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هاي قومی ناشی از  بررسی جایگاه پدافند غیرعامل در بازدارندگی از چالش
  نامتوازن توسعه 

  3ابوالقاسم شهریاري، 2وحید بهرامی، 1سارا اکبري
   

  چکیده
هر نظام سیاسی است کـه لـزوم تـامین آن از سـوي      ۀترین دغدغ بزرگامنیت و همبستگی ملی 

ایران داراي موقعیت خاص جغرافیایی ایران و ساختار فضایی . باشد اساسی می  یک اصل، حکومت
این . است  به دو بخش مرکزي متراکم و پیرامونی گسسته تقسیم شده، اي که به لحاظ توسعه باشد می

هستند و در طول تاریخ در تعیین چگـونگی انسـجام ملـی و    نشین  معموماً قو، نواحی پیرامونی
همین امر سبب گردیده تا نقش پدافند غیرعامل که کارکرد . اند بسزایی داشته تأثیرگرایی کشور  هم

در کاهش اثرات عوامل موثر بر واگرایـی  ، گیري از تهدیدات احتمالی است بینی و پیش آن پیش
به نظر . معرفی گردد، ابزاري کارآمد در جهت تامین امنیت عنوان بهو  مورد توجه قرار گیرد، اقوام
  جلب نظر آنها نسبت به مدیریت، تواند مانع از واگرایی اقوام گردد آید یکی از مواردي که می می

نشین از طریق اختصاص منابع متوازن مناطق قوم توسعه، باشد که یک جلوه از آن سیاسی کشور می
در . اجتماعی و فرهنگی است، اقتصادي، هاي سیاسیي عادالنه در توزیع ارزشاه سیاستو اتخاذ 

هـاي   اي در استانبراي بررسی وضعیت توسعه، است این گفتار که به روش فراتحلیل انجام گرفته
استفاده ، باشدگر کیفیت زندگی مردم یک جامعه می انسانی که نمایان  ۀاز شاخص توسع، نشین قوم
، نشین سیستان و بلوچستان دهند که چهار استان مرزي و قومهاي پژوهش نشان می یافته. است شده

انسانی   هاي ایران در شاخص توسعهترین استانمحروم، شمالی کردستان و خراسان، غربی  آذربایجان
در نتیجه بـا تـالش در   . اجتماعی نسبت به سایر مناطق دارند هستند و شکافی شدید از نظر رفاه 

-توان در جهت دستمی، اي متوازن منطقه ۀها از طریق توسع ت بهبود زندگی مردمان این استانجه
  . گام برداشت، یابی به اهداف پدافند غیرعامل که همانا افزایش همبستگی و امنیت ملی است

  . متوازن توسعه نا، واگرایی، توسعه انسانی، اقوام، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1
هاي شاخص آن است. تنوع یکی از ویژگی ایران کشوري با بافتار چند فرهنگی است که تنوع قومی و زبانی

 با قرارداد؛ 1ژنیکتوان آن را در زمره کشورهاي پلیاي است که میایران به گونه قومی در ساختار جمعیتی
همبودي قومی محصول مهاجرت اقوام مختلف که در آنها  ژنیککشورهاي پلیبرخالف دیگر که  تفاوت این
تاریخی  -اند و در کل از یک بستر فرهنگیایران اقوام مختلف همگی بومی این سرزمین، در ستآنهابه 

دلیل پایداري جامعه ایران در طول . در واقع اجتماعی برخوردارند -هاي انسانیاستوار بر مؤلفه و منسجم
زبانی در بستر و  آمیز و سازگاري قومی، مذهبی، نژاديتی مسالمتهمزیس هایی چون، وجود ویژگیتاریخ

ها به در مقاطعی از تاریخ کشور نیز این همزیستی توجه داشت ستاما بای تاریخی جامعه ایران بوده است.
). به 6: 1386(داودي، و کشمکش گردیده است چالش کشیده شده و مناسبات دولت و اقوام تبدیل به منازعه

اند.  و مشکالت امنیتی را براي جامعه ملی ایجاد نموده  گر، اقوام تبدیل به مساله سیاسی گردیدهبیان دی
ژنیک بنابراین پلی یافت. توان شواهد متعددي  براي آنموضوعی که با نگاه به تاریخ یکصد ساله معاصر می

گر برداشتی مناسب از سوي گردد، اما ااي همچون ایران، گرچه همواره یک تهدید محسوب نمیبودن جامعه
سیاسی یک  مدیریتگردد. این جامعه درباره آن صورت نپذیرد، تبدیل به چالشی مهم می 2مدیریت سیاسی

هاي فراوانی را فرا روي فرصتتواند می، تنوع قومی و تکثر فرهنگیجامعه است که با استفاده مناسب از 
  دهد.  قرارخود 

د از آن سود جسته و همگرایی اقوام با دولت مرکزي را افـزایش دهـد،   توان می مهمترین ابزاري که دولت
اي  که هدفش برقراري عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و رفاه اجتماعی  است. توسعه 3اي توسعه متوازن منطقه

). به بیان دیگر، با توزیع مناسـب رفـاه   183: 1389در میان مناطق مختف یک کشور است(زیاري و دیگران،
هـا   سازي مناطق مختلف کشور برداشت. رفاه اجتماعی که جلوه توان گام موثري در جهت یکسان اجتماعی می
هـاي اقتصـادي،    اسـت کـه جنبـه    4ها، شاخص توسعه انسانی هاي گوناگونی دارد. یکی از این شاخص و شاخص

اجتماعی و بهداشتی یک جامعه را در کنار هم بررسی نموده و معتقد است که رفاه اجتماعی هنگامی محقـق  
  بند.خواهد شد که ابعاد مختلف توسعه، در کنار یکدیگر و و به موازت هم بهبود یا

ساز در منطقه خاورمیانه عدم انطباق مرزهـاي سیاسـی بـا    یکی از موضوعات مهم و مسئلهاز سوي دیگر 
رد، عرب، رك، کُاي است که اقوام تُگونهه وفرهنگی است. مرزهاي سیاسی کشور ایران نیز ب قومی مرزهاي

تر از مرزهـاي سیاسـی همـواره    امتداد گسترش مرزهاي قومی فرا د.انواقع شده آن بلوچ و ترکمن در دو سوي

