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 چکیده                      
است که وضعیت فقر و شرایط  این مقاله به دنبال پاسخ به این سئوال

جمهوری اسالمی ی بر امنیت ملی کردستان چه تاثیراتمعیشت در استان 
دهد که میزان فقر در استان می نتایج تحقیق نشان ایران داشته است؟
گذشته افزایش یافته و این امر نارضایتی عمومی های کردستان طی دهه

توان در احساس تبعیض می را باعث شده است. نتیجه این نارضایتی را
اعتراضات سی و افزایش هویت طلبی قومی، کاهش مشارکت سیا قومیتی،

عمومی مانند آنچه در اعتصاب بازاریان در این استان شاهد بوده ایم 
با تحلیلی است -مشاهده کرد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی

آماری بویژه های آثار کتابخانه ای، اسناد موجود و داده استفاده از
 ایرانیان در دو دهه گذشته است.های و نگرشها ارزش

 .ایران، کردستان منیت ملی، ج.ا.ملی، تهدیدهای افقر، امنیت  :کلیدواژه
   21/05/1398 تاریخ تأیید  10/02/1398تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
 

 باشد.این مقاله برگرفته از رساله دكترای آقای حق شناس می
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 مقدمه
باال رفتن فقر باال رفتن فشارها و تنگناهای اقتصادی، بروز تورم باال، بیكاری و به تبع آن 

در جامعه، هر نظام سیاسی باثباتی را از درون با مشكالت فراوان و به ویژه امنیتی مواجه 
كند. فقر و ذیل آن معضالتی مانند بیكاری، شكاف طبقاتی، فساد و تبعیض را باید می

متغیرهایی در نظر گرفت كه تاثیری مستقیم بر امنیت ملی یك كشور دارند. نظرات و 
تجربی فراوانی در تایید این مسئله وجود دارد كه عواملی با ماهیت اقتصادی نظیر  مطالعات

نارضایتی عمومی و  و ری، فساد و تورم ممكن است موجب شورشفقر، نابرابری، بیكا
به كاهش ضریب امنیت ملی و تهدید نظام سیاسی كشورها منجر شوند. در اجتماعی شوند و 

نفت  منابع فراوانتواند با ناتوان نشان دادن حكومتی كه بر می این فرایند دشمن نیز عمالً
نشسته اما قدرت زدودن آثار فقر را ندارد، باعث تضعیف تصور شهروندان از توان و 

ها و مشكالت اقتصادی ممكن است سبب تضعیف چنین ضعفكارآمدی حكومت شود. هم
ای مولد، دارای رشد ها جامعهداخلی كشور و تضعیف امنیت ملی از این طریق شوند. تن بنیه

ملی  تواند برای دفاع از خود و استقرار امنیت در سطح اجتماعی ومی اقتصادی و دور از فقر
 .(127: 1390)شهبازی و همكاران، آمادگی الزم را داشته باشد

رسیدن به چنین اهدافی، شناخت، دسته بندی و بررسی عوامل موجد تهدیدهای  الزمه
چه نتوانیم به دیدی روشن و جامع از وضعیت موجود و اشد. به عبارتی، چنانبامنیت ملی می

آن دست یابیم، هرگونه برنامه ریزی و عمل برای بهبود شرایط موجود  عوامل ایجاد كننده
تواند موجب ناكارآمدی و دامن زدن به در بر نخواهد داشت بلكه خود، میای نه تنها نتیجه

به تهدیدهای امنیتی شود. وضع موجود با پدیده هایی ها یل آناجتماعی و تبدهای بحران
نمودها و به نظر نویسندگان این مقاله ترین یكی از اصلی« فقر»دهد كه می خود را به ما نشان

عوامل بروز تهدیدهای امنیتی درون زا در كشور است. مفهوم فقر با پدیده ترین از اصلی
هایی در نقاط ه گاهی تبدیل به تجمعات و راهپیماییعمومی كهای چون نارضایتیهایی هم

شود یا به صورت كالن تر در احساس بی عدالتی، هویت طلبی قومی، مختلف كشور می
حاكم قابل مشاهده است. این های در بعد ذهنی بیگانگی با ارزش كاهش مشاركت سیاسی و

و پیامدهای آن در استان  تحقیق بدنبال بررسی تاثیر فقر بر محرومیت نسبی و بررسی آثار
 باشد.می كردستان
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 . چارچوب نظری: نظریه محرومیت نسبی2

در این پژوهش به بررسی كوتاه و مختصر،به دو مبحث امنیت ملی براساس نظریه 
 شود.می محرومیت نسبی پرداخته

ارزشی های محرومیت نسبی كه به عنوان اختالف متصور میان انتظارات ارزشی و توانایی
نارضاینی و های پیش شرطترین تواند عاممی شود چنان كلی است كهمی تعریف
نظری دیگر شناخته شده اند های انقالب كه در تجزیه و تحلیلاجتماعی و حتی های اعتراض

گیرند. می را در برگیرد. در اینجا برخی از روابط مفهومی  با دیگر مفاهیم مورد بررسی قرار
هستند و « بنیادینهای سركوب خواسته»ناشی از ها مامی انقالبادواردز معتقد است ت

شود. می خشونت هر انقالب متناسب با میزان سركوبی است كه در حكومت قبل اعمال
مردم بدین احساس برسند »آید كه می زمانی بوجود« میل بازداشته شده»احساس سركوبی یا 

های هه كشیده شده و یا امیال و خواستهكه تمایالت و عقاید مشروع شان سركوب یا به بیرا
 (.Edwards, 1927:33-30«.)بجای آنها با مانع روبرو شده است

نیز همانند محرومیت نسبی است. مردم هنگامی  (Petteeی )در نظریه پت« تنگنا»مفهوم 
كنند كه به این نتیجه برسند كه ارضای نیازهای اصلی آنها یعنی می احساس در تنگنا بودن

سیاسی، فرهنگی و ...( به خطر افتاده باشد و این سركوبی را -ی و امنیت)اقتصادیآزاد
 غیرضروری و اجتناب ناپذیر و در نتیجه توجیه نشدنی تلقی كنند. اعتراض زمانی به وقوع

 (.Pettee,1938:33پیوندد كه بیشتر مردم فراتر از تحمل خود احساس در تنگنا بودن كنند)می
برای توضیح « محرومیت»و » سرخوردگی»پردازان نیز از مفاهیم برخی از نظریه 

