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 چکیده   
مطلب  مهبم کبه  نیه او با توجه ب ردین قرار گمورد غفلت مسئوال دیاقتصاد در جامعه نبا دیو تول یقاومتدر اقتصاد م یقو تیعنوان ظرفبه یریجامعه عشا مقدمه:

تباط و خدمت صادقانه و ار املتع توانندیمسئوالن امر هرچه که م نیمردم و ارتباط با مسئوالن است بنابرا نیب در یخودباور هیروح فیدشمن تضع یهااز نقشه یکی
جامعه  در یقو یو فکر یبع انسانزوم توجه به منابر ل دیکنند. لذا تأک شتریشده ب یگذارنام یو همزبان یوجه به شعار سال که به نام دولت و ملت، همدلرا به مردم با ت
 .میباش یبالندگ ولف شاهد رشد مخت یهادر عرصه گریفکر ْد یهادر اتاق یتیامنو  یدر اقتصاد مقاومت رعشای جامعه نقشکردن  زهیو تئور یداخل داتینسبت به تول

خط  شبردیپدر  ریه عشاند جامعنقش قدرتم یهدف پژوهش بررس رانیکشور ا یدر استقالل و قدرت مل یموضوع اقتصاد مقاومت تیبا توجه به اهم هدف پژوهش:

 باشد.یدر جهان م ایبه اقتصاد پو دنیحهت رس رانیا ریعشا داریچشم انداز توسعه پا کیو راهبرد استراتژ یمش

روش  ت.رت گرفته اسصو یدانیو م  یابر اساس مطالعه اسناد و منابع کتابخانهها هداد آوریو روش جمع یلیو تحل یفیتوص قیروش تحق شناسی تحقیق:روش

 باشد.یم یو استنباط یاستدالل لیتحل

 400سعت حدود با و لیان اردبدر شمال است لیا نیحضور دارند. قشالق ا رانیا یدر شمال غرب ل،یشاهسون در استان اردب لیا ریعشا :قلمروجغرافیایی پژوهش

 .ردیگیم بر هزار هکتار قرار دارد و محدوده دشت مغان را در

-افتهیند لذا ار دارقر رانیا ریم عشااقوا یمرز یاکثر شهرها در داخل نواح  یقر نکهیباشد و ایگرا مجامعه مصرف کی یجامعه شهر نکهینظر به ا ها و بحث:یافته

 یاهسکونتگاه یابر یتیامن و یاقتصاد گاهیپا کیدارد و به  یحوزه شهر تیو امن یدر اقتصاد مقاومت یشاهسون نقش مهم ریآن است که عشا انگریپژوهش ب یها
 شود.یمحسوب م ییو روستا یشهر

هبدف  نیبا ردبشبیپ یلبذا ببرا باشبد.یم یشاهسون در حوزه سکونتگاه شهر ریعشا ژهیبو  ریعشا یآور تیو امن دکندهینقش تول انگریپژوهش ب یکل جینتا :نتایج

 شود. ی، اجتماعیاز از ابعاد اقتصاد ریبه جامعه عشا ژهیشود که توجه ویم شنهادیپ

 

ژه :کلیدوا  .لیشاهسون، اردب مرز، ت،یامن ،یمقاومت اقتصاد ر،یعشا ها
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  مقدمه
 عبارتند آنها ترینت دارند که در زندگی خود دارای مشکالت بسیار و متعددی هستند. عمدهدر سراسر مرزهای کشور ایران مرزنشینانی سکون

 و ارتباطی هایراه کمبود بهداشتی، مراکز آب، کشاورزی، هایزمین کمبود سیاسی، و امنیتی مشکالت سرمایه، و درآمد کمبود فقر، بیکاری،: از
 مراکز، این به روستاییان رویه بی مهاجرت و شهری مناطق افزون روز توسعه به توجه با اندهیاری دیگر از مسائل در این مناطق قابل مشاهدبس

شهری  مراکز به بیشتر رفاه از برخورداری جهت مردم و شده سکنه از خالی مرزی هایاستان قطعاً بیشتر، رفاه و درآمد و شغل به دستیابی جهت
 همکاران، و امانپور) شد خواهد اجتماعی معضالت و خانواده هایهزینه رفتن باال و شهرها رد جمعیت تمرکز موج  مسئله این. آورندروی می
 نیگفت ا توانیکشور، م یداخل تیآنان در نظم و امن یمثبت و منف راتیداخل کشور و تاث یاسیدر ابعاد س رعشای نقش به توجه با(. 1391
هایی عشایر با داشتن ویژگیدارند یبه مرزهای داخل گانهیاز تهاجم کشورهای ب رییگمرزهای کشور و جلو تیدر حفظ امن ینقش مهم نانیزنشمر

ها نماد تحقق اقتصاد مقاومتی هستند. سادگی و بی ریایی و داشتن زندگی به دور از شواریمانند خودکفایی، شجاعت و صبر و استقامت در د
های بارزی برای زندگی در شرایط سخت مشکالت از این قشر تولیدگر نمونه های اجتماعی همراه با تولید نیازهای خود با وجود برخیآسی 

های راهبردی اقتصاد مقاومتی است. فلسفه ساخته است. جامعه عشایری یکی از موثرترین و کارآمدترین قشر جامعه در زمینه تحقق سیاست
گی به واردات گوشت قرمز را دارد و از طرف دیگر هم این جامعه از عشایر با تولید همراه است و این جامعه توان رهایی بخشیدن کشور از وابست

های متفاوتی از جمله طورکلی عشایر نقشکند. بهمصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است که در دو حوزه تولید انبوه و مصرف کم فعالیت می
ها درصد این دام 70هزار رأس دام در استان وجود دارد که  400میلیون و یک .کنداقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی یک جامعه را ایفا می

بخش عظیمی از مناطق و  با توجه به اینکه. رأس دام است 140در اختیار جامعه عشایری بوده و به صورت میانگین هر خانوار عشایری دارای 
چادر یک لذا هر سیاه کنند.برای خوراک دام استفاده میچر عالوه بر برداشت محصول از پس ؛کنندقلمرو عشایر مبادرت به کشت محصوالت می

معنای خاص، اقتصاد و تولید با خانواده و به  نوعی تمام اعضاء خانواده در زندگی عشایری در تکاپوی تولید هستند کارگاه تولیدی است و به
ای و نقش مهمی در اقتصاد منطقه نان،آزایی برای رآمددستی تولید زنان و دختران عشایری عالوه بر ایجاد دصنایععشایری عجین شده است. 

