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 چكيده
سياسي آن تابع شرايط زمان و مكـان   -هوم آن ثابت اما محتواي جغرافياييكه مف است امنيت موضوعي استنباطي

كـه   گرفـت  مـي از نظر تهديد نظامي خارج از مرزها مورد توجه قـرار   عمدتاًدر گذشته امنيت ملي . كند ميتغيير 
اما امروزه اين مفهوم از حوزه تعاريف كالسـيك خـود خـارج شـده و     . مقابله با آن نيز ساز و كار نظامي داشت

در گذشته پيشرفت و اعتالي واحدهاي سياسي با حاكميت عقالنيت ابزاري . ه استيافت توسعهرابطه تنگاتنگي با 
امـا توسـعه مفهـومي    . ي در نظر گرفته مي شدسويه مترادف ايجاد و تداوم رشد اقتصاد با نگرشي محدود و تك

دچـار تغييـر و    1960ايـن نگـرش از اواخـر دهـه    . فراتر از رشد اقتصادي و به بيان ديگر محيط بر رشـد اسـت  
گزارش براتلند و همچنـين   كه پس از كنفرانس جهاني استكهلم، طوري هب. تحوالت اساسي در مفهوم خود گرديد

بـر   تأكيـد جديد خود با عنوان توسعه پايدار، تمامي زواياي زندگي انسان را بـا   مپارادايگزارش ريودوژانيرو، در 
بنابراين توسعه نابرابر در فضاهاي سياسي يـك  . دهد ميعدالت اجتماعي و توزيع عادالنه منابع، مورد توجه قرار 

ي و تكوين نواحي بحرانـي  امنيت ملهاي  ؤلفهد بستر مناسبي را براي ايجاد متغيرهاي اثرگذار بر متوان ميسرزمين 
  .فراهم نمايد

. پيرامون را شكل مـي دهنـد  -ي سياسي متمركز است كه ساختار مركزها امروزه اين تهديد بيشتر متوجه نظام
در ايران نيز چنين ساختاري منجر به . باشند ميه نسبت به مركز يافت توسعهشامل حاشيه كمتر  عمدتاًاين ساختارها 

 اكثـراً بين مركز و پيرامون گرديده است و مهمتـر آنكـه نـواحي پيرامـوني      اي منطقهازن برهم خوردن تعادل و تو
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و عامـل واگرايـي تقويـت     يابـد  مـي در چنين شرايطي تمايزات افزايش . باشد ميمذهبي -منطبق بر نواحي قومي
لي و توسعه ملي، بـه  با توجه به رهيافت فوق، اين تحقيق با در نظر گرفتن ارتباط مستقيم ميان امنيت م .گردد مي

بـر اسـتان    تأكيـد ي مـرزي و مركـزي بـا    هـا  مقايسه استان منظور بهي كشور ها گي استانيافت توسعهبررسي سطح 
تحليلـي و بـا اسـتفاده از مـدل تاكسـونومي      -اين تحقيق بـه روش توصـيفي  . سيستان و بلوچستان پرداخته است

گي استان سيسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه ديگـر      تياف توسعهكه شكاف عميقي ميان سطح  دهد ميعددي، نشان 
  .نواحي وجود دارد

  

  .ايران ،امنيت، توسعه، توسعه پايدار، سيستان و بلوچستان :كليدي هاي هواژ

  مقدمه -1
و در  شوند ميمشخص  ها و ايده ها طيفي از عالئق، ترجيحات، ارزش وسيله بهجوامع انساني 

لفت ( ترند تر و اغلب عميق زرگتر، آشكارتر، پيچيدهب ها تر، تفاوت جامعه بزرگتر و پيچيده
. ند در مذهب، زبان، قوميت و نژاد نمودار گردندتوان مي ها اين تفاوت). 18:1385ويچ،

 عنوان بهد توان مياين تركيب نامتوازن . الگوي ملت در ايران تركيبي و ناموزون است كه همچنان
لكن اين عامل واگرايي . منفي ارزيابي گردد اي پديدهيكي از عوامل واگرايي، از حيث امنيتي 

را در پي داشته باشد، نه  اي منطقهپايدار كه عدالت اجتماعي و برابري  اي توسعهتحت سياست 
  . شود ميتنها قابل كنترل است بلكه باعث ارتقاء همگرايي 

زن و پيراموني در ايران، منجر به بر هم خوردن توا -اين در حالي است كه سيستم مركز
 ها اين حاشيه. ه را موجب شده استيافت توسعهي كمتر ها گرديده و ايجاد حاشيه اي منطقهتعادل 