كنند. بطور مثال لرنر، شكاف میان می جمعی استفادههای اعتراضات و خشونتهای انگیزه
داند و پیامدهای انقالبی آن را می عامل سرخوردگی« آنچه را دارند» مردم و های خواسته
خواهند می با توسعه آرام تر از آنچه مردمانشانشیوع سرخوردگی در مناطقی »كند.می مطرح

ممكن است نتیجه عدم تعادل شدید میان دستاوردها و آرزوها تلقی شود.آرزوها و 
گیرند تا آن حد كه بیشتر مردم حتی اگر پیشرفتی هم می از دستاوردها پیشیها بلندپروازی

 خواهند بدستمی به سمت اهداف خود داشته باشند ناراضی اند چون كمتر از آنچه
كروزیر نیز معتقد است مولفه مشترك تمامی شورش ها، سرخوردگی است كه «. آورندمی

شرایطی كه  در ناتوانی افراد در انجام كاری كه تمایل زیادی به انجام آن دارند و»به عنوان 
 (.1383شود. )لرنر،می تعریف« كنترلی بر آن ندارند
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 الگوهای محرومیت نسبی 1-2

ارزشی نیازمند های یت نسبی به معنای اختالف میان انتظارات ارزشی و تواناییمحروم
ارزشی های ابزار تحلیلی پویاست تا الگوهای تغییرات حادث در انتظارات ارزشی و توانایی

چون محرومیت نسبی از لحاظ روانی  معتقدند برخیدر طی زمان را مورد توجه قرار دهد.
ها مایلند در بلندمدت انتظارات ارزشی خود را مطابق وضعیتی نامطلوب است انسان

توان برای عدم تعادل می ارزشی خود بسازند. براین اساس سه الگوی متمایز راهای توانایی
میان این دو متغیر مشخص ساخت كه برحسب نیاز پژوهش و به واسطه تناسب نظری دو 

 گیرند:می الگوی مهم مورد بررسی قرار
 ولیمحرومیت نز1-1-2

مانند اما این تصور وجود دارد كه می كه در آن انتظارات ارزشی یك گروه ثابت باقی 
كند كه متوسط می ارزشی آنها رو به كاهش است. در این حالت فرد تصورهای توانایی

موقعیت یا پتانسیل ارزشی قابل دسترس، به شدت كاهش یافته است. مردم در چنین شرایطی 
توانند داشته باشند خشمگین می كردندمی آنچه كه زمانی داشتند یا فكر به دلیل از دست دادن

كنند. وضعیت ارزشی كل می هستند و با مراجعه به وضعیت گذشته خود احساس محرومیت
نخبگان های یك جامعه ممكن است به دلیل كاهش تولید كاالهای مادی، كاهش توانایی

حاكمیت خارجی یا از دست دادن ایمان به  سیاسی در تامین نظم یا حل بحرانها، تحمیل
بخشند سقوط كند. همچنین  افول می ساختار، باورها و هنجارهای كنشی كه به جامعه انسجام

ارزشی ممكن است به این دلیل باشد كه اعظای یك یا چند بخش از جامعه در های توانایی
گیرند. از می لوب قرارهای كمیاب در وضعیتی نامطها بر سر ارزشتعارض با دیگر گروه

توان به تاثیرات مالیات صعودی بر ثروتمندان و تعیین مالیات می ها در این زمینهجمله مثال
های مخالفی كه به تازگی از كمتر برای فقرا، از میان رفتن نفوذ سیاسی نخبگان و گروه

و نیز  های طبقه متوسطفعالیت سیاسی محروم شدند، احساس افول منزلت و نفوذ گروه
كارگر. پتانسیل ارزشی یك گروه خاص ممكن است نه به دلیل كاهش یا توزیع مجدد 

قابل دسترس در جامعه بلكه بدلیل كاهش تعداد یا تناسب فرصت ها)مثال كاهش های ارزش
(. در حقیقت هرگونه  افول مطلق در 68-70: 1388شغلی( دچار زوال شود)گر،های فرصت

 آورد. احتماالً می یك گروه اجتماعی محرومیت نزولی را بوجود موقعیت یا پتانسیل ارزشی
شوند تا مواردی می دهند بیشتر خشمگینمی خود را از دستهای ها هنگامی كه داشتهانسان

 دهند.می كه امید خود را به كسب آنچه هنوز ندارند از دست
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 محرومیت ناشی از بلندپروازی 2-1-2

ندپروازی این است كه در آن افزایش انتظارات ارزشی ویژگی مدل محرومیت ناشی از بل
ها بدون تغییر مالزمی در موقعیت یا پتانسیل ارزشی آنها است. آنهایی كه دچار انسان

كنند كه آنچه را دارند به میزان شوند پیش بینی نمیمی بلندپروازیمحرومیت نسبی ناشی از 
نارضایتی آنها به این دلیل است كه زیادی از دست بدهند و چنین نیز نمی شود؛ خشم و 

 "افزایش"كنند فاقد ابزارهایی برای نیل به توقعات جدید یا تشدید یافته هستند.می احساس
میزان بیشتری از ارزش هایی باشد كه  "تقاضای"انتظارات ارزشی ممكن است حاكی از 

تقاضا برای كاالهای مادی بیشتر یا میزان  پیش از این تا حدودی موجود بوده است مثالً
بیشتری از عدالت و نظم سیاسی و یا تقاضا برای دستیابی به موقعیت نخبگان سیاسی. بسیاری 
از منابع انتظارات ارزشی فزاینده  در مطالعاتی كه درباره محرومیت نسبی و بی ثباتی سیاسی 

وقتی  تظارات برخی از مردم صرفاًصورت گرفته است شناسایی شدند. فرض براین است كه ان
كنند. می شوند یا از آن آگاهی پیدامی كند كه با زندگی بهتر مادی روبرومی افزایش پیدا

در اروپای قرون وسطی و اوایل دوره رنسانس رشد مراكز صنعتی و تجاری امكانات جدیدی 
طور خاص و نیز  جدید، جمعیت اضافی را بههای كرد. شیوهمی را برای روستائیان عرضه

اجتماعی های كسانی كه از زندگی اربابی راضی نبودند را به خود جلب كرد. با گسترش افق
و اقتصادی، سختی، فقر و وابستگی، دیگر سرنوشت گریزناپذیر  یك ملت بنظر نمی 

