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Given the ultimate goal is to improve life and ensure a fair distribution of resourc-
es, the imbalance of development among the regions causes gaps and exacerba-
tions of regional and spatial inequality and an obstacle to national development. 
Balanced development can consolidate convergence in a multi-ethnic society. 
This paper seeks to explain the relationship between national development 
and convergence in the geographic domain of Iran based on the country’s so-
cio-economic development plans over the past few years. A descriptive-analytic 
research was carried out using a linear topsy method  to analyze 14 variables in 
geographic, infrastructural, economic and social dimensions. The findings indi-
cate that the development gap in Iran has increased over the past decade. The 
results showed a direct relationship between development and cultural differenc-
es in Iran. Developmental attitudes are more under the influence of political-se-
curity conditions than planning. Thus, what consolidates national convergence 
is a systemic approach to development and use of environmental capabilities in 
national economic growth and participation of ethnic communities.
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هدف توسعه، بهبود زندگی و توزیع عادالنه منابع است. توازن نداشتن توسعه در میان مناطق موجب شکاف و 
تشدید نابرابری منطقه ای و فضایی و مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب می شود. با اعتقاد به اینکه توسعه 
متوازن می تواند همگرایی را در جامعه چند قومیتی تحکیم بخشد، این مقاله به تبیین رابطه توسعه یافتگی و 
همگرایی ملی در فضای جغرافیایی ایران بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چند سال 
اخیر می پردازد. این تحقیق توصیفی تحلیلی است و با استفاده روش تاپسیس خطی بررسی شده است که 
14متغیر در ابعاد جغرافیایی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. یافته ها نشان داد شکاف توسعه در ایران 
در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. نتایج نشان داد ارتباط مستقیمی بین توسعه یافتگی با تفاوت 
فرهنگی در ایران وجود دارد. نگرش های توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با برنامه ریزی داشته باشند، متأثر 
از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه همگرایی ملی را تحکیم می بخشد رویکرد سیستمی به توسعه 

است. استفاده از توان های محیطی با اعتالی اقتصاد ملی و مشارکت اقوام میسر می شود. 
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مقدمه

 در جهان امروز، بحران های جوامع بشری در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی 
ریشه دارد (رفیع پور، 1998). رشد سریع و نامتقارن و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار 
و محرومیت مناطق پیرامونی، شکاف منطقه ای را در سطح کالن موجب شده اند. وجود نابرابری ها سبب شده 
است شکاف توسعه بین نواحی توسعه یافته و مناطق محروم روبه روز بیشتر شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی 
مفهوم خود را از دست بدهد. همچنین محرومیت نواحی محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی امکانات بیشتری را 
در خود متمرکز کنند. این امر نه تنها باعث رشد و توسعه کشور نشده، بلکه روند کلی توسعه را نیز ناعادالنه تر و 

آهسته تر کرده است (زیاری، سعیدی رضوانی و بقال صالح پور، 2010). 

توسعه نامتوازن مناطق، موجب گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت، افزایش آسیب های اجتماعی در این مناطق 
شده و گاه آن ها را با ناامنی هایی روبه رو است. نابرابری های توسعه نه تنها مشکالتی برای مناطق توسعه نیافته به  
وجود آورده، بلکه اثرات توسعه نیافتگی استان های برخوردار را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است که این می تواند 
اقتصاد ملی را به چالش بکشاند (مؤمنی و قهاری، 2013)؛ بنابراین امنیت و توسعه مفاهیمی به هم پیوسته و 
الزم و ملزوم یکدیگرند؛ به طوری که دستیابی به توسعه بدون برخورداری از امنیت ناممکن است و توسعه نیز 
در برخورداری امنیت نقش بسزایی دارد و این پیوستگی در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و جهانی 
مصداق پیدا می کند. خوشبختانه امروزه اینکه بهترین راهبرد امنیتی، راهبرد تضمین کننده توسعه است به یک 

باور عمومی تبدیل شده است (تاجبخش، 2008).

اگرچه پیوند دو مفهوم توسعه و امنیت در همه مناطق قابل بررسی است، اهمیت این پیوند در مناطق 
مرزی بیشتر و مستحکم تر است، چراکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت حاشیه ای بیشتر آسیب پذیرند. جونز 
و وایلد1(1994) مناطق مرزی را مناطق حاشیه ای و توسعه نیافته می دانند. این حاشیه ای بودن گرچه می تواند 
معلول شرایط جغرافیایی مناطق مرزی باشد، اما خوِد پدیده مرزی بودن، بسیاری از امکانات و قابلیت های آن 
منطقه را مضمحل می کند. آنان معتقدند با برقراری مرز بین دو کشور، فضاهایی که به یکدیگرمتصل هستند و 
تداوم فضایی را تأمین می کنند، از یکدیگر می گسلند و حاشیه ای می شوند. این حاشیه ای بودن علت عقب ماندگی 
این نواحی است؛ بنابراین، توجه به مناطق مرزی و توسعه این مناطق، اولویت و اهمیت بیشتری پیدا می کند 
و بی توجهی به این مناطق و توسعه آن ها، حاکم شدن سیستم مرکز پیرامون را در پی خواهد داشت. از جمله 
پیامدهای این موضوع می توان به پیدایش حفره های امنیتی، تشدید روند مهاجرت مرزنشینان، تخلیه مناطق 

مرزی و سکونتگاه های مرزی اشاره کرد (رضا زاده، شاطری و راستی، 2014).

 موقعیت جغرافیایی ایران در ارتباط با اقوام معادله امنیت ملی را پیچیده کرده است. اقوام مختلف و اقلیت های 
قومی و مذهبی در حساس ترین حوزه های راهبردی کشور و جداره های مرزی اسکان دارند که در ورای مرزها و 

1. Jones & Wild
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بیرون از حوزه نفوذ و اثر گذاری حاکمیت ملی است. متأسفانه تمایل برخی از این حوزه ها به خارج از کشور است 
که باعث تهدید و آسیب پذیری حاکمیت است (احمدی و الوند،2012). برخی از متفکران معتقدند اهمیت 
بسیج قومیت ها در جامعه سیاسی مدرن از اهمیت بسیج سیاسی به مراتب بیشتر است. در این باره راگین 
می نویسد که مارکسیست ها و نئومارکسیست ها بسیج سیاسی قومیت را به عنوان نیروی می دانند که در جامعه 

سیاسی مدرن پتانسیل گسیختگی دارند (مهری، 2017).