ند توان ميدر چنين شرايطي بيش از پيش  باشند ميمذهبي  -منطبق بر نواحي قومي اكثراًكه 
اتي ثب د به بيتوان مي اي ناحيهدر واقع نابرابري . مستعد واگرايي نسبت به بخش مركزي گردند

  .امنيتي انجاميده و بستري براي تكوين نواحي بحراني مهيا سازد -سياسي
مذهبي، بستر مناسبي را  -احساس عقب ماندگي از مسير توسعه، در ميان گروههاي قومي

. نمايد ميي امنيت ملي در كشور فراهم ها لفهؤبراي ايجاد و تقويت متغيرهاي اثرگذار بر م
در اين ميان سيستان . منطبق بر حاشيه است ناطق بحراني كشورعمده م اكنون همكه  طور همان

فراوان بر  تأكيد رغم علي. گيرد ميو بلوچستان در رده مناطق بحراني دائمي و خفيف قرار 
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و توسعه برابر در قانون اساسي و قوانين توسعه  اي منطقهعدالت اجتماعي، تعادل و توازن 
ي ها فرهنگي نشان دهنده شكاف-يي و اجتماعيزيربنا -ي توسعه اقتصاديها كشور، شاخص

در ميان . باشد ميعميق بين مناطق مرزي يا حاشيه و ديگر مناطق كشور يا بخش مركزي 
يي كه در بنيادهاي ها نواحي مرزي كشور، استان سيستان و بلوچستان عالوه بر محروميت

سطح در مقايسه  ترين ايينپدر  تقريباًگي يافت توسعهي ها زيستي آن وجود دارد، از نظر شاخص
  . گيرد ميي ملي قرار ها با متوسط

با توجه به رهيافت فوق، اين مقاله با مورد توجه قرار دادن مفهوم امنيت ملي، به بررسي 
بر استان سيستان و  تأكيدي مرزي كشور نسبت به ديگر مناطق با ها گي استانيافت توسعهسطح 

  .پردازد بلوچستان مي

  مباني نظري  -2

  امنيت -1-2
گيـرد و بـا    يك مفهوم عام تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر مي عنوان بهواژه امنيت 

در واقع امنيت تضمين كننده . خورد بقاي نفس و صيانت از حيات و موجوديت انسان پيوند مي
ضـوعي  از طرفـي امنيـت مو  ). 327:1384،نيا حافظ(باشد ميحيات و بقاي انسان و موجود زنده 

در . است اي ويژهي ريز برنامهش در محيط، مستلزم اقدامات و ا كه واقعيت يافتن است استنباطي
سياسي امنيت تابع شرايط زمان و مكان -حالي كه مفهوم امنيت ثابت است، محتواي جغرافيايي

آوردن  دسـت  بـه كلي امنيت براي يك كشور عبـارت اسـت از داشـتن يـا      طور به. كند ميتغيير 
و نسـبت بـه    »اعتبار و موقعيـت «نسبت به  »مايملك«و  »موجوديت« نان نسبت به سالمتاطمي

عبارت اسـت از   1»امنيت ملي«گفت  توان ميو يا . گيرد ميقرار  »منافع ملي«همه آنچه زير چتر 
ي داخلـي يـك ملـت از گزنـد خطرهـا و تهديـدهاي       ها شرايطي كه در آن منافع ملي و ارزش

به گفته ديگر، توان جامعـه در حفـظ و پيگيـري منـافع     . اه داشته شودداخلي و خارجي دور نگ

                                                            
1- National Security  
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 »امنيـت ملـي  «ي داخلي به دور از تهديدهاي داخلي و خارجي را ها گيري از ارزش ملي و بهره
امنيت ملي كه رابطه تنگاتنگي با اقتدار ملي دارد، در گذشته ). 78: 1381، مجتهدزاده( گويند مي

شـد و بـراي    دار بود كه سرچشمه آن نيز خـارج از مرزهـا ديـده مـي     از نظر تهديد نظامي معني
؛ ولـي ايـن مفهـوم در قـرن     )همـان  نيـا،  حافظ( گرديد مقابله با آن ساز و كار نظامي پيشنهاد مي

د بر پايه اقتـدار  توان ميد تابع تعاريف كالسيك خود باشد و بيش از اين نتوان ميبيست و يكم ن
وروي پيشين يكي از مقتدرترين و مجهزترين نيروهاي رزمـي  ش. نظامي يك ملت ارزيابي شود