                                                   
1- Poly genic 
2- political Management 
3  - Balanced regional development 
4- Human Development Index  
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هـاي  قدرتدر مواردي هایی را براي تأثیر و تأثر متقابل این اقوام از تحوالت فرامرزي فراهم ساخته و زمینه
این امر لزوم توجه ویژه بـه   اند.اي بدین وسیله امنیت کشورها را نیز به مخاطره انداختهبزرگ و فرامنطقه

توانـد  از طریـق   مـی  1»پدافنـد غیرعامـل  «سازد که در این میانمشخص میاقوام را در مساله یکپارچگی ملی 
شناسایی مسائل و مشکالت احتمالی و اقدام در جهت پیشگیري از تبدیل شدن آنها به چالش، نقش مهمی ایفا 

تالش در راستاي توسعه همه جانبه و همچنین تـامین امنیـت   کند. یکی از کارکردهاي مهم پدافند غیرعامل، 
ملـی سـوق    2است،  اقوام را به سمت همگرایی لیه ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و مدیریتیدر ک
  دهد.

  بیان مساله -2
باشد، تقویت تمایالت یکی از مهمترین مباحثی که امروزه بویژه در میان کشورهاي متشکل از اقوام مطرح می

در صورتی که اقوام یک جامعه به سمت واگرایی پیش آنها است. زیرا  3قومی و به تبع آن احتمال واگرایی
بروند، توان دفاعی آن جامعه در مواجهه با مسائل داخلی و خارجی رو به زوال خواهد رفت و زمینه براي 
تاراج منافع آن کشور توسط سایر کشورها مهیا خواهد گشت. بنابراین براي جلوگیري از روي دادن این 

که ماموریتش  شیوه اصلیپدافند غیرعامل به عنوان یک ماتی زد که در این میان واگرایی بایست دست به اقدا
بینی، محافظت و حمایت از مردم در برابر بالیاي طبیعی و انسان سازي، پیشگیري، پیشکشور آماده لدر داخ
ها نگاهی ویژه توان با استفاده از پدافند غیرعامل به قومیتگردد. به بیان دیگر، میباشد، مطرح میمی ساخت

داشت و عالوه بر جلوگیري از واگرایی آنها، زمینه مناسب براي حمایت هر چه بیشتر آنها از مدیریت 
 غیرعامل پدافندسیاسی کشور را فراهم ساخت و تمایالت همگرایانه را در میان آنها تقویت نمود. بنابراین 

سنح سازي،داعتماچون  فرهنگی هايروش اعتبار، نای با. نماید پیروي» پیشگیريه قاعد« ازدر گام اول باید 
 پدافندر دست بایو...  مذهبیپیوندهاي فرهنگی، پیوندهاي تقویتچون  اجتماعیهاي روش و.، و.. همجواري
  .)1: 1391زاده،(شیخ گیرد قرار توجه مورد غیرعامل،

زدایـی و  ها از طریق محرومیـت قومیتتوان با همگرا نمودن باشد که میمساله اصلی در این گفتار این می
ارتقاء کیفیت زندگی، به ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنان دست یازید و از این طریـق در راسـتاي تحقـق    

توان از همگرایی اقـوام بـه مثابـه    اهداف پدافند غیرعامل اقدامات موثري به انجام رسانید. به بیان دیگر، می
کشـوري کـه   در  غیرعامـل  فنداپد با رابطه در که اقداماتی و تمهیداتواقع، . در پدافند غیرعامل سود جست

ایـن   از ناشـی  منفـی  پیامـدهاي  و آثـار  بـه  پاسـخ  در است اقداماتی و تمهیداتباشد،  داراي اقوام گوناگون می
 توزیع. )3: 1391زاده،(شیخ بردمی باال خارجی تهدیدات برابر در راشان  پذیريآسیب میزان کهاست  ویژگی

                                                   
1- passive Defense 
2- Convergence 
3- Divergence 
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و  سـرزمینی  آمایش تمرکززدایی، سیاست اعمال ازطریق کشور سرزمینی فضاي ملی درکل هايسرمایه ومنابع 
بطور عادالنه درهمه مناطق کشور از جملـه مـواردي اسـت     حیاتی ومراکز کلیدي هايزیرساخت پراکندگی
 ارضـی،  تمامیـت  حفـظ تـوان بـه   تواند در پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد که از نتایج آن مـی که می
  .)7: 1392(کامران،اشاره نمود  کشور و استقالل ملی امنیت

هایی خواهیم بود که ضمن قرار گرفتن در مناطق  بر این اساس در این گفتار به دنبال بررسی وضعیت استان
شاخص توسعه انسـانی  از ها  پیرامونی کشور ایران، متشکل از اقوام نیز هستند. براي بررسی وضعیت این استان

هایی است که کیفیت زندگی مردمان یک ناحیه جغرافیـایی را مطمـح نظـر خـود قـرار       که یکی از شاخص
دهد، سود خواهیم جست تا با استفاده از این شاخص، توزیع منابع از سوي مـدیریت سیاسـی کشـور بـراي      می

اقوام جامعه ملی نسـبت بـه مـدیریت     ارتقاء کیفیت زندگی مردمان این نواحی و به تبع  آن جلب همگرایی
  سیاسی را مورد کنکاش قرار دهیم. 

 تعریف مفاهیم -3

  پدافندغیرعامل -3-1
  پدافند از دو قسمت تشکیل شده است:واژه 

 .رودپاد یا پد در زبان فارسی پیشوندي است که به معنی ضد و متضاد و دنبال به کار می پد: -1
درنتیجه پدافند به معنی ضد  ).1351:47ار است(دهخدا،آفند: داراي مفهوم جنگ و جدال و پیک -2

  .باشدجنگ می
وسـایل و امکانـات موجـود بـه منظـور       از استفاده هرگونه عملی که باعبارتست از:  پدافنداما اصطالحاً 

  .)113: 1390د (کامران،شوجلوگیري و مقاومت در مقابل پیشروي دشمن و انهدام نیروهاي دشمن انجام می
صـیانت از تمامیـت ارضـی و     تضمین امنیت افراد، ظ جان مردم،فبه معنی ح را پدافنددر تعریف دیگر،  

دارنـد  عنـوان مـی  موقعیـت و هرگونـه تجـاوز     شـرایط،  درهمـه مواقـع و در برابـر هرگونـه      ملی حاکمیت
  ).32: 1389، (احمرلوئی