 دلیل اهمیت بررسی موضوع آن است که توسعه نیافتگی ارتباط مستقیمی با ثبات سیاسی، همبستگی 
اجتماعی و سالمت روانی جامعه دارد. توسعه نیافتگی مناطق مرزی و حاشیه ای به دلیل آسیب پذیری آن ها و 
همسویی با کشورهای همجوار که از نظر فرهنگی مشترکات زیادی دارند، می تواند بستر واگرایی را تشدید کند. 
با توجه به رهیافت فوق این تحقیق با درنظرگرفتن سطح توسعه یافتگی استان های کشور به بررسی تطبیقی 
سطح توسعه یافتگی استان های کشور با سایر مناطق پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است: تا چه اندازه 

اجرای برنامه های توسعه کشور موجب همسویی اقوام با حکومت مرکزی شده است؟

1- ادبیات موضوع

1-1- مبانی نظری

 تا قبل ازسال 1960 در ادبیات و آثار دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی موضوع قومیت و گرایش های 
قومی موضوعی محوری نبوده است، بلکه موضوعی پیرامونی بوده که در جریان اصلی توسعه یا ملت سازی درباره 
آن بحث شده است. به قومیت2 به عنوان مبنایی برای کنش فرد، گرد آوردن و متحرک کردن گروه هایی از مردم 
در قالب نوعی گرایش های قومی که بر جریانات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است، دقت نشده بود (قاسمی، 
2008)، اما از سال 1960 به موازات احیای هویت های قومی و رشد تعارضاتی که بیشتر بر مبنای قومیت شکل 
گرفته بودند، در اقصی نقاط جهان توجه دانشمندان به این حوزه جلب شد. درواقع این تجدید حیات قومی در 
تمامی نقاط جهان، از کشورهای توسعه یافته صنعتی تا کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، دانشمندان را 
متوجه این نکته کرد که به جست وجوی ساختارهای مشترکی بپردازند که به ظهور قومیت و عمده شدن آن به 
عنوان مبنای هویت و گرایش قومی می انجامد. در این راستا به دیدگاه های متفاوتی در این موضوع نظر افکنده 

شد (صادقی و سعیدی اقدم، 2014).

ایسمن3 معتقد است هویت های قومی به عنوان مبنایی برای بسیج سیاسی و تعارضات سیاسی مطرح هستند. 
او عقیده دارد قوانین شکننده و تبعیض آمیز عواملی هستندکه همبستگی قومی را تحریک و آن را سیاسی 
می کنند، زیرا تعیین سهم از سوی دولت های مدرن طبق برنامه یا بدون برنامه، اثرات مختلفی بر جوامع قومی 

مختلف دارد (نقدی و احمدی، 2013).

2. Ethnic
3. Iseman

رحمت اهلل بهرامی پاوه. تحلیلی بر روند پارادایم توسعه یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملی در ایران



پاییز 1397 . دوره 6 . شماره 3

482

 یکی از رهیافت های نظری در تحلیل وتبیین همگرایی قومی که در میان اندیشمندان روسی و اروپایی جایگاه 
باالیی دارد، نظریه گوبوگلو4 است. بر اساس این نظریه، خشونت ها و درگیری های قومی در درون دسته بندی های 
اجتماعی و منافع اقتصادی اجتماعی قابل بررسی است. گوبوگلو بیشترین توجه خود را به عناصر و عوامل قومی 
با دسته بندی اجتماعی، تقسیمات کاری و طبقه بندی اجتماعی معطوف کرده است. همچنین تأثیر تبعیض 
اجتماعی بر اساس ویژگی های قومی و نژادی را قوی ترین انگیزه برای وقوع تنش های بین قومی و درگیری های 

آشکار قومی می داند.

هشتر5 معتقد است افزایش تعامالت اجتماعی میان گروه های قومی در روند نوسازی و توسعه، ضرورتاً به 
ایجاد اتحاد ملی و محو همبستگی های قومی نمی انجامد، بلکه برعکس ممکن است به تعارضات قومی منجر 
شود. او بنیان تعارض را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف یک واحد ملی که تنوع قومی 
و فرهنگی دارد، جست وجو می کند. از این نظریه استعماری داخلی از دیدگاه های گوناگون انتقاد شده است، اما 
مشکل اصلی این نظریه آن است که فرض می کند همبستگی و بسیج قومی در مناطقی ظهور می کند که از نظر 
فرهنگی و اقتصادی، بیش از هر منطقه ای محروم است. ظهور کشورهایی مانند کانادا، انگلستان و اسپانیا اعتبار 
این نظریه را زیر سؤال برده است. طبق این نظریه، نباید شاهد وقوع حوادث آذربایجان در دهه 1320 و ظهور 
فرقه دموکرات آذربایجان باشیم، چون آذربایجان از بسیاری مناطق دیگر ایران پر رونق تر بوده است. مایکل هشتر 

بعدها از این نظریه انتقاد و نقاط ضعف آن را بیان کرد (احمدی، 1999). 

 امروزه از تکثر گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن که برای حفظ و بقای فرهنگی گروه های قومی ارزش قائل 
است سخن به میان می آید؛ مقصود برقراری و تساوی حقوق بین افراد اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی مختلف 
است. تکثرگرایی به دنبال تأمین دو هدف است: اول، مساوات اجتماعی که از طریق آن شرایط زندگی مناسب 
برای همه گروه ها، اعم از اقلیت و اکثریت تأمین شود. دوم، به رسمیت شناختن اجتماعی که از طریق آن، به گروه 
اقلیت، شانس و امکان حفظ و توسعه فرهنگ خاص داده شود. در چارچوب سیاست تکثرگرایی، تنوع فرهنگ ها، 
سرمایه ای است که می باید به آن توجه داشت. از ایده تکثرگرایی فرهنگی گاه با نام «دموکراسی فرهنگی« یاد 
می شود. در این ایده به گروه های قومی اجازه داده می شود تا تمایز خویش و ارزش ها و هنجارهای خاص فرهنگ 
خود را حفظ کنند. درواقع دیدگاه تکثرگرایی خواهان تنوع و گوناگونی است، زیرا از منظر این دیدگاه وجود 

تنوع، به جامعه، قوت و توان بیشتری می دهد و همگرایی را تقویت می بخشد.

