامین امنیت پایدار مناطق مرزی

های ابالغی ستسیا

برنامه ششم توسعه 

ابالغیییی ) کشیییور

 رهبری(

 ای:اصول قابل استنتاج در ارتبا  با توسعه متعادل منطقه

ها، نواحی و سیواحل و جزاییر کشیور    و تعیین نقش ملی در مناطق، استان کارمیتقس -

منظیور افیزایش تولیید    بیه  های کلی مربو در چارچوب سیاست با رعایت الزامات آن

 یافته و روستاییکمترتوسعهگذاری در مناطق ملی و حمایت دولت از سرمایه ثروت

افزاری، توسعه و افزاری و سختأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرمت -

 هیای امنیتیی، توسیعه   شیینان در طیر   دهیی مرزن های مرزبانی، مشیارکت تقویت یگان

 مرزیهای اطالعاتی و تقویت دیپلماسی فعالیت

 های اشترالسیاست

)ابالغی رهبیری در  

 (۹290سال 

 ای:اصول قابل استنتاج در ارتبا  با توسعه متعادل منطقه

 ؛های باالتر از متوسط کشورتوجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان -

هیای کلیی   سیاست

جمعیییت )ابالغییی  

رهبیییری در سیییال 

۹292) 

 ای:دل منطقهاصول قابل استنتاج در ارتبا  با توسعه متعا

وفیاا و   یبیی( و ارتقیا  بخیش ملی)ایرانیی، اسیالمی، انقال   هیای هوییت  تقویت مؤلفه -

 ؛و ایرانیان خارج از کشور در میان مرزنشینان ژهیوهمگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به

، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تیأمین آب  تیبازتوزیع فضایی و جررافیایی جمع -
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 ايهاي منطقههاي پرداختن به نابرابريترین نشانهمهم سند

 ی؛تیزیع متعادل و کاهش فشار جمعبا هدف تو

تراکم و ایجیاد مراکیز جدیید    در روستاها و مناطق مرزی و کم تیحفظ و جذب جمع -

در جزاییر و سیواحل خلییج فیارس و درییای عمیان از طرییق توسیعه          ژهیوبه یتیجمع

گیذاری و ایجیاد فضیای کسیب و کیار بیا       های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهشبکه

 ؛درآمد کافی

ضوابط ملی آمیایش  

)مصییوب  سییرزمین

شورای عالی آمایش 

سییرزمین در سییال  

۹294) 

 ضوابط: ۹ای مندرج در ماده اصول قابل استنتاج در ارتبا  با توسعه متعادل منطقه

های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راسیتای ایجیاد   توزیع مناسب جمعیت و فعالیت -

کشیور و نیمیه شیرقی و جنیوب شیرقی      تر بین نیمه غربی و شمال غربیی  بیشتعادل 

ی و اسیتفاده از  طی یمحسیت یزکشور بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتمیاعی، فرهنگیی و   

چیون بنیدر چابهیار، بنید جاسیک و سیایر       بر توسعه فضاهایی هیم  دیتأکها با ظرفیت

اتخیاذ تیدابیر و تمهییدات الزم بیه      ،چنیین دار سواحل مکران و همای اولویتقلمروه

ی در این قلمروها بیا تکییه   ریپذتیجمعنواحی کویری و افزایش سطح  منظور توسعه

چون منیابع معیدنی، انیرای    های نسبی همبخشی به اقتصاد و استفاده از مزیتر رونقب

 خورشیدی و گردشگری؛

های مهاجرت در راستای راهبرد توزیع جمعیت ساماندهی و هدایت هدفمند جریان -

سیازی بیه منظیور تحیول در اقتصیاد روسیتاها و       ینهو فعالیت در سرزمین از طریق زم

زا، هیای اشیترال  گذاری در طر بازگرداندن رونق به اقتصادی روستایی، تشویق سرمایه

محلیی   اتیمقتضها و تسهیالت متناسب با توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوا

 در روستاها و شهرهای کوچک؛  

وری از سرزمین با مالحظات ف ارتقا بهرهساماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هد -

 های موجود؛ی و کاهش مشکالت و چالشطیمحستیز

هیای  هیا و شیبکه  جانبیه و تقوییت زیرسیاخت   های توسیعه همیه  ی زمینهسازفراهم -

منظیور ایجیاد تیوازن و تعیادل     لویت نواحی شرقی و جنیوبی کشیور بیه   زیربنایی با او

 ای؛منطقه

(، مجمیع  ۹290(، مجلا شورای اسالمی )۹222ریزی کشور )ج از سازمان مدیریت و برنامهمنبع: نگارنده با استنتا

 (.۹229تشخیص مصلحت نظام )
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 توجه به مطالعات پیشینبا ها استانیافتگي هاي مرتبط با وضعیت توسعهیافته .1

تیوجهی  های قابیل  ای در ایران گویای نابرابریتوسعه منطقه مورددر  شدهانجاممرور مطالعات 

