فصلنامه علمی-پژوهشی

جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال هفتم ،شماره  ،3تابستان 6931
صص193 - 215 :

نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران
علی اصغر اسمعیل پور روشن
عضو هیات علمی گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سیاوش مرادی پور

1

دانشجوی دکترای جغرافياي سياسي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ايران
تاریخ دریافت مقاله5931/11/ 27 :

تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 02 / 27 :

چکیده

نالمللی است و پدیدهها را در این سطوح مطالعه میکند به همان اندازه سطح خرد
ژئوپلیتیک به همان اندازه که ملی و منطقهای و بی 
و فرو ملی را نیز از نظر دور نمیدارد و تحوالت مقارن با پدیده جهانی شدن و تضعیف مرزهای ملی و تأکید بر گلوکالیزیشن یا

جهانی محلی شدن نیز خود دلیلی بر صدق این ادعاست .با چنین نگاهی به علم ژئوپلیتیک بایستی به تحلیل و تبیین ژئوپلیتیک
واحدهای استانی در منظومههای کشوری اقدام کرد .هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت
ایران است .سؤال اصلی مقاله این است که استان لرستان از نظر موقعیت جغرافیایی ،منابع اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی و
جمعیتی و قومی چه نقشی در رابطه با امنیت ایران بر عهده داشته و خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که از تمامی
جنبههای علم ژئوپلیتیک یعنی موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و قومیتی ،مذهبی و نیز جمعیتی استان لرستان حائز نقشی
کانونی و مهم در امنیت ایران است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت
یهای سازمان آمار کشور و نیز سالنامههای آماری و استفاده از نقشههای متنوع به
علمی و پژوهشی و نیز آمار و اطالعات سرشمار 
تحلیل و تبیین نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران پرداخته شود.

کلیدواژگان :ژئوپلیتیک ،لرستان ،امنیت ایران ،جغرافیای سیاسی.

( -1نویسنده مسئول) siavashmoradipour@yahoo.com
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مقدمه

ن معتق مد
یگوی م د نن نن
آنتوني گيدنز 1در مقالهی گفتاري در باب فرايند فروريختن مرزهاي ملي درروند جهانی شدننن می ی

جهانیشدن به معناي زيرورو شدن همهی نهادهاي ما است و اين تحوالت تنها در زمینهی ارتباطات ،تحوالت بيشتري
تها و زندگی شخصی ما را به شدت تحت تأثير خود ارق ررر داده است ...
صورت گرفته است به طوری كه دولتها ،مل 
در واقع جهانیشدن نقش زمان و مكان را نيز در زندگي ما تغ يي ر داده است .درست است كه فاصله به سا گد ييي از بين ن
ن
یرود ولي انقالب ارتباطات ،مفهوم و نقش فاصله را دگرگون كرده است .مرزها ،،ديگررر ص فر ًاًاًاًا مرزها ييي س نيمزر ييي
نم 
ی جديددد فرهنگي ،،موق ييي و اقتصاد ييي و ...
تهای ی
نيستند بلكه مرزهاي فرهنگي ،قومي ،اقتصادي و ...كه منجر بههه هویت ت
م
نالملل تفسيرهاي جديدي
یشود ،نيز وجود دارند .روند تحوالت در عصر حاضر به نحوي است كه در عرصههای بی 
یسرزمینی و فرا ناحیهای بودن است و
لگیری هستند .در عصر جهانی شدن كه عصر ب 
از موضوع حاكميت در حال شک 
یشوند و بال بط ع به همان نسبت
یشدن وارد م 
یهای اطالعاتي ،از حاشيه خارج و به متن جهان 
انسانها برحسب توانمند 
یشوند ،دولت از شكل سرزميني و محدود به كي
تكثرگرا م 

یشودد و
ج می ی
ت خارج ج
ص و ثابت ت
موقعيت ژئ كيتيلپو ييي خاص ص

ت؛ اماا
بسياري از الگوهاي رفتاري (به ويژه اقتصادي) ديگر تابع وضعيت سرزميني مشخص بههه لحاظظظ فيز  يكي ننيست ت
نسازی به معنای حذف فضای سرزمینی نیست .سرزمین ،هویت ،ملت ،،حکومت ،،کشوررر بههه دلی ییل
ظهور فرا سرزمی 
حیات و بازتولید سیستم تنوعات و تفاوتها در میان انسانها میمانند .یکدست شدن و یکپارچگی انساننن در جهاننن
ت ش خان تتت خووویش
غیرممکن است؛ زیرا انسان و تفاوت دو جزء جداییناپذیرند؛ یعنی انسان نیازمنددد تفاوتتت جهت ت
است .شاید اگر تفاوتها نباشد ،انسانها دچار سردرگمی ،نزاع ،دلسردی و گمراهی ش دنو ؛؛ یعن ننی جغرافی ییا حت تتی باا
وجود بحثهای مربوط به فشردگی زمان و مکان و از بین رفتن فواصل و غیره زنده خواهد ماند .انساننن باا طبیعتتت
یماند و شکلدهی بههه اش اک للل
سروکار دارد و روابط انسان با محیط که بیانگر اصلی جغرافیایی است ،همچنان باقی م 
ش فضاایی -
تهاا و تشا تاهب  ،،پخش ش
جغرافیایی را حتی در عصر فضا بر عهده خود خواهد داشت .مکان ،فضا ،تفاوت ت
مکانی ،پراکندگی ،تفرق ،ناحیهها ،مقیاسی و  ...تولید خواهد شد (ل فط ی و نادمی.) 142 : 385 1 ،
خصوصیات فیزیکی زمین همانند ژئومورفولوژی ،کلیماتولوژی و تأثیرات آنها بر خصوصیات فیزیک ککی انسانننهاا از
یرسد که در عصر جهانی شدن همچنان از جملههه
جمله فاکتورهای ثابت تفاوتهای ناحیه است .این عناصر به نظر م 
یدارد.
عناصر بازیگر در ایجاد تفاوتها و ایجاد نواحی خواهد بود و جغرافیای تفاوتها را در عصر فضا زنده نگه می ی
استدالل میشود که حتی با وجود تکنولوژی و ورود آن به عرصههای مختلف جهانی و به وجود آمدن خصوص صصیات
مشترک غیر فیزیکی در عصر جهانی شدن ،عوامل غیرانسانی هماننددد آب و ه او  ،،جنس سسی زم ممین ،توپ ارگو ففی زم ممین،
حی ،فراینددد تفاوتتتهاا و ایجادد اش اک للل
جنسی خاک ،دوری و نزدیکی به دریا ،وجود دیگر تودههای طبیعی در ن او ح ح
ت وجودد
ی بای یید دانست ت
یکنددد .بههه ه لاح ر یی یی
جغرافیایی همانند مکان ،ناحیه ،محله ،مقیاسی و  ...را تولید و بازتولید می ی
ی شهررری بههه ای یین معناا
تقسیمهای سادهای همانند مکانها ،نواحی ،کشورها ،سرزمینها ،شهرها ،شهرکها ،حوزههای ی
است که ما در اشکال و پیکرههایی زندگی میکنیم که سیاست ما را شکل میدهددد و برعکس سسی تاا زماننی کههه ش ره ،،
1

. Anthony Giddens

نقش ژئوپلیتیک لرستان در95 1 ...

ن
ت از ب ببین رفتن ن
س در ص رو ت ت
روستا ،کشور ،ناحیه ،منطقه ،مکان و سرزمین وجود دارند ،جغرافیا نی ییز وجودد دارد؛ پس س
یشدن وحدت جغرافیایی را به دنبال ندارد .کش هرو اای
یشوند .جهان 
یمعنا م 
جغرافیا در جهانی شدن ،این مفاهیم نیز ب 
یپذیرند تاا بههه تولی یید فضاایی کام ًالًالًالًال
گوناگون ،نواحی و محالت به تقابل با فرایندهای عمومی بزرگ مقیاس تغییر م 
ت اهمی ییت
ن است ت
یرود ،حتی ممکن ن
مخصوصی .در عصر اطالعات ،جغرافیا موضوع بوده و موضوع بودن آن از بین نم 
یکنند ،به دلیل پیامدهای بافت جدی یید جهاننی
بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند .مکانها و نواحی بدون شک تغییر م 
که ناشی از عصر اطالعات است؛ اما جغرافیا به چند دلیل زیر همچنان موضوع بودن خود را حفظ میکند :هزینههای
حملونقل ،تفاوتها در وجود منابع ،انعطاف فرهنگهای محلی و میراث گذشته ،اصولی بنیادی سازمان فضا و امی ییال
سرزمینی مردم .گلوکالیزیشن یا جهانی محلی شدن به همراه خویش تولید سرزمین را در مقیاس محلی به دنبال دارد.
ی جدی یید را در
نهای ی
یکنددد و تولی یید س یمزر ن ن
ث می ی
یان کالرک از همزیستی جهانی شدن و تجزی ییه در رق ننن آیندهه بحث ث
مقیاسهای محلی در عصر جهانی شدن محتمل میداند .کالوسی دادز نیز تجزیه یوگسالوی سابق را ناشی از جهاننی
شدن اقتصادی میداند (همان.) 142 : 385 1 ،
تهای
ل منطقهههگرای وهظ و ی رر ررر سیاست ت
نسازییی مجددد مثل ل
جهانی شدن معاصر پیوند نزدیکی با اشکال واقعی سرزمی 
ی بههه جغرافیاا و فرهنگ ،،اکول یژو  ،،تا خیر ،،
یهای زیا رتد ی ی
نسازی پیچیدگ 
ی دارد .ظهور فرا سرزمی 
ناسیونالیستی قوم 
سیاست ،روانشناسی اجتماعی داده است.
تمحوررری بههه سوووی چنددد
ت :جهاننن از حکومت ت
شولت جهانی شدن را فرا سرزمینسازی ملی معنا کند و معتقددد است ت
محوری در حالی دگرگونی است .چند محوری که دران باید سرزمینسازی و سرزمین زدایی را با هممم مطالعههه کرد د.
ق و ی ییا تعصببب
س تعلق ق
برجستهترین جغرافیدانان سیاسی نیز در این طیف فکری ارق ررر دارنددد .احتما ًالًالًالًال بههه دلی ییل حس س
جغرافیایی و یا نوع نگرش فکری ،آنان به مرگ ژئوپلیتیک ،جغرافیا ،حکومت ،،ملت ،،حاکمی ییت ،س زر ممین و مرززز -

ادعاهای جهان گرایان – اعتقاد نداشته و با آن مقابله میکنند .یکی از آنان اتوا است که در رأس این طیف فکررری در
میان جغرافیدانان قرار دارد .او مطلب جالبی درباره آینده سرزمین در سالهای پیش رو بیان میکنددد .وی در مقالهههای
یاهمی ییت شدننن
به نام «پایان ژئوپلیتیک» به نقد تفکرات جهان گرایانی ،همانند ویرلیو و یا ابراین و نیز کسانی که به ب 
یپردازد .اتوا اعتقاد دارد که سرزمینسازی در آینده تداوم خواهد داشت ولی این سرزمین زدایی ی
ی
سرزمین معتقدند ،م 
با نوع بق لیان ،یعنی دوران جدید متفاوت است (مدیسون.) 169 : 1380 ،
هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران است .سؤال اصلی مقال تسا نیا ه    
   