(.یكی از تاثیرات مشخص این امر محرومیت نسبی به معنای محدود 72-73: 1388رسید)گر،
ارزشی باالتر برخی افراد یا های تعیین انتظارات ارزشی براساس موفقیت آن بود یعنی

های دیگر. بطور خاص ممكن است سطح انتظارات تحت تاثیر بهبود وضع دیگر گروه
 ها و در عین حال ثابت ماندن وضعیت گروه خودی افزایش پیدا كند.گروه
 تهدیدهای امنیت ملی-3

توان گفت هرنوع رخداد یا فرایندی می« ریش فیشردیت»دریك معنای عام و براساس نظر 
كه متوجه بقا و موجودیت ارگانیك فرهنگی، اعتقادی و هویتی )و نیز بقای رژیم سیاسی، 

در واقع  .(88: 1390)كریمی مله، شودمی دولت( باشد، تهدید محسوب حكومت و یا
نظامی تهدیدها  برخالف رویكرد كالسیك كه فقط بر خاستگاه خارجی و ماهیت و صرفاً

تاكید داشت، در برداشت نرم افزاری به عوامل اقتصادی، زیست محیطی، روابط دولت و 
(  304-307: 1381شود. )بوزان، سازی تاكید میپارچه سازی یا ملتملت و نیز توان یك

تهدید نمی توان گفت پدیدهماهیت تهدید، ماهیتی كامالً اجتماعی است و با اطمینان می
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های اجتماعی باشد. بدین لحاظ ماهیت پدیدههای اتصال با پدیدههای فاقد حلقه تواند
ضدامنیتی )تهدیدات( اساساً در پیوند با دیگر عناصر نظام اجتماعی قابل تعریف است. 

چنین در بطن تهدیدات امنیتی، ترس و مخاطره وجود دارد كه اصوالً یك نظام اجتماعی هم
اندازد. به طور خالصه باید گفت ر جهت اصالح به تكاپو میحضور خود، د را به واسطه

( هر روندی نیز 345-363: 1383است. )شریف، « جامعه»مرجع امنیت در مكتب كپنهاگ 
كه تاثیرات نامطلوبی بر الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، كار جمعی، هویت، عادات مذهبی و 

های آید. یكی دیگر از ویژگیگذارد، تهدیدات فرهنگی هویتی یه شمار میملی اثر می
تهدیدهای امنیتی، خصلت خصومت یا عناد آگاهانه و ناآگاهانه در ذهن، عمل یا وضعیت 

 خاص است. 
 حوزه مورد مطالعه قرار داد: 5توان مطابق توضیح رابرت ماندل در می تهدیدات امنیتی را

و نیز برداشت ها دولت مسلحانهتهاجمی و دفاعی های امنیت نظامی: به اثرات متقابل توانایی -
 ها از مقاصد یكدیگر مربوط است.آن

حكومتی و ایدئولوژی هایی های امنیت سیاسی: ناظر بر ثبات سازمانی دولت ها، سیستم -
 بخشد. می ها مشروعیتاست كه به آن

امنیت اجتماعی: به قابلیت حفظ الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی  -
 ایط قابل قبولی از تحول مربوط است.با شر

امنیت زیست محیطی: ناظر است بر حفظ محیط جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری  -
 كه تمام حیات بشری بدان متكی است.

امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع مالیه و بازارهای الزم برای حفظ سطوح قابل قبولی  -
 (77: 1377اندل، از توانایی تولید ملی و رفاه. )م

دارای كانون مهمی در ها این پنج حوزه، جدا از یكدیگر عمل نمی كنند و هریك از آن
بوده و با پیوندهای قوی با یكدیگر متصل ها درون مسئله امنیت و روشی برای تنظیم اولویت

های فوق الذكر همواره از سوی عواملی مورد تهدید واقع هستند. از سوی دیگر، حوزه
 متنوع و گسترش یافته اند. ای وند كه در عصر حاضر به طور قابل مالحظهشمی
 فقر و امنیت ملی-4

تهدید امنیت ملی و فقر تعاریف متعددی دارد. امنیت در سطح ملی به معنای تهدید  واژه
برای تمامیت ارضی، رفاه اقتصادی و استقالل سیاسی كشور است. اگر این سه عامل مهم 
مورد تهدید باشد، بدین معناست كه امنیت ملی كشور نیز مورد تهدید است. عدم رفاه مادی 
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 فساد اقتصادی، بیكاری، فقر، تبعیض، بزهكاری و ... پیامدهای و اقتصادی مردم كه معموال
دهد و هرچه این شكاف بیشتر شوند، شكاف بین دولت و ملت را افزایش میآن شمرده می

شود، دو عامل دیگر یعنی تمامیت سرزمینی و نیز استقالل سیاسی كشور به خطر خواهد افتاد. 
دشمن بیرونی، به علت ضعف دفاع درونی  هرچه شكاف بین دولت و ملت عمیق تر شود،

كه عامل مردمی در آن نقش اساسی دارد، ممكن است تمامیت ارضی كشور را به خطر 
اندازد یا از نارضایتی درونی سوء استفاده كند و با بهره گیری از ترفندهای گوناگون سیاسی 

 ( 30: 1382و تحریك عامل مردمی امنیت داخلی را به خطر افكند. )فرجی راد، 
آن بر سایر  نقش اقتصاد در امنیت ملی، حیاتی است و دلیل آن تاثیرات گسترده

ملی را  ملی است. توسعه نیافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیههای ارزش
اجتماعی را برمی انگیزد و درنتیجه چند دستگی داخلی را های كند و ناآرامیتضعیف می
منان بالقوه تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشضعف داخلی میبخشد. چنین شدت می

امنیت ملی و  ( به همین دلیل مبحث فقر در حوزه368: 1379مون، یا بالفعل شود. )آزر
ماركسیستی به مبحث های تهدیدهای آن دارای اهمیتی باالست و معموال به جز نظریه

همیت و تاثیر فقر اقتصادی در بروز سایر انواع اقتصادی، توجهی نشان نمی دهند. با توجه به ا
فقر در جوامع انسانی مترادف »توان فقر را به این ترتیب تعریف كرد: می فقر و پیامدهای آن،

است با ناتوانی در برآورده كردن نیازهای اساسی زندگی و مصداق آن وضعیت افراد و 
حداقل نیازهای زندگی خود، هم خانوارهایی است كه از توان و امكان كافی برای تامین 