ای که آخرین مطالعات رسمی در مورد خط فقر و درصید  گونهبه است؛در سطح توسعه مناطق 

نشیان  ن، کیار و رفیاه اجتمیاعی اعیالم شیده،      خانوارهای فقیر در ایران که توسط وزارت تعاو

دهد که خانوارهای شهری و روستایی در سیستان و بلوچستان، ایالم، قم، کرمیان و گلسیتان   می

 (.3خانوارهای زیر خط فقر را دارند )جدول شماره بیشترین 

 0160درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال  .1جدول 

 روستایي شهري استان روستایي شهري استان

 9۹/76 ۹/62 سیستان و بلوچستان ۹/40 4/22 کل کشور

 ۹6/37 6/39 فارس 3۹/34 2/4۹ آذربایجان شرقی

 ۹2/37 2/39 قزوین ۹۹/20 6/27 آذربایجان غربی

 02/23 ۹/62 قم ۹2/33 9/24 اردبیل

 9/49 23 کردستان 26/37 9/37 اصفهان

 77/20 2/22 کرمان 72/43 ۹/24 البرز

 62/26 7/22 کرمانشاه 92/22 2/73 ایالم

 ۹4/20 4/29 دکهکیلویه و بویراحم 22/27 ۹/6۹ بوشهر

 60/62 7/22 گلستان 02/3۹ 30 تهران

 39/32 ۹/2۹ گیالن 6۹/23 6/36 چهارمحال و بختیاری

 22/49 2/4۹ لرستان 22/46 ۹/22 خراسان جنوبی

 ۹۹/37 2/22 مازندران 92/26 4/4۹ خراسان رضوی

 67/26 2/39 مرکزی 62/23 2/43 خراسان شمالی

 23/47 2/26 هرمزگان 62/23 7/26 خوزستان

 0۹/2۹ 42 همدان 2۹/۹2 2/36 زنجان

 62/22 7/44 یزد 9۹/44 9/42 سمنان

 .32: ۹294زادگان، منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از شریف
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های کشیور از لحیاظ سیطح توسیعه بیر      بندی استانرتبه موردهمچنین، نتایج مطالعات در 

گانیه اصیلی اجتمیاعی، اقتصیادی، زیرسیاختی، اقلیمیی و سیالمتی و        های پین  اساس شاخص

هیایی در  جابجایی هرچنددهد می نشان ۹290تا  ۹262نی های زماهای آن در دورهزیرشاخص

دهنیده  روند کلی در این زمینیه نشیان   ، اماهای کشور وجود داشته استزمینه رتبه توسعه استان

 ۹262کیه در سیال منتهیی بیه      طوریبه است؛های کشور تداوم نابرابری در زمینه توسعه استان

ان رضییوی و آذربایجییان شییرقی بییه ترتیییب هییای تهییران، اصییفهان، خوزسییتان، خراسییاسییتان

های ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محیال و  ترین و استانیافتهتوسعه

اند. این وضعیت با انیدکی تریییر در   ها بودهترین استاننیافتهبختیاری و بوشهر به ترتیب توسعه

های تهران، اصیفهان، فیارس، خراسیان    ستانتکرار شده است و به ترتیب ا ۹272سال منتهی به 

لوچستان، اییالم، کهگیلوییه و   های سیستان و بتر و استانیافتههای توسعهرضوی و گیالن استان

 اند.ها بودهترین استاننیافتهاحمد، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری توسعهبویر

هیای  کرار شده اسیت و اسیتان  نیز ت ۹222این نتایج با ترییراتی در سال منتهی به  ،همچنین

هیای  تیر و اسیتان  یافتیه هیای توسیعه  تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان استان

هییای سیسییتان و بلوچسییتان، ایییالم، قییم، کهگیلویییه و بویراحمیید، کرمانشییاه و لرسییتان اسییتان

صیفهان، فیارس و   های تهران، خراسان رضوی، ااستان نیز ۹290در سال . اندیافته بودهتوسعهکم

ییالم، کهگیلوییه و   هیای سیسیتان و بلوچسیتان، ا   یافتیه و اسیتان  هیای توسیعه  خوزستان اسیتان 

 (.2اند )جدول شماره یافته بودهکمترتوسعهمحال و بختیاری و کردستان بویراحمد، چهار

 

 0161تا  0161هاي کشور از لحاظ سطح توسعه در مقطع زماني رتبه استان .1جدول 

 0161 0181 0171 0161 استان 0161 0181 0171 0161 استان

 4 3 2 6 فارس 6 6 2 2 آذربایجان شرقی

 ۹0 ۹2 ۹2 ۹2 قزوین 7 2 9 7 آذربایجان غربی

 36 32 32 34 قم 32 3۹ 33 32 اردبیل

 37 34 32 32 کردستان 2 2 3 3 اصفهان

 ۹2 ۹2 ۹2 ۹2 کرمان ۹6 - - - البرز

 32 36 36 3۹ کرمانشاه 20 39 39 30 ایالم
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 0161 0181 0171 0161 استان 0161 0181 0171 0161 استان