در عصر جهانی شدن، تضاد «فرهنگی قومی» به یکی از منابع اصلی چالش ها و تضادها تبدیل شده است. 
بسیاری از کشورهایی که در گذشته با پشت سر گذاشتن فراینِد سخت و پیچیده « ملت سازی» متولد شده اند. 
اکنون در جایگاه یک واحد ملی زیر سؤال رفته اند و امواج قوم گرایی و جدایی طلبی آن ها را فرا گرفته است 
(قوشجی و نادری، 2015). کاستلز6 معتقد است در عصر جهانی شدن به واسطه گسترش تعامالت و ارتباطات 

4. Goboglu
5. Hashtaire
6. Castells
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میان کنشگران اجتماعی، امکان برساخته شدن هویت های فردی و جمعی به طور هم زمان توسعه یافته و به 
طور مداوم در حال دگرگونی است (کاستلز، 2001). رونالد رابرتسون بر این باور است جهانی شدن همواره در 
چارچوبی محلی به وقوع می پیوندد؛ در حالی که چارچوب محلی، از طریق گفتمان های جهانی شدن ایجاد 
می شود. او معتقد است نباید جهانی شدن را صرفاً فرایندی تلقی کنیم که محل های از پیش موجود را به هم پیوند 

می دهد (نش، 2001).

 یکی از تئوری های که در ایران بیشتر به آن توجه شده است، تئوری محرومیت نسبی است. بر اساس این 
تئوری در ایران، پدیده محرومیت مناطق قومی بسیار اهمیت دارد. از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
می توان رابطه بین محرومیت و بسیج سیاسِی واگرایانه اقوام را رابطه ای مستقیم و مثبت در نظر گرفت (مهری، 
2017). بدیهی است محرومیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو بُعد قابل مطالعه است: اول، نمود واقعی و 
عینی محرومیت مناطق مختلف قومی بر اساس شاخص های مختلف آماری است. دوم، برداشت و ذهنیتی است 
که افراد مناطق محروم و از میزان محرومیت آن ها وجود دارد و می تواند در شکل دهی به همگرایی سیاسی اقوام 

مکثر باشد (صالحی، 2006).

نتیجه کلی از مباحث دیدگاهی این است که هر چقدر تفاوت های منطقه ای از ابعاد مختلف بیشتر باشد، 
حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب های پر جاذبه بیشتر خواهد بود (خاکپور، 2006). از بُعد سیاسی، 
پیامد نابرابری های منطقه ای منجر به بی اعتمادی مردم محلی به حکومت مرکزی، نارضایتی، خشونت، بحران 
واگرایی و تهدیدات منطقه ای خواهد شد. از بُعد اقتصادی، جامعه توسعه یافته اقتصادی پویا و سالم دارد و در 
آن توزیع عادالنه امکانات و ثمره های توسعه در میان بیشتر جمعیت هر ناحیه، منطقه یا کشور دیده می شود 
(فریدمن، 1966). از نگاه جامعه شناسی توسعه یافتگی موجب افزایش سرمایه های اجتماعی و همگرایی ملی 
تقویت می شود. می توان گفت اهداف کلی برنامه ریزی منطقه ای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و 

توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است.

1-2- مطالعات تجربی

 تحقیقات زیادی در ایران با هدف شناسایی تفاوت های منطقه ای از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه ای از 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است و به همین دلیل 
در سال های گذشته تالش ها و مطالعاتی برای اندازه گیری سطح توسعه در استان های مختلف کشور انجام شده است، 
اما مطالعات توسعه یافتگی در راستای همگرایی قومیت ها خیلی اندک و معدودند. با وجود این، در این راستا تنها 
یک مقاله در این زمینه به رشته تحریردرآمده است که سیف الهی وحافظ امینی (2009) باعنوان برنامه های توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی گروه های قومی در ایران آن را نوشته اند و نتایج آن نشان می دهد 
عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی قبل و بعد از انقالب اسالمی مبین آن است که بر سر راه تهیه برنامه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب و مطلوب برای جامعه ایران به ترتیبی که موجب همگرایی گروه های 
قومی شود، تنگنا های بنیادی وجود داشته و دارد. محققان مطالعاتی را در قالب مقاله و مربوط به همگرایی قومیت ها 
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و تعیین عوامل تأثیرگذار در همبستگی ملی انجام داده اند که به برخی از آن ها اشاره می  شود. 

نوزانی و صالحی (2012) در مقاله ای با عنوان »چالش های قومي در ایران« درباره استان اردبیل مطالعه ای 
انجام داده است که نتایج آن نشان داد نقش عوامل داخلي در مقایسه با عوامل خارجي در بروز بحران هاي قومي 
در استان اردبیل خیلي پررنگ تر است. مهری (2017) در تحقیقی با عنوان »نقش اقوام در همبستگی ملی با 
استفاده از روش کمی و پیمایشی« عوامل مؤثر بر بسیج اقوام را مطالعه کرد. نتایج نشان داد اقوام ُکرد و بلوچ به 
نسبت اقوام عرب و ترک تمایالت قومی بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان داد ارتباط معنی داری بین میزان 
قوت بنیاد زبان شناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی وجود دارد. قوشچی و نادری (2015) در تحقیقی 
با عنوان »جهانی شدن و تکثرگرایی فرهنگی در ایران؛ فرصت ها و چالش ها«، نشان دادند جهانی شدن موجب 
گسترش دو نظریه می شود: اول جهانی شدن موجب در آمیختگی و استحاله فرهنگ کوچک در فرهنگ های 

بزرگ می شود و دوم، جهانی شدن سبب افزایش گرایش و تمایالت قومی، ملی و محلی شده است. 