-کنند که این امر می تواند الگویی برای سایر بخشکه بیشتر نیازهایشان را خود تامین میچرا ؛ملی دارد. عشایر به معنای واقعی خودکفا هستند

-عشایری ایران را ورق بزنیم، حکایات بسیاری از فداکاری بدون تردید، تاریخ هر کدام ازایالت و قبایل (.1372د )مشیری،های کشور تبدیل شو

کنیم واین بدان معناست که عشایری بودن نه تنها یک شیوه زیست است، بلکه زندگی سیار هیچگاه آنان های آنها را در راه وطن مشاهده می
نگاه علمی به  ترین ویژگی یک جامعه است.مهم رااز عالیق ملی وتمرکز حواس و ثبات عزم نسبت به مام وطن غافل نساخته است. امنیت از

-جنوب و جنوب شمال شرق، درایران به دلیل پراکندگی عشایر در تمام قلمرو مرزی غرب،شمال وشمال غرب، تامین امنیت بسیار مهم است.

آنها برای تامین امنیت مرزی  استراتژیک توان از شرایط سوق الجیشی وها میشرقی و برخی نواحی مرکزی ایران در پیرامون کویر و بیابان
ریزی و مدیریت مناس  نقش توان با برنامهمی استفاده حیاتی نمودو با توجه به پتانسیل بالقوه که این اقشار زحمت کش و غیور جامعه دارد،

آن  تیبه علت وسعت و اهم در گذشته رینقش عشا(. 1394)درویشی و عالیزاده،  حفاظت از مزهای پهناور ایران را به این مردم سلحشور سپرد
-یاند. برا در دست داشته رانیجامعه ا یاسیس قدرتهای ریسران عشا ادییداشته است و زمان ز ادییز ریتاث رانیا یاسیس-یدر ساختار اجتماع

است. در راس  کردهیمفراهم  گروه نیبه قدرت برای ا یابیرا برای دست نهیزم ران،یا رییی عشادر جامعه یقوم و یمکان یوجود همبستگ شبهه
و  ییجنگجو یهیروح بودن گذشته با دارا خیدر طول تار ریو عشا التیا نیاند. همچنجای داشته ریعشا اغل  سران ران،یا یهای پادشاهسلسله

به  یابیدست الدنب به شهیگروه هر چند هم نی. اآمدندیبه شمار م رانیکشور ا یاسیس یصحنهی دالوری، رشادت و صداقت، گردانندگان اصل
تجاوز  مقابل در شهیحال هم نیاند، اما در عها بودهگروه ریخود بر سا یاجتماع-یاسیس اقتدار لیو تحم یلیا تیموقع میو تحک یاسیقدرت س

 نیبنابرا اند؛س داشتهدر هشت سال دفاع مقد یرا حت ینیآفرنقش نیشتریو ب اندنموده جانانه، دالورانه و فداکارانه دفاع رانیاز مرزهای ا گانگانیب
در زندگی عشایری همه پا به پای هم برای به حرکت (. 1392)سلیمانی،  است تیاهم درخور یاجتماع- یاسیاز نظر س رییی عشاشناخت جامعه

ی زیبایی از هازنان و مردانی که با تالش در دامن طبیعت جلوه کنند.درآوردن چرخ زندگی خود و تامین بخشی از نیازهای جامعه تالش می
-معنای واقعی عینیت میبه خودکفایی ؛ به های خودعشایر با خوداتکایی و تکیه به داشتهدر نتیجه گذارند. نشاط و سرزندگی را به نمایش می

یی بر عهده دستی و مواد غذاهای گوناگون از جمله صنایعای از تولید کشور را در بخشبخش عمدهبا توجه به این که  عشایری جامعه بخشند.
اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور گذاشته  ؛ لذا نقش کلیدی را در پیشبرد اهدافها مربوط به این جامعه استدرصد دست بافته 35که د دار
ها و زمین هستند و نقش مهمی در حفظ آداب، رسوم، آیین ها و مواریث ایراناز جنبه امنیتی جامعه عشایر از حافظان و حامالن ارزش .است
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ها مصرفی و پرتالشی سعی در رفع مشکالت و قطع وابستگیهای دینی و مذهبی در جامعه دارند، این قشر با ایثار و از خودگذشتگی، کمسنت
ادرهای چگیرد و با استقرار در نوار مرزی سیاهدرصد قلمروهای عشایری در حاشیه مرز و مناطق استراتژیک قرار می 65با توجه به این که  . دارند

ریزی انجام داد و اجرا کرد. باشد به شرطی که باید شناخت و ارزیابی نمود و برامهگونه تهدیدی میعنوان دیوار آهنین در برابر هرعشایر هریک به
که نحویشود، بهحضور عشایر در مرز یک پدافند غیرعامل در برابر تهدیدها تلقی می ؛دهدهای مراقبتی را کاهش میحضور عشایر در مرز هزینه

 شود. چادر یک پاسگاه مرزی محسوب میهر سیاه
 عبارت است از: های پژوهشفرضیهبا توجه به مقدمه  

 فاع از امنیت دمثبتی در  ند اثراتتواکه میای در ایران شکل و استقرار یافته است سی و امنیتی عشایر ایران به گونهجغرافیای سیا
 ایفا نماید.غذایی و چه دفاعی های شهری چه از بعد سکونتگاه

 مل کندعشایر ایران نسبت به جوامع شهری توانسته به نقش خود در اقتصاد مقامتی  و تامین امنیت کشور ع. 
 