که استان لرستان از نظر موقعیت جغرافیایی ،منابع اقتصادی و فرهنگ طیحم تسیز و ی ی هچ یموق و یتیعمج و    
نقشی در رابطه با امنیت ایران بر عهده داشته و خواهد داشت؟
رویکرد نظری و مفهومی
نهاایی با هب ،كچوك داعبا  شكمشك      
ژئوپلیتیک مجموعه پ يچي ده نيروهاي متخاصم و متعددي است كه در سرزمی 

یپردازند ،هدف آنان از اين کشمکشها ،يا اثبات تفوق سياسي خود ،يا بيرون راندن ر بق اي سياسي از صحنه است
م
مفهوم امنیت ،مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که نس تب
به حقوق و آزاد 
یهای مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخا و دتفین هرط

چیه   
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عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید .لزوم و ضرورت امنیت  -به ای موهفم ن     -در جامع وقح تعیبط زا ه ق    
یهای مشروع ،مص آ تینو نننها و ضرعت زا 
بشری ناشی میشود و الزمه حقوق و آزاد 

دنام رود ن زا  رطاخم ا و ت   

تعدیات است (رحیمپور.)11 : 1389 ،
ن موقعیت در آینده ه هممم
ت و ای 
ی كشور ایران همواره تاریخ گذشته آن را تحتالشعاع قرار داده اس 
موقعیت جغرافیای 
ی چشمگیر و منابععع
ب و هوای 
ت از تنوع آ 
ع وسع 
سرنوشتساز خواهد بود .ایران با دارا بودن  ۱/ ۶۴۸ / ۱۹۵كیلومتر مرب 
ك و تا كیتك ییی
ی مسائل استراتژی 
ی ویژه برخوردار است .در طراح 
ت سرزمین 
ی سرشار و اراضی گوناگون با موقعی 
طبیع 
ت در مناطق و فصول گوناگون كشور و نی و اهروشك رد ز طانم ققق ققق
ق
ف ،درجه حرار 
ی موسمی ،باران ،بر 
توجه به بادها 
ت و جلگهها و پستیها و ...
ی سرزمینی ،ارتفاعا 
ل توجه شناخته میشود .موقعیتها 
ت و قاب 
ل با اهمی 
همجوار از عوام 
ی ردیابی ،رادار ،گیرنده و فرستنده مؤثر اس 
ی گوناگون ،دستگاهها 
ی در كاربرد سالحها 
همگ 
ی از
ت  .بههه عقیدهه برخی ی
ی بشر در گ ی ور ككككك
ی و اجتماع 
ی سیاسی ،اقتصاد 
پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی سرنوشت تأسیسات و سازمانها 
یگیرنددد (هماننن .)11 : 1389 ،این ن
ن
ت كه همه آنها از جبر جغرافیایی ریشههه می ی
ل طبیعی ثابت و متغیر اس 
سلسله عوام 
ی عبارتاند از:
ل جغرافیای 
عوام 
ض طبیعی
ك و عوار 
ت خا 
ن ،قلمرو ،وسع 
ل ثابت مانند فضا ،سرزمی 
 -۱عوام 
 -۲عوام لل ل
ی و فرهنگ ییی 
ی
ی و اقتصادییی 
ی ،اجتماعییی 
ی ،نهادها ییی ی سیاس ییی 
ع طبیع ییی 
ت ،منابععع 
ل متغی یعمج دننام ر تتتتتتتتت 
ت گی اب دنچره ،در    
ل ثابت و متغی دش دای ر ههه هههه ص رو ت ت
ی باید در چارچوب عوام 
ی و نظام 
ی سیاس 
هر نوع تصمیمگیر 
ی،
ت مسافتتت ،منابععع طبیعی ی
ی عوامل ثابت ت
ی محدودیتها 
ی اتم 
ی و اختراع جنگافزارها 
ع نظام 
ت و صنای 
پیشرفت صنع 
ت باشد اما جوت اب  ههه هههه بههه اینكههه هن ننوز
ل تسلیحا 
ن بق ی 
ی كاربرد ای 
ی برا 
ع جد 
اقیانوسها ،كوهها ،دریاها ،نمیتواند مان 
ی دارند ،لذا عوامل یادشده ه از
ش بازدارندگ 
ن سالحها عمدتًاًا نق 
ل تسلیحات هستند و ای 
ن بق ی 
ی فاقد ای 
ی زیاد 
كشورها 
قو 
ی
ی ایران ،قرار داشتن در كنار ساحل خلیجفارس و دریا 
ت و نفوذ خود كماكان برخوردار هستند .جایگاه جغرافیای 
ع كانی ی
ی
ی نفتی و مناب 
ق از سوی دیگر و دارا بودن منابع غن 
ی ساب 
ك سو و در مجاورت اتحاد جماهیر شورو 
عمان از ی 
ت خاصی ی
ی
ن كشور ف هار ممم آورده و ردق ت ت
ك برای ای 
ی را از نظر ژئوپلیتی 
ب و هوایی ،موقعیت ممتاز 
گوناگون و تنوع آ 
ت(رفیع.) 95 : 1387 ،
ی نمانده اس 
ی جهانی نیز مخف 
ن كشور بخشیده كه از دید قدرتها 
به ای 
ی خلیجفارس بههه می از ننن  ۳۹۶میلیا كشب در هه ههه
ت در خاورمیانه و مخصوصًاًا در حوضهها 
ف ذخایر عظیم نف 
س از كش 
پ 
ك خلیجفارس و دریا 
خاورمیانه و آبراه استراتژی 
ی ع ار ققق،
ت .صادرات نفت ،كشورها 
ی یافته اس 
ی عمان اهمیت ویژها 
ی كههه درآم رس د ان هه ههه
ت بهههطوررر 
ی حاشیه خلیجفارس را ثروتمند كرده است ت
عربستان سعودی ،بحرین و سایر كشورها 
ی
ی كش اهرو ی ی
ت مالی ی
ن ردق ت ت
ی بیشتر است .ای 
ی پیشرفته غرب 
ی از بسیاری كشورها 
ی كوچك عرب 
ن كشورها 
ی از ای 
برخ 
ی ف هار ممم
ی سا تخ ههه شده ه جهاننن ص تعن ی ی
ی كاالها 
ی از جذابیت برا 
ی بسیار 
حوزه خلیجفارس و از جمله ایران ،بازارها 
ی از جمله «آلفرد تایر ماهاننن»
ی نظام 
ت .۳.نظریه استراتژیستها 
ی به آنها بخشیده اس 
ی فراوان 
ت اقتصاد 
آورده و اهمی 
ی داد .وی معتقد بود كه كنترل
ی خاص 
ی به اهمیت آبراه خلیجفارس و تنگه عمان ویژگ 
ف به نظریه قدرت دریای 
معرو 
ط آن كش رو
ب تسلط ط
یتواند موج 
ی باشد م 
ی چشمگیر 
ی كه دارای قدرت دریای 
ك دولت خارج 
خلیجفارس به وسیله ی 
بر خاور دور ،هندوستان و استرالیا شود (کاویانی راد.) 669 : 1383 ،

نقش ژئوپلیتیک لرستان در197 ...