امان الهی بهاروند (2002)، در تحقیقی با عنوان »تأثیر نوسازی بر قومیت در ایران« به این موضوع اشاره دارد 
که اصوالً بقای ایران در همین است که اقوام در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین در جوار یکدیگر زیست 
کرده اند و از تمامیت ارضی این مملکت با جان و دل دفاع کرده اند. او در این زمینه پیشنهاداتی در راستای 
همگرایی ملی، مبنی بر محرومیت زدایی مناطق قومیتی، شرکت آن ها در فعالیت های سیاسی و مدیریتی، توسعه 
آموزش، استفاده از نظریات نخبگان اقوام و غیره مطرح کرده است. یوسفی جویباری، صیدی محمدی و فتاحی 
(2012) در مقاله ای با عنوان »نابرابری های قومی و امنیت ملی« نشان می دهد نابرابری های قومی تأثیر بسیاری 
در کاهش مشارکت سیاسی اقوام و ضریب امنیت ملی کشورها دارد. مشارکت سیاسی اقوام باعث افزایش درک 

سیاسی، مسئولیت پذیری و تقویت حس تعهد آنان نسبت به حکومت می شود.

نقدی و  احمدی (2013) در مقاله ای با عنوان »بررسی جامعه شناختی میزان همگرایی قومیت های فارس، 
ترک و لر در استان همدان« تحقیق نشان داد شناخت مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر همگرایی قومی شامل 
میزان سرمایه اجتماعی، میزان پذیرش اصول شهروندی، میزان رضایتمندی از زندگی، میزان مشارکت در امور 

اجتماعی و سیاسی، میزان احساس محرومیت و غیره است.

2- روش شناسی پژوهش

2-1- روش تحقیق

این پژوهش توصیفی تحلیلی و بر مبنای تحلیل داده های موجود است. روش گردآوری منابع از طریق جست وجوگرهای 
اینترنتی و کتابخانه ای در دوره سال های 1390-1385 بوده است. این پژوهش در ابتدا روند توسعه یافتگی استان های 
کشور را از دید محققان علوم سیاسی، جغرافی دانان و جامعه شناسان کشور بر اساس شاخص های اقتصادی و زیربنایی، 
اجتماعی و فرهنگی، زیستی و توسعه انسانی بررسی کرده است. همچنین با استفاده از روش تاپسیس جایگاه 
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استان های کشور در سال 1390 بر اساس توان های محیطی در ابعاد زیربنایی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 
که در جدول شماره 1 آمده، ارزیابی شده و نتایج آن با استفاده از نرم افزار GIS و سطح بندی مناطق کشور، به صورت 
نقشه نشان داده شده است. مرحله پایانی پژوهش به تحلیل ارتباط بین روند برنامه های توسعه استان ها در ارتباط با 

نظریه مرکزپیرامون پرداخته و تبعات چنین رویکردی در امنیت ملی را بررسی کرده است.

2-2- ساختار مدل تاپسیس و مراحل آن 

یکي از روش هاي ساختار مدل تاپسیس، تصمیم گیری چندشاخصه7 است که m گزینه را با توجه به n معیار 
رتبه بندي مي کند. این روش را اولین بار هوانگ یون8، در سال 1981 معرفي کرد. اساس این روش، انتخاب 

گزینه اي است که کمترین فاصله را از جواب ایدئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایدئال منفي دارد. 

مراحل کلي روش مذکور به این صورت است: تبدیل ماتریس تصمیم گیري موجود به یک ماتریس استاندارد؛ 
ایجاد ماتریس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن شاخص ها به عنوان ورودي الگوریتم؛ مشخص کردن 
راه حل ایدئال مثبت و منفي؛ محاسبه اندازه فاصله از ایدئال هاي مثبت و منفي؛ محاسبه نزدیکي نسبي گزینه ها 

به راه حل ایدئال؛ رتبه بندي گزینه ها بر اساس نزدیکي نسبي آن ها به راه حل هاي ایدئال.

3- یافته های پژوهش

3-1- ارزیابی توان های محیطی استان های کشور

مطالعه توان های محیطی نشان می دهد توان های محیطی بالقوه می توانند بستر توسعه را تسریع یا تحدید 

7. Multiple Attribute Decision Making (MADM)
8. Hwang Yoon

جدول 1. متغیر های تحقیق

واحد اندازه گیریمتغیرواحد اندازه گیریمتغیر
درصدنرخ باسوادی کلدرصدمساحت جنگل

درصدنرخ باسوادی زنانسالامید به زندگی در بدو تولد
درصدنرخ باسوادی مرداندرصدنرخ مشارکت اقتصادی

درصدشبکه ارتباطی راهدرصدنرخ بیکاری
10 هزار نفرنرخ تعداد تخت به ازای هر نفردرصددسترسی به آب سالم

درصدتعداد کارگاه صنعتی به کلمیلیون ریالسرانه تولید ناخالص داخلی
درصدارزش افزوده کارگاه های صنعتیهکتار به ازای هر نفر تراکم حیاتی
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کنند. از مهم ترین توان های محیطی می توان به وجود منابع آب و خاک و معادن اشاره کرد. در این بخش از 
پژوهش به مطالعه توان های محیطی استان های کشور به استناد داده های مرکز آمار ایران پرداخته شده است. 

3-1-1- اقلیم

یکی از شاخص های مطالعه شده بر اساس داده های مرکز آمار ایران از سال 1385 تا 1394متوسط بارش در 
کشور و برابر با 306/9 میلی متر بوده است. حجم بیالن آب های سطح االرضی کشور بر حسب استان ها، برای 
فعالیت های کشاورزی و صنعتی نشان می دهد استان های گیالن، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد (معادل 3/3 
درصد مساحت کشور) نسبت به سایر استان های کشور با متوسط بارش باالی 700 میلی متر، در شرایط بهتری 

قرار دارند. 