 بوشهر
36 33 33 20 

کهکیلوییییییییه و 

 بویراحمد
32 37 37 39 

 30 ۹7 ۹6 ۹3 گلستان ۹ ۹ ۹ ۹ تهران

چهارمحییییییال و 

 بختیاری
37 34 32 32 

 گیالن
2 2 7 9 

 34 32 32 ۹9 لرستان 33 ۹2 ۹9 ۹7 خراسان جنوبی

 ۹4 ۹4 7 ۹2 مازندران 3 4 4 4 خراسان رضوی

 ۹۹ ۹6 ۹4 ۹۹ یمرکز 2 ۹0 6 ۹4 خراسان شمالی

 - 30 3۹ 30 هرمزگان 2 2 ۹۹ 2 خوزستان

 3۹ ۹9 ۹2 33 همدان ۹3 ۹3 ۹0 ۹0 زنجان

 ۹2 ۹4 ۹7 ۹6 یزد ۹9 ۹۹ ۹3 9 سمنان

سیسیییییییییتان و 

 بلوچستان
39 20 20 2۹ 

 

 32: ۹294زادگان، منبع: شریف

 

مشاور توسط مهندسین  ۹292ای که در سال عالوه بر مطالعات فوا، نتایج آخرین مطالعه

ریزی و آمایش سرزمین معاونت امور اقتصادی و نقش جهان پارس به سفارش دفتر برنامه

دهد نشان می ،هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گرفته است

آذربایجان  مانندهای کشور ها کماکان ادامه داشته و تعدادی از استاننابرابری در توسعه استان

چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد،  غربی،

روند. در شمار میمانده کشور بههای عقبهمچنان در زمره استانکردستان و خراسان شمالی 

های اشترال دو متریر رفاه اقتصادی )شامل شاخص ن مطالعه که دستاورد توسعه را بر مبنایای

مندی، های برابری درآمدی، رضایت( و پایداری اجتماعی )شامل شاخصو توان درآمدی

ی بوشهر، تهران، یزد، هااستاندهد نشان می ،است کردهسالمت و امنیت اجتماعی( تعریف 

از  هااستان نیترافتهیتوسعهاصفهان، کرمان، البرز، قزوین، مرکزی، همدان، سمنان و قم در زمره 

 (.4تند )جدول شماره هس ادشدهمنظر دو متریر ی
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 دستاورد نهایي توسعه هاي کشور از نظربندي استانرتبه .1جدول شماره 

 0161)با دو متغیر رفاه اقتصادي و پایداري اجتماعي( در سال 

 استان

با  ۹292رتبه توسعه در سال 

محاسبه دو متریر رفاه 

 اقتصادی و پایداری اجتماعی

 استان

با  ۹292رتبه توسعه در سال 

حاسبه دو متریر رفاه م

 اقتصادی و پایداری اجتماعی

 ۹7 فارس ۹ تهران

 ۹2 زنجان 3 بوشهر

 ۹9 هرمزگان 2 یزد

 30 مازندران 4 اصفهان

 3۹ کرمانشاه 2 کرمان

 33 آذربایجان شرقی 6 سمنان

 32 اردبیل 7 مرکزی

 34 آذربایجان غربی 2 قم

 32 چهارمحال و بختیاری 9 قزوین

 36 تان و بلوچستانسیس ۹0 البرز

 37 لرستان ۹۹ همدان

 32 ایالم ۹3 خوزستان

 خراسان رضوی
کهگیلویییییییییییه و  ۹2

 بویراحمد

39 

 20 کردستان ۹4 خراسان جنوبی

 2۹ خراسان شمالی ۹2 گیالن

   ۹6 گلستان

 ۹292منبع: مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 

عه در های توسدهنده تداوم نابرابریهای کشور نشانمطالعه روند توسعه استان ،طور کلیبه

های مشخص همچون ایالم، کردستان، ای که برخی استانگونهبه های کشور است؛بین استان

کرمانشاه، قم، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، لرستان، هرمزگان 

شدن اند. واقعر سطح کشور بودهیین توسعه دهای پاهای با رتبهو همدان همواره در زمره استان

های قومی و ها و هویتتر توسعه در مناطق مرزی دارای اقلیتهای پایینهای با رتبهاستان



 071    یراندر ا ياتوسعه منطقه يي ناموزونپیامدهاي امنیت

تواند از لحاظ امنیت ملی پیامدها و ، مینیز در آنها وجود داشتههای قومی زبانی که سابقه تنش

 آثار نامطلوبی بر جای بگذارد.