  گردد:به دو دسته تقسیم میپدافند به لحاظ عملکرد 
رود. در این نوع پدافند هاي خیابانی و... بکار میی چون جنگ و شورشیهاکه در هنگام بحران عامل: -1

 .)1387:15تبار،(نیازي شودهاي رزمی سود جسته میدرمقابل دشمن از تجهیزات جنگی و تکنیک
بـراي   هاي کـ دراین نوع پدافند تاکید بر مدیریت بحران است و هر نوع اقدام غیرمسـلحانه  غیرعامل: -2

 هـایی بـا منشـا طبیعـی    و شـریانی در مقابـل بحـران    ساختمانی و تجهیزات پذیري نیروي انسانیکاهش آسیب
ایـن نـوع پدافنـد بـر دفـاع       گـردد. را شامل مـی ، رودمی بکار شورش و...) (جنگ، انسانییا سیل و...)  (زلزله،

ــد دارد   ــانی تاکی ــمن انس ــر حمــالت دش ــگیرانه در براب ــامران پیش ــا،موحــدي. 121: 1390،(ک  .5: 1385نی
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 ).9: 1383اصغریان، .35: 1390نوبخت،
باشـد امـا در پدافنـد غیرعامـل     به طور مثال، در پدافند عامل هدف مبارزه با نیروهاي مسلح خارجی مـی 

 ).Moller,2007: 7(طلب داخلی است هاي جداییگروه هدف جلوگیري از فعالیت
پدافنـد غیرعامـل   « در مورد پدافند غیرعامل چنـین ذکـر شـده اسـت:    هاي کلی نظام در بند یک سیاست

 هـا و سـاختمان  انسـانی، پذیري نیرويآسیب کاهش موجب که ايغیرمسلحانه اقدامات از مجموعه عبارتست
هـاي  هاي کشور در برابر عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرهتجهیزات و شریان تاسیسات،

  .)23: 1385نیا،موحدي. 1392:38،(مدیري»بیعی می گرددناشی ازسوانح غیر ط
پوشـش،   زاسـتفاده ا « پدافند غیرعامل این گونه تعریـف شـده اسـت:   » هاي نظامیفرهنگ واژه«در کتاب 

  ).207: 1387رستمی،»(اختفا، استتار، پراکندگی، فریب و واپایش(کنترل)حرکات در روشنایی
-نوعی مقابله با بحران قبل از رسیدن زمان آن میهاي پدافند غیرعامل به در حقیقت طرح

) و مجموعه اقداماتی است که با انجام آنها و بدون استفاده از سالح و 16: 1392،کامران( باشد
زیادي کاهش و  ضایعات و خسارات را تا حد و افزایش را توان پایداريدرگیري با دشمن می

در ). اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل 15: 1387تبار،(نیازي در مواردي حتی به صفر رساند
  است:هاي زیر نمونه ي همچونموارد

 شود.هاي ملی کشور میدفاع غیرعامل موجب حفظ روحیه، وحدت ملی و حفظ سرمایه -1
-21: 1386شـود(نباتی، وجب حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشـور مـی  مدفاع غیرعامل  -2

16.( 
همچون مسائل مرتبط بـا اقـوام اسـتفاده     سیاسی –پدافند غیرعامل در مسائل فرهنگیتوان از همچنین می

نمود و با تالش در جهت افزایش همگرایی و ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنها و بسترسازي نگرش مثبـت  
همانـا  به مدیریت سیاسی کشور از طریق ایجاد رفاه و افزایش کیفیت زندگی به اهداف پدافند غیرعامل کـه  

  باشد، دست یافت.کاهش آسیب و صدمه می
  تنوع قومی و پویایی هویت ها -3-2

هاي بنیادي از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تاریخی، از اصطالح قوم به گروهی اشاره دارد که با ویژگی
معتقد  1»لفویکتور کوز« هاي اجتماعی که داراي پیوستگی و همبستگی نژادي هستند، متمایزند.سایر گروه
قرار دارد  یاست که در پهنه سرزمین معین قوم یا همبودي قومی، یک سازمان اجتماعی شکل یافته«است که: 

اند، تحت طول تاریخ با هم پیوندهاي اقتصادي، فرهنگی، خویشاوندي و... برقرار کردهر و مردمی را که د

                                                   
1 - Viktor kozlof 
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هاي اولیه واقعی یا تصویري که ویژگی« کند:میاینگونه تعریف  را قومنیز  1الکساندر. »دهدپوشش قرار می
مشترك، به اضافه زبان و یا  2باعث پیوند یافتن گروهی از افراد به دلیل وجود نژاد، مذهب و ریشه ملّی

-(دژم »باشدگردد که ناشی از سرزمین آبا اجدادي مشترك میخصوصیات فرهنگی مشترك دیگر می
است که  5و هم عینی 4ذهنی هاي هم داراي مؤلفه قوم ست که معتقد ا 3میلتون اسمن ).3: 1380خوي،

 عینی فرهنگی و آگاهی ذهنی از هویت، تعلق، منافع مشترك و عالئق مشترك و اشتراکات عبارتند از: عالقه
قوم بخشی از « 6). به عقیده گرینوردEsman,2004:2( مشترك سرزمین و دین تاریخی، پیشینه زبان، در

بنابراین باعث تفکیک آن گروه  هاي آن گروه است.باشد که بیانگر منشا و ویژگیمی فرهنگ گروهی افراد
 خودآگاهی قومی،: هايشاخص نیز برخی ».شودهاي موجود در واحدهاي سیاسی بزرگ میاز سایر گروه
-قوم مییک هاي فرهنگی و شیوه زیستن را مولفه- روانیهايویژگی، نیاکانی سرزمین زبان مادري،
  ).11: 1380زاده،دانند(رمضان

هاي برآمـده از   ها و ویژگی اي از تنوع درعلوم اجتماعی معاصرعموماً یک گروه قومی به صورت مجموعه
 یکی فقط شود که گاه یک قوم به تنهایی دین، فرقه، کاست، منطقه، زبان، تبار، نژاد، فرهنگ و... تعریف می

 :Dommen,2003) است و گاهی نیز شامل ترکیبی از آنهاسـت و با آن منطبق  هبرگرفت عناصررا در ازاین