 روش پژوهش
روش . گرفته است صورت یدانیو م یامطالعه اسناد و منابع کتابخانه بر اساس هاهداد آوریو روش جمع یلیو تحل یفیتوص قیروش تحق

 باشد.یم یو استنباط یاستدالل لیحلت
 

 پژوهش  ییایقلمرو جغراف

 هزار 400 حدود وسعت ردبیل باا استان شمال در ایل این قشالق .دارند حضور ایران غربی شمال اردبیل، در استان در شاهسون ایل عشایر
  .دربرمی گیرد را مغان دشت محدوده و دارد قرار هکتار

  .شده است سبالن واقع کوه هایدامنه و هاکوهپایه در و اردبیل استان مرکزی بخش در هکتار هزار 400 حدود وسعت با آن ییالق
 گاهاتراق 12 و 13اصلی  هایرمسی از هریک .کنندمی تالقی یکدیگر با نیز هاییبخش در که است اصلی کوچ مسیر سه دارای ایل این
 آغاز جنوب سوی به را خود رکتح اردبیل استان شمال از بهار فصل در شاهسون عشایر .دارند طول کیلومتر 200 حدود در شده، کوچ شناسایی

 (. 1401ان، ایر عشایر امور کنند)سازمانمی آید، کوچمی شمار به هاآن ییالقی منطقه که سبالن هایسوی دامنه به و کنندمی
 رچاد زندگی زرخ  دریای شرق ینواح در دور هایگذشته از کهز های غتاریخچه عشایر شاهسون نیز به طوایف و ترکمانان وابسته به ترک

د غزنوی محم برعلیه طغیان و ورشش از پس و عزیمت خراسان به قبل سال 1000 حدود در که کندمی پیدا ارتباط اند داشته شبانکاره و نشینی
 بین ترکی زبان ز همین زماناند و ان به زندگی مشغول شدهای در دشت مغاهای کوه سبالن رهسپار و برخی در اردبیل و عدهبه دشتها و دامنه

از دو ایل بزرگ بنام  اردبیلایر استانجمعیت عش(. 1372نامند )مشیری، می آذری زبان را آن امروزه که یافته رواج آذربایجان ساکنین و اهالی
درصد  3/1ایفه مستقل فوالدلو با درصد و ط 8/3شاطرانلو با  درصد جمعیت و دو طایفه مستقل 5/1درصد وایل قره داغ با 4/93ایل شاهسون با

 ند و در مجموع عشایر استان ازکناوبه زندگی می 1527کانون توسعه و  22بوم، زیست 7قشالق،  572تشکیل شده است. این تعداد عشایر در 
-شاهسون .دهدشکیل میتیت عشایری کشور را درصد جمع 6/5درصد جمعیت استان و در کل  6عشایر شاهسون  طایفه تشکیل شده است. 45

نادر  .راز کنندلباش را احف ترک قزهایی از طوایف ترک ایران هستند که از سوی شاه عباس اول سازماندهی شده اند تا موقعیت طوایگروه  ها
قرن هیجدهم در اثر رقابت داخلی در  در .دشاه افشار برخی از این طوایف را تحت رهبری فردی به نام بدرخان از طایفه ساریخان بیگلو متحد کر

در  .شونده میشهر نامید مشگین وهای اردبیل خانواده بدر خان شاهسون به دو کنفدراسیون تقسیم شد که از آن زمان به بعد به نام شاهسون
اِل بیگی رهبری  خان با لق عقاب بدراز اشد به وسیله یکی های دو گانه که اِل خوانده میاوایل قرن نوزدهم میالدی هر کدام از کنفدراسیون

ن فتحعلی شاه با عقدقرارداد به خصوص در زما .به وقوع پیوستها های زیادی در قلمرو شاهسوندر دوران حکومت قاجار فعالیت .می شد
ی های قشالقرزمیند سهای شمالی مغان ساکن شدند واین امر باعث تهدیها در منطقه تالش و بخشگلستان بین ایران و روس، روس

ی از قسمت بزرگ ر نتیجهدها گردید و بر اساس معاهده ترکمنچای مرزهای ایران از سمت شمال محدود و به شکل هروی در آمد شاهسون
 .(30،: 1401درویشی،)منطقه قشالقی ایل شاهسون از دست رفت
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 موقعیت عشایر شاهسون در استان اردبیلنقشه  .1شکل 

 

 ها و بحثافتهی
 های انسانیسکونتگاهدر ساختار اجتماعی ـ فضایی  عشایر یگاه جا
ت ملّی کشور تواند منبعی برای تهدید امنیمی سازد،اهم میهای توسعۀ کشور را فرکه فرصتحالموضوع تنوع در متن ژئوپلیتیک ایران درعین    
 :شودمی ه حوزه بررسیدر این بخش منابع تهدید از سوی اقوام علیه امنیت ملّی کشور در س باشد.