 

 مصاحبهاز  برآمدههاي یافته. 1

بیرای پاسیخ بیه سیوال مقالیه از روش       شید، که در قسمت روش تحقیق اشاره گونه انهم

اسیتفاده   نییز  گیری نظیری گیری از روش نمونهنظران این حوزه با بهرهمصاحبه با صاحب

ای بیرای  شناخت پیامدهای نیاموزونی توسیعه منطقیه   ، . با توجه به اینکه هدفه استشد

پیامیدهای   در چنید زمینیه اصیلی شیامل     از مصیاحبه  برآمیده  هیای یافته ،امنیت ملی است

پیامدهای سیاسی به شر  زییر  ؛ و پیامدهای زیست محیطی؛ پیامدهای اجتماعی؛ اقتصادی

 .اندبندی شدهطبقه

 

 بر امنیت ملياي هاي اقتصادي ناموزوني توسعه منطقهپیامد .1-0

 ،شیوندگان دهد بیه اعتقیاد مصیاحبه   ن میها نشااز مصاحبه برآمدهبندی و کدگذاری نتایج دسته

گییری شیکاف و   شیکل  ،ای بیرای امنییت ملیی   یکی از پیامدهای اصلی ناموزونی توسعه منطقه

نابرابری اقتصیادی هیم از لحیاظ فضیایی و جررافییایی )شیکاف در رشید و تیوان اقتصیادی          

اطق پیشیرو  های طبقاتی در داخل منی گیری شکافشکل نظرهای مختلف کشور( و هم از استان

مانیده بیه آنهیا(    های گسترده نیروی کار فاقد مهیارت از منیاطق عقیب   کشور )به دلیل مهاجرت

شوندگان، این پیامدها به صیورت کیاهش ذخییره سیرمایه در منیاطق      . از دیدگاه مصاحبهاست

یافتیه از انیواع   کمترتوسیعه مانده و شدن مناطق عقبیافته کشور )خالیکمترتوسعهمانده و عقب

...( و در نتیجه افت تولید در این مناطق، تیدوام بیکیاری   های مادی، انسانی، تخصص ورمایهس

عنیوان بخیش پیشیتاز    های خیالا، کیارآفرین و نیوآور بیه    ، خروج سرمایهماندهدر مناطق عقب

تیر از  یافته و مهمکمترتوسعهمانده و های عقبسرمایه انسانی، تداوم خروج منابع مالی از استان

هیای اقتصیادی در منیاطق خیاص     دلیل تمرکز فعالیتشکنندگی و ناپایداری اقتصاد ملی به ،آن

 .پیدا خواهد کردبروز 
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 اي براي امنیت مليپیامدهاي اقتصادي ناموزوني توسعه منطقه .1 کلش

 از مصاحبه برآمدههاي بندي یافتهبر اساس دسته
 

 

  امنیت ملي بر اياجتماعي ناموزوني توسعه منطقه اثرات .1-1

ای که در مراحیل اولییه   ها گواه بر این است که ناموزونی توسعه منطقهاز مصاحبه برآمدهنتایج 

در صورت تیداوم، پیامیدهای    ،یابددر قالب نابرابری در رشد و توسعه اقتصادی نمود میبیشتر 

د تیداوم و  دهی ها نشان میی بندی نتایج حاصل از مصاحبهدنبال خواهد داشت. دستهاجتماعی به

یافته به مناطق پیشیرو و برخیوردار کشیور،    کمترتوسعهمانده و افزایش مهاجرت از مناطق عقب

شیدن منیاطق میرزی از    ه خیالی وییژ بهدر استقرار جمعیت در پهنه سرزمینی کشور و  یتعادلبی

یافتیه کشیور و در   گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخیوردار و توسیعه  جمعیت، شکل

نشیین در کنیار   گیری و گسترش مناطق حاشیهتیجه افزایش رفت و آمد و ترافیک، تداوم شکلن

هیای  شهرهای بزرگ، تشدید شیکاف اجتمیاعی و کیاهش مشیارکت واقعیی میردم و سیرمایه       

تیرین پیامیدهای   از جمله مهم ،ای و ملیجانبه منطقهمانده در توسعه همهاجتماعی مناطق عقب

 .هستندای در توسعه منطقه یاجتماعی تداوم نابرابر

 

 

 

 
نااابرابرم  ر 

رشد و توان 

اقتصااااا م 

هااام انسااان

 کشور

شکاف فضا ی   

و جغرافیا ی  

 هابین استان

 

 
 

شکططدگی 

پا دارم انو 

شااااااد د 

اقتصاااااا  

 الی

کاااهن یریاار  وسااراا ه  ر   -
اانااد  و کمتاار  اطااا ن ع ااب 

 افته کشور افات توییاد و   توسعه
تاااداوم بیکاااارم  ر اطاااا ن   

 ااند ع ب
هااام راا  ، رااروس سااراا ه -

کارآفر ن و نوآور به عطوان بخن 
 پیشتاز سراا ه انسانی

تااداوم رااروس اطاااب  اااایی از  -
و کمتار   ااناد  هام ع اب استان
  افتهتوسعه

هاام  تمرکی فعاییت -

اقتصااا م  ر اطااا ن 

 راص و پیشرو کشور

هاااام اهااااجر  -

گستر   نیروم کاار  

 به اطا ن پیشرو

هام تشد ه شکاف -

 ب اااتی  ر  اراال  

اطا ن پیشرو کشور 

 و بررور ار کشور
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 امنیت ملي اي براعي ناموزوني توسعه منطقهپیامدهاي اجتم .1کل ش