ون جامعه بزرگتر که داراي تبار مشـترك، خـاطراتی از   رگروه قومی جمعی است در د 7ر. از نظر بالم(205
شود. این عناصر نمادین از نظر  گذشته و عناصر نمادین فرهنگی است که بر اساس آن هویت گروه تعریف می

ذهب، زبان، قلمرو مشترك، ملیت و ظاهر فیزیکی است. همچنین اعضـاي یـک گـروه    بالمر خویشاوندي، م
  .Burgess, 2005: 158)( قومی از تعلقشان به گروه آگاهی دارند

اندازهاي فرهنگی اشاره دارد کـه سـبب تمـایز یـک      قوم به رفتارها و چشممفهوم  8زگیدنآنتونی از نظر 
کند؛ زبـان، تـاریخ، تبـار،     یات قومی که آنها را از دیگران جدا میمهمترین خصوص شود. اجتماع از دیگران می

 هـا فرهنگـی و آمـوختنی هسـتند     مذهب، سبک لباس پوشیدن و نوع زینت کردن اسـت. همـه ایـن تفـاوت    
هاي قومی مختلف هر کـدام بـا هویـت    تنوع قومی نیز ناظر بر وضعیتی است که گروه. )260: 1377،(گیدنز
شان دارد، در درون یـک اجتمـاع بزرگتـر    ها و تبار مشتركات، منافع، خودآگاهیریشه در تجربی که خاص

 هـاي مختلـف  قرار گیرند. بر این مبنا، تنوع قومی ناظر بر اجتماعی است مرکب از اقوام مختلـف بـا هویـت   
                                                   

1 - Alexander 
2- National Orgin 
3- Milton Esman 
4- Subjective 
5- Objective 
6 -Greenwood 

7 -Ballmer 

8 -Antony Giddens 
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  ).39: 1385، امیري(صالحی
  شاخص توسعه انسانی -3-3

در پی دست یابی بدان با پی  بیشتر گذشته به نسبت جوامع و شودمی تلقی بهتر زندگی همپاي توسعه امروزه
ها از زندگی امریست در مندي انسانگیري بهرهاندازهمیان مدت و دراز مدت هستند. هاي  گیري برنامه

هاي نشان دهنده میزان یکی از شاخص ده ساله دارد. یناي چندنهایت پیچیدگی که پرداختن به آن پیشینه
است  شاخص توسعه انسانی ،باشد و رفاه اجتماعی می زندگیکه نشانگر کیفیت مناسب ها مندي انسانبهره

 شودبراي کشورهاي مختلف جهان محاسبه می 1تا کنون توسط برنامه توسعه سازمان ملل 1990که از سال 
دتا تک توان بر شمرد که عم هاي متعدد دیگري را نیز می در کنار این شاخص، شاخص. )30: 1386، (فرجادي
عدي می اند و یا کاربردهاي اندك و نه چندان  باشند و به همین دلیل نیز یا بطور کلی به کنار نهاده شده ب

عمر طوالنی  - 1سه نماگر اند. اما شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از ترکیب  مهمی یافته
براي بزرگساالن  تحصیل  هايیانگین سالپرورش: م و شاخص آموزش -2د و سالم: امید به زندگی در بدو تول

: ناخالص درآمد استاندارد زندگی مناسب و معقول - 3در بدو ورود به مدرسه  تحصیل انتظارهاي مورد سالو 
عدي است که مورد توجه قرار گرفته است، به ملی تشکیل شده است و به دلیل همین چشم انداز چند ب ،
دهند.  ا از طریق تغییرات ساالنه این شاخص مورد کنکاش قرار میهاي جهان ر اي که عملکرد دولت گونه

کشته و (کریم» فرآیند بسط انتخاب انسانی تعریف شده است«توسعه انسانی به عنوان  دراولین گزارش جهانی،
دهد، گیري رفاه شهروندان به دست میاین شاخص ضمن اینکه معیاري براي اندازه ).35: 1383زمانیان،

از نظر ). 171: 1386نماید (دهمرده،گیري میهاي اقتصادي برکیفیت زندگی شهروندان را نیز اندازهاثرسیاست
از طریق  آن، اثر مستقیم است.اثر مستقیم و غیر مستقیم  داراي، اجراي سیاست توسعه انسانی 2آمارتیاسن

به توسعه اقتصادي و  اگر حتی ،استافزایش سواد و بهداشت و امید به زندگی بر کیفیت زندگی مردم 
به شکلی غیر از طریق افزایش امکانات آموزشی و  آن غیر مستقیمگسترش صنعت در کشور منجر نشود. اثر 

تمامی این که در نهایت بهداشتی، توسعه اقتصادي و رشد صنعتی را تسهیل می کند، کارایی را بهبود می بخشد 
اندازه هریک از این سه  ).19: 1391طهماسبی،(باشند یم عوامل به نوبه خود در ارتقاي کیفیت زندگی موثر

در هر جامعه عددي است بین نیز  شاخص بین صفر و یک قرار دارد و بنابراین اندازه شاخص توسعه انسانی
تر باشد از توسعه یافتگی بیشتر حکایت دارد و ). هرچه اندازه عددي این شاخص به یک نزدیک1) و (0(

هاي داخل توان از این شاخص براي سنجش میزان توسعه استانمیهمچنین  ).(UNDP,2010: 2 بالعکس
  د.یک کشور نیز استفاده کر

                                                   
1- United Nations Development Programme 
2 -Amartya sen 
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  شپیشینه پژوه- 4
امنیتی بلوچستان ایران با تاکید بر هاي  توسعه نامتوازن ناحیه اي و چالش« ) در پژوهش 1392هادي ویسی(

سطح توسعه یافتگی پایین این استان در میان سایر  ضمن اشاره به»  پدافند غیرعامل به عنوان کلید حل مساله
مناطق کشور  بر جایگاه پدافند غیرعامل به عنوان سازو کار کاهش تهدیدات امنیتی، تاکید دارد. وي بر این 
باور است که در بعد ملی و ناحیه اي توسعه نامتوازن ساختار  نظام سیاسی متمرکز و الگوي سیاسی اقتصادي 

توسعه و ... سبب ایجاد ناهمگونی و در نتیجه هاي  ناکارآمدي سازوکارهاي خلق فرصتمرکز پیرامون، 
  امنیتی شده است. هاي  و چالشها  بحران