ی آس ،ای
گ جهانی در بین قارهههای ی
ك جزیره بزر 
س نظریه «هلفورد مكیندر» ،استراتژیست انگلیسی ،در جهان ی 
بر اسا 
ن جزیره قرار گرفته شده است و دولتی كه بر
ب میشود و در داخل ای 
ن محسو 
آفریقا ،اروپا وجود دارد كه قلب زمی 
ب میشود و
ب زمین محسو 
ی ایران جزو قل 
ی شمال 
ی خواهد كرد .بخشها 
ط شود برجهان فرمانروای 
ن مسل 
ن سرزمی 
ای 
ی وی ییژها 
ی
ن تنگه هرم زرا زا ز ششش نظامی ی
ت -۵ .ایران با در اختیار داشت 
ی در این میان برخوردار اس 
ایران از اعتبار خاص 
ت كههه هممم امكاننن
ی است ت
ن تنگه به گونههها 
ل ای 
ض و شك 
ی و عر 
ی توپوگراف 
برخوردار است ،زیرا وضعیت و ویژگیها 
ت ب آ ر ننن امكاننن مس دود
یآورد و هم با یمكاح  تت تت
ی فراهم م 
ی را بهراحت 
ی و تجار 
گ جنگ 
ی بزر 
عبور و مرور كشتیها 
ی با برد كوتاه وجود دارد (عسگری.) 29 : 1383 ،
كردن آن با توپخانه دورزن و موشكها 
ن كشور بهشدت بههه تنگههه هرم تسباو ز هه ههه
ی ای 
ع را دارا است؛ زیرا او ًالًال از نظر اقتصاد 
ن مناف 
ایران در تنگه هرمز بیشتری 
تو
ك اس 
ل آن شری 
ی از مسائ 
ی برای دفاع از خلیجفارس كه ایران در نیم 
ن تنگه از حیث ژئواستراتژیك 
ت و ثانیًاًا ای 
اس 
ت ایران ،ارزش فراوان 
نیز دفاع از فال 
ی دارد (همان.) 29 : 1383 ،
ح در
ی م رط ح ح
ل كمربن تینما د یی یی
ی س یمكت و وتن لل لل
ب پیمان منطقها 
ی تركیه و پاكستان در قال 
حضور ایران در بین كشورها 
یساخ تت 
ت م یی 
س و با ا یمه تتتت ت
ق كش ر ام رو ا اسح رایسب  سسسس س سسس سسس
ی ساب قق 
سیاس تت ت مها وروش ریهامج داحتا ر یییییییی ییی
ت.
ی را كلی ژتارتسا د یی یی
ی
ن» كه او هم مانند آلفرد ماهان قدرت دریای 
ی به نام «اسپایكم 
س نظریه استراتژیست دیگر 
بر اسا 
ط قلب ب
ب
ی ب لست ر طط طط
ی مبتنی ی
ج گردی الخرب وا .د فف ففف نظریههه مكین ك رد هه ههه نظری ییها 
ح ریملند رای 
جهانی میدانست ،اصطال 
ب اروپا ونج و  بب بب
ب
ی واقععع در غرببب و جنوب ب
ت از شبه جزیرها 
ت ،معتقد بود ریملند عبارت اس 
ی جهان اس 
خشكیها 
ی ریملند را كنترل كند ،حاكممم اوراس دهاوخ ای   
ی «هركس ناحیه حاشیها 
یگیرد .بنا بر عقیده و 
آسیا كه ایران را در برم 
ت با
ی توانس 
س از جنگ دوم جهانی كه اتحاد جماهیر شورو 
ت جهان را رقم خواهد زد ».پ 
ی سرنوش 
بود و چنین كس 
ن روی آورد و سعی ی
ی
ن» قدرت خود را تثبیت كند امریكا بههه نظریههه اس مكیاپ ن ن
ب زمی 
ش اعظم «قل 
ن بخ 
در اختیار گرفت 
ق نظر «ژرژ
گ سرد امریكاییان كوش بط دندی قق قق
ع در ریملند را در اختیار گیرد .در دوران جن 
ی واق 
كرد كنترل همه نواح 
ت در منطقههه
ی امریكا سا زین  تتت تتت
ت خا جر ی ی
ل سیاست ت
ن اص 
ف به استراتژی مهار كه دومی 
ی معرو 
کنان» سیاستمدار امریكای 
ریملند ی 
ق ایجاد كنند (قامت.) 91 : 388 1 ،
ی ساب 
ل اتحاد جماهیر شورو 
ی در مقاب 
ط دفاع 
كخ 
تمتحده امریكا
ی» با ایاال 
ی بر حصول «برابری نظام 
ی اتحاد جماهیر شورو 
در طول دوران جنگ سرد ،سیاست خارج 
ی
ی كه دولت شورو 
ی تسلیحات 
ی تأکید داشت .هزینهها 
ی ناگهان 
ك حمله هستها 
ن آن ابرقدرت از توسل به ی 
و بازداشت 
ی اتحا ریهامج د   
ل فروپاشی ی
ی از دالیل ل
ل میكرد بسیار سنگین و طاقتفرسا بود و شاید یك 
گ سرد تحم 
در دوران جن 
ن نكته اساس 
شوروی همی 
ل
ك دبی ییر کل ل
ی كه ی 
ی در دوران 
ت شورو 
ب كمونیس 
ن كنگره فوقالعاده حز 
ی باشد .نوزدهمی 
ی و سیاسی به كا دوخ ر شش ششش
ی اصالحات اقتصاد 
ت گرفته بود با تصویب برنامهها 
جوان و كارآمد زمام امور را به دس 
ی كههه
ی تكنولوژی روسی ی
ی و عقبماندگ 
گ نخبهگرای 
ش فرهن 
پایان داد .افول سوسیالیسم ،ركود شدید اقتصادی ،گستر 
ی در اردوگاه ه
بگ لوئدیا در و یژ ككككك و اساسی ی
ی مردم نی نیمز دوب زجاع ز هههه ههههه را ب ار ییی ی ككك عقب ب
ی اساس 
ن نیازها 
از تأمی 
ی» آن
ت داخلی ی
ی «ادامه سیاست ت
ت خارج 
ف او اعالم كرد كه سیاس 
سوسیالیسم فراهم ساخت .با انتقال قدرت به گورباچ 
ی اكنوننن نیازمن لص د حح حح
ت .ل روش اذ و یی یی
ی است ت
ع داخل 
ی بهبود وض 
ف سازنده برا 
ف آن انجام وظای 
ت و هد 
اس 
تو
ح است ت
ی امروز
ت و رقیبان دیروز دوستان و شركا 
ی گذشته خاتمه یافته اس 
ن و كشمكشها 
ت به نحوی است كه دشم 
تحوال 
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ی كه سرخیاش را از دست داده است» از وق للل
ت عنوان «ارتش 
ی تح 
ی میشوند .روزنامه نیویورك تایمز در مقالها 
تلق 
ت ... :ی ككك ماشیننن
ی نوشت ت
ی مطالعات نظام 
ی روسیه و استاد انستیتو بینالملل 
ی از پژوهشگران نظام 
ی روگو» یك 
«سرگ 
ی ف رك ییی و
خ مبانی ی
ش سرخ خ
ك وضعیت شكست خ درو ه ه دی ،د چ ك ار هه ههه ارتش ش
ی در یك لحظه ،خود را در ی 
عظیم جنگ 
ت داد (همان.) 91 : 388 1 ،
ك خود را با شكست ماركسیسم از دس 
ی ایدئولوژی 
انگیزهها 
ی علیه یكدیگر ،جهان را در آستانه جنگ گ
گ
ی ،اقدامات انجام شده دو ابرقدرت امریكا و شورو 
اگر در دهه  ۱۹۶۰میالد 
ل آوردند میتوانست جهان را در آستانه جنگ گ
گ
ی علیه یكدیگر به عم 
ف و كند 
ی كه خروشچ 
ی قرار داد و تهدیدات 
اتم 
ل به دوستان استراتژیكی هم شدند.
ل تصور تبدی 
ی غیرقاب 
ن به شكل 
جهانی سوم قرار دهد ،در دهه  ۱۹۹۰دشمنان دیری 
ی مس امل ننن از مواضععع ضد
تهاا 
ی ایران در سال  ۱۹۷ ۹م دالی ییی و اس ابقت للل ملت ت
از سوی دیگر ،با وقوع انقالب اسالم 
ت ای ار ن نن ،امریكا روش و  و یی ییی ه ب ود ر هه ههه ی ككك
ت خارجی دول 
ی» در سیاس 
ی ،نه غرب 
ی و اعالم شعار «نه شرق 
امپریالیست 
ع نامشروع خود را از دس 
ت مناف 
نسب 
ق علیههه ای ار ننن
ی عرا 
گ تحمیل 
ب و شروع جن 
ش دامنه انقال 
ت رفته دیدند .با گستر 
ب با شاپورف  یی یی
ی
ن ترتیب ب
ل آوردنددد .ب ید ن ن
ی از دولت عراق به عم 
ی بیدریغ 
ی و نظام 
ی سیاس 
هر دو ابرقدرت حمایتها 
ی دولت امریكا بسن  تت تتت بههه ای ار ننن و
ی در سیاستها 
ت سوسیالیستی شوروی و خاتمه جنگ سرد هیچگونه تغییر 
د ول 
ی كا رتر
ی دوره جیمی ی
تها 
ت ریگان در سال  ۱۹۸۱سیاس 
ی کار آمدن دول 
حوزه خلیجفارس به وجود نیامد بلكه با رو 
ت(احمدی.)62 : 1386 ،
ت بیشتری ادامه یاف 
با شد 
موقعیت جغرافیا یی استان لرستان
استان لرستان در غرب ایران ،بین چهل و شش درجه و پنجاه و یک دقیقه تا پنجاه درجه و سه دقیقه طوللل شر ققق ی از
نصف النهار گرینویچ و سی و دو درجه و سی و هفت دقیقه تا سی و چهار درجه و بیست و دو دقیقه عرض شمالی
ت .ای یین
ع است ت
از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاهه و نههه کیل تمو ررر مربع ع
استان ،از شمال به استانهای مرکزی و همدان؛ از جنوب به استان خوزستان؛ از شرق به استان اصفهان و از غرب بههه
استانهای کرمانشاه و ایالم محدود است .اشترانکوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاععع بلن تد رررین نقطههه اس ات ننن لرس ات ننن
یترین ناحیه استان واقع شده و حدود پانصد متر از سطح دری ییای آزاد ارتفاععع دارد
است .پستترین نقطه آن در جنوب 
(فنی و دیگران.)111 :3931 ،

نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیا یی استان لرستان

منبع)http://www.maphill.com( :

نقش ژئوپلیتیک لرستان در199 ...

جغرافیای طبیعی استان لرستان
استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک ،ناحیه هموار ن راد دد .ای یین

ناهمواریها که دارای سنگهای دگرگونی است ،در نتیجه مجاورت با گنبدهای خاراایی (درون ننی) الونددد و س نبر ددد-
(شازند) پدید آمدهاند .در ناهمواریهای اصلی استان (ارتفاعات اصلی زاگرس) ،کوهها به طور منظم از ش ام للل غرب ببی
ف
یها که معمو ًالًال با درههای عمیق همراهاند ،اغلب فش هدر  ،،بلنددد و ناصاف ف
به سوی جنوب کشیده شدهاند .این ناهموار 
ل و کممم ارتفاععع خودنماایی
هستند؛ در حالی که ناهمواری پیشکوههای داخلی به صورت تپه ماهورهای گنبدی شکل ل
ت .در زمس نات ،،
یکنند و نقاط بلند آنها ،به گنبدهای خارایی مربوطاند .استان لرستان دارای آبوهواای متنوععع است ت
م
هنگامی که در شمال لرستان برف و کوالک و سرمای شدید جریان دارد ،قسمتهای جنوببی آن از هواای م وبط ععع و
یهای اقلیمی نشان م 
بارانی برخوردار است .بررس 
یدهند ،خرمآباد دارای زمس ات ننی معتدللل و تابس ات ننی گرممم استتت و
بروجرد زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد .الیگودرز نیز زمستانی بس سسیار سردد و تابس ات ننی معتدللل دارد (هاشمممی،
.) 147 :2931

نقشه شماره  -2حجم بارندگیهای استان لرستان
منبع)https://iranatlas.info( :

استان لرستان پربارانترین استان کشور بعد از سه استان شمالی میباشد؛ به طوری که متوس یلاس یگدنراب ط ا ک هن ه    
یمتر بالغ میگردد .این میزان با رانک رد شر   
برای کل کشور حدود  252میلیمتر است ،در لرستان به حدود  580میل 
توپوگرافی کوهستانی و آبوهوای مناسب منطقه باعث به وجود آمدن یکی از غنیترین شبکه آبهاای روان کش رو
بهای ورودی از اس ات نننهای
با دارا بودن  30رودخانه دائمی جمعًاًا به طول  2450کیلومتر گردیده که با احتسا آ ب ب ب
مجاور پس از کسر مصارف ،بالغ بر  13میلیارد مت تشپ هچایرد هب ار بآ بعکم ر هیلخت هخرگ و زد یاهدس

      

مینماید که این حجم آب حدود  11درصد کل آبهای جاری کشور است .همچنین لرستان با دارا بودن تش تالیک
سخت زمینشناسی و  3500کیلومتر سفرههای آبرفتی بالغ بر  5/3میلیارد متر مکعب آبها دوخ رد ار ینیمزریز ی    
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ذخیره نموده است .از مجموع پتانسیل آبی اس ودح نات د     2میلیا اب بعکم رتم در

را مدن ان      

 35درص شخب رد د   

یرسد (لشنی زند و دیگران.) 89 :0931 ،
کشاورزی به مصرف م 
تقسیمات سیاسی استان لرستان
ل از
ت .بق ل ل
ل شدهه است ت
در استان لرستان در سال  ۱۳۵۲استانداری لرستان تأسیس و از فرمانداری کل بههه اس ات ننن ت يدب ل ل
تأسيس استانداري لرستان با عنوان فرمانداری کل البته با همين محدوده جغرافيا يي فعلي و تا ح دود ييي گس درت ههتررر و
تو
پهناورتر از لحاظ اداري تابع استان ششم (خوزستان) بوده است .در طی سالللهاای  ۱۳۳۵تاا  ۱۳۸۷اهممم تغی اري ت ت
اصالحات تقسيمات کشوري در استان لرستان به شرح زير بوده است:
 -۱در سال  ۱۳۶۱بخش الوار گرمسیری با مجموعه دهستانها و سایر واحدهاي سياسي آن از استان لرستان منتزععع و
به شهرستان انديمشک استان خوزستان انتقال يافته است.

شهای کوهدشت و دلفان از توابع شهرستان خرمآباد و بخش درود از توابع شهرستان بروجردد
 ۲ـ در سال  ۱۳۶۸بخ 
از این شهرستانها منتزع و با تأسیس فرمانداري در آنها به شهرستان تبديل شدند.

ی سلس هل  ،،پل تخد ررر و جا لپ ققق بررر اساسسس مص بو ههه ش رام هه  ۱۳۲۷۴مورخههه  ۱۳۷۳ /۹/۶از
شهای ی
 - ۳در سال  ۱۳۷۳بخ 
شهرستانهای خرمآباد و الیگودرز منتزع و با عنوان شهرستانهای سلسله ،پلدختر و ازنا در آنها فرمان راد ييي تأسيسسس
و به شهرستان تبديل شدند.

 -۴در شهرستان کوهدشت چهار شهر به نامهای چقابل ،کوهنانی ،گراب و درب گنبد به ترتیب در سالهاای ، ۱۳۷۵
ش
 ۱۳۷۷ ، ۱۳۷۵و  ۱۳۸۳در آنها شهرداري تأسيس و از روستا به شهر تبديل شدند .اين چهار شهر همههه مرکززز بخش ش
ت فصل ييي داراي ش رادره ييي ب دو هه است ،،ايننن
هستند ،الزم به ذكر است كه شهر درب گنبد از ساللل  ۱۳۵۴بههه ص رو ت ت
شهرداري بيشتر در فصل بهاررر و بههه خاطررر حضوررر زائ ار ننن اما دازم هه شا دازه ه ه محمددد (ع) فعاليتتت داشتههه و ازنظررر
خدمترسانی نيز فعاليت چنداني نداشته است.