 

 مرزنشینیـ 
 شیای کشور خواز مرزه در مراقبت دیو شرف است، با عزت که طال  یملت است. ملت کیبلند عزت و شرف  وارهاییی دمرز به منزله

کشور  کی یگرهنو ف یاعی، اجتماقتصاد ،ینظام ،یاسیس مرز و مناطق مرزی در اوضاع تیرابطه وضع نیبه عمل آورد. در هم را اهتمام تینها
است )صنایعی،  بوده برخوردار اییژهو اولویت و خاص تیی زمانها از اهممرزها همواره و در همه تیتوجه به وضع نیبنابرا دارد؛ میمستق ریتاث

 وده شخص نموماعات را مج یاسیس وی قلمرو حقوق ن،یدولت است. سرزم کی نیسرزم انیمرز نشان دهنده پا ،یمرز تیدر امن(. 8: 1384
 زین تلت آن حکومدو اراتینکننده اخت ییحدود قلمرو حکومت، تع نییخطوط ضمن تع نیا هاست.دولت تیو صالح تیحاکم ییحد نها نیّمب

 (.  Pishgahifard, 2009: 49) هست
های راهبردی ترین حوزههمهای مذهبی در متر کرده است.اقوام گوناگون و اقلیتی امنیت ملّی را پیچیده جایگاه جغرافیایی اقوام معادله

از این منظر  ی نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملّی قرار دارد.ی آنها در ورای مرزها و خارج از حوزه اند که عقبههای مرزی اسکان شدهکشور و جداره
یابد و امکان نظارت حاکمیت ترش میسادگی به داخل مرزها گسها با خارج از مرزها، هرگونه بحران بیرونی بهبه لحاظ ارتباط و پیوند این حوزه

با طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان، مرزهای  1کند. از طرفی تحوالت مربوط به به جهانی شدنشدت کاهش پیدا میها بهملّی بر حوزه
 (.1392)درویشی،  در نوردیده است جغرافیای را
 آموزش بهداشت، ،ییی غذاناطق مرزی با منابع اقتصادی منطقه، مادهم تیجمعدر مناطق مرزی عدم تعادل  کهنیاست، ا تیچه حائز اهمآن 
 دارای زیمناطق ن نیالگوی سکونت مردم در ا نیداشته باشد. همچن یتیامن از نظر روند مهاجرت و موضوعات ارییبس یتبعات منف تواندیو... م
از سکنه  یبودن آن نواحیسکونت مردم در مناطق مرزی و خال عدم .باشدیمناطق مرزی م تیخاص خود بر مهاجرت و به تبع آن امن راتیتاث

 نیدر ا یرا به طمع انداخته و احتمال ادعای ارض همجوار و گانهیکشورهای ب کند،یکه مرزداری را تا حدودی با مشکل مواجه م نیبر اعالوه
مرزها عالوه بر  نیدر ا تیکه کمبود جمع کرد اشاره کشور یدر مرزهای شرق تیبه نمونهای از کم بودن جمع توانیم که رابطه وجود دارد

بودن احساس تعلق  فیضع یاز طرف(. 1392)سلیمانی،  همراه آورده استبه رانیرا برای ا یتیامن یمنف امدهاییپ ،یمشکالت اقتصادی و اجتماع
عبور  ایخرابکارانه و  اتیعمل در رادی از آناناف رییکارگتوسط دشمن و شکل به نیمرزنش تیاز جمع استفاده امکان سوء ن،یو سرزم نیبه زم

                                                 
1 . Globalism 
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شود )قالیباف، می موج  را مرزی آوری اخبار و اطالعات از مناطققاچاق سالح و مهمات و جمع نیهمچن های گوناگون وخرابکارانه در پوشش
و  یدر ابعاد مختلف داخل دیتوان یم یتیمنا مسائل نی. ازندیرا رقم م یمرزها اساس توسعه هر کشور تیو امن یتیامروزه مسائل امن (.1389
. در کندیمی را باز یدیکشور نقش کل یارض تیحفظ تمام یهر کشور است که در راستا یاسیسی ابعاد مرزها نیاز ا یکیشود.  یبررس یخارج
 یاجتماع تی. جهت باال بردن امنداشته و دارد یلیبدیب نقش امیاال میاز قد ریعشا یگریدر کنار مباحث نظام  یمناطق مرز تیامن یبرقرار
 (.108: 1394فضلی و همکاران، )رحمانی برخوردار باشد یکامل تیمرزها از امن یستیبا
 

 بیگانگان مداخلهـ 
یت ملّی کشور ی تهدید امنشود به منبعی برای تنوع و تکثر قومی و مذهبی کشور زمانی که با اهداف استعماری بیگانگان همراه میمسئله

 در شود.نجام میهای قومی و مذهبی به سادگی اگردد. ورود عوامل بیگانه به ساخت سیاسی کشور با ابزار ناهمگونی اقوام و اقلیتل میتبدی
ی شیخ ائلهقتان، های قومی نظیر بحران آذربایجان، کردسی بیگانگان را در آشوبانگیزانههایی ازردپای حضور فتنهتاریخ معاصر ایران نمونه

 (.1392 ،همان منبع) توان مشاهده نمودل و... به خوبی میخزع
 

 مفهوم اقتصاد مقاومتی ـ 
 و یماسال یهازشفرهنگ و ار است که بر اساس یاقتصاد یهاستهیو با هاتیواقع اولو و در هااستیاز س یامجموعه یاقتصاد مقاومت
استقامت و  یر فرهنگ اسالمب دیضرورت تأک (.35: 1394زاده، تهرانی یامیر) شده است فیتعر یخیو اقتضائات تار یبوم طیمتناس  با شرا