چون غذا، پوشاك، سالمتی و مسكن، برخوردار نیستند. محرومیت از دیگر ضروریات اولیه 
و متعارف زندگی نظیر آموزش، اشتغال، مشاركت اجتماعی و ... نیز از موارد مهم موجد فقر 

اساسی های ( از جمله ضعف40)سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به نقل از مدنی: « است.
تواند امنیت ملی را با تهدید مواجه می اقتصاد هر كشوری وجود فقر و محرومیت است كه

دهد، فقر و بیكاری و می كند. علت بسیاری از حوادث اجتماعی كه در اطراف ما رخ
كند می محرومیت از رفاه اجتماعی است. بیكاری و فقر در حالی امنیت اجتماعی را تهدید

آن ناهنجاری اجتماعی و شدیدتر  عی از قشر جوان ما را در برگرفته كه در سایهوسی كه دامنه
 ( 133: 1390پیوندد. )شهبازی و همكاران، می از آن جرم به وقوع

گیرد، رفاه اقتصادی، زندگی اجتماعی و تامین اجتماعی را در بر می امنیت اجتماعی مسئله
شود. منظور ریزی میگری از تامین امنیت برنامهبه طوری كه تامین اجتماعی به عنوان وجه دی

نیازهای مادی و معنوی  از تامین اجتماعی پدید آوردن زمینه هایی است كه برطرف كننده
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روانی شناخته شده ناامن ساز در جامعه، موضوع احساس فقر های افراد باشد. یكی از پدیده
تواند می احساس فقر ان امنیتی، پدیدهفقر است. به اعتقاد كارشناس و نگرش جامعه به مقوله

 بیش از واقعیت فقر، امنیت روانی را مورد تهدید قرار دهد و این نگرش به خودی خود
در شرایط خاص ها ( این نگرش172: 1389بی ثباتی را فراهم سازد. )ربیعی، های تواند پایهمی

ن ساز كمك خواهد كرد. اجتماعی تولید ناامنی خاص كرده و در پیوستن به جریانی ناام
اول،  نظریه پردازان انقالب معتقدند برای پیدایش انقالب در یك نظام اجتماعی در درجه

اقتصادی وجود داشته باشد، اما مهم تر از آن -این عامل مهم است كه نابرابری اجتماعی
 (65-66: 1379احساس ذهنی اعضای جامعه از نابرابری است. )رفیع پور، 

 سبی در استان کردستانمحرومیت ن-5

گذشته  ، نخست مختصر به بررسی آمار و میزان فقر در طی سه دههدر این بخش از مقاله
پردازیم تا دركی از وضعیت فقر در كشور با براساس پژوهش ها، آمار و منابع موجود می

 بندی تهدیدهای امنیت ملی كشور برمحوریت استان كردستان داشته باشیم. سپس با دسته
مبنای نقش فقر در شكل گیری یا تشدید آن تهدیدها، بر نقش فقر بر تهدیدهای امنیت ملی 

  كنیم.جمهوری اسالمی ایران، با در كانون بحث قرار دادن استان كردستان تاكید می
 وضعیت فقر و محرومیت در استان کردستان 1-5

الوه بر اشاره به برخی برای دست یابی به اطالعات از وضعیت فقر در استان كردستان، ع
نمایندگان استان های های منتشر شده در این حوزه و مصاحبهتوان از پژوهشآمارها می

كردستان كه به بررسی وضعیت فقر در این استان پرداخته اند، استفاده كرد كه به ترتیب 
 ها به دست خواهیم داد.های آن پژوهشگزارشی از یافته

انجام شده كه هدف خود را برآورد حداقل معاش در مناطق های براساس یكی از پژوهش
پژوهش های تعریف كرده اند، یافته 1387-1375زمانی  شهری استان كردستان طی دوره

 1375دهد كه حداقل معاش برای یك خانوار شهری استان كردستان در سال یادشده نشان می
به  1387این رقم در سال  ریال در ماه بوده كه 406744/9ریال یا  4880939معادل 

كه نرخ ای ریال در ماه رسیده است؛ به گونه 3296258ریال یعنی چیزی حدود  39555095
 42/19معادل  1387-1375 رشد متوسط ساالنه خط فقر در مناطق شهری استان طی دوره

كه گروه مسكن،  1379به استثنای سال  1387-1375 چنین در طی دورهدرصد بوده است. هم
ها سهم را به خود اختصاص داده است، همواره گروه خوراكیترین سوخت و روشنایی بیش

سهم از حداقل معاش، ترین سهم در گروه بهداشت و درمان و دارای كمترین دارای بیش
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( وضعیت فقر و نابرابری در استان كردستان 153: 1391بوده است. )جواهری و همكاران، 
های تحوالت قابل توجهی را تجربه كرده است. مطابق داده گذشته تغییر و طی یك دهه

در سال  2995/0به  1384در سال  3684/0مركز آمار ایران، ضریب جینی مناطق شهری از 
گردد به كاهش یافته است. روند مشابهی در مناطق روستایی استان نیز مالحظه می 1392

تنزل یافته است. )محمدی،  2781/0به  3628/0طوری كه ضریب جینی طی مدت یادشده از 
1396 :132) 

ای مرزی و كم تر برخوردار كشور با درآمد سرانههای استان كردستان یكی از استان
و با جمعیتی بالغ بر یك و نیم  1390درصد از متوسط درآمد سرانه كشور در سال  49معادل 

درصد دیگر نیز در  34درصد از جمعیت آن در مناطق شهری و  66میلیون نفر است كه 
های درآمد به هزینه بودجه خانوار در استان داده مناطق روستایی ساكن هستند. بررسی اولیه

به  1387دهد كه شكاف نابرابری میان مناطق شهری و روستایی از سال كردستان نشان می
برابر  21/1حدود  1384تدریج افزایش یافته است. مخارج خانوارهای شهری در سال 

برابر  23/1به حدود  1392وارهای روستایی بوده است. درحالی كه این رقم در سال خان
نزدیك باید شاهد تغییر نامطلوب توزیع جمعیت در استان به شكل ای رسیده است. در آینده

كه سهم مهاجرت به مناطق شهری و كاهش جمعیت در مناطق روستایی بود. با توجه به این
باشد. این درصد می 20ی از تولید ناخالص داخلی استان حدود بخش كشاورز ارزش افزوده