بـا  » ساز پدافنـدغیرعامل در آمـایش سـرزمین   هاي امنیتشاخص«) در مقاله خود با عنوان 1392مدیري (
یابی مناسب، مقاوم سازي و اسـتفاده از  هاي مکانرسد که مولفهانجام مصاحبه با نخبگان امر بدین نتیجه می

  ساز پدافندغیرعامل در آمایش سرزمین هستند.هاي امنیتتجربیات سایر کشورها از جمله مهمترین شاخص
جنـگ نـرم و جایگـاه پدافنـد غیرعامـل در      « ) در بررسی خود تحت عنـوان 1391و همکاران ( زادهشیخ

نیافتگی مناطق مرزي را در ارتباط مستقیم با عدم تعادل بین توسعه » آمایش استان مرزي سیستان و بلوچستان
دانند. همچنین معتقدند با گسترش نا امنی و توسعه نیافتگی در منـاطق  مناطق مرزي و مرکزي یک کشور می

  گردد.طلوب آن به طورمستقیم و بالفاصله به کل کشورمنتقل میناممرزي، نتایج 
ژئوپلیتیکی توسـعه نـامتوازن نـواحی ایـران در     هاي  چالش«اله خود با نام ) در مق1389زیاري و دیگران(

ایران در هاي  ، با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی درجه توسعه یافتگی در استان»1375-1385مقطع زمانی 
هاي  یک مقطع زمانی پرداخته اند. نتایج این پژوهش هرچند نمایانگر افزایش کلی سطح توسعه یافتگی استان

آمایش سـرزمین و ...   هاي  کشور است،  اما به موازات آن  به دالیلی چون مرکزگرایی، عدم توجه به برنامه
  توسعه یافته تر و توسعه نیافته نیز افزایش یافته است. هاي  نابرابري میان استان

 که است رسیده هنتیج این به و کرده بررسی را» مرزي هايدراستان توسعه تنگناهاي« )1383شایان(حمید 
 بلوچسـتان،  و سیسـتان  هـاي دراسـتان  بـویژه  کشور هايسایراستان و هاي مرزياستان میان بنیادین هايتفاوت

در  حـداقل  تـوان مـی  آنـرا  برآینـد  و دارد وجـود  هرمزگـان  و غربـی آذربایجـان  کرمانشـاه،  ایالم، کردستان،
  د.نمو مالحظه آنها اغلب مهاجرفرستی

  همگرایی یا واگرایی اقوامپدافند غیرعامل و  -5
شوند ودر جامعه بزرگتر و ها مشخص میها و ایدهترجیحات، ارزش از عالئق، جوامع انسانی بوسیله طیفی

یکی از ). امروزه 18: 1385(لفت ویچ، ترندعمیقتر واغلب ها بزرگتر، آشکارتر، پیچیدهتفاوت تر،پیچیده
امر  این باشد.مذهبی می-هاي قومییا وجود اقلیت هاي جهان، بافت چندقومیدولتهاي مهم ساختار شاخص

درواقع . باشیم نقاط جهان هاي قومی در اقصیها و خشونتسبب شده است که در موارد متعددي شاهد تنش
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 ساز است که تحت شرایطی افراد داراي همبستگی فرهنگی، خونی و تاریخی را بهازعوامل هویت یکی قوم
  ). 70: 1386(امیدي، دهدیا علیه اقوام دیگر سوق می سوي بسیج سیاسی علیه دولت مرکزي

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی و... قابـل   یابی علل وقوع مناقشات قومی از رهیافتزمینه
-زمینـه  از أثرمت قومی ازآنجا که تحلیل تک سببی وافی به مقصود نیست و مشخصاً هر بحران بررسی است.
عامـل ذیـل کـه در     چهار اند،مطمح نظر قرار گرفتهکه  ازمیان نقطه نظرات بسیاري لذا است، هاي متعددي

  :گیرند می به اختصار مورد بررسی قرارهاي ایرانی کاربرد مؤثرتري دارند، خصوص قومیت
یابند تا بـا اسـتفاده از ایـن    میدر میان اقوام همبستگی باالیی وجود دارد و آنها  تمایل  عوامل ذهنی: -الف

-را قبضه نمایند. این عمل با واکنش سایر اقوام مواجه می اجتماعی -قدرت فرهنگی 1گروهیهمبستگی درون
  ).87: 1386،يد(امیشود ساز برخوردهاي قومی میگردد و زمینه

کارگزارانی باشند که هدایت ): در هر نهضت سیاسی، باید کارگزاران نهضت قومی(نخبگان و سازمان -ب
هـاي  (همان). اما اگر این نخبگان در اثر شکاف و سکانداري نهضت را برعهده بگیرند و به آن سازمان بدهند

اقـوام را بـراي مقابلـه بـا     گردنـد،   سرخورده در اثر توسعه نیافتگی از سازوکارهاي نظام سیاسیبوجود آمده 
  ).1383:45،( قمري شوندند و باعث منازعات قومی میکنحکومت و طرح تقاضاهاي قومی تحریک می

هـاي قـومی نهفتـه    المللی و تنشهاي مختلفی در پس تعامل نیروهاي بینالمللی: اصوالً انگیزهعوامل بین -ج
 سـاز سـبب  اسـت،  با مرزهاي فرهنگی مرزهاي جغرافیاییکه به معنی عدم تطابق  مصنوعیت مرزبندي .است

ازآن  قـومی  هايهاي خارجی با دامن زدن به تنشقدرت در مواقعی،. گرددز مرکز میتقویت نیروهاي گریز ا
= ه قـومی مناقشـ  مواردي زیادي وجود دارد که فرمول: در این زمینه گیرند.جهت امتیازگیري سیاسی بهره می

  ).298: 1378احمدي،(کند امتیازگیري سیاسی، را تأیید می+  نیروهاي خارجی
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دارند، منجر بـه تلقـی نـوعی    ریشه مل عینی که اساساًعوامل عینی: عوا-د

 شوند. عوامل عینی مبین این حقیقت هستند که درك و تلقی محرومیتتبعیض یا نابرابري نسبی بین اقوام می
  آورد. هاي قومی را فراهم میو تبعیض قومی در ابعاد مختلف، مهمترین عوامل بروز کشمکش

تـر از سـطح   در حال حاضر سطح زندگی مردم در اغلب استان هاي مرزي کشـور پـایین  ا توجه به اینکه ب
که خود مهمتـرین علـت   کنند زندگی میهاي محروم در استان ب اقواماغل و زندگی متوسط مردم ایران است