 از مصاحبه برآمدههاي بندي یافتهبر اساس دسته

 

  بر امنیت ملي ايمحیطي ناموزوني توسعه منطقهزیست پیامدهاي. 1-1

شیدن تیداوم نیاموزونی توسیعه     منیتیهای اها حاکی از آن است که یکی از نشانهنتایج مصاحبه

 ای ازگسیترده بخش  چون ؛برداری از منابع آب پی گرفتتوان در بهرهای در کشور را میمنطقه

موضیوع تیامین منیابع     ،سرزمین ایران در کمربند خشک کره زمین واقع شده است و این مسئله

های اساسیی مطیر    چالشعنوان یکی از آب را برای اهداف مختلف در فرایند توسعه کشور به

است. نابرابری در توزیع منابع آب در سطح کشور نیز به صورت برجسته وجود دارد. این  کرده

گذاری توسعه در سطح کشیور ارتبیا  داده   پدیده طبیعی زمانی که با نتایج و پیامدهای سیاست

مره منیاطقی  تر و پیشرو کشور در زیافتهکه در حال حاضر مناطق توسعه شودمشخص می ،شود

 عنیوان پایتخیت و  تهیران بیه   شیهر کالن)از جمله اند هستند که با چالش تامین منابع آب مواجه

مشیهد و   ماننید شیهرهای کشیور   کرمان و سایر کیالن  ،های مرکزی همچون اصفهان، یزداستان

باعث  و هنیازهای آبی این مناطق را افزایش داد ،ها در مناطق پیشرو کشورتبریز(. تراکم فعالیت

 کار قرار گیرد.  انتقال آب به این مناطق در دستورهای برنامه هشد

تداوم و افیا ن اهااجر    

اانااد  و از اطااا ن ع ااب

 افتااه بااه کمتاار توسااعه

پیشرو و بررور ار اطا ن 

 کشور
 

گیرم پد د  ابرتراکم جمعیتی  ر اطا ن شکل -

  افته کشوربررور ار و توسعه

هاام  افیا ن رفت و آااد و ترافیاو و آیاو گی    -

 شهرم

گیااارم و گساااترق اطاااا ن تاااداوم شاااکل -

 نشین  ر کطار شهرهام بیرگحاشیه

 هام اجتماعیتشد د شکاف -

عیات  ر پهطاه   عدم تعا ل  ر است رار جم - 

ساارزایطی کشااور و بااه و ااش  رااایی شاادن 

 اطا ن ارزم از جمعیت

هااام کاااهن اشااارکت ااار م و سااراا ه -

اانااد   ر توسااعه اجتماااعی اطااا ن ع ااب

 ام و الیجانبه اطط ههمه
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گییری تینش بیین منیاطق دارنیده منیابع آب و منیاطق        نوبه خود باعث شکلاین موضوع به

ها و تبیدیل ایین   . تداوم این روند در درازمدت منجر به تشدید تنششودمتقاضی منابع آب می

هیا و  تیوان در تینش  هیای بیارز ایین موضیوع را میی     نشیانه شود. مسئله به موضوعی امنیتی می

کیه بیه    کیرد هیای اصیفهان و ییزد مشیاهده     در استانهای اخیر گرفته در سالاعتراضات شکل

رساندن به خطو  لوله انتقال آب و حتی قطع آن همراه شدن با نیروهای انتظامی و آسیبدرگیر

ای بیا  هیای منطقیه  یتعادلبیکنونی در زمینه ها، تداوم روند . بر اساس نتایج مصاحبهه استبود

کیه ایین امیر     ؛تشدید تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پیشرو و برخوردار همراه خواهد بیود 

دنبال خواهد داشیت. بیا توجیه بیه اینکیه در      افزایش تقاضا برای تامین آب را در این مناطق به

)البتیه بیا توجیه بیه      داردآب وجیود   میازاد منیابع  مانده کشیور  یافته و عقبکمترتوسعهمناطق 

این احتمال که مسئله تامین آب در کل کشور تبدیل بیه  در زمینه خشکسالی،  روندهای موجود

ای های انتقیال آب در سیطح گسیترده   ای وجود دارد( طر در سطح گسترده شود،مسئله امنیتی 

 ،تبیع آن ای و بیه طقیه منهیای بیین  میر تشیدید اختالفیات و تینش    که ایین ا  ،باید به اجرا درآید