بهره بودنش از اقتدار ملي متكي بر اقتصاد ملي سـالم، سـبب    جهان را در اختيار داشت، ولي بي
بنابراين امروزه امنيت ملي عالوه بر بعد ). همان مجتهدزاده،( سرنگون شدن آن ابرقدرت گرديد

و سرچشـمه و منبـع    باشـد  مـي قتصادي و زيست محيطـي  نظامي داراي ابعاد ديگري از جمله ا
و راه و كـار مقابلـه بـا آن نيـز      شـود  مـي تهديد نيز خارج از مرزها و داخل مرزها هر دو ديده 

نيز حالتي از تفـوق نظـم و    1امنيت داخلي). همان نيا، حافظ( گردد ميتركيبي پيشنهاد  صورت به
  ). 65: 1385، فرد پيشگاهي( باشد ميقانون در يك جامعه 

  3و توسعه پايدار 2توسعه -2-2
ي مستمر، درازمدت و هدفـدار بـراي   تغيير .توسعه يكي از صور خاص تغيير و دگرگوني است

در ). 22: 1374، قـوام ( پيوندد مي وقوع بهحصول به هدفي خاص كه در تمامي تجارب انساني 
ظور از آن افـزايش توليـد   و من گرفت ميگذشته تنها رشد اقتصادي يك جامعه مورد توجه قرار 

ناخالص ملي آن جامعه بود اما توسعه مفهومي فراتر از رشـد اقتصـادي دارد و بـه بيـان ديگـر      
توسعه فرايندي است كه در آن يكسري تحـوالت و تغييـرات بنيـادي در    . محيط بر رشد است

رتيـب  بـدين ت . پيونـدد  مـي  وقـوع  بهساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه 
رشد اقتصادي حاصل شود امـا رشـد اقتصـادي     حتماًانتظار داشت كه همراه با توسعه  توان مي

  ).12:1371روزبهان،( بار نياورد ممكن است توسعه به
                                                            
1- Internal Security 
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3- Sustainable Development  
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را به توانايي و تسلط بشر بـر امكانـات موجـود بـراي     ه با توجه به رهيافت فوق اگر توسع 
عالوه بر رشد اقتصادي كه بر گسترش  ،كنيمزندگي بهتر و رفع حوايج مادي و معنوي تعريف 

 ،دارد و مبتنـي بـر اقتصـاد معيشـتي و توليـد و رفـاه مـادي اسـت         تأكيـد ي ابـزاري  ها توانايي
 ،ي اجتمـاعي هـا  ي زباني را نيز مد نظر دارد و متضمن تغييرات اساسي در همه زمينـه ها توانايي
ن تعريف از توسعه نيز از اواخـر  اي). 79: 1378 ، اطاعت( فرهنگي وحتي عقيدتي است ،سياسي

شناسانه قرار گرفت كه نقطـه اوج   اي از ديدگاه تعادل بوم ي فزايندهها مورد اعتراض 1960دهه 
و گـزارش   1987در  1و انتشار گزارش معروف براتلنـد  1972آن كنفرانس جهاني استكهلم در 

اههاي قبلي خارج شـده و  پس از آن مفهوم توسعه از انحصار ديدگ. بود 1992در  2ريودوژانيرو
، صـرافي (انـد   شناسانه با مفهوم نوين توسعه با عنوان توسعه پايـدار پيونـد يافتـه    ي بومها تعادل
ي آتي در بـرآوردن  ها توسعه، نيازهاي كنوني را بدون كاهش توانايي نسل گونه اين). 33: 1377

نظير محيط زيسـت، شـهر،    و مفاهيمي (Brandtland Report,1987)د كن نيازهايشان، برآورده مي
گيريهـا و   روستا، انرژي، عدالت اجتماعي، توزيع عادالنـه ثـروت، مشـاركت مـردم در تصـميم     

ي آينـده  ها در واقع، همه زواياي زندگي انسان امروزي و نسل. گردد ميها را شامل   ريزي برنامه
  ). 268: 1382، شكويي( گيرد را دربر مي

و درآمـد، بلكـه دگرگـون     وري بهـره نه تنها ستي است كه سيا، نيز پايدار اي هسياست توسع
ي چندگانه موضـوع،  ها ساختن مناسبات طبقه و گروه همسود، از جمله فرد و اجتماع در نقش

وران از توسعه را زير پوشش بگيرد، تعداد هرچه بيشتري از مردم را قادر سازد كـه   فاعل و بهره
ناخـالص و هـم    صـورت  بـه افزايش رفاه، هم  در توليدي مشاركت جويند و سهيم شوند كه به