 -۵در شهرستان پلدختر روستای معموالن مرکز بخش معموالن این شهرستان در سال  ۱۳۷۹در آن شهرداری تأسيس
و به شهر تبديل شده است.
 - ۶در محدوده شهرستان سلسله روستای فیروزآباد در سال  ۱۳۸۱به شهر تبدیل شده است.

-۷در شهرستان ازنا نیز روستای مؤمن آباد در سال  ۱۳۷۹به شهر تبدیل شده است .ناممم بق ل ييي روس ات ييي م مؤ ننن آبادد
مأمون بوده است.

 -۸در شهرستان درود در مورخه  ۱۳۷۷ /۴/ ۱۰روستای چاالنچوالن مرکز بخش سیالخور این شهرستان به شهر تبديل
یشود (باقری و دیگران.) 89 :5931 ،
و به عنوان شهر چاالنچوالن شناخته م 
 -۹در شهرستان خرمآباد روستاهای زاغه ،چغلوندی ،سپیددشت ،محمودوند و سراب دوره به ترتيببب در سالللهاای
 ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۰ ، ۱۳۷۹و  ۱۳۸۰در آنها شهرداري تأسيس و به شهر تبديل شدهاند.

 - ۱۰در سال  ۱۳۸۶بخش دوره چگنی از شهرستان خرمآباد منتزع و متشکل از بخشهای چگن ننی ،ویس سسیان و بخششش
جديد شاهيوند شهرستان دوره را تشکيل دادهاند.

نقش ژئوپلیتیک لرستان در201 ...

 - ۱۱در سال  ۱۳۸۷با تصویب وزارت کشور شهر محمودوند از توابع شهرستان جدید دوره به شهر ویسيان تغ يي ر ناممم
داده است (باقری و دیگران.) 89 :5931 ،

نقشه شماره  -3تقسیمات سیاسی استان لرستان

منبع)http://www.darebadam.loxblog.com( :

 - ۱۲در طی سالهای  ۱۳۳۵تا  ۱۳۸۷عالوه بر تغیيرات و اصالحات اشاره شده فوق در استان لرستان تغ يي رات ييي هممم
در خطوط مرزي دهستانها ،بخشها و شهرستانهای استان انجام گرفته است که ذکررر همههه آنهاا در ايننن گ راز ششش
یها نيز از استان لرس ات ننن منتزععع و بههه اس ات نننهاای همج او ررر
یباشد .ضمنًاًا در طي اين سالها تعدادي از آباد 
مقدور نم 
انتقال یافتهاند .اين انتقال در شهرستانهای بروجرد ،اليگ ردو ززز و دلفاننن بههه اس ات ن ننهاای اص ناهف  ،،مرک يز  ،،هم اد ننن و
كرمانشاه بوده است (احمدی پور و دیگران.) 17 :0931 ،
جدول شماره  -1تطورات تقسیمات کشوری استان لرستان
سال

تعداد شهرستان

۱۳۳۵

۳

تعداد       

تعداد      

ب خش

شهر

...

...

تعداد دهستان
...

تعدا یدابآ د       

تعدا یدابآ د       

دارای سکنه

خالی از سکنه

...

...

۱۳۴۵

۳

۱۶

۱۰

۶۱

۳۴۹۳

۶۶

۱۳۵۵

۳

۱۷

۱۰

۶۳

۳۴۴۷

۴۶

۱۳۶۵

۳

۱۶

۱۰

۵۸

۲۸۹۸

۴۴۷

۱۳۷۵

۹

۲۵

۱۰

۸۱

۲۸۴۲

۶۴۱

۱۳۸۵

۹

۲۶

۲۳

۸۳

۲۸۶۵

۵۶۷

۲۷

۲۳

۸۴

۲۸۶۵

۵۶۷

۱۳۸۷

۱۰

منبع)www.amar-lr( :

جمعیت استان لرستان
برابر نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال  ، ۱۳۹۵استان لرستان با یکمیلیون و  ۷۶۰هزار و  ۶۴۹نفر ب ونع ه ان   
شانزدهمین استان کشور اعالم شد .بر اساس این گزارش از مجموع جمعیت لرستان ،تعداد  ۸۹۲هزار و  ۸۸۹نفر مرد
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و  ۸۶۷هزار و  ۷۶۰نفر زن هستند که در قالب  ۵۰۹هزار و  ۲۵خانوار زندگی میکنند .در استان لرستان ،خرمآبا اب د   
 ۵۰۶هزار و  ۴۷۱نفر پرجمعیتترین شهر استان است و شهرهای بروجرد با  ۳۲۶ه و راز

 ۴۵۲ن اب دورد و رف    ۱۷۴

هزار و  ۵۰۸نفر در دوم و سوم هستند .در این آمارگیری شهر رومشگان و همچنین دوره چگن ک ی مم مممجمعیتتتت نیر
شهرهای استان هستند (حسینی.)0931: 37 ،
جدول شماره  -2جمعیت استان لرستان به تفکیک شهرستان در سال 1395
ش رح
کل کشور
لرستان

جمعیت
0 27 62 799
60 176 49

مرد
24 4984 02

زن
39427828

خانوار
24196035

892889

867760

509025

255781

250690

44958 1

426261

02258 1

81 854

04105
55 1 45
40467

خرمآباد

1 647 05

بروجرد

326452

82 38 61

درود

80 745 1

89090

کوهدشت

66658 1

1 8444

82217

دلفان

73 93 14

74215

69758

الیگودرز

137534

579 07

66955

38503

سلسله

75559

38242

37317

21 140

ازنا

74936

38047

9 688 3

22411

پلدختر

73744

37462

36282

21303

دوره
رومشگان

756 14

21467

20289

1948 1

39058

73791

1 932 1

24701

منبع)http://nasimedelfan.ir( :

اقتصاد استان لرستان
لرستان با تولید ساالنه حدود  ۳میلیون تن انواع محصول زراعی ،با و یماد ،یغ

ال زا شیب دوجو ،ت
یش الالال الالال

    ۶میلی نو

بها و یزرواشک ی
واحد دامی ۸۰۰ ،هزار هکتار اراضی قابل کشت و  ۲۳دشت مرغوب و حاص طق زا یکی زیخل ب بب ببب
دامپروری در کشور محسوب میشود .این استان همچنین در زمینه تولید آبزیان به ویژه ماهیا آ درس ن بب ب ببببی با دیلوت    
ساالنه حدود  ۱۵هزار و  ۵۰۰تن ماهی در بین استانهای غیر ساحلی کشور رتبه نخست را ب اصتخا دوخ ه ص هداد     
است (همان.)0931: 37 ،
در بخش صنعت نیز لرستان با قرار گرفتن در بخش چین خورده زاگرس دارای ظرفیتهای مناسب معدنی است ،به
طوری که از  ۶۴ماده معدنی شناخته شده در کشور  ۲۶نوع در این استان شناسایی و  ۱۸نوع آن اس م جارخت یی یی
یشودد.
بق ل از تحریمهای غرب علیه کشورمان  ۲۸درصد اشتغال صنعتی در لرستان مربوط به ص  دوب گنس تعن و رد 

نیا     

حوزه حدود  ۱۲هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت بودند که رقم قاب 
لتوجهی است .از مؤلفهههها تبثم ی   
برای سرمایهگذاری در لرستان ضریب امنیتی باالست ،به طوری که این استان از نظر شاخصهاای امنیت جنپ ءزج ی    
تها زونه ناتسا نیا ،بسانم تیعقوم و 
استان برتر کشور است ،اما با وجود این امنی یزم ،بولطم ت تتت تتت

رظن زا        

سرمایهگذاری بخش خصوصی جایگاه مناسبی ندارد (حسینی.)0931: 37 ،
کشاورزی
منابع آبی فراوان ،خاک حاصلخیز و شرایط خاص و مطلوب جغرافیایی در کنار نیروی کار ج یصحت ،ناو

لک و هدر
لل لل

ارزانقیمت ،لرستان را به مکان مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش کشا وط هب ؛تسا هدرک لدبم یزرو رررررر ررررررری که
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تها ،از بازدهی باال یامرس ی هه ههگ یراذ
عالقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش میتوانند با مدیریت صحیح این مزی 
نهای زراعی استان  42 89 67هکتار میباشد ک لاح رد ه   
و بازگشت سریع سرمایه برخوردار گردند .مساحت کل زمی 
حاضر  25درصد آن به صورت آبی و  75درصد به صورت دیم کشت میشود .با توجه به منابع آبی فراوان در استان
شها هلمج زا    
میتوان با تبدیل اراضی دیم به آبی تحولی عظیم در این بخش ایجاد نمود که تأثیر آن ب خب ریاس ر ششش ششش
فرآوری محصوالت باغی و زراعی قابل مالحظه خواهد بود (میره ای و دیگران) 16 :5931 ،
سطح زیر کشت محصوالت باغی استان حدود  43 1 54هکتار است که در مجموع ساالنه بیش از  180000ت ونا ن اع   
محصول از آن برداشت میشود .بر اساس پیشبینیهای بهعمل آمده انتظار میرود میزان این تولی هب هدنیآ رد تاد    
بیش از  260000تن در سال افزایش یابد .از مهمترین محصوالت باغی میتوان انار ،انجیر ،سیب ،زردآلو و گ ار ودر
یشود .لرستان با ندوب اراد    
نام برد .الزم به ذکر است بهترین و مرغوبترین انار و انجیر کشور در این استان تولید م 
 6میلیون واحد انواع دام سبک و سنگین و میانگین تراکم  237واحد دامی در هر کیلومتر ،مقا ظاحل زا روشک لوا م    
تراکم دام در واحد سطح را به خود اختصاص داده است.
وجود بیش از  2450کیلومتر مسیر رودخانه و آبراه 73 03 ،دهانه چش ،هم

 3456حلق و قیمع همین و قیمع هاچ ه    

 1527رشته قنات ،لرستان را به مکانی مناسب برای پرورش آبزیان به ویژه ماهیان سرد آبی و گ هدرک لدبم یبآ مر     
است .این استان با تولید  98میلیون طق عه بچه ماهی قزلآال در سال حائز رتبه نخست کشور در بین اس ات نننها ریغ ی   
ساحلی است .در حال حاضر میزان تولید سالیانه گوشت ماهی در استان بیش از  14750ت  تسا لاس رد ن ((( ((((هما ،ن
.) 16 :5931
جنگل و مرتع
مساحت کلی منابع طبیعی استان  61 008 12هکتار میباشد که  883503هکتار آن به مرتع و  1217313هکتا هب نآ ر   
جنگل اختصاص دارد (سعادت مهر.) 104 : 1384 ،
صنعت و معدن استان لرستان
بخش صنعت و معدن استان لرستان متأثر از وجود منابع زیرزمینی غنی و متعدد ،آب فراوان ،محص یزرواشک تالو   
متنوع ،دامداری گسترده ،سوخت و انرژیهای مناسب و همچنین نیروی کا صختم ر ص نیمز  ههه ههههی گس دشر و شرت   
چشمگیری دارد.
تعداد  1 47 1واحد صنعتی بزرگ ،متوسط و کوچک در لرستان مستقر هستند که ای  مقر ن م لداع    