ام مقدس و نظ نقالبا مدافعان یبرا یژهوعموم مردم به یبرا یمقاومتمتناس  با اقتصاد یزندگ وهیو ش فرهنگ مشاخص از یالگو کی یطراح
خص شود که مش دید، باهستن یتاقتصاد مقاوم دهیت و صدق ابه صح لقائ که ییبه کمک آنها ن،یمبرهن است؛ بنابرا ران،یا یاسالم یجمهور
 سپر سبک اداره امور و سرا د دولت دیتدا باکاربرد داشته باشد. اب تواندیانقالب م اتیو مقتض ازهایدر رابطه با ن یاجتماع بدنهی برا ییچه الگو

 انقالب اتیاس  با مقتضمتنا یگفرهنگ و سبک زند لهیوس نیدکرد تا ب یو همراه قیتشو متناس  با انقالب یمردم را به فرهنگ و سبک زندگ
 (.174: 1394موالیی، کنیم )حشمتی ترپر رنگ در جامعه را
 

 در شهر و عدم آن در جامعه عشایر سوداگری و فسادـ 

نظور از سوداگری اد است. مسری و فگام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگ
عدم .گرداندبرخی افراد می هایی را نصی مندیهای بازار سوء استفاده نموده و بهرههای غیر مولدی است که از تالطمات و نوسانفعالیت
لی و سوداگری، بر دال های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنیهای اطالعاتی رانتتقارن

یابد. چنین اقتصادی در های شدید سوق میهای قیمتی و نوسانبخش مولد بیشترین آسی  را دیده و ساز کار اقتصاد به سمت بروز حباب
اعمال ز اتری است. طیفی م روشنفساد نیز مفهو.شودمواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متالشی می

قابله با سوداگری، بستن مدر خصوص .خالف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختالس گرفته تا قاچاق قابل فرض است
بایستی محور  های اطالعاتیانتمسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت ر

)محبی و  اشدبهای فساد گریز لر گیرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و رواتوجه قرا
واردات  های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق وهای اجرایی مناس  ذیل این اصل عبارتند از: سیاستبرخی از سیاست(. 1391اکبرزاده، 

 ... ندهی فضای اطالعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی وغیرقانونی، ساما

 

 و عدم آن در شهر ریدر جامعه عشاها سازی اقتصاد مقاومت اقتصادی در برابر تحریممردمیـ 

سازی بایست توانمنددر گام اول میهای مردمی باشند. گردد که محوریت آن تودهالعاده میاقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق
کس نباید به سب  هیچ .شود فراهم اقتصادی مولد هایفعالیت در افراد همه ثرۆآحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور م

های جمعی میان فعالیت ایجاد نظم محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی
سازی، تواند به اشکال گوناگون شبکهوحدت و همکاری میان فعالین می.مدنظر قرار گیرد اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه
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گونه سوء ست گیرند، امکان هراگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بد .سازی، زنجیره تأمین و ... در دستور کار قرار گیردخوشه
های اقتصادی به استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. از سوی دیگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت

سازی اقتصادی های مردمها، آرمانهای جمعی میان فعالیتوسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فساد ناگزیر خواهد بود. لیکن با محوریت نظم
بینی اقتصاد کشوری که دارای جهان(. 1393،ستمی)ر یابدها و فشارها ارتقا میمحقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم

 .های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بودبینی با منافع ابرقدرتخاصی است و این جهان
 

 ریدر شهر و عدم آن در جامعه عشا نفتوابستگی به درآمد ـ 
 بال دارد را شناسباییای مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه

ر نمود تا میزان وابستگی کشبور کباهش ها را متنوع و متکثتوان این حوزهتر میدر موارد کم اهمیت.گیری نمایندنموده و در خصوص آن تصمیم
شبور، منبابع درآمبدی کشبور، کلیه مسیرهای تعاملی با خبارج از ک.یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرار گیرد

رآمبدهای دز: جبایگزینی هایی که در این خصوص قابل طرح هسبتند عبارتنبد اشرکای تجاری و ... مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست
وچکتر )ماننبد ندین شریک کبجاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و ... متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چ

 (.1391)محبی و اکبرزاده،  تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر
 

 و عدم آن در شهر ریدر جامعه عشابندی شرکای تجاری اولویتـ 

های اقتصادی مدنظر قرار مندیهای ایدئولوژیک عالوه بر بهرهها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویتدر طراحی اولویت
الیت های فعدوم زمینه توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دستهگیرد. در این خصوص می

در .فت نمایدها کشور پیشردار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینهاولویت
داده  بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیحهای مربوط به شرکای تجاری میخصوص اولویت

گر کشورهای از سوی دی ارند ودویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر شوند. از س
های همسایه و مجاور به در واقع بلوکی از کشور .شان به هم گره خورده استهای مشترک، امنیتمنطقه به سب  مواجهه با تهدیدات و فرصت

طقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای شایان توجه است که من .اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت لحاظ جغرافیایی، با حجم
است و به  ود جای دادهخای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با جمهوری اسالمی را در میانه و قفقاز به گونه

دار، ترجیحات های اولویتعنی صنایع و رشته فعالیتیدر خصوص دسته دوم . ای داردالعادههای فوقلحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت
غذا و  .(1391، رزادهو اکب محبید )ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرنبایستی به گونه

ننده عمده مبدل شده هایی چنان پیشرفت کند که به صادر کاند. اگرکشور در چنین زمینهان حائز اهمیتدارو دو زمینه مهمی هستند که در این می
اهش ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کهای فنی و صنعتی بسیاری در این زمینهو به پیشرفت

ازوکارها و اجزا کشوری مثل باید همه س.رندیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیحوزه انرژی و صنایع نظامی نیز در زمینه د.یابدمی
زمینه (. 1392یشی، )درو سازند ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموارایران به گونه