بايد بـر ايـن پايـه اسـتوار      ،پايدار اي هبنابراين يك سياست توسع. شودخالص منجر  صورت به
كردن فرايندهاي  اي هباشد كه فقر، محصول نهايي انحصاري كردن ابزار توليد و در نتيجه، حاشي

در واقـع آنچـه در   ). 56: 1368 ،نجال ماگوبو(توليد و توزيع براي بخش اعظمي از مردم است 
برنامـه توسـعه ملـل     جيمز گوستاو اسپت مديرعامل. توسعه پايدار قرار دارد، انسان استمركز 
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كنـد   مـي كه نه تنها رشد اقتصـادي ايجـاد    دانسته است اي هتوسع توسعه پايدار انساني را 1متحد
  ).1: 1378، ترنر( كند ميرا هم عادالنه توزيع  بلكه منافع آن

در . باشـد  ميي متعدد ها چند وجهي و داراي شاخص اي توسعهدر اين رابطه، توسعه پايدار 
در سـطح ملـي    اي منطقـه يي مدنظر است كه منجر به توازن و تعادل ها اين پژوهش آن شاخص

و منافع جامعه مربـوط   ها كه به بررسي و تشريح توزيع مسئوليترا عدالت اجتماعي گرديده و 
  .سازد مي ، برقرارشود مي

  امنيت و توسعه  -3-2
پايه، بقاي ملي بوده كه اين مهم در گرو امنيت ملي  ناپذير هر حكومت ملت هدف اصلي و تغيير

 اي منطقـه است و اين مسئله نيز از ميزان توانايي حكومت در حفظ وحدت ملي، توسعه متوازن 
رين عواملي كه امنيـت يـك   رو يكي از مهمت از اين. ثر استأو در نهايت رضايت شهرواندان مت

ي فضايي بين مناطق مختلف جغرافيايي آن ها وجود نابرابري دهد ميكشور را مورد تهديد قرار 
، بـويژه بـين منـاطق    هـا  كـه ايـن نـابرابري    چنان ،)91: 1386  ،پور و رومينا احمدي(كشور است 

را موجب  اي ناحيه ي سياسي را عميق تر كند و نارضايتيها د شكافتوان ميمركزي و پيراموني 
از طرف ديگر توسعه و حركت بـه سـوي آن بـه تقويـت     ). 220:1373درايسل و بليك،( گردد

مباني قدرت ملي و در نتيجه امنيت ملـي در كشـور مـي انجامـد و امنيـت ملـي نيـز، يكـي از         
  ). 22: 1386، و ديگران پور احمدي( آورد ميبسترهاي مناسب جهت توسعه ملي را فراهم 

در قوانين مختلـف جمهـوري اسـالمي، اصـل     . ران نيز از اين قاعده مستثني نيستكشور اي
بنـابر اصـل   . و ارتباط ميان توسعه متوازن و امنيت ملي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     برابري

نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق 
در اصل چهـل و هشـتم   . نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بودمساوي برخوردارند و 

برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمـدهاي ملـي    اساسي آورده شده است كه در بهره قانون
و منـاطق مختلـف كشـور، بايـد      هـا  ي اقتصادي ميان استانها و توزيع فعاليت ها در سطح استان

                                                            
1 - UNDP 
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ي كه در هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سـرمايه و  طور بهتبعيض در كار نباشد، 
  .امكانات الزم در دسترس باشد

، تقويت امنيت و اقتدار ملي )14بند(ي كلي نظام در دوره چشم انداز ها همچنين در سياست
در . مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   اي منطقهبا تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل 

ي اول تا چهارم توسعه كشور نيز همواره بر برقراري عدالت اجتماعي، تعادل و تـوازن  ها نامهبر
قـانون برنامـه    75در ماده . گرديده است تأكيدو اصالح ساختار فضايي توسعه كشور  اي منطقه

ي ملي و پيوند مناطق مرزي بـا  ها چهارم توسعه، توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي
نيز ) 119ماده (لي و فراملي مورد توجه قرار گرفته است و در بخش پنجم همان قانون اقتصاد م
ارتقاء امنيت عمومي، دولت را به توسعه مشاركت  منظور بهمطمئن امنيت ملي و  تأمينبا عنوان 

گيـري و   سازي و تصـميم  جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم همه
و همچنين حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروههـاي مختلـف مـردم و     ايي كشورمديريت اجر