 1/ 83درص لک د   

تعداد واحدهای صنعتی کشور میباشد .برخی از واحدهای بزرگ و متوسط استان عبارتاند از :پتروش تسرل یمی ا ،ن   
سیمان درود ،فر و آلیاژ ایران ،فوالد ازنا ،نساجی بروجرد ،صنایع غذایی گهر ،داروسا ش عیانص ،کالفا ریاب یز یر     
ایران ،پارت لبن ،تعاونی تولید الکل اتیلیک ،آب معدنی بیشه ،پلیاستر لرستان ،داروسازی اکسیر ،کاشی ج ماس ،م ان   
کاشی ،آهک صنعتی و هیدراته لرستان.
استان لرستان با دارا بودن بیش از  99معدن فعال ،حدود  4میلیارد تن ذخایر پیشبین ،هدش ی     2200000ت ریاخذ ن   
طق عی قابل استحصال و استخراج  2میلیون تن سنگ خا ک هاگیاج ،لاس رد م مممم مممممنظی و دیلوت ،جارختسا رما رد یر   
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فرآوری سنگ در ایران و جهان دارد .این استان با برخورداری از  3درص نس د گگ گگگها یزت ی ی و ناهج ین

 22درصد

گهای ساختمانی حا زئ
معادن سنگ کشور حائز رتبه اول معادن سنگ و با تولید ساالنه  12000000مترمربع انواع سن 
گبری موج تسرل رد دو ان     054واحد
رتبهی دوم از لحاظ تولید این محصول در کشور است .تعداد کارخانههای سن 
نآالت روز دنیا زا شیب و    
است که از این تعداد  20واحد مجهز به پیشرفتهترین خطوط تولی یشام و د نن نن

 100واحد

مجهز به پیشرفتهترین خطوط تولید داخل میباشند و از همین رو قابلیت رقابت مناسبی در سطح بینالمللی دارند .به
یگ در د چمه  .ن نی   
گونهای که سنگ این استان به کشورهای حوزه خلیجفارس ،اروپا ،آفریقا و آسیای میان م رداص ه ییی ییی
یباشد (دهقانی زاده.) 127 : 1387 ،
انجمن سنگ لرستان قویترین انجمن تخصصی سنگ کشور م 
فرهنگ استان لرستان
یدهند .گووویش م تسرل مدر ا هدودحم .تسا یرل ن      
جمعیت استان را طایفهها و تیرههایی از قوم ایرانی لر تشکیل م 
سرزمینهای لرنشین محدود به اس تسرل نات ا  ن ن رد و تسی

تسا ا نننن نننننها و لاحمراهچ ی

هفصا ،سراف ،یرایتخب ا ،ن      

کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر ،خوزستان ،همدان و ایالم نیز طایفههای گوناگون لر پراکندهاند.
ل خرمممآباد ،،پا یپ ،،
ن :شامل ل
لرستان را از نظر گویش به چهار منطقه مج اّزّز میتوان تقسیم کرد :الف) -منطقۀۀۀ لررر نشین ن
ی از کوهدشتتت .ب) -منطقۀۀۀ لک ک
ک
ی و منا قط ی ی
ویسیان ،پلدختر ،باال گریوه ،منطقه سگوند ،گریت ،زاغه ،رازان ،چگنی ی
نشین :شامل چغلوندی ،الشتر ،نورآباد ،سر طرهان ،قسمتی از کوهدشت و بخش ج .روخالیس تشد زا ی ))) )))) -منطقۀ
بختیاری :شامل الیگودرز ،شول آبادَ ،بَبزنوید ،ززو ماهرو ،بخشهایی از درود و ازنا .د) -منطقۀ بروجردی نشین :شامل
بروجرد ،اشترینان ،قسمتهایی از دشت سیالخور و قسمتهایی از درود و ازنا .انبوهی از واژههایی ک گنهرف رد ه   
لری موجوداست ،چنان غنی و پر مفهوماند که برای برگردان آنها به زبان فارسی ،بای آ د نننها اریز ؛درک فیرعت ار      
معادل این واژهها در زبان فارسی وجود ندارد (دالوند.)151 :1 38 1 ،
گویشهای لری یک پیوستار زبانی از گویشهای ایرانی جنوب غربی است بین گونههای کردی و فارس نایم هک ی    
مردم لر در غرب و جنوب غرب ایران رایج است .از میا یایرآ ماوقا مامت ن ی ار ینابز نامزاس رظن زا اهرل  ب هط   

      

ب
تنگاتنگی با کرد زبانان و فارس زبانان دارند در حالی که برخی پژوهشگران بیان داشتهاند که لرها از کردها عشنم  بب بب
یشوند دیگر پژوهشگران معتقدند که لرها از قدیم االیام گروهی مس دوب لقت هه هههان یگنهرف هیاسمه ود زا هچرگ د     
م
خویش تأثیر پذیرفتهاند .گویشهای مردم لرستان عبارتاند از:
• لری خرمآبادی  :مردم شهرستانهای خرمآباد ،دوره و پل دختر و همچن رایسب شخب نی ی زا 

درم م و کشمیدنا     

شوش در استان خوزستان نیز به این گویش سخن م 
یگویند.
یگویند.
• لکی :شهرستانهای سلسله ،دلفان و کوهدشت به این گویش سخن م 

• گویش بروجردی :مناطق شمال شرق استان مانند مناطق بروجرد و بعض  هب دورد قطانم زا ی ا نخس شیوگ نی

    

یگویند.
م

• لری بختیاری :مناطق شرق استان از جمله مناطق الیگودرز و ازنا و بخشهایی از مناطق درود به این گ نخس شیو   
یگویند.
م

نقش ژئوپلیتیک لرستان در205 ...

یهاای آوازی (کالم ممی) و
ش کل للی ،موس سسیق 
موسیقی لرستان از تنوع و پیشینهای کهن برخوردار است کههه بههه دو بخش ش
یشودد .بررر اساسسس
یشود .هم اکنون موسیقی لری در قالب ترانه به هفت بخش تقسیم م مم 
یهایسازی تقسیم م 
موسیق 
ت
کاوشهای باستانشناسی در مناطق لرنشین ،تصویری از رقص و پایکوبی بر طق عهای سفالی به دست آمده که مدق ت ت
یزند .همچنین از آثار و شواهد به دست آمده در
موسیقی در این منطقه را به هزاره چهارم پیش از میالد مسیح رقم م 
این مناطق تصاویری از آالت موسیقی دوران مانند شیپور و تنبور بر روی ظروف نقره وجود دارد که حاککی از رواج
موسیقی نزد این قوم در عهد ساسانی است .امروزه نیز برخی از نغمههای باستانی در قالب مقامهاای موس سسیقی وق ممی
یشوند .هماننن طوررر
باقی مانده است .موسیقی و ترانههای مردم لر معمو ًالًال در میزانهای مرسوم  ۷/۸ ،۶/۸ ،۲/۴اجرا م 
یشود این وزنها در موسیقی مردم کرد نیز وجود دارند؛ اما نکته قابل مالحظه در این میان نحوه اجرای
که مشاهده م 
یگردد (همان.)151 :1 38 1 ،
تأکیدها در هر قوم است که باعث تفاوت و ایجاد ویژگی برای هر قوم م 
جدول شماره  -3میراثهای معنوی و فرهنگی استان لرستان
ردیف

نام اثر معنوی-فرهنگی

پراکنش جغرافیایی میراث فرهنگی

توضیحات

م ع ن وی
1

نهای ویژۀ چمر
آیی 

استان لرستان

2

بازی قیقاچ

یالخصو صص ص
استان    لرستا ع( ن لل ل لل 

قیقاچ ورزشی شامل سوارکاری و تیراندازی است که چابک سوران سوار بر اسب

شهرستان دلفان)

یکننددد
ک می ی
فهاای م رو دد نظررر ش یل ک ک
و تفنگ در دست ،در حین تاخت ،بر اه اد ف ف

3

عزاداری عاشورای خرمآباد

شهرستان خرمآباد

4

مراسم عروسی داوت

استان لرستان

5

مراسم عزاداری اما رد نیسح م   

شهرستان بروجرد

یگذارند.
و مهارتهای خود را به نمایش م 

سقاخانههای خانگی بروجرد

منبع :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

گردشگری استان لرستان
لرستان با داشتن جاذبههای گردشگری فراوان مانند تاالبها ،آبشارهای زیبا ،دریاچههای طبیعی پرآب ،رودخانههاای
خروشان ،جنگلهای بلوط و همچنین مناطق زیبای کوهستانی .لرستان با دارا بودن  1500اثر تاریخی و طبیع تبث ی   
شده ،رتبه اول کشور از نظر تعداد این آثار را به خود اختصاص داده است .در واقع گنجینهای برای طبیعت گردی در
نترررین زیس اگت ه ههاای بش ،خیرات زا شیپ نارود رد ر    
ایران است .این استان سرسبز و تاریخی به عنوان یکی از کهن ن
زمینهها و ظرفیتهای فراوانی برای جذب گردش و یلخاد نارگ

خا یا یمامت رد یجر ا ر لاس م ا راد  دد دد ددددد .ب ساسا ر   

آمارهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان ،ساالنه بیش از سه میلیون گردشگر داخلی و خا زا یجر
مناطق طبیعی ،فرهنگی،تاریخی و تفریحی این استان دیدن م 
یکند .ب سانشراک هتفگ ه ا مزاس ن ا  ن م ف ثاری ر و یگنه     

لها و  415تخ امهیم حطس رد ت ننن نننن-
گردشگری لرستان ،در حال حاضر استان لرستان دارای  859تخت در سطح هت 

پذیرها است (عینالی و دیگران.) 59 :5931 ،
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جدول شماره  -4جاذبههای گردشگری استان لرستان
قلعهها

غارهای تاریخی

لهای تاریخی
پ

دریاچهها

آبشارها

کاألفالک
قلعه فل 

غار کلماکره

پل کشکان

دریاچه گهر

آبشار ِشِشوی (تله زنگ)

قلع ههههه ه ک زهو ا ددددد د

غار کوگان

پل شاپوری خرمآباد

دریاچه کیو

مناره آجری

تونل برفی

آبشار بیشه
(پل شکسته)

(ویزنیار)

آبشار آب سفید
آبشار وارک

پل کلهر
آبشار افرینه
پل گاومیشان

آبشار چکان
آبشار گریت
آبشار نوژیان

منبع :استانداری لرستان
جدول شماره  -5کوههای استان لرستان
نام کوه

بل ن دی

مکان حدودی

اشترانکوه

 0 25 4متر

شرق درود

چهل نابالغان
کوه گرین

 3600متر
 3 2 6 3مت ر

شمال غربی بروجرد و جنوب نهاوند
غرب بروجرد و شرق الشتر

کوه میش پرور

 3500متر

جنوب غربی بروجرد

قالیکوه

 3215متر

جنوب الیگودرز

کوه نجس

 3200متر

شمال کوهدشت

کوه شاه نشین

 2900متر

جنوب بروجرد

سفید کوه

 2900متر

غرب خرمآباد

هشتاد پهلو

 2565متر

جنوب خرمآباد

تاف

 6 34 2متر

جنوب شرقی خرمآباد

ل کوه
م خم 

 1966متر

شرق خرمآباد

کبیرکوه

 1914متر

جنوب پلدختر

منبع :اداره گردشگری لرستان
جدول شماره  -6موزههای استان لرستان
ردیف

نام موزه

آدرس

1

موزه باستانشناسی فلک االفالک

خرمآباد ،قلعه فلک االفالک

2

موزه علوم طبیعی خرمآباد

خرمآباد ،خیابان  13آبان

3

موزه مردم شناسی الیگودرز

الیگودرز ،خیابان شهدای شرقی

4

موزه مردم شناسی بروجرد

بروجرد ،خانه حاج آقا کمال الدین نبوی طباطبایی

5

موزه مردم شناسی خرمآباد

خرمآباد ،قلعه فلک االفالک

6

موزه مردم شناسی کوهدشت

کوهدشت ،میدان فرمانداری ،خیابان  51خرداد

7

موزه مردم شناسی نورآباد

نورآباد ،بلوار شهید بهشتی

منبع :استانداری لرستان

نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران
یگ در د؛؛
لرستان (به لری :لورسو) به معنی سکونتگاه مردم لر ،لرستان واژه ایست که به سرزمینهای لر نشین اطالق م 
و به معنای گستره جغرافیایی است که مردم لر در آن سکونت دارند به علت موقعی ییت جغرافیایی تسا  ا ناتسرل ن     در
ایران و برخورداری از موقعیت سوقالجیشی بودنان به محض هجوم متفقین در شهریور  1320خرمممآبا تسرل د ا هب ن    
ن
مرکز سپاه تبدیل و تصمیم گرفته شد تا نیروهای نظامی از طریق راههای میانکوهی این منطقه و با استفاده از راه آهن ن
خود را به اهواز برسانند .بعد از ورود نیروهای متفق به ایران ،استان لرستان بهههعن او ننن ی هطقن و یدنفادپ رگنس ک     

نقش ژئوپلیتیک لرستان در207 ...