وزه نیز به سب  شود صنایع فرهنگی است. در این حهاد میذا، دارو، انرژی و تسلیحات پیشنهای فعالیت در کنار غپنجمی که به لحاظ اولویت
جهان صادر  سالمی را بهاتوان با تحرک و پویایی مناس  مبانی فرهنگی و تربیتی واالی رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقالب اسالمی می

 .ادنمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار د
 

   و عدم آن در شهر ریدر جامعه عشا ترجیح تولید بر واردات و خرید کاالی داخلیـ 

ای مخصوص به در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار ویژه
عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم  عالوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم .خود را به انجام برسانند

فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کاالی داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی 
کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و ... نیز بایستی محور نفی تکاثر در عین تبلیغ (. 1391، و اکبرزاده محبی) روبروست
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توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرار گرفته و فعالیت مفید 
 ت.مجاهدت در راه خدا را خواهد داش اقتصادی امر

 

 گیرینتیجه
ه با کولد هستند موعه مر مورد مشارکت عشایر در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ملی کامال روشن است که مجموعه قشر عشایر یک مجد

شالق با تولید قر ییالق و قع در مسیگیرند و با عنوان قشر کم توشود، کمترین مخارج را از نظام میها که بر نظام تحمیل میکمترین هزینه
بل مقایسه نیست گیرند قایملت خدمت هایی که از دودارند که در مقایسه با سایر مجموعهر جهت تولید برای کشور گام بر میگوشت و لبنیات د

که در طوریهد، بخواهند بو وام بوده های امنیتی هم پشتیبان نظکشی هستند که نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در حوزهو قشر پرتالش و زحمت
نظام جمهوری  شتیبانی ازپمله در عشایر از ج عشایر حضور دارند مانع بزرگی برای نفوذ و تردد دشمنان در داخل کشور هستند.نقطه مرزی که 
ل روز کامال بت به مسائگاهی نسآهایی که در تاریخ گذشته انقالب اسالمی داشتند، بحمداله از لحاظ ذکاوت و هوشیاری و اسالمی و حمایت

نوان عنقالبند. واقعا بهاایر ذخائر دند: عشاند که حضرت امام خمینی)رضوانه اهلل تعالی علیه( به درستی که فرموتیبان والیتهماهنگ با نظام و پش
حضرت امام که  ز به تعبیرتهی بایک منبع فانی نشدنی و تمام نشدنی که در تمام عرصه ها پشتیبان نظام بودند و هستند و خواهند بود. من

به همه اقشار  ود را نسبتدین خ وز بسیج و این قشر از بسیج غافل بشوند که گرفتار قهر و غض  الهی و عذاب دوزخ بشوند مسئولین نباید ا
 ،اردبیل(1394)سازمان عشایر ایران، بسیج علی الخصوص قشر عشایر ادا بکنند

. قرار دارند بعدی اهمیت هایجهنایع دستی در درشغل اصلی و درآمد عمده عشایر در استان اردبیل دامداری است و زراعت ، باغداری ، ص
وع عمودی نیل کوچ از ن اردبکوچ یکی از ضروریات الزم زندگی عشایر است که به دو صورت شامل کوچ عمودی و کوچ افقی است که در استا

ا می کیلومتر ادامه پید 400به بیش از  ن کوچمتری ادامه داشته و طول ای 4500مترازسطح دریا( شروع و تا ارتفاع  5)بوده و از کمترین ارتفاع 
روز  20الی  15ید شروع و به مدت عروز بعد  45. کوچ بهاره معموال براساس عرف و عادت محلی از شامل کوچ بهاره و کوچ پاییز است که. کند

لبته ذکر این نکته ضروری است که کشد امیروز طول  45الی  40کشد و کوچ پاییز که از اواسط یا اواخر شهریور ماه شروع و به مدت طول می
د مدت کوچ را اندکی مر می تواناه این کزمان شروع کوچ بهاره و پاییزه و مدت اطراق در مراتع می یابند تابع شرایط اقلیمی و آب و هوایی است 

 (.1394)اداره کل عشایر استان اردبیل ، تغییر دهد
گوسفند  هترین نژادبوده و ر شاهسون اردبیل دومین و به قولی سومین ایل بزرگ کشور بشواهد تاریخی گویای این مطل  است که عشای
 ، عشایرر جمعیت دامست و از نظی داده ا، را در دل خود جا، حائز اهمیت است، پشم، شیرموجود در کشور به نام نژاد مغانی را که از نظر گوشت

هزار  670ام در ین تعداد دارار دارد که قز نظر متوسط تعداد دام هر خانوار در رتبه سوم کشوری میلیون واحد دامی داشته که ا 3/2استان بیش از 
رصد دام استان و د 40اضر با داشتن حعشایر استان در حال . شود به تعلیف مشغول هستنددرصد مراتع استان را شامل می 2/58هکتار مراتع که 

کنندگان عمده محصوالت ز تولیداتن پشم یکی  1600گوشت ، هزارتن  10، هزارتن شیر 80تولید درصد دام عشایری کشور سالیانه با 10حدود 
رزش انمایند که ای همجوار را تامین میهدرصد مواد پروتئینی مورد نیاز استان اردبیل و استان 30الی  25پروتئنی کشور و منطقه هستند و حدود 

صنایع دستی ایل  .باشدیال میمیلیون ر 60رآورد شده است که سهم هر خانوار عشایری حدود میلیارد در سال ب 990تقریبی تولیدات آنها 
بسیاری از آثار  اوی و معرفواند حتشاهسون از چنان غنای فرهنگی و تمدن در ابعاد مختلف آن برخورداراست که هر قطعه از آن به تنهایی می 

یع دستی رایج در همترین صنامند . از ز مواد اولیه عمدتا وابسته به دامهای عشایر می باشصنایع دستی عشایر شاهسون ا. تمدن آن منطقه باشد
، پاپوش ،، گیوهزیلو ،، جورابه، توبرالهک، گردن، شال، دستکش، قالیچه، قالی، خورجین، جوال، فرش، گلیموان به ورنی، جاجیمتمناطق عشایر می