  .پيشگيري از بحران منزلتي موظف نموده است

  فضا و توسعه فضايي -4-2
يي اسـت كـه انسـان در راه تسـلط بـر      ها از تمام فعاليت اي مجموعهفضا حجم مكاني و زماني 

اجتمـاعي  -يگر منظور، فضـايي اقتصـادي  د عبارت بهو  دهد ميطبيعت و براي بقاي خود انجام 
در جوابگويي به  ها تجلي تالش انسان. است كه منعكس كننده تمام هستي جوامع انساني است

گــاه اقــدامات هدفمنــد و . آورد مــينيازهايشــان در جامعــه، رشــد و توســعه فضــايي را پديــد 
توسعه فضـايي منجـر    ي خودبه خودي و اتفاقي او بهها ي آگاهانه انسان و گاه فعاليتها تالش
ي ارتبـاطي و بسـياري   ها الگوهاي سكونتي و بناهاي احداث شده، مراكز فعاليت، نظام. شود مي

دهند و تحـوالت رشـد و    ي ديگر تغيير و تكامل دوران مختلف يك كشور را نشان ميها پديده
  ). 20: 1385، معصومي اشكوري( نمايند توسعه را در فضا منعكس مي
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  بلوچستانسيستان و  -5-2
ي شـمالي  هـا  ناحيه فرهنگي سيسـتان كـه بخـش   . شود ميدر اين استان دو ناحيه فرهنگي ديده 

و ناحيه فرهنگي بلوچسـتان كـه    دهد مياستان سيستان و بلوچستان با مركزيت زابل را تشكيل 
 تصور عمومي از آن با قاچـاق مـواد مخـدر، فقـر، خشكسـالي و نـاامني پيونـد خـورده اسـت         

 هـا  بلوچستان ايران فقط بخشي از سرزميني است كه بلوچ). 83: 1387، ديگران پورموسوي و(
امـا در دوران حكومـت   . انـد  بـوده در اصـل سـاكن ايـران     هـا  بلوچ. را در خود جاي داده است

از جنوب و جنوب شرق ايران  هاسلجوقيان در ايران و پس از حمله مغول، مهاجرت گسترده آن
كلي، بلوچستان بـين   طور به. نجاب در پاكستان كنوني آغاز شدبه طرف شرق در مسير سند و پ

بلوچستان ايـران از نظـر وسـعت دومـين منطقـه      . ايران، پاكستان و افغانستان تقسيم شده است
در بلوچسـتان شـرقي در    عمـدتاً  هـا  گـراي بلـوچ   ي سياسي محلـي ها حركت. نشين است بلوچ

ي ايرانـي نيـز چشـم بـه جانـب شـرق       هـا  چپاكستان متمركز بوده است و تعداد انـدكي از بلـو  
ي ايرانـي پيونـدهاي   هـا  ي سياسي قوي در ميان بلوچها يك دليل عمده فقدان گرايش. اند داشته

امـا عـدم   ). 378: 1378، احمـدي (با ايران بوده اسـت   ها عميق تاريخي، زباني و فرهنگي بلوچ
همـواره از علـل    تجانس مذهبي و قومي بين اين قسـمت از كشـور و قسـمت مركـزي ايـران     

در كنار عوامل انساني، عوامل بازدارنـده جغرافيـايي و طبيعـي نيـز     . گردد ميواگرايي محسوب 
و كويرهاي لوت و مركزي از  ها بيابان وسيله بهكه اين منطقه  طوري به. فراوان داشته و دارد تأثير

، زاهدان ها كز استاندر ميان مرا). 30: 1386، اخباري و محمدپور( هسته اصلي جدا افتاده است
بعد مسافت بر هم كنش فضـاها و حجـم ارتباطـات را تقليـل     . دورترين فاصله را با تهران دارد

و در نتيجه فرايند ادغام اجتماعي اقوام مختلف ملت و نيز اتصال فضـاهاي جغرافيـايي    دهد مي
لـي ايـران   قرار گرفتن فضاهاي گسترده و مثلثي شـكل كويرهـاي داخ  . سازد ميرا دچار مشكل 

ميان بلوچستان و بخش مركزي كشور، باعث دورافتادگي جغرافيايي اين منطقـه شـده و بـه آن    
انـزواي جغرافيـايي در كنـار سـاير عوامـل متمـايز كننـده،        . اي داده است حاشيه كامالًموقعيت 