موضوع به تشدید حاشیه نشینی در مناطق شهری و درنهایت تشدید نابرابری در استان منجر 
كه استان كردستان چنین خالی شدن مناطق روستایی از سكنه با مالحظه به اینخواهد شد. هم

 (133: 1396یتی ایجاد خواهد كرد. )محمدی، باشد مشكالت امناز استان مرزی كشور می
خط فقر در مناطق شهری استان  انجام گرفته كه برای ارائههای مطابق یكی از پژوهش

كردستان با سنجش خط فقر مواد غذایی به منظور برآورد خط فقر مطلق غذایی با استفاده از 
غذایی تغذیه مناسب در  ارزش ریالی سبد الگوی انستیتوی تغذیه مناسب نسبت به محاسبه

لق غذایی ماهانه ( خط فقر مط30: 1397انجام شده است: )بهرامی،  92-1389های طی سال
مورد مطالعه، سالیانه  وجود تورم سالیانه دارای روند صعودی بوده و طی دورهسرانه به واسطه 

بد استاندارد درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر هزینه تامین س 9/6به طور متوسط حدود 
كیلو كالری( در سال  2300غذایی مورد نظر انستیتوی تغذیه به منظور تامین كالری الزم )

های مختلف دهد. در میان روشدرصد افزایش نشان می 32حدود  1389نسبت به سال  1392
خط فقر مطلق را دارای روند صعودی ها ارائه شده برای محاسبه خط فقر مطلق كل، این روش
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ریال  3541150ها خط فقر مطلق كل ماهیانه در سطح خانوار از دهند. براساس یافتهمی نشان
درصد رشد  1/18افزایش یافته كه معادل  1392ریال در سال  4181750به  1389در سال 

از « گزارش اقتصادی استان كردستان»( پژوهشی با عنوان 31: 1397داشته است. )بهرامی، 
گزارشی  1395و داریی منتشر شده است  كه با تمركز به سال  سوی وزارت امور اقتصادی

از توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی استان ارائه كرده است. مطابق گزارش 
به طور متوسط هر خانواده شهری در استان كردستان به ترتیب  1395و  1394یادشده: در سال 

های درصدی داشته است؛ دهك 39/3كه رشد میلیون ریال هزینه كرده اند  210و  203مبلغ 
سهم از كل متوسط هزینه خانوار ترین كم 3و  2، 1های ترین سهم و دهكبیش 8و  9، 10

اند. سهم بیست درصد فقیرترین خانوار شهری از كل هزینه سبد خانوارهای شهری را داشته
است كه سهم پایینی درصد بوده  29/5و  81/4نیز به ترتیب برابر  1395و  1394در سال 

برابر دو دهك  5/8برابر دهك اول و دو دهك باال  5/12دهك دوم  1395است؛ در سال 
روستایی در استان  به طور متوسط هر خانواده 1395و  1394پایین هزینه داشته اند. در سال 

درصدی  44/10میلیون ریال هزینه كرده اند كه رشد  160و  145كردستان به ترتیب مبلغ 
، 10های اشته و رشد نسبتاً باالیی در مقایسه با رشد هزینه خانوار شهری بوده است. دهكد
سهم از كل متوسط هزینه خانوار ترین كم 3و  2، 1های ترین سهم و دهكبیش 8و  9

مربوط  1395ناخالص خانوار روستایی در سال  ترین رشد هزینهروستایی را نیز داشته اند. بیش
های دیگر دارد. )وزارت ده است كه اختالف بسیار زیادی با رشد دهكبه دهك دهم بو

دهك اول خانوار روستایی ترین ( سهم بیست درصد فقیر125: 1395امور اقتصادی و دارایی، 
و  38/4به ترتیب برابر  1395و  1394های از كل هزینه سبد خانوارهای روستایی در سال

برابر دهك اول و  5/21ك دهم خانوار روستایی، ده 1395درصد بوده است. در سال  26/4
 برابر دو دهك پایین هزینه نموده اند. 1/11دو دهك آخر 

آن با میانگین كشوری و حتی  اقتصادی استان كردستان و مقایسههای نگاهی به شاخص
كه استان، دو درصد حكایت از اوضاع نابسامان اقتصادی این استان دارد. درحالیای منطقه
جمعیت كشور را دارد، كم تر از یك درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد؛ از 

ها كم تر از نصف میانگین درآمد سرانه كشور است، آمار بیكاری كردستانی درآمد سرانه
درصد است كه پنجمین استان پرجمعیت بیكار كشور است و بیكاری جوانان  3/13استان 

های استانترین ؛ شاخص توسعه انسانی استان نیز جزء توسعه نیافتهدرصد را دارد 25رقم باالی 
درصد( پنجمین  7/12)باالتر از میانگین كشوری  3/13كشور است. استان كردستان با نرخ 
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استان پرجمعیت بیكار در كشور است و یازدهمین استان كشور از نظر نرخ بیكاری است. 
باشد. در بین درصد می 25یم تری دارد و نرخ كل بیكاری جوانان كردستانی وضعیت وخ

درصد روستایی( و  9/27درصد،  2/46درصد )شهری  5/40های استان، مریوان با شهرستان
وضعیت ترین درصد( بحرانی 7/15درصد و روستایی  6/34درصد )شهری  2/31سنندج با 

باشد درصد می 8/14كرده و با مدارك دانشگاهی را دارند. این شاخص برای جوانان تحصیل
كه آمار بسیار ناخوشایندی است. این آمار و ارقام حكایت از وضعیت وخیم و بحرانی 
بیكاری جوانان خاصه در دو شهر سنندج و مریوان را دارد و باید اقدامات اساسی و عاجلی 

چون باال رفتن سن ازدواج، اجتماعی زیادی همهای در این زمینه انجام گیرد تا از آسیب
: 1395جدایی طلبانه و ... جلوگیری شود. )فتاحی و همكاران، های د، تمایل به گروهاعتیا

14-12) 
 نتایج محرومیت نسبی در استان کردستان-6

محرومیت نسبی در استان كردستان بویژه در ابعاد اقتصادی)نابرابری درآمدی، بیكاری، 
ندان كردستانی برجای گذاشته درآمد سرانه پائین و ...( تاثیرات رفتاری و ذهنی را بر شهر