عامـل سـود جسـت و ضـمن     و... پدافند غیر پوشش، اختفا، استتارهاي  باشد، بایست از ویژگی می نارضایتی آنها
 برابـر  در راشـان   پـذیري آسـیب  میـزان  کـه  این مناطق ویژگی از ناشی منفی پیامدهاي و آثار بهپاسخگویی 
، از همگرایی اقوام نسبت به مدیریت سیاسی بـه مثابـه پدافنـد غیرعامـل بهـره      بردمی باال خارجی تهدیدات

توانـد بسـتر مناسـبی را بـراي ایجـاد      یک سرزمین می سیاسیبنابراین توسعه نابرابر در فضاهاي برداري نمود. 
                                                   

1 - Intra-group Cohesion 
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  ).71: 1390(اطاعت و موسوي،  متغییرهاي اثرگذار بر امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید
  ريچارچوب نظ -6

باشد (زیاري و  می توسعه در لغت به معنی رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتنمدتر شدن
ساز ایجاد نابرابري در درون یک کشور  و تمرکزگرا سبب برنامه بدون توسعه). اما 182: 1389دیگران،

گردد که  مختلف جامعه می اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، هايبخش نامتوازن توسعه به منجرگردیده و 
را بدنبال دارد. بنابراین  ملیوحدت تضعیف و پذیرينتیجه آسیب در و ايمنطقه تعادل عدم تشدیداین مساله 

 شکست به محکومبافتار اجتماعی و جغرافیایی یک کشور صورت پذیرد، نه تنها  به توجه بدون فعالیتی اگر
  مضاعفی را نیز بوجود خواهد آورد.هاي  د بلکه بحرانبو خواهد

باشند و عموماً  می با در نظر آوردن این نکته که بیشتر مناطق مرزي کشور جزء مناطق کمتر توسعه یافته
به عنوان نظریه مرجع در  1اي ) نظریه توسعه ناموزون و نابرابر منطقه1قومیت نشین نیز هستند(تصویر شماره

ها  گذاري ها و سیاست ریزي این پژوهش مطمح نظر قرار گرفته است. در این نظریه تاکید بر ناکارآمدي برنامه
بیایند و در مقابل مناطقی در شرایط توسعه نیـافتگی   است که سبب شده است برخی از مناطق کشور توسعه

نیافته  گردد که شرایط نامناسب در مناطق توسعه در این نظریه عنوان می  ).172: 1376قرار بگیرند(سلیمی فر،
گردد نیروهاي کار و سرمایه از این نواحی بـه منـاطق    ها هستند، سبب می نشین و پذیراي اقلیت که اغلب قوم

یافتگی مناطق هدف تشدید گردد و از  شود از یک سو توسعه ه منتقل گردند که این امر موجب مییافت توسعه
معتقد است که این فرایند متناقض  2نیافته، تقویت گردد. بارترا سوي دیگر کمبودهاي موجود در مناطق توسعه

ي و اجتمـاعی نخواهـد   گردد که نتیجه اي جز قومی شدن بیش از پیش مراودات تجار می منجر به دور باطلی
: 1378(مقصـودي، داشت که سرانجام آن، تشدید عقب ماندگی و بستر سازي براي منازعات قومی خواهد بود

گردنـد( نصـیري و    با توجه به اینکه نابرابري و محرومیت خطري مستقیم براي کشـور محسـوب مـی     ).72
اقتصـادي و اجتمـاعی بـا امنیـت رابطـه       ) و همچنین توجه به این نکته که تامین نیازهاي60: 1385اعظمی، 

مـذهبی، بسـتر مناسـبی را بـراي     -قومیهاي  متقابل دارد، احساس عقب ماندگی از مسیر توسعه در میان گروه
نیـا و دیگـران،    نماید (حـافظ  می امنیت ملی در کشور فراهمهاي  ایجاد و تقویت متغیرهاي اثرگذار بر مولفه

1384 :7 .( 
کشور بواسطه دوري از مرکز و انزواي جغرافیایی بوسیله مناطق مرکزي که قدرت مناطق پیرامونی یک 

هـاي   گـردد کـه در مولفـه    می سیاسی را نیز در اختیار قرار دارند مورد اجحاف قرار گرفته و این امر موجب
هاي فاحشی در مقایسه با مناطق مرکزي یافتگی و رفاه و وضعیت بهداشت و... از تفاوتمختلفی چون توسعه 

                                                   
1 -Uneven development & Regional inequalities Theory 
2 -Bartera 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  105  هاي قومی بازدارندگی از چالشبررسی جایگاه پدافند غیرعامل در 
 

 

ها منجر به گسسـت ایـن نـواحی و    باشد. این تفاوت برخودار باشند که این تفاوت نشانگر محرومیت آنها می
شود که این رابطـه استشـماري زمینـه را بـراي بـروز مناقشـات       ایجاد یک رابطه استثماري به نفع مرکز می

فقر، توزیـع مناسـب   در جهت بهبود استانداردهاي زندگی مردم، کاهش سازد. بنابراین تالش می مختلفی فراهم
، chanoevwidt, 2004:145) منابع و... ضمن اینکه تاثیر بسزایی برجلب آراي این مناطق خواهد داشـت ( 

تواند تمهیدات و اقداماتی تلقی گردد که حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور را بـدنبال آورد   می
  باشد. می ) که از جمله اهداف پدافند غیرعامل16-21: 1386ی،(نبات

آیـد. امـا    اي جغرافیایی است و در بدو امر خارج از حوزه سیاست به نظر میدوري از مرکز عموماً مساله
تواند پیامدهاي نامطلوبی را براي این مناطق به همـراه داشـته باشـد.     اي میهاي توسعهبه لحاظ اتخاذ سیاست

اي بودن این مناطق خواهد بـود. دوري از مرکـز جغرافیـایی    این پیامدها، محرومیت شدید و حاشیه مهمترین
شود این مناطق به دلیل کاستی گیري سیاسی کشور است، سبب میکشور که به معناي دوري از مراکز تصمیم

قرارگیرند. این مسـاله   هاي توسعه داخلیهاي جمعیتی و صنعتی، کمتر در جریان آثار مثبت برنامهدر قابلیت
). بـه همـین   202: 1380گردد (عندلیب،این مناطق در مسیر توسعه میقرار نگرفتن سبب محرومیت شدید و 