میزان بارش بقیه نقاط کشور به این شرح است: استان گلستان و لرستان (معادل 2/9 درصد مساحت کشور) 
با بارش 450- 400 میلی متر، استان های کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، زنجان و آذربایجان غربی 
(معادل 9/3 درصد مساحت کشور) کمتر از 400 میلی متر، استان های البرز، آذربایجان شرقی، اردبیل، فارس، 
قزوین، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان و مرکزی (معادل 24/7 درصد مساحت کشور) با بارش کمتر 
از 250 میلی متر و استان های ایالم، بوشهر، سیستان و بلوچستان، تهران، یزد، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، 
قم، اصفهان، هرمزگان و خوزستان (معادل 60/4 درصد مساحت کشور) کمتر از 230 میلی متر (سالنامه:1394). 

توزیع منابع آب بر حسب ریزش های جوی در ایران 1394در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

3-1-2- منابع خاک

 خاک از نظر تراکم و تفرق سکونتگاه های انسانی، مهم ترین عنصر در فضای جغرافیایی محسوب می شود و 

تصویر 1. توزیع منابع آب بر حسب ریزش های جوی در ایران (1394)
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استفاده بهینه از آن می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه که همانا استقالل اقتصادی است، رهنمون کند. 
تصویر شماره 2 نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان و خوزستان از نظر کّمی 
بیشترین قابلیت زمین های زراعی کشور را دارند. سپس استان های فارس، همدان، آذربایجان غربی، زنجان، 
لرستان، زنجان و اردبیل در جایگاه دوم و استان های کرمانشاه، گلستان، قزوین، اصفهان، مرکزی، خراسان 
شمالی، گیالن و مازندران در جایگاه سوم و استان های یزد، البرز، قم، هرمزگان، ایالم، بوشهر، کهگیلویه و 

بویراحمد، خراسان جنوبی، تهران و سمنان در جایگاه چهارم قرار دارند (سالنامه آماری، 2014). 

در زمین های دیم زیر کشت، استان های کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان رضوی، همدان، لرستان، 

تصویر 2. توان زراعی استان های کشور در کشت دیم (1394)

تصویر 3. توان زراعی استان های کشور در کشت آبی (1395)
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کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی در رتبه اول، استان های گلستان، مرکزی، فارس، گیالن و خراسان 
شمالی در رتبه دوم و استان های بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، گیالن، مازندران، قم، البرز و 

یزد و غیره در جایگاه سوم قرار دارند (موسوی و صدیقی، 2014).

داده های آماری در زمینه توان های بالفعل از قابلیت های زراعی در کشور نشان می دهد در زمین های زیر 
کشت آبی، از نظر سطح بندی، استان های خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، اصفهان و قزوین در رتبه اول و استان های مازندران، همدان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، اردبیل، 
تهران، خراسان شمالی، مرکزی، لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان و زنجان در جایگاه دوم و استان های 
کردستان، هرمزگان، قم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایالم و البرز در جایگاه سوم قرار می گیرند. تصویر شماره 

3 توان زراعی استان های کشور در کشت آبی را در 1395 نشان می دهد.

3-1-3- معادن 

بررسی ها بر اساس تصویر شماره 4 نشان می دهد ایران از نظر ارزش افزوده تولید معادن زیر زمینی کشور یکی 
از کشورهای ثروتمند جهان است. از نظر توزیع معادن بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد معادن کشور در 
استان های خراسان رضوی، کرمان، اصفهان، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، یزد، خراسان 
جنوبی و کردستان در جایگاه اول و استان های بوشهر، خوزستان، زنجان، اردبیل، تهران، قزوین، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و همدان در جایگاه دوم و استان های قم، البرز، گیالن، مازندران، ایالم، چهارمحال و 

بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان شمالی در رتبه آخر قرار دارند. 

از نگاه اقتصادی، ارزش افزوده تولیدات معادن نشان می دهد استان های کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، خراسان جنوبی، مرکزی، زنجان، کردستان، آذربایجان غربی و فارس در رتبه اول و استان های 

تصویر 4. توان ارزش افزوده تولیدات استان های کشور از نظر معادن 1391
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تهران، هرمزگان، سمنان، خوزستان، همدان و مازندران در جایگاه دوم و استان های لرستان، ایالم، قم، البرز، 
کرمانشاه، لرستان، گلستان، خراسان شمالی، قزوین، چهارمحال و بختیاری و غیره از نظر معادن محروم تلقی 

می  شوند (دهقانی زاده و فالح، 2008).

3-2- توسعه یافتگی استان ها بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 

کشور ایران با بیش از 73 سال تجربه برنامه ریزی (1396-1327) جزء اولین کشورهای جهان در برنامه ریزی 
توسعه است، اما با این جایگاه و سابقه نه فقط به هدف های توسعه متعارف و رشد اقتصادی دست نیافته است، بلکه 
مشکالت فراوان دیگری نیز برایش ایجاد شده است (عرب مازار و نورمحمدی، 2016). بر اساس پژوهش هایی 
که محققان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در 4 برنامه اجرایی کشور در دهه 85-1375 انجام داده اند، 
روند شکاف توسعه یافتگی در میان استان های کشور رو به افزایش نهاده است. نتایج پژوهش سیف الهی درباره 
برنامه های توسعه در سال 1375 نشان می دهد از 25 استان کشور، 4 استان شامل استان های تهران با 0/499، 
یزد، سمنان و اصفهان به ترتیب با 0/44، 0/408 و 0/402برخوردارترین و استان های سیستان بلوچستان با 
0/233، هرمزگان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با 0/235، 0/255، 0/256 و 0/283محروم ترین 
استان های کشور در سال 1375 بوده اند. به عبارتی 4 استان در سال 1375 برخوردار، 13 استان نیمه برخوردار 

و 8 استان محروم بوده اند (اسالمی، 2012؛ تصویر شماره 5).