در سرنوشت ملي كمتر شريك باشند و در تحوالت بـزرگ درون   ها موجب شده است كه بلوچ
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مشـاركت  ). 174: 1381، نيـا  حافظ( ي ايران، نقش قابل توجهي بر عهده نداشته باشندجامعه مل
. باشـد  ميسياسي پايين مردم اين ناحيه نشان دهنده بحراني بودن وضعيت امنيت در اين منطقه 

 گيـرد  مـي سيستان و بلوچستان در رده مناطق بحراني دائمي و خفيف قرار  اكنون هم كه همچنان
در واقع، قوم بلوچ همانند ديگر اقوام، بـه خـودي   ). 22: 1378، مات كشوريطرح جامع تقسي(

ي ساختاري و ها لفهؤكه م شوند ميبلكه هنگامي منبع تهديد و خطر  شوند ميخود تهديد تلقي ن
ي توسـعه در كشـور   هـا  كاركردي ديگري در كشور ايجاد شود كه ناظر بر نابرابري در شاخص

  ). 35: 1385، نيا و رومينا حافظ( باشد
 

  محدوده مورد مطالعه: 1نقشه شماره

  روش تحقيق -3
ي هـا  يافتگي استان تحليلي به بررسي رابطه امنيت و ميزان توسعه-اين تحقيق به روش توصيفي

گي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه سـطح       يـافت  توسـعه مقايسه سـطح   منظور بهكشور 
شاخص است  15ي مورد بررسي شامل ها اخصش. ، پرداخته استها گي ديگر استانيافت توسعه

 .باشد مي 1ه جدول شمار صورت بهفرهنگي  -زيربنايي و اجتماعي -كه در دو گروه اقتصادي
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  ي مورداستفاده در تحقيق به تفكيك موضوعها شاخص: 1جدول شماره

  شاخص گروه

  زيربنايي - اقتصادي

  ؛نرخ مشاركت اقتصادي -1
  ؛جمعيت فعال از نظر اقتصادي -2
  ؛شاغالن كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر -3
   ؛ي منصوبهها تلفن -4
  ؛تعداد انشعابات آب -5
  ؛كنندگان گاز طبيعي تعداد مصرف -6
  ؛تعداد شهرهاي گازرساني شده -7
  ؛تعداد مشتركان برق خانگي -8
  .طول بزرگراهها -9

  فرهنگي - اجتماعي

  ؛و بيشتر ساله 6تعداد باسوادان در جمعيت  -1
  ؛نسبت معلم به دانش آموز -2
  ؛ي موجود در موسسات درماني فعالها سرانه تخت -3
  ؛درمان و آموزش پزشكي سرانه پزشكان شاغل در وزارت بهداشت، -4
  ؛سرانه مراكز بهداشتي و درماني -5
 .ي عموميهاتعداد كتابخانه-6

  
شور استخراج گرديده و تبديل بـه  ي فوق از سالنامه آماري كها ارقام خام مربوط به شاخص

سپس با اسـتفاده از مـدل تاكسـونومي عـددي، درجـه برخـورداري هـر اسـتان         . اند شدهسرانه 
دامنـه ايـن   . گـردد  مـي گي معرفـي  يافت توسعهمشخص گرديد كه در اين تحقيق با عنوان درجه 

زديكتـر باشـد،   گي به صفر نيافت توسعهدرجه ه هرچ. گيرد ميدرجه بين مقادير صفر و يك قرار 
گي يـافت  توسـعه به عدد يك نزديكتر باشد نشـان دهنـده    هتر و هرچ هيافت توسعهنظر  استان مورد

  .نمودار آورده شده است تصور هنتايج نهايي براي مقايسه شهودي ب. باشد ميكمتر 
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  ي تحقيقها يافته -4
آورده  3و  2و  1 رهو نمودارهـاي شـما   2 در جدول شـماره  ها گي استانيافت توسعهنتايج درجه 
ي مركـزي در مقايسـه بـا بخـش پيرامـون از      هـا  اسـتان  شـود  ميكه ديده  طور همان. شده است

در ايـن ميـان اسـتان    . گي بيشتر و درجه دسترسي باالتر به منـابع ملـي برخوردارنـد   يافت توسعه
خـود اختصـاص داده كـه بـر اسـاس مـدل        را بـه  1 گييـافت  توسعهسيستان و بلوچستان درجه 