ت؛ و اگ زا روبع ر   
یها با بکارگیری تجهیزات نظامی مورد اس رق هدافت ار فرگ  تتت تتت
پشتیبان برای جلوگیری از ورود آلمان 
یشد ط تشه ی   
یافتاد هیچگاه ایران بهعنوان پل پیروزی برای متفقین مطرح نم 
لرستان برای نیروهای متفق اتفاق نم 
سال جنگ ایران و عراق ،استان لرستان به دلیل همسایگی با سه استان مرزی در غرب و جنوب غربی کش رظن زا رو   
یتوان نتیجه گرفت که استان لرستان با توجه ب مه نیا ه ه    
سوقالجیشی دارای اهمیت فوقالعادهای بود پس چنین م 
پیشینه تاریخی و گذر از کوران حوادث در ازمنه مختلف و دیدن این همه رویدادهای تاریخی و برخورداری از کلیه
پتانسیلهای مادی و معنوی از جمله منابع عالی و کانی موقعیت جغرافیایی مناسب از نظر ژئوپلیتیکی و سوقالجیشی
همچنین دارا بودن موقعیت ژئواستراتژیکی از لحاظ ترابري با در اختیار داشتن ناحيه راه آهن لرستان و به نتسج هر   
از مواهب طبیعی از هر نظر ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و اجتماعی و بهره جستن از اتحاد یکپارچه مردم لر،،
ی تقریب ًاًاًاًا ی بهذم زا هچراپ ک    
به علت اعتقاد به مبانی و مقدسات دینی و مذهبی و پیروی از عالمان دینی و پی ور ی ی
تشیع عثنی عشر جعفری و برخوداری از کلیه امکانات ترابری بهصورت بالقوه و بالفعل و همچن ننین رد نتفرگ رارق   
نقطه وصل ایران بهنوعی در نقطه عطف کشور جمهوری اسالمی ایران بطوریکه خدای ناخواستههه اگ طخ نیا ر ههه هههه از
خاک مقدس میهن عزیز به دست بیگانه افتد ک ًالًال ارتباط شمال ،جنوب و شرق و غرب کشور از هم گسس یتح و هت   
بهنوعی باید گفت که جاده قدیم ابریشم و ارتباط جهان از این ناحیه حساس به مخاطره خواهد افتاد بنابراین جا دارد
از اهمیت ژئوپلیتیکی این استان در رابطه با امنیت کشور بخوبی پ و هدرب ی نآ هب صاخ یهجوت

هژیو و

ت
      داشت ت

(قنبری و دیگران.) 180 :3931 ،

نمودار شماره  -1تقسیمات قوم لر از سال  300هجری قمری تاکنون
منبع( :امان اللهی بهاروند) ۱۳۹۱ ،

به علت موقعیت جغرافیایی استان لرستان در ایران و برخورداری از موقعیت سوقالجیشی بودن آن و حتی میتوان به
حالت دادن ژئواستراتژیکی بودن به این منطقه كه بالفاصله به محض هجوم متفقین در شهریور  1320خرمآبا زکرم د   
استان لرستان به مرکز سپاه تبدیل و تصمیم گرفته شد تا نیروهای نظامی از طریق راههای میانکوهی ای و هقطنم ن

اب    

استفاده از راه آهن خود را به اهواز برسانند .بعد از ورود و هجوم نیروهای متفق به ایران و بخصوص ورود نیروهای
انگلیسی به داخل ایران از ناحیه جنوب از استان لرستان بهعنوان یک سنگر پدافندی و نقطه پشتیبان ب ریگولج یار ی   
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یافتادد
یها با بکارگیری تجهیزات نظامی استفاده شد و اگر عبور از لرستان برای نیروهای متفق اتفاق نم 
از ورود آلمان 
یشد .طی هشت سال جنگ ایران و عراق ،استان لرس هب نات   
هیچگاه ایران بهعنوان پل پیروزی برای متفقین مطرح نم 
دلیل همسایگی با سه استان مرزی در غرب و جنوب غربی کشور شامل استانهای کرمانشاه ،خوزستان و ایالم هم از
قالعادههای بود د (عینالللی و دیگ ،نار :5931
نظر سوق الجیشی و هم از نظر پذیرایی از جنگزدگان دارای اهمیت فوق ق
.) 59
مطالعات جديد شرکت ملي نفت از کشف ذخا تفن ليش فراعتمان ميظع ري

کح ناتسرل ناتسا رد ا  دراد تي وووووووو ووووووووو

پیشبینی میشود به زودي لرستان هم به جم تسا ع ا نن نننهاای نفتتتخی ییز کش رو

   

بپيونددد .س تسرل نیمزر ا رصع رد ن

تهای این دو سلسله قرارگرفته بود از موقعیت ممتا و رادروخرب یز
هخامنشیان و ساسانیان به علت اینکه بین پایتخ 
یکردد .در این
کوتاهترین مسیری بود که همدان به شوش یا پاسارگاد و تخت جمشید را به مداین و شوش مرتبط م مم 
مسیرها هر چهار فرسنگ (  ۲۴کیلومتر) یک منزل (قافله رو یا قلعهای) با وسایل اولیه زن رب یگد ا وراک روبع ی ا نننن ننننن و
س
مبادالت تجاری ساخته شده بود که به مناسبات صعبالعبور بودن جادههاا و ع زا روب کوهههاای مرت ای عف    ب کعر س س
یشوند آنچه مسلم است هخامنشیان مخترع پست (چاپار) بودهاند و
همواری و صاف بودن را این مقدار کم و زیاد م 
تهای بعدی نیز ب راتفر لاونم نیمه ه     
پس از آنان سلوکیان اشکانیان و ساسانیان روش آنان را پیروی کردند و دول 
میکردند (همان.) 59 :5931 ،
جدول شماره  -7نمونهای از راههای ارتباطی قدیم لرستان
شوش  -جندی شاپور  -لور  -شاپور خواست -الشتر ـ نهاوند ـ همدان
شوش  -لور  -اندامش ـ شاپور خواست ـ بروجرد -کرج ابی دلف ـ همدان
یشوند -قلعه سرو گل (گردنه دلیج)
خرمآباد -قلعه شهنشاه -قلعه چمشک ـ قلعه آب سرد  -قلعه م 
گردنه کیاالن قلعه چهار تا -پل زال  -قلعه رزه  -قلعه حسینه  -قلعه لور -دزفول

منبع)korelor.blogfa.com( :

یباشددد ،اما
استان لرستان در مسیر ترانزیت تهران به خوزستان واقع شده و از اینروی از اهمیت خاصی برخوردار م 
یباشند .خرمممآبا رد ناتسرل ناتسا زکرم ،د
با این وجود راههای مواصالتی لرستان دارای کمیت و کیفیت مناسبی نم 
فاص ۀل   

 370کیل هفصا یرتمو ا ،ن       1277کیل ،دهشم یرتمو       879کیل ،زیربت یرتمو       498کیل دابآ یرتمو ا و ن   

  
1954

یباشد.
کیلومتری چابهار واقع شده و میانگین فاصلۀ مرکز استان با مراکز استانهای ایران 729 ،کیلومتر م 
یت او ننن به
قالجیشی بودنان و حتی م 
به علت موقعیت جغرافیایی استان لرستان در ایران و برخورداری از موقعیت سو 
حالت دادن ژئواستراتژیکی بودن به این منطقه بالفاصله به محض هجوم متفق رویرهش رد نی   

 1320خرمممآبا زکرم د   

استان لرستان به مرکز سپاه تبدیل و تصمیم گرفته شد تا نیروهای نظامی از طریق راههای میانکوهی ای و هقطنم ن

اب    

استفاده از راه آهن خود را به اهواز برسانند .بعد از ورود و هجوم نیروهای متفق به ایران و بخصوص ورود نیروهای
انگلیسی به داخل ایران از ناحیه جنوب از استان لرستان بهعنوان یک سنگر پدافندی و نقطه پشتیبان ب ریگولج یار ی   
یافتادد
یها با بکارگیری تجهیزات نظامی استفاده شد و اگر عبور از لرستان برای نیروهای متفق اتفاق نم 
از ورود آلمان 
چگاه ایران بهعنوان پل پیروزی برای متفقین مطرح نمیشد (مدهوشی و ناصر پور.) 25 : 1382 ،
هی 

نقش ژئوپلیتیک لرستان در209 ...