در سال 1385 شکاف توسعه یافتگی در میان استان ها بیشتر شده است؛ استان تهران با ضریب 0/499 در 
رتبه اول و برخوردارترین استان کشور، استان های اصفهان، قم و سمنان به عنوان نسبتاٌ برخوردار و استان های 
آذربایجان شرقی، مرکزی، گیالن، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری، 
اردبیل، آذربایجان غربی،  ایالم نیمه برخوردار و استان های کردستان، خوزستان،  بوشهر، خراسان، زنجان و 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان محروم ترین استان های کشور بوده اند (اسالمی، 2012؛ 

تصویر شماره 6).  
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نتایج پژوهش نشان می دهد در سال 1385تعداد 7 استان برخوردار، 8 استان نیمه برخوردار و 14 استان محروم 
محسوب می  شدند. همچنین نتایج پژوهش انجام گرفته تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نشان 
می دهد 4 استان برخوردار، 18 استان نیمه برخوردار و 10 استان محروم بوده اند. نتایج پژوهش فوق با تحقیقات 

پوراصغر سنگاچین، صالحی و دیناروندی (2013) و اطاعت و شجاعی نسب (2013) همسو است.
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در بخش شاخص توسعه انسانی نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش شاخص امید به زندگی، 10 استان 
کمتر از حد میانگین (0/778) کشور امید به زندگی دارند. در بخش شاخص آموزش، میانگین شاخص آموزش 
0/799 است که 15 استان کشور کمتر از حد میانگین از خدمات آموزشی بهره مندند. در بخش تولید ناخالص 
داخلی 16 استان کمتر از حد میانگین (0/584) قدرت خرید دارند. شاخص کلی توسعه انسانی نشان می دهد 
در مجموع 17 استان کمتر از حد میانگین (0/714) هستند. نتایج پژوهش همسو با پژوهش طیفوری و اکبری 
(2013) و موسوی و مدیری (2015) است. ارزیابی کلی از نتایج برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تا 
پایان برنامه چهارم را می توان در سیکل مهاجرت مناطق پیرامونی به مناطق مرکزی که مرکز آمار ایران تهیه 
کرده، مشاهده کرد. سطح بندی استان ها تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور در تصویر شماره 7 نشان داده شده 

است. همچنین روند مهاجرت پذیری و مهاجرت فرستی کشور در تصویر شماره 8 آمده است.

یافته های پژوهش که در آن 14 متغیر به روش تاپسیس بررسی شده است، نشان می دهد از 31 استان کشور 
در سال 1391، 7 استان برخوردار، 9 استان نیمه برخوردار و 15 استان محروم تلقی می شوند. تفاوت ضریب 
برخورداری استان تهران (0/99) با محروم ترین استان، یعنی سیستان و بلوچستان با ضریب توسعه نیافتگی 
(0/24) برابر با 0/74 است. همان طور که تصویر شماره 9 نشان می دهد محور توسعه در ایران از نظر هندسی 
عمودی و در مرکز ایران شکل گرفته است. از نظر جمعیتی، 43 درصد جمعیت کشور در 28 درصد از مساحت 
ایران زندگی می کنند. محدوده نیمه برخوردار 24 درصد جمعیت است و بالغ بر 27/5 درصد مساحت کشور 
را به خود اختصاص داده است. در مناطق محروم 33 درصد جمعیت کشور در مساحتی بالغ بر  44/5درصد 

زندگی می کنند.

4- بحث و نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی روند برنامه های توسعه کشور با تأکید بر همگرایی ملی پرداخته شده است، چراکه 
رابطه بین برنامه های توسعه کشور و همگرایی ملی از نظر مسائل مربوط به توسعه موضوعی مسلم و ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. در چند دهه اخیر موضوع قومیت ها در تمام دنیا، گرایش های گریز از مرکز داشته اند. در 

تصویر 9. سطح بندی استان های کشور بر اساس روش تاپسیس1392
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این راستا اقوام دست به همگرایی سیاسی زده اند (مهری، 2017). یکی از دالیل عمده چنین وضعیتی، شکاف 
و نابرابری در توسعه است که به عنوان محرک اصلی در واگرایی اقوام از مرکز محسوب می شود، چراکه توسعه 
همراه با عدالت اجتماعی مفهوم خود را از دست داده است (سرایی، سرخ کمال، بیرانوندزاده و مهینی زاده، 

.(2011

نتایج نشان داد الگوی توسعه در ایران از نظریه مرکزپیرامون پیروی می کند. همچنین نتایج نشان داد شکاف 
توسعه همچنان در کشور در حال افزایش است. استان های برخوردار، برخوردارتر شده و مناطق محروم، محروم تر 
شده اند. این روند نابرابری ها در حالی است که ایران در همه ابعاد کشوری است با سازه های انسانی متنوع و 
برای توسعه ملی نیاز دارد تا به همه تفاوت های موجود توجه کند و از پیگیری رویکرد توسعه تک خطی، در 
تمامی ابعاد دوری کند (اهلل وردی زاده، احمدی پور و کریمی، 2016). اگر موضوع توسعه یافتگی استان ها با دید 

برنامه ریزی استراتژیک بررسی شود، می توان چالش های توسعه کشور را در موارد زیر برشمرد: 

توزیع نامتعادل بخش صنعت: در بخش صنعتی و درصد اشتغال، مناطق مرکزی وضعیت مناسب تری نسبت 
به سایر استان های حاشیه ای کشور دارند. می توان گفت درمجموع عامل تمرکز صنعتی یکی از عوامل مهمی 
است که تأثیر زیادی بر افزایش نابرابری ها داشته است. در زمینه فعالیت های صنعتی در استان های حاشیه ای 
مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و غیره فاقد کارخانه های بزرگ هستند. در حالی که از 

نظر توان های محیطی در این بخش شرایط الزم برای توسعه صنعتی را دارند.

شاخص های زیربنایی: از نظر شاخص های زیربنایی مانند راه ارتباطی، مناطق مرکزی کشور نه تنها از شبکه 
ارتباطی مانند راه آهن، راه زمینی اتوبان، شبکه حمل و نقل هوایی برخوردارند، بلکه تمرکز نواحی صنعتی و 
خدماتی در این محور است. در مقابل، نواحی پیرامونی و مرزی کشور، مانند استان کردستان، سیستان و 
بلوچستان، آذربایجان غربی و غیره با اینکه در محور مواصالتی با کشورهای همسایه قرار دارند، اما از شبکه 
راه ارتباطی مناسب برخوردار نیستند. شبکه راه های استان کردستان، بیشتر مربوط به دوره قبل از انقالب 
یعنی دهه1340 است. این در حالی است که شبکه راه ارتباطی شمال غرب به جنوب غرب و جنوب کشور از 

استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه عبور می کند.