 ،اردبیل(1394زمان عشایر ایران، )سا ، اشاره نمودنمد و غیره
کند که برای دفاع از آب و خاک و ساکنان آن در این اجتماعات نیروی این اصل مسلم را ثابت می شاهسونتاریخ نظامی ایالت و عشایر 

توان با اتخاذ ود دارد که میخوبی وج توان اقتصادی و فیزیکی مناس  و های رزمیو دارای آلودگی ناپذیرانسانی مصمم، با اراده، شجاع، خستگی
های فاقد تدابیر خوب برای مقابله با تهدیدات نظامی خارجی و داخلی از آن سود جست و البته تضاد و تعارض این نیروها با حاکمیت

 وجود داردای های مذهبی و ملی نیز حاکی از وجود تعصبات مذهبی آنان است که برای اثبات این مدعی قرائن و شواهد عدیدهمشروعیت
گر بار آورده است؛ لذا فرد مبارزة دائمی با مخاطرات طبیعی و حیوانی )وحوش( و انسانی )مهاجمان( آنان را جنگجو و ستیزه(. 1392)درویشی، 

به مبارزه های قدیم جنگی تنها نیاز به حضور در جبهه داشت و به تعبیر دیگر، پوشیدن لباس نظامی و شنیدن طبل جنگ او را عشایری در عرصه
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گفتگوی اوامر فرماندهان خودی و حفظ نظام سلسله مراتبی ایلی )کدخدا، کالنتر، خان( که به پذیری ایالتی و اصغای بیکرد. انضباطتشویق می
آنان  های نظامیهای دیگر استعداد و قابلیتجلوه که صورتی در همه ادوار حیات عشایری وجود داشته و موج  وحدت و یکپارگی آنان بوده

 (.1377)امیراحمدی،  است
اقتدار  امیت ارضی،ست که تماهای مختلف جامعه مندی الیهامنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایت

 سازد.راهم میر فیان کشوکودیت و های خارجی برای موجملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرت
ییر کند؛ ود و یا تغشی محدود های امنیت ملهای موجود کشور و شرایط زمانی ممکن است اهداف و برنامهگرچه بسته به توانایی و ظرفیت

های قالی برنامهتار انای، آثمنطقه -یاسیهای ساقتصادی، بحرانهای تحریم های بین المللی،زا )جنگچنانکه امنیت ملی در برابر متغیرهای برون
های قومی، رگیریها، درشوشانقالبات و  ها، حوادث و بالیای طبیعی،زا )شیوع بیماریمتغیرهای درون ای و...( وای و فرامنطقهاقتصادی منطقه

روشن است  امالًکلی قتصاد ماقاومتی و کند. در مورد مشارکت عشایر در اقتصاد مو...( اهداف متفاوتی را دنبال میهای داخلی، اقتصادی بحران
گیرند و با یاز نظام م خارج رامشود، کمترین ها که بر نظام تحمیل میکه مجموعه قشر عشایر یک مجموعه مولد هستند که با کمترین هزینه

مجموعه  سه با سایرید که در مقادارنیعنوان قشر کم توقع در مسیر ییالق و قشالق با تولید گوشت و لبنیات در جهت تولید برای کشور گام بر م
های وزهحی بلکه در اقتصاد گیرند قابل مقایسه نیست و قشر پرتالش و زحمتکشی هستند که نه تنها در حوزههایی که از دولت خدمت می

ان در داخل دشمن فوذ و ترددنگی برای که در نقطه مرزی که عشایر حضور دارند مانع بزرطوریهامنیتی هم پشتیبان نظام بوده و خواهند بود، ب
حاظ لبحمداله از  می داشتند،الب اسالهایی که در تاریخ گذشته انقعشایر از جمله در پشتیبانی از نظام جمهوری اسالمی و حمایت کشور هستند.

الی علیه( هلل تعا)رضوانه  یم خمینذکاوت و هوشیاری و آگاهی نسبت به مسائل روز کامال هماهنگ با نظام و پشتیبان والیت اند که حضرت اما
یبان نظام بودند و ها پشترصهعر تمام عنوان یک منبع فانی نشدنی و تمام نشدنی که دبه درستی که فرمودند: عشایر ذخائر انقالبند. واقعا به

 و غض  الهی و ار قهرند که گرفتفل بشوهستند و خواهند بود. منتهی باز به تعبیر حضرت امام که مسئولین نباید از بسیج و این قشر از بسیج غا
ه متغیر و شاخص س تکیه بر ارد باضرورت دلذا  عذاب دوزخ بشوند و دین خود را نسبت به همه اقشار بسیج علی الخصوص قشر عشایر ادا بکنند.

منیت را در تی اتحد به راحمام عشایر مرکز کشور با حاشیه پیرامون با اقومذه  و قومیت روابط میان  یعنی زبان، ،وحدت ایرانی اسالمی اساسی
حاشیه تأثیر  وبخش مرکزی  گرایی و واگرایی و روابط متقابل. زیرا این سه متغیر نیرومند بر الگوی هممرزهای ایران اسالمی تامین کنیم

 آورد.فراهم می های پیرامونی را گروهو اقتصادی  های عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیگذارد و زیرساخت گرایشمی
 

 منابع
 اجتماعی و اقتصادی ساختار بر مرزی ایهبازارچه اثرات تحلیل و بررسی(، 1391ور، سعید؛ نادری، کاوه، ایصافی، ایوب و منصوری میانرود، فریبرز )امانپ