استان لرستان به خاطر وضعیت خاص جغرافیایی ،نقش مؤثری در توزیع ترافیک باری و مسافری کشور ب ،بونج ه

  

غرب و مناطق مرکزی کشور را دارد .لرستان تنها استان در کشور بوده که ساخت  2شبکه ریل لاعف نآ رد گرزب ی    
یباشد.
لونقل کشور م 
است و این امر نشاندهنده جایگاه استان در شبکه حم 

 25درصد کل تنوع زيستي کشور در لرستان وجود دارد  00 17گونه گياهي در لرستان وجود دارد که  170تا از آنها
ت .و نويليم کي
اندميک است 5 .گونه جانوري اندميک در لرستان در مجامع بینالمللي ث سا هدش تب تتت تتت

 200ه راز

هکتار از جنگلهای زاگرس در لرستان وجود دارد .استان لرستان با داشتن  6میلیون رأس دام در  288واحد ص ،یتعن
سهم مهمی در تولیدات دام و محصوالت دامی کشور دارد (مدهوشی و ناصر پور.) 25 : 1382 ،
اهمیت مفرغ استان لرستان به اندازهای است كه گریشمن باستانشناس فرانسوی در كتاب به جستجوی سیلك صفحه
یگوید :اوج هنر سرزمین پارس ،در هنر برنز لرستان اس .ت
 72جلد دوم ،هنر حقیقی ایران را هنر لرستان میداند و م 
گرچه به جز لرستان ،اشیای مفرغی فراوانی در جنوب خزر ،فق قاز و اروپا به دست آمده است ولی این اشیا به لحاظ
ت .اس تسرل نات ا د اب ن ا ندوب ار      3.5 1
فنی و هنری به هیچ وجه با مفرغهای یافت شده در لرستان قابل مقایس سین ه تت تت
میلیارد مترمکعب ذخایر تجدیدشونده دارای ظرفیت برداشت  4.2میلیون متر مکعب آب در سال است که این می ناز
برداشت آب هیچ گونه تأثیری بر ظرفیت سفرههای زیرزمینی نخواهد داشت .لرستان ب ونع ه ا کی ن ی ا اا ااااز اس ات نننهاای
یافزای یید :در حال
یتواند به عنوان طق ب تولید و صادرات آبهای بطری شده در منطقه عمل کن ،د م مم 
پرآب کشور م 
حاضر شرکت آب معدنی بیشه لرستان با ظرفیت ساالنه  150میلیون لیتر و داماش با ظرفیت  360میلیون لیتر در این
یشود (مدهوشی و ناصررر
استان در حال فعالیت هستند که از این ظرفیت تنها  50درصد به صادرات اختصاص داده م 
پور.) 25 : 1382 ،
این استان به واسطه بارشهای خدادادی و روان آبهای موجود ظرفیت بسیار خوبی در ح هب ،دراد یزرواشک هزو    
تهاای
طوری که ساالنه با  800تا  900هزار تن مازاد محصوالت کشاورزی روبهرو میشود .این قابلیت عظیم فرصت ت
بسیار خوبی را در حوزه صادرات و صنایع تبدیلی این استان به وجود آورده است.
بر اساس آمارهای سازمان جها هنالاس ،ناتسرل ناتسا یزرواشک د        2میلی و نو  004ه تالوصحم عاونا نت راز     
کشاورزی و دامی در این استان تولید میشود که قابلیت افزایش تولید به میزان  3 000تن را نی راد ز دد؛ اما جو اب  ود    
یگیرد .به عنوان نمونه در بخش تولیدات کشا هب یزرو   
یهای مناسبی صورت نم 
چنین قابلیتهای عظیمی بهرهبردار 
دلیل بستهبندی نامرغوب ،صادرات محصوالت کشاورزی منطقه در حد مطلوب انجام نم 
یشود.
بر اساس آخرین آمار و اطالعات موجود ،مساحت اراضی کشاورزی استان  3658 17هکتار بوده که

 199616هکتار

آن به اراضی آبی و  42 04 51هکتار آن به اراضی دیم اختصاص دارد .سطح زیر کشت غالت (گن ،کوتلش ،وج ،مد    
ذرت دانهای) استان  505365هکتار است که از این مقدار  832055تن محصول ،تولید م 
یشود .همچن ریز حطس نی    
کشت حبوبات  125484هکتار بوده که ساالنه بیش از  92هزار تن حبوبات (نخود ،لوبیا ،عدس و  ) ...در استان تولید
میشود .گفتنی است ،استان لرستان در این زمینه رتبه یک کشوری را به خود اختصاص داده است .مابقی س ریز حط   
کشت محصوالت زراعی به محصوالت صنعتی (چغندر قند ،سویا و کل بس )از زز زززیجات (س هجوگ ،زایپ ،ینیمز بی     
فرنگی و  ) ...محصوالت جالیزی (خربزه ،هندوانه ،خیار و  ) ...و نباتات علوفهای (یونجه ،ش هتفای صاصتخا )...و ردب    
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است .سطح زیر کشت محصوالت باغی استان  38430هکتار ب هک هدو   

 49درص آ د ننن را درختاننن غیررر با ور ررر و 15

یش .دو
درصد را درختان بارور تشکیل داده است .از این مقدار بیش از  011هزار تن انواع محصوالت باغی تولید می ی
یت او ننن ب درگ و ولآدرز ،بیس ،ریجنا ،رانا ه و هراشا        کرد د (ض ضضیائیان
از جمله مهمترین محصوالت باغی استان م مم 
فیروزآبادی و دیگران.) 21 : 1389 ،
این استان همچنین با دارا بودن  5/6میلیون واحد دامی در رده شش گ رارق روشک م ر د نآ رب نوزفا و هتف ر هنیمز       
شاخص تراکم نیز رتبه اول کشوری را داراست .در شرایطی که متوسط تراکم دام در واحد سطح در کشور معادل 84
واحد دامی در کیلومتر مربع است؛ شاخص استان لرستان  220واحد دامی در کیلومتر مربع است که این امر به منزله
یشود.
اهمیت دامپروری در استان لرستان محسوب م 
استان لرستان به عنوان یکی از مهمترین طق بهای دامپروری کشور ،اس داجیا ییاناوت و دادعت     ف دروآر هههاای لبن ،ی
صنایع تبدیلی ،فرآوردههای گوشتی و صنعت چرم و پوست را داراست .شایان توجه است که در ای تسا ن ا هنالاس ن    
یشود.
بیش از  56هزار تن انواع گوشت 662 ،هزار تن شیر 5500 ،تن تخم مرغ و  930تن عسل تولید م 
استان لرستان از جمله استانهای غیر ساحلی است که دارای  9 03 3دهنه چشمه ،بیش از  3250حلق و قیمع هاچ ه
نیمه عمیق 1527 ،رشته قنات و  2450کیلومتر مسیر رودخانه و آبراهه است .این امکانا سا ت تت تتتان را دارای قابلی و ت
چشم انداز تولید  23هزار تن گوشت ماهی کرده است .در حال حاضر میزان تولید گوشت ما تسا رد یه ا زا شیب ن

  

ت
 5500تن در سال بوده که رتبه اول تولید ماهیان سرد آبی را در بین استانهای غیر سا هدرک دوخ نآ زا یلح     است ت
(ضیائیان فیروزآبادی و دیگران.)21 : 1389 ،
ن منطق نابز رب ه    
ی در این ن
استان لرستان از دیرباز به طق ب سنگ کشور شناخته شده و هر زمان نام ظرفیت اقتصادی ی
یو
یهاای لرس ات ننن در زمینههه سنگگگهاای تزیینی ی
جاری شده ،یکی از محتملترین گزینهها در کنار این عنوان ،تواناای 
ط باا آن بههه
ع م بتر ط ط
ساختمانی است .در سالهای گذشته در نبود کارخانجات و صنایع تبدیلی ،سنگ لرستان و ص یان ع ع
ی از عملی ییات 
عنوان یکی ی
ل مش  لاغتشا تالک ل ناتسر     موردتوجههه ب هنیمز نیا رد و هدو    
ی حل ل
یترررین گزینههههاا ب ار ی ی
لهای اداری تدوین و صادر شده است.
دستورالعم 
ی هم ار ه ه باا سنگگگهاای آذرین،،
یباشد که شامل م او د د مع ند ی ی
لهای استان لرستان ذخایر مواد معدنی م 
یکی از پتانسی 
دگرگونی و رسوبی م 
یباشد .بهگونهای که  ۲۰درصد از کل معادن کش تسا رد رو ا د رارق ناتسرل ن اردد دد ددددد .ک ریاخذ ل   
سنگهای معدنی لرستان نزدیک به  ۶۴میلیون تن است که با وجود  ۳۷۰واحد فرآوری سنگ ،اکثر آنها تیفرظ اب     
یکنند.
 ۲۰تا  ۴۰درصد فعالیت م 
این استان همچنین به لحاظ پیشینه تا ب و هدوب ینغ رایسب یگنهرف و یخیر ه و لیصا یتسد عیانص زا نآ عبت   

     

یتوان به سه بخش عشایری ،روس یات ی میسقت یرهش و     
ارزشمندی برخوردار است .صنایع دستی استان لرستان را م 
کرد .صنایع دستی بخش عشایری اغلب شامل گلیم ،قالی ،سیاه چادر ،چیت و… است و تولیددد آنهاا عم تد ًاًاًاًا جن هب
یتوان به رشتههایی نظیر جاجیم بافی ،قالی بافی ،گلیم بافی و رنگرزی اشاره
خود مصرفی دارد .در بخش روستایی م 
کرد .در نهایت صنایع دستی بخش شهری نیز شامل قلم زنی ،خراطی ،موج بافی و… است .در مورد گردشگری این
یتوان طق ب گردشگری ایران عنوان کرد .آب و ه تساب راثآ ،بسانم یاو ا ین     
استان نیز باید بدانید استان لرستان را م 

نقش ژئوپلیتیک لرستان در211 ...

صهاای گردش ،یرگ
یهای طبیعی موجود در استان ،لرستان زیبا را به لحا ندوب اراد ظ    شاخص ص
شگفت انگیز و شگفت 
ممتاز و منحصربهفرد کرده است (ضیائیان فیروزآبادی و دیگران.) 21 : 1389 ،
بیش از  17نوع ماده معدنی در استان وجود دارد که شامل موادی از جمله س ،چگ ،گن

یعیبط ریق ،کهآ کلات و      

گآه ،ک
است .سنگهای تزئینی و نما (سنگ چینی یا آه خ هرهوگ گنس ،فروماتم ک ر ممممم ممممممآبا نس )،تینارگ و د گگگ گگگ
سنگگچ ،سنگ سیلیس ،خاک سیلیس ،شن و ماس و یهوک ه

زوم ا  ...و تاپسولف و یکیئ اااااااااز  17ن وم عو ا یندعم د    

استخراجی استان محسوب م 
یشوند .در حال حاضر  45 1معدن در استان بهصورت فعال و نیمه فعال وجود دارد که
 60معدن نیز متروکه هستند که این تعداد تنها افرادی که پروانه گرفتهاند معرفی شده و هنوز به صورت علمی ،حجم
و تنوع آنها مشخص نیست .وی میزان حقوق دریافتی دولت را در سال  5931سه میلیارد و  500میلیون تومان ب هدو
یدهد که نسبت به سال گذشته از رشد  55درصدی برخوردار بوده است.
که این میزان نشان م 
نتیجهگیری و دستاورد علمی -پژوهشی
ی بش و تسا ر
بر اساس یافتههای باستانشناسی این منطقه یکی از نخستین سکونتگاههاای میدق ی ی

  

زا ناتسرل غرفم

شهرت باستانشناسی زیادی برخوردار است .لرستان تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوقالعاده تاریخی یکی
از  ۴بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص دادهاست .استان لرستان سومین استان پ و تسا روشک بآر
 ۱۲درصد آبهای کشور را در اختیار دارد .این استان علیرغم غیرمرزی بودن خسارتهای بسیاری در جریان جنگ
ایران و عراق متحمل شده است .برابر با جدیدترین تغییرات در تقسیمات کشوری ،استان لرس نات
بخش و  ۸۴دهستان دارد .استان لرستان هماکنون دارای  ۲۳نقطه شهری و نزدیک به

 ۱۱شهرس ،نات

۲۷

 ۳۰۰۰روستتا استتت .ش یاهره

این استان شامل ازنا ،الشتر (سلسله) الیگودرز ،بروجرد ،پل دختر ،خرمآباد ،نورآباد (دلفا تشدهوک ،دورد ،هرود )،ن   
یباشند .لرستان یکی از استانهای زیبا در غرب ایران است .لرستان جایگاه آثار باستانی و تا .تسا یناوارف یخیر    
م
همچنین در این استان بیش از  ۲۵۰غار و پناهگاه صخرهای وجود دارد که نیمی از آنها در فهرست آثار مل روشک ی   
به ثبت رسیدهاند.