شاخص منابع طبیعی و کشاورزی: از نظر فعالیت های کشاورزی، بر اساس نقشه های منابع آب و خاک کشور، 
در استان های مناطق پیرامونی کشور با وجود توان زیاد از نظر فعالیت های کشاورزی، متأسفانه سرمایه گذاری 
کمتری انجام گرفته است؛ برای نمونه استان کردستان در بخش زراعت بیشترین سطح زیر کشت کشور را دارد، 
همچنین در بخش باغداری جزء استان های برتر کشور و صادر کننده محسوب می  شود، اما سرمایه گذاری نکردن 
دولت در این استان با وجود منابع آب و خاک حاصل خیز، باعث  می شود زمین های زیر کشت به صورت دیم 
کشت  شوند و از بازدهی پایینی برخوردار باشند. باید توجه داشت کمبود تولیدات زراعی در مقیاس کالِن 

کشوری به نوبه خود وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی را بیشتر می کند.

در بخش منابع آب با توجه به پدیده تغییرات اقلیمی و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی، کشور را 
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به سوی جنگی داخلی (استانی) سوق می دهد. از طرفی برنامه ریزی تعجیلی دولت برای مهار آب های کشور، 
نه تنها بحران کم آبی و اکولوژیکی را افزایش داده است، بلکه انتقال آب سدها از استانی به استان های دیگر بستر 

تنش های قومی، زبانی و مذهبی را دوچندان کرده است.

4-1- تهدیدات ناشی از توسعه نیافتگی استان های پیرامونی کشور

1. در بخش توان های محیطی، می توان چنین ادعا کرد که روند توسعه یافتگی بر مبنای توان های محیطی در 
چندین دهه گذشته در کشور شکل نگرفته است. بی توجهی به این امر نه تنها وابستگی اقتصادی را افزایش داده، 
بلکه تهدید امنیت ملی را در نتیجه بی اعتمادی اقوام به حکومت مرکزی در پی داشته است. به سخن دیگر روند 

توسعه یافتگی در کشور با نظریه مرکزپیرامون کاماًل مطابقت دارد. 

2. در بُعد تاریخی و فرهنگی، محرومیت اقوام مناطق پیرامونی کشور مربوط به دوران انقالب اسالمی نیست، 
بلکه این موضوع ریشه تاریخی در کشور دارد. امروزه در نظم نوین جامعه جهانی به موضوع اقوام و حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی توجه ویژه ای می شود. در عصری زندگی می کنیم که ارتباطات و تعامالت اجتماعی 
از فضای فیزیکی به فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. به عبارتی جهان به سوی دهکده جهانی در حال 
حرکت است. بی توجهی به خواسته ها و نیازهای اقوام کشور با توجه به بحران های جدیدی که از نظر قومی و 
مذهبی (داعش و گروه های تکفیری و جنبش بهار عربی و ایجاد کشورهای قومی جدید) خاورمیانه را در آتش 

خود فرو برده است، بالقوه می تواند تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب شود.

 اگر دولتمردان و سیاست مداران کشور با توجه به بحران های به وجود آمده در خاورمیانه و اطراف کشورمان، 
در برنامه های توسعه یافتگی و خواسته های اقوام بازنگری نکنند، عامل توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی کشور که 
بیشتر اقوام را در خود جای داده اند، دستاویزی برای دشمنان خواهد بود تا موضوع واگرایی را در مناطق پیرامونی 

کشور مطرح کنند و کشور را به سوی تجزیه گرایی سوق دهند. 

3. اقوام کشور از نظر فرهنگی به دو بخش مذهبی و زبانی تقسیم می  شوند. هرچه گرایشات مذهبی و 
زبانی به مرکز کمتر می  شود به همان میزان توسعه نیافتگی بیشتر می شود و این یک چالش محسوب می شود. 
مشارکت نداشتن اقوام در تصمیم گیری های سیاسی و ادارِی محلی و کشور موجب شده آن ها به عنوان شهروند 
درجه دوم به حساب بیایند. با توجه به توزیع اقوام در حاشیه کشور، در بُعد مسائل امنیتی، این مناطق به عنوان 
کانون بحران های امنیتی و تهدیدی برای کشور محسوب می  شوند. به عبارت ساده تر نگاه به توسعه در مناطق 

مرزی کشور بیش از آنکه بر مبنای برنامه ریزی و توسعه کاربردی باشد، بیشتر نگرشی امنیتی سیاسی دارد.

4. تمرکز گرایی شدید در نظام سیاسی تک ساختی ایران (اهلل وردی زاده، 2016). 

5. برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه ایران، فاقد چارچوب و الگوی نظری توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و انسانی متناسب با ارکان، عناصر و مؤلفه های اقلیمی جغرافیایی، جمعیتی، قومی و اقتصادی معیشتی 
برای ارائه تحلیل و تبیین از واقعیت های جامعه ایران است (سیف اللهی و حافظ امینی، 2009). به عبارت 
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دیگر، برنامه ها در فضایی غیر علمی یا غیر منسجم طراحی و تدوین شده اند و هیچ گونه نظریه، مکتب علمی 
خاص، الگوی نظری مشخص و کارشناسی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف از طریق آن تعریف 
شوند (عرب مازار و نورمحمدی، 2016)؛ بنابراین، یک بینش منسجم اقتصادی اجتماعی می تواند اهداف و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق و اقتصاد ایران را از ضعف و شکنندگی دور کند. اقتصاد مقاومتی 
دیدگاه های معتدل و بینابینی دارد و حداقل تأکید می کند که اقتصاد ایران باید از ضعف های بنیادی دور شود و 
نجات یاید. اقتصاد مقاومتی قابلیت آن را دارد که با گفتمان سازی مشترک، مشکل تاریخی و بنیادین اهداف و 

سیاست های مختلف را رفع کند یا کاهش دهد. 