 دنبال خواهد داشت.  برداری از منابع آب را بهشدن بهرهیتیامن

ب، افزایش خطرپیذیری مراکیز زیسیت    ها بر سر منابع آدر کنار تشدید تنش این،عالوه بر 

تشیدید   ،و همچنیین  ۹ها و جمعیت در مناطق پیشیرو دلیل تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیتبه

...( از جملیه  ماننید آلیودگی هیوا، زبالیه و آب و    هیا ) ناشی از تراکم فعالییت  هایانواع آلودگی

 داشته باشد. در پی تواند آثار امنیتیمحیطی است که میزیست یترین پیامدهامهم

 

 

 

                                                                                                   
ز حد خاطر تراکم بیش اکرد که بهسناریوهای مختلف درباره احتمال زلزله در تهران اشاره  به تواندر این خصوص می. ۹

نه تنها امنیت ملی را با تهدید و چالش اساسی مواجه خواهد  آن،وقوع زلزله در  شهر،این کالنجمعیت و صنعت کشور در 

 المللی رقم بزند.  ای در سطح بینتواند فاجعهبلکه می کرد،
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 اي بر امنیت مليمحیطي ناموزوني توسعه منطقهپیامدهاي زیست .1کل ش

 حبهاز مصا برآمدههاي بندي یافتهبر اساس دسته

 

 اي بر امنیت ملياسي ناموزوني توسعه منطقهسی اثرات .1-1

رابری توسعه بین شوندگان، تداوم چرخه بازتولید و تشدید ناموزونی و ناباز دیدگاه مصاحبه

مناطق و در درون مناطق و روند فزاینده تمرکز تولید، فعالیت و جمعیت در مناطق پیشرو و 

های سیاسی از حکومت برخی مناطق، افزایش نارضایتیماندگی نسبی ها و عقبمراکز استان

نیافته کشور با مانده و توسعهامی که مناطق عقبه هنگویژبه دنبال خواهد داشت؛مرکزی را به

های قومی، زبانی و مذهبی انطباا داشته باشد )که روند تاریخی های دارای هویتمحدوده

های سیاسی در این امر افزایش واگرایی است(.ای در ایران گواه بر این مسئله توسعه منطقه

اس دنبال داشته و امنیت را در مقیهای قومی، زبانی و مذهبی را بههای دارای هویتمحدوده

 .ملی با تهدید مواجه خواهد کرد

 

 

 
رطرپذ رم فیا ن ا

اراکااای ز سااات و  

 فعاییت

 

 

و تمرکی فعاییت راکم ت
و جمعیت  ر اطاا ن  

 افته و بررور ار توسعه
 کشور

 

نیازهام آبی فیا ن ا

 افتاه  اطا ن توسعه

 و بررور ار کشور

 

اجاااارام یوم یاااا

هام انت ال برنااه

 آب

 

 

شاااادن اطیتاااای ا

بااار ارم از بهااار 

گیرم تطن بین کلش اطاب  آب
اطا ن  ارناد  اطااب    
آب و اطا ن ات ایی 

 اطاب  آب

انااااااوا  شاااااد د  ت
هام ناشای از  آیو گی

هااا و تااراکم فعاییاات 
جمعیااات  از جملاااه 
آیو گی هاوا، زبایاه و   

 آب و...(
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 امنیت ملي اي براسي ناموزوني توسعه منطقهپیامدهاي سی .6کل ش

 مصاحبهاز  برآمدههاي بندي یافتهبر اساس دسته

 

 گیرينتیجه

کیه  این دهد با وجودهای موجود در این زمینه نشان میای و دیدگاهروند تحوالت توسعه منطقه

هیای توسیعه کشیور بعید از     برنامه بیشتر( و 42در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )اصل 

چندین دهیه   گذشت باتاکید شده، اما موضوع توسعه متوازن مناطق در سطح کشور  برانقالب، 

توازن در توسیعه بیین منیاطق کشیور اسیت.       ،ل جدی در سطح کالن و ملیهنوز یکی از مسائ

در فرایند توسعه یکپارچه ملی اسیت. در   ناموزونینشدن مسئله مقاله گواه بر حل های اینیافته

ه بیا  وییژ بیه و  ۹2۹6ایران با روی کار آمدن دولت مدرن و با تشکیل شورای اقتصیاد در سیال   

رییزی  که پارادایم غالب در برنامه، با توجه به این۹237شور از سال دوین برنامه های عمرانی کت

ای نقییش چنییدانی در گییذاری، بییاال بییه پییایین بییوده و سییطو  محلییی و منطقییه  و سیاسییت

ای و ناپایداری توسیعه  های توسعه منطقهاند، ناموزونیها نداشتهگیریها و تصمیمسازیتصمیم

بررسیی آنهیا در    و زیادندها گیری این نابرابریسئله بررنجی شده است. دالیل شکلتبدیل به م

هیای  باید در بسترهای نهادی نارسا، روییه  بیشتراین دالیل را  ،با این حال .دگنجاین مقاله نمی