 گیرند:می ترین آنها مورد بررسی قراراست كه در اینجا مهم
 احساس بی عدالتی قومی  1-6

توان می تشدید كننده محرومیت نسبی راهای چالشترین ترین و اساسییكی از مهم
كالن است كه سطح نارضایتی  های معضالت قومی ذكر كرد. این امر بویژه به واسطه سیاست

بخشد.جان بردلی وضعیت قومی در می را افزایش داده و شكاف اقتصادی اجتماعی را تعمیق
كند. استراتژی توسعه مركز محور ایران منتج به شكاف می ایران را اینگونه توصیف

 اجتماعی گسترده میان مركز و حاشیه شده است جایی كه توزیع نابرابر قدرت،-اقتصادی
اجتماعی و موقعیت فرهنگی اجتماعی وجود دارد. همراه با این -منابع اقتصادی
اجتماعی و اقتصادی، ناآرامی میان گروههای بزرگ قومی كشور -فرهنگیهای سرخوردگی

(. این امر ناشی از تاثیرگذاری دو مولفه مهم ,2006:181Bradleyنیز درحال افزایش است)
مذهبی با گروههای قومی -نطقه كه همسویی زبانیاست. از یك طرف حمایت كشورهای م

های نامناسب داخلی هردو در وقوع بیگانگی اقلبتهای ایران دارند و از طرف دیگر سیاست
قومی ایران تاثیرگذارند. شكاف قومی میان مركز و پیرامون و مسائل مربوط به محرومیت 

است. از دید تئوری  خشونت آمیز را در روابط دو طرف باز كردههای بتدریج روش
منجر به ها در توسعه اقتصادی در میان ملتای منطقههای تفاوت»محرومیت نسبی گر، 
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دهد كه فقیرترین می شود. گر نشانمی خشونت سیاسی توسط مناطق كمتر توسعه یافته
 این امر را در ایرانهای نمونه«.  باشندمی و اغتشاش گرترین مناطقترین مناطق، سركش

كردستان شاهد بود. عالوه براین تقاضاهای قومی و سیاسی، این های وان در خشونتتمی
مذهبی نیز محروم هستند و در موارد متعددی مساجد های اقوام از آزادی برگزاری مراسم

 (  ,2013:95Salehدر كشور تخریب شد.)ها سنی
باشد. در می كردستانآماری رسمی نیز تایید كننده این وضعیت در استان های داده

دهد كه اكثریت قریب می نشان 1381ایرانیان در سال های و نگرشها حقیقت بررسی ارزش
به اتفاق اقوام ایرانی بجز استان مذكور اعتقاد دارند كه حكومت برای همه اقوام كشور ارزش 

ست. با درصد ا 70و احترام یكسانی قائل است. میانگین موافقت با این گزاره نزدیك به 
درصد( به نابرابری و بی عدالتی قومیتی  50اینحال استان كردستان در این نظرسنجی )بیش از 

(. 119)ویرایش اول(،1381ملی، طرحهای دفتر اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت)باور داشتند
نزدیك به یك دهه بعد، سایر اقوام نیز به دیدگاههای مردم استان كردستان نزدیك شدند و 

رسد احساس عدالت قومی با كاهش چشمگیری روبرو شده است. بدین ترتیب كه می بنظر
 قائل فرق و تبعیض مختلف قومیتهای بین حكومت»درصد براین باورند كه  35نزدیك به 

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ درصد به نابرابری قومی باور دارند) وزارت 65و بیش از« نمیشود

  (.173: 1394ملی، طرحهای دفتر
یك عنصر تقویت كننده برای تبدیل محرومیت نسبی قومی به خشونت این است كه 

ها  با هدف ایجاد یك حس جمعی انسجام و وحدت دست بزنند. نخبگان اقوام به بسیج گروه
این امر تاكنون در میان اقوام مختلف ایرانی اتفاق نیفتاده است. اما اعتصاب عمومی در 

هرهای مختلف یك استثنا بوده است كه بیش از پیش كردستان و تعطیلی بازار در ش
سنندج، بانه، مریوان و كامیاران كند. در این رابطه شهرهای می این مقاله را اثباتهای فرضیه

در حقیقت .شده بودكه در آنها اعتصاب عمومی  بودنددر استان كردستان،از جمله شهرهایی 
 فاده از خشونت علیه دیگران استفادهدشمنی و نفرت اغلب توسط نخبگان قومی برای است

شود. قادرزاده و محمدزاده نشان داده اند كه میانگین الگوپذیری از نخبگان قومی در می
است. این نسبت وقتی با میزان همبستگی قومی در استان  64.53استان كردستان معادل 

( درصد 8546.قومی)های ( و همچنین  رسانه58.79( و روابط درون قومی)74.34مذكور)
مذكور در میان های شود نگران كننده است. بدین ترتیب درحالیكه شاخصهمی همراه

دهد كه نوع قومی گرایی در میان می نشانها كردهای شیعه به مراتب پائین تر است  داده
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كردهای سنی كردستان، آشكارا خصلتی سیاسی دارد و یكی از مهمترین مطالبات جنبش 
كند. مضافاً اینك با افزایش الگوپذیری از نخبگان می را در كردستان عیانناسیونالیسم قومی 

كه از طریق تفسیر فشارهای ساختاری و تبدیل آن به باورهای تعمیم یافته و پیوند دادن -قومی
، -فرهنگی در سیاسی شدن قومیت سهیم هستندهای اجتماعی موجود، با زمینههای نابرابری

ده است. همچنین با افزایش ارتباطات در مقیاس درون قومی و هویت طلبی قومی تشدید ش
بین قومی بر شدت هویت طلبی قومی در این استان افزوده شده است. این مسئله رویكرد 

كند كه براساس آن، ارتباطات درون قومی و میان قومی می نظری والكر كانر را تصدیق
ارتباطات درون قومی در تقویت انسجام كنند. می هردو نقش مهمی در خلق آگاهی قومی ایفا

اجتماعی درون قومی تاثیر دارند؛ به طوری كه با افزایش ارتباطات بین قومی، امكان مقایسه 
شود. در صورت وجود شكاف در میزان برخورداری می اجتماعی و اقتصادی برای افراد مهیا

شود)قادرزاده و می مناطق، احساس تبعیض، تثویت و به نوعی هویت طلبی قومی برجسته
 (.34-39: 1397محمدزاده،