هاي  اي بویژه در ارتباط با اقلیت هاي منطقه ناموزون و نابرابري دلیل نیز اندیشمندان معتقدند که فرایند توسعه
 سازد. ر دولت ملی را با چالش رو به رو میقومی، خطرساز و بحران آفرین است و اقتدا

هایی و عدم با در نظر گرفتن این چارچوب نظري بایست عنوان نمود که وجود چنین تفاوت
اي بر روي مناطق قومیت نشین برجاي گذارد و با تواند تاثیرات عمده اي، میتعادل در توسعه منطقه
باشد و همچنین فعالیت  رزي خود دارا میاي که کشور ایران در مناطق م توجه به شرایط ویژه

گیرد، توانایی  اي که در این مناطق براي تقویت تمایالت واگرایانه از سوي دشمنان انجام می گسترده
بنابراین براي جلوگیري از مناقشات قومی، باشد.  بالقوه براي ایجاد بحران در این مناطق موجود می

ریت سیاسی کشور بوجود آورد. از آنجا که هر گونه بایست نگرشی مثبت در میان آنان از مدی
نشین و  گردد و مناطق مرزنشین ایران جزء مناطق داراي قوممحرومیت، آفند  و آسیب محسوب می

زدایی و باال  باشند، سوق دادن اقوام از طریق محرومیتهاي ایران میترین استاندر عین حال محروم
تواند به ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنها نسبت  می جتماعی،زندگی و بطورکلی رفاه ا بردن کیفیت

به مدیریت سیاسی کشورمنجر شده که این امر توانایی ایفا نقشی موثر در کارکرد پیشگیرانه پدافند 
  باشد.   غیرعامل را دارا می
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 روش تحقیق   -7
به  1پژوهش با روش فراتحلیلپژوهش حاضر از نوع کاربردي و با رویکرد شناخت مساله محور است. این 

-زدایی و ارتقاء رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی براي دستبررسی تقویت همگرایی اقوام از طریق محرومیت
پردازد. در روش فراتحلیل، تحقیقاتی که درباره یک موضوع یابی به اهداف پیشگرانه پدافند غیرعامل، می

هاي  هاي مجددي از آنها استخراج گردد. این روش از آماره برداشتاند مورد استناد قرار گرفته تا  انجام گرفته
هاي اطالعاتی خود استفاده کرده و به همین دلیل نوعی تحلیل ثانویه محسوب  سایر تحقیقات به عنوان داده

هاي کشور را  اند که شاخص توسعه انسانی استان هاي مورد استناد قرار گرفته گردد. در این تحقیق پژوهش می
؛ 1391؛ طهماسبی،1386؛ فرجادي،1390؛ ودیعه و کالنتري،1389اند که عبارتند از: ولدبیگی، اسبه نمودهمح

  .1386دهمرده، 
  تحلیل وضعیت -8

هاي کشور، عوامل  در میان چهار عامل ذکر شده در بخش پدافند غیرعامل و اقوام، در بررسی وضعیت استان
باشد که آن را با استناد به شاخص گردیده مورد نظر میعینی عنوان شده  در کنار چارچوب نظري طرح 

  دهیم:توسعه انسانی مورد کنکاش قرار می
همانطور که مطرح گردید، یکی از مهمترین کارکردهاي پدافند غیرعامل که در تعاریف مختلـف مـورد   

بینـی مسـائل و   تاکید قرار گرفته است، کارکرد پیشگیرانه آن است که این کارکرد را بایست از طریق پـیش 
سازي امکانات به انجـام برسـاند. همچنـین اشـاره گردیـد، یکـی از مهمتـرین مسـائلی کـه          تهدیدات و آماده

سازد، نگرش منفی اقوام تشکیل دهنـده جامعـه نسـبت بـه مـدیریت      همگرایی جامعه را با خطر مواجه می
هـاي   نشـین، شـیوه   ه با مناطق قـوم باشد. براي بررسی عملکرد مدیریت سیاسی کشور در رابط سیاسی کشور می

متعدد و گوناگونی وجود دارد که از جمله آنها کنکاش در اختصاص منابعی است که براي توسعه این مناطق 
هاي فراوانی طراحی شده اند کـه در ایـن    ها و شاخص پذیرد. براي جستجو در این مسیر نیز مولفهصورت می

عدي بودن سود جستهمبحث همانطور که ذکر گردید از شاخص توسع ایـن شـاخص   . ایم ه انسانی بدلیل چند ب
سـازد  اعمـال شـده را نیـز مشـخص مـی      هـاي اقتصـادي  اثرسیاسـت ، رفـاه شـهروندان  عالوه بر نمایان سـاختن  

بـه نمـایش    1هاي کشور در شاخص توسـعه انسـانی در تصـویر شـماره      ). وضعیت استان29: 1389(ولدبیگی،
  کشیده شده است:

                                                   
1 - Meta-Analysis 
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  )78: 1391زاده،(زینل1385-1388هايهاي کشور در شاخص توسعه انسانی بین سال: استان1هتصویر شمار

  
شمالی، سیستان و بلوچستان، کردسـتان   گردد که چهار استان: خراسان با اندکی تامل در تصویر، مشخص می

تند کـه  غربی که هر چهار از مناطق مرزي کشور هستند و هـر چهـار نیـز جـزء منـاطقی هسـ       و آذربایجان
باشند. همچنین در میان  هاي کشور در شاخص توسعه انسانی می ترین استان شوند، محروم نشین محسوب می قوم

هـاي   باشند، تنها استان کرمانشاه است که در گروه اسـتان  هایی که داراي مرز جغرافیایی خاکی می سایر استان
جزء گروه محرومین در شاخص توسـعه انسـانی   ها مرزنشین،  برخوردار جاي گرفته است و مابقی استان نیمه
نـا   1385هـاي   باشند. براي ارائه تفسیري روشن، میزان شاخص توسعه انسانی چهار استان نامبرده بین سـال  می

  گزارش گردیده است: 1، در جدول شماره 1388
  هاي منتخب : میزان شاخص توسعه انسانی استان1جدول شماره