چررااااه داوم تاااا 

بازتوییااد و تشااد د 

ابرابرم توسعه بین ن

 اطا ن کشور

 

 

هاام  ناریاا تی افیا ن 

سیاسی ساکطان اطا ن 

ااناد  از حکواات   ع ب

  ارکیم

هام سیاسی یاگرا وافیا ن 

ااناااد  اطاااا ن ع اااب ر 

هااام ططباان باار هو اات  ا

 اشخص قوای و اذهبی

هد د ثبا  و وحد  ت -

 سیاسی کشور

هد ااد ناشاای از بااه  ت -

رطر افتا ن  کپارچگی 

 سرزاین الی
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ها و مناطق کشیور  مشارکت استان نبودهای پایین مدیریتی و نهادی، نادرست مدیریتی، ظرفیت

های آمایشی و فضیایی  بود برنامهمرتبط با آنها، ن هایگذاریها و سیاستگیریتصمیم در فرایند

  .... جستجو کردو

کشیور   های جررافیایی و توسعه نیاموزون منیاطق جررافییایی   عدالتیطور کلی، وجود بیبه

ه وییژ بیه و تحرکات واگرایانیه   آسیب برساندوحدت، یکپارچگی و همبستگی ملی  تواند بهمی

هیای  مانیده بیا فضیاهای دارای اقلییت    یافته و عقبکمترتوسعهگامی که فضاهای جررافیایی هن

د، را به بار آورد. این در حالی است کیه در منیاطق   نداشته باش سازگاریقومی، زبانی و مذهبی 

 ،ها و همچنینهای بیش از حد فعالیتگیری تراکمپیشرو نیز بنا به دالیل مختلف از جمله شکل

پذیری این مناطق را بیاال  تواند سطح شکنندگی و آسیبمی ری پدیده ابَرتراکم جمعیتی،گیشکل

، نیاموزونی در توسیعه   ایین . عالوه بیر  کندرا با تهدید و چالش مواجه  آنهابرده و امنیت پایدار 

 ؛های اقتصادی در مناطق و مراکز خاصیی شیده  مناطق باعث تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیت

گییری  ه هنگیام شیکل  وییژ بیه تواند باعث ناپاییداری و شیکنندگی اقتصیاد ملیی     ر میکه این ام

گونه مناطق و مراکز شده و پیامدهای امنیتی را در سطح کشور بیه بیار   های خاص در اینبحران

نی توسعه واین است که ناموز کرد،توان ارائه گیری نهایی میعنوان نتیجهبه، آنچه بنابراینآورد. 

هیای مختلیف   تواند شکاف و گسست بیین منیاطق در زمینیه   های کشور میو استانبین مناطق 

 دنبال داشته باشد. رافیایی، اقتصادی و طبقاتی را بهاجتماعی، جر

شکاف و گسسیت سیاسیی را   تواند میدر صورت تداوم و تشدید،  ونیاین ناموز ،همچنین

نیاموزونی توسیعه   پیامیدها و آثیار   براین، . بناکنددنبال داشته و امنیت ملی را با تهدید مواجه به

پیامیدهای   پیامیدهای اجتمیاعی،  پیامیدهای اقتصیادی،    در چهیار گیروه   بر امنیت ملیای منطقه

 .(2ارائه هستند )به شر  جدول شماره قابل  پیامدهای سیاسیمحیطی و زیست
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 اي بر امنیت مليپیامدهاي ناموزوني توسعه منطقه .1جدول 

 هاي اقتصاديپیامد هاي اجتماعيپیامد محیطيپیامدهاي زیست امنیتي -پیامدهاي سیاسي

  هیای  افزایش نارضیایتی
 سیاسی از حکومت مرکزی

 هییای افییزایش واگرایییی
هییای سیاسییی در محییدوده

مانییییییده دارای عقییییییب
های مشخص قومی، هویت

 زبانی و مذهبی

  چییالش تییامین منییابع
 شیهر آب )از جمله کالن

 ،عنوان پایتخیت تهران به
های مرکزی کشور استان

همچون اصفهان، ییزد و  
کرمییییییان و سییییییایر 

شییهرهای کشییور  کییالن
 همچون مشهد و تبریز(

    تیینش بییین منییاطق
مختلییییف کشییییور در  
خصییوص دسییتیابی بییه  

هییا و منییابع آب )تیینش 
گرفتیه  اعتراضات شیکل 
در  ۹293در سییییییییال 

هییای اصییفهان و  اسییتان
 یزد(
   خطرپییذیری افیزایش

مراکز زیست و فعالییت  
تمرکیز و تیراکم    دلییل به

هیا و  بیش از حد فعالیت
جمعیییییت در منییییاطق 
 ،پیشییییرو و همچنییییین
های تشدید انواع آلودگی
ها ناشی از تراکم فعالیت