افتد كه یك گروه می مدعی است كه تنش قومی زمانی اتفاق« گر»در همین این رابطه 
قومی خود را محروم تصور كند و گرفتن امتیازات جمعی از دولت را هدف قرار دهد. از 

كردن آن و در  دید او توالی علی در خشونت سیاسی ابتدا توسعه نارضایتی، سپس سیاسی
 نهایت عملی كردن كنش خشونت آمیز در مقابل بازیگران و اهداف بالقوه

های رسد پائین آمدن انتظارات ارزشی گروهمی (. به نظر,2000:14Sanasarianباشد)می
ناراضی در ایران)از جمله در استان كردستان( به افول توانایی آنها انجامیده و نارضایتی 

اعتراضی همچون خشونت و اعتراضات های آن را به سمت پذیرش روشحاصل به نوبه خود 
جدید كه پیامد تشدید محرومیت های خیابانی سوق داده است. در این میان ظهور ایدئولوژی

عقیدتی های تواند خشونت موجود را افزایش دهد. به عبارت دقیق تر نظاممی باشند،می نسبی
ادند كه در دستیابی به مقاصد)پول، منزلت، مشاركت موجود در جامعه كنونی ایران نشان د

سیاسی، قدرت و ..( ناكارآمد هستند و به همین دلیل جامعه ناراضی مستعد پذیرش عقاید 
 ,Smelserمتفاوتی از جمله خشونت است)های جدیدی است كه توجیه كننده كنش

برای دستیابی به جدید های (.  با اینحال وجود نارضایتی شدید یا ایدئولوژی1963:82
بلكه دلیل این كنش  نبودهكافی مشاهده شد(  1396 )مانند آنچه در اعتراضات دیخشونت 

 كنند. می كالن جستجوهای پرخاشگرانه، این است كه مردم منبع سرخوردگی را در سیاست
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های به معنای  رویكرد و نگرش جدایی طلبی و یا بیگانگی با ارزشها البته این داده
دهد در بررسی می حاكم در میان شهروندان كردستانی نیست. آمارهای رسمی نشان سیاسی
حكومت برای رای و نظر مردم »ایرانیان، در مقابل این گزاره كه های و نگرشها ارزش

استان  30درصد موافقت با این گزاره، در بین  42این استان سنی نشین، با « اهمیت قائل است
یابد كه در مقابل استانهایی فاقد هویت می این  نسبت زمانی اهمیت كشور رتبه ششم را دارد.

(، 40.1(، قم)36(، خراسان رضوی)37درصد(، سمنان) 34قومی مشخص همچون تهران)
: 1394ملی، طرحهای دفتر اسالمی، ارشاد و فرهنگ ) وزارت( قرار داده شود29.8گلستان )

سیاسی و اقتصادی نیز صادق است. میزان در مورد رضایت از اوضاع ها . این داده(329
درصد رضایت كمی از شرایط موجود داشته ان. به  13رضایت از اوضاع سیاسی كمتر از 

 و فرهنگ ) وزارتدرصد یا كامال راضی بودند و یا تاحدودی 85عبارت دیگر بیش از 
میدانی خود . قادرزاده و قادرزاده در تحقیق (145: 1394ملی، طرحهای دفتر اسالمی، ارشاد

تعلق به هویت ملی در میان شهروندان كردستانی باالست اگرچه در میان نشان داده اند كه 
 به نسبت یشتریب خاطر تعلق و افتخار گوناگون مورد بررسی آنها،احساسهای شاخصه

بوده است.  مشهود یفرهنگ و یادب مفاخر ر،ینظ یمل تیهوهای مؤلفه وها شناسه از یبرخ
 به و نسبت دانندمی افتخار كی خود یبرا را بودن یرانیان، ایپاسخگو در هر صورت

 عام یجمعهای تیهو كنند و حتیمی یشتریب تیمسئول احساس خود كشور سرنوشت

است)قادرزاده و  داشته یشتریب رشد سنندج ساكنان انیم در یمل تیهو رینظ
درصد  55.2همچنین عبداهلل در تحقیق خود نشان داده است كه  .(123: 1389قادرزاده،

دانشجویان كردستانی هنگام مقایسه تمدن كشورمان با كشورهای همسایه احساس قوی 
درصد آنها در هنگام  93(. همچنین 57: 1395درباره ایرانی بودن خود داشته اند)عبداهلل،

های ردم ایران داشته اند. بررسی ارزشاحساس نزدیكی بیشتری به م« طرح تهدید علیه كشور»
درصد مردم استان كردستان  60دهد كه بیش از می نیز نشان 94ایرانیان در سال های و نگرش

 افراد از دولت و شود تحمیل كشور برای ناخواسته جنگدرصورتی كه »اعتقاد دارند 

های طرح دفتر اسالمی، ارشاد و فرهنگ )وزارت «بروند جبهه به داوطلبانه كه بخواهد
مردم حاضرند به دفاع از نظام سیاسی بپردازند. بنابراین میزان وفاداری  . (475: 1394ملی،

 مردم از دید شهروندان این استان باالست.
 کاهش مشارکت سیاسی  2-6
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توان در كاهش مشاركت سیاسی مشاهده می به محرومیت نسبی راها از جمله واكنش
شركت كنندگان در انتخابات و اعالم یا اقدام فراگیر و غیرمتعارف  كرد. این كاهش نرخ
می تواند عالمت منفی برای مشروعیت و نفوذ -مانند تحریم انتخابات-مبنی بر عدم مشاركت

بررسی »(. نتایج پژوهش میدانی 197-198: 1387حاكمیت تلقی شود)گروه مطالعاتی امنیت،
كه « 1376-1384ر انتخابات ریاست جمهوری روند مشاركت شهروندان استان كردستان د

دهد می نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه استان كردستان پرسش شد نشان 332از بین 
ضریب مشاركت در استان كردستان به صورت معنی داری از سطح كشور فاصله دارد و به 

هش مشاركت درصد پائین تر از ضریب مشاركت ملی است. طبق این پژو 28طور میانگین 
و حكومت هاست كه رسانه ها، حقوق شهروندی، ها پیوند قومیتهای انتخاباتی یكی از حلقه

اقتصادی از عوامل سیر نزولی های تحوالت سیاسی، تغییر و تحوالت كردستان و مولفه
(. تحوالت 93: 1398گوناگون بوده است)نصری و مرسلی،های مشاركت در انتخابات