6. از منظر دینی توسعه نیافتگی برابر است با گسترش فقر، آسیب های اجتماعی، نا امنی و غیره. در احادیث 
شریفه آمده است: «کاد الفقر ان یکون کفرا» تعبیر این آیه به زبان علمی چنین است: توسعه نیافتگی (فقر، 

بیکاری، تورم و غیره) تنش های کفرآمیز را در جامعه منتشر و افراد را به سوی واگرایی سوق می دهد.

با توجه به بحران های موجود در خاورمیانه از یک طرف و بحران های سیاسی امنیتی که غالب آن ها ناشی از 
کمتر توسعه یافتگی است، می توان از طریق برنامه ریزی منطقی و توسعه ای، تهدیدات ناشی از بحران قومیت ها را 
خنثی کرد و از آن به عنوان فرصتی برای گسترش مناسبات با کشورهای همسایه استفاده کرد؛ از این رو الزم 

است فرصت های پیش ِرو را با تدبیر توسعه سیستمی، نه ایدئولوژیک گسترش داد. 

در ادامه به چند نکته به عنوان فرصت های پیش ِرو اشاره  می شود:

1. اگر می خواهیم در مقیاس کالن به استقالل اقتصادی در زمینه صنعتی و کشاورزی دست یابیم و اقتصاد مقاومتی 
را در کشور گسترش دهیم، چاره ای نیست جز آنکه برحسب توان های محیطی، راه توسعه را برگزنینم. از طرفی 
توسعه ای می تواند پاسخگوی جامعه امروز کشور باشد که سیستمی و پایدار باشد تا چتر توسعه بتواند تمام فضای کشور 
را بپوشاند و کشور از رشد تفکرات فرقه گرایانه (تجزیه طلبی) و سیاست های نابخردانه دشمنان در امان و محفوظ بماند. 

اقوام  قانونی  به مطالبات  پاسخگویی  الگوی شهروندی و سیاست چند فرهنگی، ضمن  2. می توان گفت 
و فرهنگ ها، سیاستی معقول و راهبردی در زمینه انسجام و همگرایی بین قومی و از میان بردن چالش ها و 
بحران  های احتمالی پیش ِروی آن فراهم می کند؛ بنابراین، الگوی شهروندی و سیاست چند فرهنگی به دلیل 
سازگاری با شرایط تاریخی و بومی جامعه چند قومی ایران و با توجه به سابقه کاربست آن به صورت موفقیت آمیز 

در برخی از جوامع، الگویی مناسب در این زمینه است. 

این الگو عرصه ای از گفت وگو و تعامل و احترام متقابل را فراهم می کند که زمینه ساز همگرایی و انسجام برای 
دستیابی به تعریفی از هویت و شهروندی ملی است (نقدی و احمدی، 2013). از دید جغرافیای سیاسی سه 
عامل مهم در یکپارچگی یک دولت نقش دارند: اول، پیوستگی فرهنگی آن ها، دوم، میزان تأثیر پذیری آن دولت 
از ناحیه گرایی سیاسی، سوم، وجود یا نبود علل وجودی و هویت ملی مشخصی که مورد قبول همه شهروندان 

باشد (درایسدل، 1991). 
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بر این اساس پیشنهادهای زیر به منظور تقویت همگرایی ملی در کشور مطرح می  شود:

تدوین برنامه های توسعه کشور بر مبنای توان های محیطی، شرایط اقتصادی اجتماعی و مالحظات سیاسی و 
امنیتی باشد تا روند توسعه یافتگی توازن الزم را داشته باشد.

نگاه به توسعه در کشور بر مبنای راهبردهای سیستمی باشد؛ مقصود آن است در کلیتی به نام ایران، 
شاخص های منافع و امنیت ملی در اولویت باشند، نه راهبردهای ایدئولوژیک که بخشی از فضای جغرافیایی 

کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

توجه به منافع قومیت ها در حواشی مرزها بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل نه تنها موجب حفظ منافع و امنیت ملی 
می شود، بلکه همبستگی و وابستگی قومیت های هم پیوند در آن سوی مرزها را به طرف ایران بیشتر می کند.

برای ایجاد پیوستگی فرهنگی، همگرایی ملی و همسویی نواحی کشور با مرکز، به ویژه نواحی مرزی کشور 
که اقوام در آنجا پراکنده شده اند، باید نگرش ها به توسعه تغییر یابد. استفاده از مدیریت های مشارکتی اقوام 
رمز پایداری است و اعتماد به آن ها همسویی و همگرایی را تقویت می بخشد. توسعه متوازن و یکپارچه ضامن 
پایداری حکومت هاست و می تواند کشور را از بسیاری از تهدیدات خارجی مصون کند. توسعه با انسان آغاز و 
با انسان به پایان می رسد؛ از این رو عزم جدی برای تغییر نگرش ها و تجدید نظر در شیوه به کار گیری نیروهای 

منابع انسانی در سطوح کالن و منطقه ای و محلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اگر نظریه پارکین را بپذیریم که گروه های قومی در ابتدا با یکدیگر تماس برقرار می کنند، سپس با هم رقابت 
می کنند و بعد از آن با یکدیگر سازگاری می کنند و درنهایت باهم همگرا و ترکیب می شوند، باید بگویم که بعد 
از گذشت چند قرن از هم زیستی اقوام ایرانی درکنار یکدیگر، متأسفانه همگرایی ملی و وحدت فرهنگی و قومیتی 
درکشور بنا به دالیل تاریخی، جغرافیایی و سیاسی شکل نگرفته است. دلیل این ادعا را می توان در بحران های سیاسی 
اوایل انقالب، بحران های منطقه ای، بهار عربی و غیره دانست؛ بنابراین، بی توجهی به همگرایی ملی به معنای تهدید 
تلقی می شود و دشمن از چنین فرصت هایی در راستای منافع خود استفاده و برای کشورمان بحران سازی قومیتی 
می کند. راه گریز از چنین شرایط و بحران هایی، انتخاب راهبردی است که منافع ملی را در دراز مدت تضمین کند. آن 

راهبرد هم اعتماد، انسجام و مشارکت اقوام در تصمیم گیری ها و برنامه های عمرانی کشور است. 
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