ز جمله آلیودگی هیوا،   )ا
 ...(زباله و آب و

 وم و افیییزایش تیییدا
مهیییاجرت از منیییاطق 

مانییییییده و عقییییییب
یافتییه بییه  کمترتوسییعه

منییییاطق پیشییییرو و  
 برخوردار کشور

   عیییدم تعیییادل در
اسییتقرار جمعیییت در  
پهنه سرزمینی کشور و 

شییدن ه خییالیویییژبییه
منییییاطق مییییرزی از  

 جمعیت

 گیییری پدیییده شییکل
ابَرتییراکم جمعیتییی در  
منیییاطق برخیییوردار و  

یافته کشیور و در  توسعه
نتیجه افیزایش رفیت و   
آمیید و ترافیییک، تییداوم 

گیری و گسیترش  شکل
نشیین در  مناطق حاشییه 

کنییار شییهرهای بییزرگ، 
ماعی تشدید شکاف اجت

و کیییاهش مشیییارکت  
واقعیییییی میییییردم و  

هییای اجتمییاعی سییرمایه
مانییده در منییاطق عقییب
جانبیییه توسیییعه همیییه

 ای و ملیمنطقه

 گیییری شییکاف و  شییکل
نابرابری اقتصادی هم از لحاظ 
فضایی و جررافییایی )شیکاف   
در رشیید و تییوان اقتصییادی   

های مختلیف کشیور( و   استان
گییییری شیییکل نظیییرهیییم از 
خیل  های طبقیاتی در دا شکاف

دلییل  مناطق پیشرو کشیور )بیه  
های گسیترده نییروی   مهاجرت

کییار فاقیید مهییارت از منییاطق  
 (این مناطقمانده به عقب
    کاهش ذخییره سیرمایه در

مانییییده و منییییاطق عقییییب 
یافته کشور )خیالی  کمترتوسعه

مانییده و شییدن منییاطق عقییب 
یافته کشور از انواع کمترتوسعه
هییای مییادی، انسییانی، سییرمایه

 ...(تخصص و
 فت تولید در منیاطق عقیب   ا

مانده، تدوام بیکیاری در منیاطق   
مانییده کشییور، خییروج   عقییب
های خیالا، کیارآفرین و   هسرمای

عنییوان بخییش پیشییتاز نییوآور بییه
سییرمایه انسییانی، تییداوم خییروج 

هیییای منیییابع میییالی از اسیییتان
 یافتهکمترتوسعهمانده و عقب
 نندگی و ناپاییییداری شیییک

دلیییل تمرکییز اقتصییاد ملییی بییه
هیییای اقتصیییادی در فعالییییت

 مناطق خاص
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. بر اساس این مدل کیه  کردمقاله را ارائه این توان مدل تجربی ، می2بر اساس نتایج جدول 

وم صیورت تیدا  ای بهداوم ناموزونی توسعه منطقهنمود عینی ت ،نشان داده شده است 7در شکل 

شیور،  شرو و برخوردار کیافته به مناطق پیکمترتوسعهمانده و و افزایش مهاجرت از مناطق عقب

شدن مناطق میرزی از جمعییت،   ه خالیویژبهدر استقرار جمعیت در پهنه سرزمینی و  یتعادلبی

یافته کشور و در نتیجه افزایش معیتی در مناطق برخوردار و توسعهگیری پدیده ابَرتراکم جشکل

نشین در کنار حاشیهگیری و گسترش مناطق ، تداوم شکلرفت و آمد و ترافیک و انواع آلودگی

دلییل  پذیری مراکز زیست و فعالیت بهطرشهرهای بزرگ و تشدید شکاف اجتماعی، افزایش خ

ه وییژ بیه محیطیی ) ش نیاز به استفاده از منابع زیسیت ها، افزایتمرکز و تراکم بیش از حد فعالیت

منیاطق مختلیف   یافته و پیشرو کشور و در نتیجه افزایش تنش بیین  منابع آبی( در مناطق توسعه

بازتولیید و تشیدید نیاموزونی و     محیطیی، تیداوم چرخیه   برداری از منابع زیستبهرهکشور در 

مناطق و روند فزاینیده تمرکیز تولیید، فعالییت و جمعییت در      بیناستانی و های درونیتعادلبی

و  پیذیری های سیاسی و اجتماعی، شکنندگی و آسیبمراکز استان و در نتیجه افزایش نارضایتی

های اقتصادی در مناطق خاص و تقوییت جریانیات   دلیل تمرکز فعالیتتصاد ملی بهناپایداری اق

ه وییژ بههای قومی، زبانی و مذهبی های سیاسی در مناطق دارای هویتواگرا و افزایش واگرایی

 .  کردخواهد  پیدا در مناطق حاشیه و مرزی کشور بروز

هیای اساسیی شیده و در    الشیری تهدییدها و چی  گشکل منجر بهتواند می وضعتداوم این 

 . کندامنیت ملی را به معنای واقعی کلمه با تهدید مواجه  ،مدت و درازمدتمیان
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