های و فروكش كردن دامنه درگیری 70و  60كه در سالهای پایانی دهه  دهدمی تاریخی نشان
پس ساله توسعه مردم كردستان امیدوار به افزایش سهم های نظامی در منطقه و اجرای برنامه

خود در  ساختار قدرت، افزایش سرمایه گذاری اقتصادی دولت  بودند اما با شكست این 
هوری هاشمی رفسنجانی، شهروندان این استان به سال از ریاست جم 4انتظارات و گذشت 

خود نرسیدند. به همین دلیل در دوره دوم، كردستان تنها استانی بود كه به هاشمی های خواسته
گفته و به رقیب او احمد توكلی باالترین رای را داده بود. سهم كردها بویژه « نه»رفسنجانی 

درصد واجدین شرایط  85ه بود و حدود نیز برجست 76استان كردستان در تحوالت خرداد 
خود باعث شد تا در های در این منطقه شركت كردند. ناامیدی مجدد از دستیابی به خواسته

درصد از واجدین شرایط شركت كنند.  45.79انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری تنها 
ده كه سهم بو 67.35در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسالمی نیز مشاركت كشوری 

درصد بوده است. اما در انتخابات دوره هفتم، سهم استان كردستان  70.18استان كردستان 
شود كاهش معناداری در پی ناامیدی مردم می درصد بوده است. همانگونه كه مشاهده 32.6

 مشاركت روند یاجمال یبررس از دستیابی به خواسته خود در استان مذكور رخ داده است.

نشان  كشور ییاجرا ارشد ریانتخاب مد یبرا یجمهور استیر انتخابات در تانكردس مردم
 یجمهور استیر دوره نیانتخابات هفتم در كه است رشد به رو و یشیافزا یروند دهنده

نتایج مذكور  .كرد آغاز را یر نزولیس یشیافزا روند نیا سال چهار از پس یول دیرس اوج به
 است نتوانسته هشتم و هفتم انتخابات از برخاستههای دولت كه است تیواقع نینشانگر ا
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 25.5شاهد كاهش  فوق جدول آمار به با توجه كنند. ارائهها خواسته نیا به یمناسب پاسخ
 مشاركت ینزول ریم. سیباشمی هشتم تا  هفتم انتخابات از استان مردم مشاركت یدرصد

 از كاهش نیا یجمهور استیر دوره انتخابات نینهم نخست مرحله در و افتی استمرار

 (.99-105: 1390غفاری و زرین كاویانی،رسید) 41.67مرز  به نهم تا هفتم انتخابات
 نتیجه گیری

دهد كه برخالف رویكردهای سنتی كه اولویت را به تهدیدهای مطالعات امنیتی نشان می
مورد توجه  دادند در مطالعات جدید پس از جنگ سرد، خاستگاه درونی تهدیدهانظامی می

گیرد. تر قرار گرفته و تهدیدهای نظامی در انتهای لیست تهدیدهای امنیت ملی قرار میبیش
و ذیل آن تورم باال، بیكاری « فقر»براساس موارد بررسی شده، مسائل اقتصادی با محوریت 

های گیری و تشدید بحرانای شرایط بروز، شكلتر شدن شكاف طبقاتی در هر جامعهو بیش
شوند. این ل مییبدهای یادشده به تهدیدهای امنیتی تتماعی را آماده و به تبع آن، بحراناج

های گیرند. براساس پژوهشاجتماعی مورد بررسی قرار می تهدیدهای جدید در حوزه
گذشته با باال  وضعیت فقر در ایران، در چند دهه موجود و مطابق آمار بررسی شده درباره

گذشته آمار فقر به شدت افزایش  رفتن آمار فقر در كشور مواجه هستیم. از این رو در دهه
ما در این پژوهش استان كردستان بود، آمار  مرزی كه مورد مطالعههای یافته است و در استان

كه از  فقر نسبت به سطح كشور در وضع بدتری قرار دارد. برهمین اساس، مطابق دسته بندی
فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی -تهدیدهای امنیت ملی ارائه شد، تهدید اجتماعی

توانند فقر در كشور می اطالعاتی به ترتیب تهدیدهایی هستند كه به واسطه-و نظامی
ای متقابل تهدیدهای امنیت ملی محسوب شوند. ازهمین رو، توسعه و امنیت دارای رابطه

شود و فراهم آمدن امنیت ملی، سو هرجا كه امنیت باشد، توسعه پایدار میباشند. از یك می
باشد؛ از سوی دیگر هرجا كه توسعه باشد، یكی از بسترهای مناسب جهت توسعه ملی می

امنیت وجود دارد. توسعه و حركت به سوی آن، به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه، 
گذاری ه در یك جامعه امنیت نباشد، امكان سرمایهانجامد. زمانی كامنیت ملی در كشور می

وجود نخواهد داشت و كاهش سرمایه گذاری موجب تعمیق عقب ماندگی خواهد شد. 
جغرافیایی كشور های های جغرافیایی و قومی و توسعه نامتوازن بخشوجود بی عدالتی

به ویژه در موجب آسیب همبستگی و وحدت ملی شده و منجر به بروز تحركات واگرایانه 
اقتصاد -مناطق قومی شده است. برخی از مشكالت فرهنگی همراه ساختار اجتماعی منطقه

موجود استان كردستان از تنگناهای موجود در های عقب مانده، و استفاده ناقص از ظرفیت
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پیش روی این استان است. به هر روی مسائل اساسی و اصلی در تهدیدخیز بودن این استان 
نیت ملی، با توجه به مباحث فقر و آمارهای موجود در رابطه با این استان كه نسبت به ام

گر این نكته است كه استان كردستان باالترین آمار فقر تر مورد اشاره قرار گرفت نشانپیش
و بیكاری در كشور را داراست. از سویی دیگر توسعه نیافتگی این استان موجد تهدیدهایی 

های تروریستی و بعضًا گیری یا نفوذ گروهواد مخدر، شرارت، شكلقاچاق م چون پدیدههم
چه متغیر فقر را برای شود. براساس توضیحات ارائه شده چنانهای قومی و مذهبی میتنش

گذاری كنند، با چند شاخص و بهبود آن شاخص یا فراهم ریزی و سیاسترفع آن برنامه
گفت كه سطح فقر كاهش یافته و ضریب  توانها، میتوسط دولتها نمودن حداقلی آن

 .یابدامنیت ملی افزایش می
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