 دان. ها، فروردین، زاهها و  رهیافت، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش(جوانرود شهر موردی؛نمونه) شهرها
 .23شماره  ،12های اقتصادی ایران،سال پژوهشی جستار-یدو فصلنامه علم ،یاقتصاد مقاومت یستمیس یمبان (،1394)محمدرضا  دی، سزادهیتهرانیریام

فصلنامه مطالعات  (،های قومی دسته جمعی در ایرانهای قومی رژیم پهلوی در پیدایش جنبشقومیت و امنیت )تأثیر سیاست ،(1377) هوشنگ، امیراحمدی
 .تابستان شماره دومپیش راهبردی،

 .71، شماره 22ل فصالنامه روند، سا ،یدر اقتصاد مقاومت یهنجار یهاشهیر (،1394) نیحس ،والییمیحشمت

 بیلستان ارد،اداره کل امور عشایر اشاهسون لیا ریعشا یسامانده یزیرمطالعه و برنامه(، طرح پژوهشی 1401درویشی، یوسف، )
هشتمین ، نقش جغرافیای سیاسی، نظامی و ژئوپلتیکی اقوام و عشایر ایران در تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران(، 1394درویشی، یوسف و عالیزاده، موسی )

 ، سنندج.کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
 اقوام و عشایر ایران؛انتشارات محقق اردبیلی. (، جغرافیای سیاسی امنیتی1392،یوسف )درویشی
  تبیین نقش ایالت و عشایر در امنیت مناطق مرزی با استفاده از تکنیک (،1394فضلی، عبدالرضا؛ سعیدی راد، مجید، نبیونی، سعید و جاللی، مهسا )رحمانی

SWOT  110-78شماره هشتم، دوره دوم، صص ،مالیفصلنامه دانش انتظامی خراسان ش، مورد مطالعه: مناطق مرزی شمال شرق کشور. 
فرهنگ ایرانی  وصاد، مدیریت فرانس ملی اقت، بررسی رابطه فرهنگ، هنر و اقتصاد عشایر و تاثیر آنها بر اقتصاد مقاومتی، اولین کن(1393 ) ستمی، روناکر

 لاردبی و ارشاد اسالمی استان اسالمی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ
 ،اردبیل.1394سازمان عشایر ایران،
 .79-57، دوره چهارم، صص 15، شماره فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان، نقش عشایر در نظم و امنیت مرزها(، 1392سیلمانی، اعظم )

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/827329/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/827329/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.civilica.com/Paper-GEOPOLITICS08-GEOPOLITICS08_062=نقش-جغرافیای-سیاسی،-نظامی-و-ژئوپلتیکی-اقوام-و-عشایر-ایران-در-تامین-امنیت-مرزهای.html
https://www.civilica.com/Paper-GEOPOLITICS08-GEOPOLITICS08_062=نقش-جغرافیای-سیاسی،-نظامی-و-ژئوپلتیکی-اقوام-و-عشایر-ایران-در-تامین-امنیت-مرزهای.html
https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS08-0-10-Title-ASC-AI=هشتمین-کنگره-انجمن-ژئوپلیتیک-ایران-همدلی-اقوام-ایرانی-انسجام-و-اقتدار-ملی.html
https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS08-0-10-Title-ASC-AI=هشتمین-کنگره-انجمن-ژئوپلیتیک-ایران-همدلی-اقوام-ایرانی-انسجام-و-اقتدار-ملی.html
https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS08-0-10-Title-ASC-AI=هشتمین-کنگره-انجمن-ژئوپلیتیک-ایران-همدلی-اقوام-ایرانی-انسجام-و-اقتدار-ملی.html
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 آگاه.،شناخت ایالت و عشایر ایران ،(1369شهبازی عبداهلل )
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ABSTRACT 
Introduction The nomadic community as a strong capacity in the resistance economy and economic 

production in the society should not be neglected by the authorities, and considering this important fact 

that one of the enemy's plans is to weaken the spirit of self-confidence among the people and the 

relationship with the authorities, so the authorities should interact as much as they can. And increase 

communication and honest service to the people according to the slogan of the year, which is named 

after the government and the nation, empathy and common language. Therefore, emphasizing the need 

to pay attention to strong human and intellectual resources in the society compared to domestic 

productions and to theorize the role of nomadic society in the resistance and security economy in other 

think tanks to witness growth and development in different fields. 

Purpose of the research: The aim of the research is to investigate the powerful role of the nomadic 

community in advancing the policy and strategic strategy of the sustainable development vision of the 

Iranian nomads to reach a dynamic economy in the world. 

Methodology Descriptive and analytical research method and data collection method is based on the 

study of library and field documents and sources. The method of analysis is argumentative and 

inferential. 

Geographical area of research Nomads of the Shahson tribe are present in Ardabil province, in the 

northwest of Iran. Qeshlaq of this tribe is located in the north of Ardabil province with an area of about 

400 thousand hectares and includes the Mughan Plain. 

Results and discussion Considering that the urban society is a consumer-oriented society and that 

most of the cities are located in the border areas of Iran's nomadic tribes, the findings of the research 

indicate that the Shahson nomads play an important role in the resistance economy and security of the 

urban area and are an economic base. and security for urban and rural settlements. 

Conclusion The general results of the research show the productive and security role of the nomads, 

especially the Shahson nomads, in the area of urban settlements. Therefore, to advance this goal, it is 

suggested to pay special attention to the nomadic community from economic and social aspects. 
 

 

KEYWORDS: Nomads, resistance economy, security, border, Shahson, Ardabil. 
 
 

 

                                                 
*   Corresponding Author:                                                                                        phddarvishi@pnu.ac.ir 

http://www.jsap.ir/


 1400، 1،  شماره ... اول دوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                                                                         2

 

 