  سال    
 استان 

میانگین  1388 1387 1386 1385 1384
 88تا84بین

میانگین نرخ 
 رشد

 بسیار اندك .0643 0.648 0.646 0.642 0.630 0.652 سیستان
 0.3 0.719 0.722 0.720 0.717 0.716 * شمالی خراسان 
 0.7 0.709 0.719 0.713 0.709 0.706 0.699 غربی  آذربایجان
 0.9 0.691 0.703 0.695 0.691 0.687 0.677 کردستان

  شمالی تاسیس نگردیده بود ، استان خراسان1384*در سال
هـاي   و همچنین توجه به اینکه میـانگین توسـعه انسـانی اسـتان     1با در نظرگرفتن اطالعات جدول شماره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


108 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

بوده است و میانگین نرخ رشد کل کشور نیز در همین دوره  0.750برابر  1384-1388کشور در بازه زمانی 
گیـري در   ساله، تـالش چشـم   4گردد که در یک بازه زمانی  محاسبه گردیده، مشخص می 1.3زمانی برابر با 

نشین کشور که داراي شـرایط نامسـاعدي    اي براي بهبود چهار استان مرزي و قوم جهت توسعه متوازن منطقه
شته ها نیز (به جزء سیستان) روند صعودي دا هستند، صورت نگرفته است. گرچه میزان شاخص در این استان

ها کمتر بوده است و سبب شده تا تغییري در میزان محرومیت ایـن اسـتان    است اما در مقایسه با دیگر استان
ایجاد نگردد و فاصله استاندارد زندگی این مناطق با سایر نقاط کشور همچنان حفظ گردد. بنابراین ضـروري  

هاي توسعه محور به کاهش اخـتالف  امهنماید که به این مناطق نگاهی ویژه داشت و از طریق اجراي برن می
ها با سایر مناطق و اعتمادسازي در میان آنان پرداخـت تـا از ایـن طریـق      در کیفیت زندگی مردمان این استان

ضمن همگرا نمودن اقوام موجود در آنها، از آن به مثابه پدافند غیرعامل استفاده نمود و به اهداف مورد نظر 
  فت. پدافند غیرعامل نیز دست یا

  گیري نتیجه -9
هاي رفاه اجتماعی ملی و جلوگیري از تمایالت واگرایانه در میان اقوام، بایست حداقلبراي حفظ وحدت

بینی و توان از پدافند غیرعامل که کارکرد پیش موجود در کشور را براي آنها نیز ایجاد نمود. در این امر می
اي در مناطق  هاي توسعه هاي ملی و اجراي طرح بع و سرمایهگیري را بر عهده دارد، از طریق تخصیص مناپیش

هاي این مناطق که هریک آفند و آسیبی  توسعه نیافته استفاده نمود و ضمن برطرف نمودن محرومیت
گردند، به اهداف تعریف گردیده براي پدافند غیرعامل نیز دست یافت. در این گفتار براي  محسوب می

هاي باز توزیعی  از شاخص توسعه انسانی بهره گرفته شد که نشانگر سیاستسنجش میزان توسعه یافتگی، 
  باشد. هاي اقتصادي، اجتماعی و ... از سوي مدیریت سیاسی در سطح کشور می ارزش

هاي کشور که در ایـن گفتـار مـورد بررسـی قـرار       اطالعات حاصل از شاخص توسعه انسانی درباره استان
نشین کشور ایران و بویژه چهار اسـتان سیسـتان و    این مناطق مرزي و قوم گرفت، نشانگر این موضوع بود که

غربی و خراسان شمالی به ترتیب داراي بیشترین محرومیت در شاخص توسعه  بلوچستان، کردستان، آذربایجان
ایـن   ) در64: 1391زاده،دهنده وجود فقر، بیکاري، نابرابري در توزیع منـابع و...(زینـل  انسانی هستند که نشان

شود، مشکالتی را که این عـدم  باشد. بنابراین بایست با استفاده از آنچه پدافند غیرعامل نامیده میها می استان
هـاي بهداشـتی،   بینی نمود و بـاتالش در جهـت ارتقـاء مولفـه    تواند به دنبال داشته باشد پیشیافتگی میتوسعه

اطق، حرکت در جهت ایجاد نگرش مثبـت نسـبت بـه    اقتصادي، اجتماعی و... در زندگی مردمان ساکن این من
مدیریت سیاسی کشور را آغاز نمود و از آن به مثابه پدافند غیرعامل استفاده نمـود. ایـن رویـداد ناخوشـایند     
لزوم توجه بیشتر به این مناطق براي رفع محرومیت و اعتمادسازي با استفاده از پدافند غیرعامل جهت استتار 

تواند دسـتاویزي قـرار   کند. کیفیت پائین زندگی در این مناطق مید معارضان را ضروري میها از دیاین استان
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سازي و رفع این گیرد تا واگرایی در میان آنان از سوي دشمنان تبلیغ گردد و در صورتی که عملی جهت پنهان
-روري است با بهرهنقیصه انجام نپذیرد، تبعات زیادي متوجه مدیریت سیاسی کشور خواهد بود. در نتیجه ض

هاي ملی در کل فضـاي  توزیع منابع و سرمایه اي بدین مناطق داشت و باگیري از پدافند غیرعامل، توجه ویژه
از سیماي این مناطق، ضمن   سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکززدایی و کنار زدن چهره محرومیت

تمامیت ارضی و استقالل کشور و امنیت ملی را نیز بـه  ها، حفاظت از  تامین کیفیت زندگی مردمان این استان
  بار آورد.

  پیشنهادات
بدان اشاره  1381اي که در برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال اجراي کامل طرح توازن منطقه -1

هاي کلی و جهت حصول  قانون اساسی، سیاست 48شده است: در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم 
منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و  به انداز و به اهداف چشم

یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع  ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه
منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحوي عمل کند که فاصله شاخص برخورداري 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و  کشور در بخش هاي با کمتر از سطح متوسط شهرستان
  امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک شود.

انداز آینده با انجام اقداماتی  جلوگیري از گسترش محرومیت و ایجاد فضاي مناسب در ترسیم چشم -2
 چون نظام تامین اجتماعی جامع

انی از طریق ایجاد تجهیزات مناسب و امکان پذیر ساختن اقتصاد رقابت توجه ویژه به نیروهاي انس -3
 پذیر

سیاسی از جمله  -عنایت ویژه به کارکرد پدافند غیرعامل در جلوگیري از تهدیدات فرهنگی -4
 زدایی و اعتمادسازي.واگرایی اقوام از طریق محرومیت
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