  .سطح توسعه است ترين پايينكسونومي عددي نشان دهنده تا

متعلق  15در اين نمودار كد ( ها كليه شاخص - ي كشورها گي استانيافت توسعهدرجه : 1نمودار شماره 
  ).باشد ميبه استان سيستان و بلوچستان 
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در (زيربنـايي  -ي اقتصـادي ها ي كشور بر اساس شاخصها گي استانيافت توسعهدرجه : 2 نمودار شماره
  ).باشد ميمتعلق به استان سيستان و بلوچستان  15اين نمودار كد 

در (فرهنگـي  -ي اجتمـاعي ها ي كشور بر اساس شاخصها گي استانيافت توسعهدرجه : 3 نمودار شماره
  ).باشد ميمتعلق به استان سيستان و بلوچستان  15اين نمودار كد 
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  يافتگي كشور فتگي استان سيستان و بلوچستان و ميانگين درجه توسعهيا مقايسه درجه توسعه: 4ه نمودار شمار
 

  ي كشورها گي استانيافت توسعهدرجه : 2جدول شماره
كد 
  استان

  نام استان
درجه 

  گييافت توسعه
كد 
  استان

  نام استان
درجه 

  گييافت توسعه
  0.44  فارس  16  0.301  يجان شرقيآذربا  1
  0.47  قزوين  17  0.537  يجان غربيآذزبا  2
  0.383  قم  18  0.435  اردبيل  3
  0.509  كردستان  19  0.209  اصفهان  4
  0.551  كرمان  20  0.489  ايالم  5
  0.490  كرمانشاه  21  0.497  بوشهر  6
  0.683  كهگيلويه و بويراحمد  22  0.196  تهران  7
  0.359  گلستان  23  0.374  چهارمحال و بختياري  8
  0.248  گيالن  24  0.429  خراسان جنوبي  9
  0.554  لرستان  25  0.355  راسان رضويخ  10
  0.001  مازندران  26  0.636  خراسان شمالي  11
  0.354  مركزي  27  0.649  خوزستان  12
  0.733  هرمزگان  28  0.402  زنجان  13
  0.315  همدان  29  0.001  سمنان  14
  0.001  يزد  30  1.00  سيستان و بلوچستان  15

   1386و  1385، سالها نسالنامه آماري كشور و استا :ي خامها منبع داده
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بلوچستان
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گي بر ديگر تمـايزات افـزوده، اعتمـاد ايـن منطقـه را از دولـت       يافت توسعهاين نابرابري در 
مشـاركت سياسـي   . مركزي سلب نموده و موجب كاهش مقبوليت نظام سياسي گرديـده اسـت  

شـاخص مشـاركت سياسـي از ديگـر     . دليلي بر اين مـدعا دانسـت   توان ميپايين اين منطقه را 
 دليـل  بـه آن را به متغيرهاي ديگر افزود اما  توان ميو  باشد ميگذار در توسعه تأثيري ها صشاخ

موانع موجود در راه هموزن كردن نتايج حاصله با ساير ضرايب در اين تحقيـق، ايـن شـاخص    
 9بدين منظـور ميـانگين نـرخ مشـاركت در     . جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است صورت به

جـدول   صـورت  بهياست جمهوري براي هر استان محاسبه گرديده و نتايج آن دوره انتخابات ر
نزديكي بـه عـدد صـفر نشـان      5 در نمودار. نمايش داده شده است 5و نمودار شماره  3شماره 

. باشـد  مـي دهنده نرخ مشاركت كمتر و نزديكي به عدد يك نشان دهنده نرخ مشـاركت بـاالتر   
 9تان و بلوچستان كمترين نـرخ مشـاركت در انتخابـات    استان سيس شود ميكه ديده  طور همان

 .باشد ميدوره رياست جمهوري را دارا 

  ي كشورها دوره انتخابات رياست رياست جمهوري در استان 9ميانگين نرخ مشاركت در : 5 نمودار شماره
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  دوره انتخابات رياست جمهوري 9ميانگين نرخ مشاركت در : 3جدول شماره
كد 
  استان

ميانگين نرخ   تاننام اس
  مشاركت

كد 
  استان

ميانگين نرخ   نام استان
  مشاركت

  0.66  فارس  16  0.55  آذرباييجان شرقي  1
  0.70  قزوين  17  0.51  آذزباييجان غربي  2
  0.80  قم  18  0.56  اردبيل  3
  0.47  كردستان  19  0.65  اصفهان  4
  0.70  كرمان  20  0.76  ايالم  5
  0.57  كرمانشاه  21  0.67  بوشهر  6
  0.76  كهگيلويه و بويراحمد  22  0.62  هرانت  7
  0.67  گلستان  23  0.64  چهارمحال و بختياري  8
  0.58  گيالن  24  0.64  خراسان جنوبي  9
  0.73  لرستان  25  0.64  خراسان رضوي  10
  0.66  مازندران  26  0.64  خراسان شمالي  11
  0.73  مركزي  27  0.57  خوزستان  12
  0.61  هرمزگان  28  0.71  زنجان  13
  0.67  همدان  29  0.76  سمنان  14
  0.78  يزد  30  0.46  سيستان و بلوچستان  15

ها، يك رقم متوسط  عدم تفكيك آمار در كليه دوره دليل به( آمار وزارت كشور :ي خامها منبع داده* 
  )رضوي و شمالي در نظر گرفته شده است براي هر سه استان خراسان جنوبي،

  گيري نتيجه -5
ي توسـعه بـين منـاطق    هـا  نابرابري. عدالت سرزميني رابطه مستقيم دارد امنيت ملي با توسعه و

اين موضـوع در كشـورهايي   . ي سياسي را عميق تر نمايدها د شكافتوان ميمركزي و پيراموني 
ايـن در  . يابـد  مـي مذهبي در حاشيه برخوردارند، اهميت بيشتري  -مانند ايران كه از تنوع قومي
موني در ايران، منجر بـه بـر هـم خـوردن تعـادل و تـوازن در       پيرا -حالي ست كه سيستم مركز
ماندگي از مسـير توسـعه،    اي و بخش مركزي گرديده و احساس عقب توسعه ميان بخش حاشيه
مذهبي بستر مناسبي را جهـت تكـوين نـواحي بحرانـي پديـد آورده       -در ميان گروههاي قومي

منطبق بر حاشيه اسـت و   عمدتاًرد كه در ايران نواحي بحراني متعددي وجود دا اكنون هم. است
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از . گيرد ميدر اين ميان استان سيستان و بلوچستان در رده نواحي بحراني دائمي و خفيف قرار 
بر واگرايي، در اين ناحيه، عدم تجانس زباني، قومي و مذهبي بـا بخـش    مؤثرنقطه نظر عوامل 

بـر   تـوان  ميدوري از مركز را نيز محروميت طبيعي، انزواي جغرافيايي و . شود ميمركزي ديده 
آن بر امنيت ملـي،   تأثيرعوامل فوق افزود؛ اما آنچه بيش از همه در رابطه با امنيت اين منطقه و 

كلــي  طــور بــهبايـد مــورد توجــه قــرار گيــرد، ميــزان برخــورداري از توســعه و منــابع ملــي و  
در ايـن  . مركـزي اسـت  گي اين استان در مقايسه با ديگر نواحي و بخصوص بخـش  يافت توسعه

شـاخص و بـر اسـاس مـدل      15ي كشـور بـا اسـتفاده از    هـا  گي استانيافت توسعهتحقيق درجه 
بـر اسـاس نتـايج حاصـله، اسـتان سيسـتان و       . تاكسونومي عددي مورد محاسـبه قـرار گرفـت   

ايـن عامـل   . گيرد ميگي قرار يافت توسعهسطح  ترين پاييناستان كشور در  30بلوچستان در ميان 
كـه   انـد  شـده ديگر عوامل فوق، موجب  همراه بهدر توسعه  ها ماندگي از ديگر استان عقب يعني
خود را در سرنوشت ملي كمتر شـريك بداننـد و بـر خـالف ديگـر اقـوام ايرانـي، در         ها بلوچ

نـرخ مشـاركت   . نـد گيرتحوالت بزرگ درون جامعه ملي ايران، نقش قابل توجهي بـه عهـده ن  
د در اين رابطه توان ميي مختلف انتخابات رياست جمهوري ها ر دورهسياسي پايين اين منطقه د

ميل به مركزگريزي، اين ناحيه از كشور همـواره خـود را جزئـي از     رغم عليباشد؛ اما  دار معني
دولت مستقل ملـي   تأسيسطلبي و  ه و كمتر در انديشه جداييدانست ميجغرافياي سياسي ايران 

ش بخش مركزي نسبت به آن، برقراري عدالت اجتماعي و توزيع بوده است؛ بنابراين تغيير نگر
  .د به ايجاد و حفظ امنيت ملي كمك نمايدتوان ميعادالنه ثمرات توسعه ملي، تا اندازه زيادي 

  قدرداني -6
نگارندگان از مساعدتهاي دانشكده علوم زمين دانشگاه شـهيد بهشـتي در انجـام ايـن پـژوهش      

  آورند عمل مي قدرداني به
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