یت نیر
تترین نقطه ای تسا ن ا بونج رد ن ییی ییی
اشترانكوه با  ۴هزار و  ۵۰متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان است .پس 
ناحیه استان واقع شده و حدود  ۵۰۰متر از سطح دریای آزاد ارتفا راد ع دد .لرس تساب راثآ هاگیاج نات ا یخیرات و ین      
فراوانی است .همچنین در این استان بیش از  ۲۵۰غار و پناهگاه صخرهای وجود دارد که نیم آ زا ی نننها تسرهف رد    
آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند .لرستان تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوقالعاده تا اهچ زا یکی یخیر ررر رررر
بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده است .در لرستان حدود  ۵۰آبشار وجود دارد که ه رد لاس ر   
یکنند .استان لرستان سومین استان پرآب کشور اس و ت
فصلهای مختلف عالقهمندان بسیاری را به خود جذب م 

۱۲

درصد آبهای کشور را در اختیار دارد .این استان به دلیل قرار گرفتن در میان رشته کوههای زاگرس و وج عبانم دو   
فراوان آب ،دارای موقعیت بسیار خوبی از لحاظ گردشگاهها و دیدنیهای طبیعی است .این استان با این ک زرم رد ه   
کشور قرار نگرفته ،خسار 
تهای بسیاری در جریان جنگ ایران و عراق متحمل شدهاست.
جايگاه ساختاري استان لرستان سبب گرديده تا از نظر توان معدني اس تسرل نات ا ود هب ن ج يندعم هنهپ د ب هناگا ا        
یهای متفاوت تقسيم گردد .در بخش شمال خاوري استان به عنوان زون دگرگون جدننس ه     -س رياخذ ناجري   
ویژگ 
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معدني موجود عمومًاًا پيوند نزد كي

با رو كي ردهاي ماگما يي و پديده دگرگوني دارد به همين رو در نواحي م رظن درو   

(خاور محور بروجرد ـ درود) ذخايري از مس (دره تخت ازنا) سرب و روي (گ درز ل الیگ ردو ززز) گراف و انزا( تي
اليگودرز) سنگهای تزئيني و نما از سنگ چيني (س يف د و ابري) مرمريت دانهههری ییز و يا نس  گگ گگگها  نيرذآ ی ن يذوف    
(گرانيت تا گرانوديوريت) وجود دارد .در بخش متعلق به زون سنندج ـ سيرجان همچنان تالك فلدس سيليس و تاپ   
گزارش شده است .در بخش مركزي و باختري استان لرستان به عن  زا يتمسق ناو ز نيچ سرگاز و عفترم سرگا
خورده هيدروكربورها عمدهترين ذخاير ط يب عي هستند معهذا در اين ن لپ( نيتسلس ريظن يرياخذ يحاو

    

)،رتخد       

یباشد كه در بخ نآ زا يدنولغچ ش   
رزينيت (كوهدشت) وجود دارد .منابع نمك استان متعلق به سازند گچساران م 
استفاده م 
یشود كه ظاهر گنبدي دارد .سنگهای تزئيني بخش زاگرس استان لرستان متعلق به سازند شهبازان است كه
از جنس دولوميت آه يك بوده و به دليل قواره دهي ،رنگ كرم ،صيقل پذيري با نام تجاري مرمريت گ فرصم هرهو   
یشود .عمدهترين محصول صادراتي استان آهك الشه موزائ يكي است كه به كشورهاي حاشيه خليج فا ژ ،سر ااپ ،ن
م
يگردد .استان لرستان با توجه به این همه پیشینه تاریخی و گ  ثداوح ناروک زا رذ در هنمزا     
ايتاليا و اتريش صادر م 
مختلف و دیدن این همه رویدادهای تاریخی و برخوداری از کلیه پتانسیلهای مادی و معنوی از جمله منا و یلآ عب
کانی موقعیت جغرافیایی مناسب از نظر ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی همچنین دارا ب رتساوئژ تیعقوم ندو ات زا یکیژ
لحاظ انتقال نیرو و بهره جستن از مواهب طبیعی از هر نظر ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگ و یعامتجا و ی

  

رهب ه    

ی و پی ا یور ززز عالماننن دینی و
جستن از اتحاد یک پارچه مردم لر ،به علت اعتقاد به مبانی و مقدسات دینی و م بهذ ی ی
ت با  هوقل ووو
پیروی تقریبًاًا یک پارچه از مذهب تشیع عثنی عشرجعفری و برخورداری از کلیه امکانات ترابری بهص رو ت ت
بالفعل و همچنین ،قرار گرفتن در نقطه وصل ایران بهنوعی در نقطه عطف کشور جمهوری اس ریا یمال ا هکیروطب ن    
خدای ناخواسته اگر این خطه از خاک مقدس میهن عزیز به دست بیگانه افتد ک ًالًال ارتباط شمال و جن و قرش و بو
یگسلد و حتی بهنوعی باید گفت که جاده قدیم ابریشم و ارتباط جهان از این ناحیه حساس به
غرب کشور از هم م 
مخاطره خواهد افتاد بنابراین جا دارد از اهمیت ئِژِژ واستراتژیکی این منطقه از لحاظ انتقال نیرو و تجهیزات در مقیاس
جهانی کما اینکه در جنگ دوم جهانی به عینه مشاهده گردید همچنین از جنبه ژئ رد ناتسا نیا یکیتیلپو

ب هطبار ا    

امنیت کشور بهخوبی پی برده و به آن باید توجهی خاص و ویژه داشت.
لرستان به دلیل شرایط اقلیمی منحصر به فرد ،ظرفیت توسعه آبزی پ هب ندش لیدبت و یرور بطق نایزبآ دیلوت        
پرورشی در استانهای غیر ساحلی را دارد .این استان با داشتن  2هزار و  054کیلومتر طول مسیر آبی حوضه کرخه و
ت خ .دراد دو
دز توانایی تولید بیش از  50هزار تن انواع آبزیان را شامل ماهیان گرمابی و سرد آبی در برنامه درازمدت ت
وجود  565مزرعه تکثیر و پرورش ماهی در این استان اشتغال ب زا شی

ت مس  میقت ووو غیررر
 14ه راز نفررر را بهههص رو ت ت

مستقیم در فعالیتهای آبزی پروری و صنایع مرتبط با آن در استان فراهم کرده است .استانهای مازندران ،خوزس نات
و گیالن به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در میان استانهای شمالی دارند و لرستان در استانهای غی هبتر یلحاس ر   
اول آبزیان پرورشی را دارد.
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یهاست .رتبه اول کا یزومآر
رتبه اول در زمینه تولید لوبیای ایران در اختیار لرستان 

دانش اگ هههاای دولت هب طوبرم ی    

محافل آکادمیک این استان است .در زمینه شاخص تراکم دامپروری نیز رتبه نخست را در صنعت دامپروری ایران به
خود اختصاص دادهاند.

این استان در سالهای اخیر ،رتبه نخست در زمینه توسعه و تجهیز مدارس را در ب دم نی ا .درک تفایرد ناریا سر      
یها در زمینه تولید بچه ماهی ،تولید ماهی سرد آبی و تکثیر بچه ماهی قزلآال ،رتبه اول کشوری را از آن خ دو
لرستان 
کردهاند که نشاندهنده ظرفیتهای باالی صنعت شیالت در این منطقه است .این منطق د یروشک تسخن هبتر ،ه ر

زمینه کاهش آتشسوزی جنگلها را نیز در اختیار دارد .هم چنین رتبه نخست صنایع خ بس تامد زز ززز 1ب ناتسا نیا ه    

  

اختصاص یافته است.

اعتبار صنعت شیالت لرستان به قدری است که اخیرًاًا بیش از  ۱۰میلیون ی رو ووو توسط س مر اایهگ اراذ ننن فرانس رد یو
طرحهای توسعه شیالت آن سرمایهگذاری شده و بیش از  ۵ ۰۰مزرعه پرورش ماهی در این خطه مشغول ب تیلاعف ه   
است.

یگردد .در واقع باستان شناسان ،به
این استان دارای آثار باستانی و تاریخی فراوانی بوده که به هزاران سال پیش باز م 
یده هک د   
خصوص پژوهشهایی که در  ۴۰سال اخیر توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی صورت گرفته است ،نشان م 
یرود .کندهکاری غارها ،سفالینههاا و اش هب قلعتم یغرفم یای    
لرستان ،یکی از پایتختهای باستانی ایران به شمار م 
چند هزار سال پیش لرستان ،نشاندهنده ظرفی 
تهای عالی فرهنگی ،تاریخی و باستانی این خطه است.
در ایران ،بیش از  ۱۸۰آبشار ثبت شده وجود دارد که شمار زیادی از این آبشارهای جذاب ،در استانهای مازندران و
لرستان وجود دارد .معمو ًالًال مقصدهای گردش بآ تیعضو زا هک یرگ

م ،دنشاب رادروخرب یبوخ ان دن ناتسدرک ،،،،،،،،، ،،،،،،،،

یشوند .مخصوص ًاًا رب  ای   
مازندران و لرستان ،همواره در طول سال با استقبال گردشگران داخلی و بینالمللی مواجه م 
طبیعت گردها که در واقع مؤلفه آ 
بوهوای مقاصد ،تأثیر زیادی در انتخابشان دارد ۴۵ .آبشار در اس تسرل نات ا تبث ن   
شده که از نظر شمار آبشارها ،رتبه دوم را در اختیار دارد .آن هم در کشوری که از  ۱۸۳آبشار ث ادروخرب هدش تب ر    
است ،این تعداد آبشار ،خبر از رونق کشاورزی و دامداری و سرزمین بکر از جذابیتهای طبیعی و گردش .دراد یرگ
یرود .در لرستان ،هم چنان آبشا هر اای مختل رد یف
آبشار چکان لرستان ،یکی از عجایب طبیعی این استان به شمار م 
حال کشف است که در سال  ، ۹۲دو مورد جدید به آن اضافه شد.

طبیعت لرستان ،کوهستانی است و به هم ،ناتسهوک مدرم ،لیلد نی      بدنننهاای ورزی و هتشاد هد
یت او ننن مشا زا شیب .درک هده
برخوردارند .این خصیصه را در سبک زندگی و وضعیت جسمانی لرها م 

یبوخ هیذغت زا     
  

 ۲۵۰غا و ر

پناهگاه صخرهای را در خود جای داده است که خوشبختانه نیم زا ی آنهاا در فهرس ث هب روشک یلم راثآ ت بت

  

رسیدهاند.

ب اس نات کام ًالًالًالًال
آب و هوای منحصر به فردی این اقلیم دارد .این تنوع اقلیمی از شمال به جنوب و از ش رغ هب قر ببب ببب
مشهود است و بسیاری از گردشگران را جذب خود میکند .اگر عادت شمال رف نت

یهاا،کم ،دوش لداعتم ی    
ایران نن 
1
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بسیاری از نقاط بکر و منحصر به فرد گردشگری ایران زمین ،بهتر شناخته میشود که یکی از آنها ،اردبیل و لرس نات
است.

در زمستان ،بخشهای جنوبی استان دارای هوایی م بط وع و بارانی بوده در حالی که در همان لحظه بخشهای ش یلام
نهای ایران است .جایی که از آب و ه یاو
با برف و کوالک همراه است .لرستان ،خرمآباد را دارد که یکی از خرمتری 
معتدل در زمستان و تابستان برخوردار است و تورهای بسیاری در سالهای اخیر ،به این منطقه سفر کردهاند .با نیا    
حال ،بروجرد ،در زمستان سرد و در تابستان ،یک ییالق عالی برای طبیعت گردها است.
منابع
ی م رو د د مطالعههه :ای ،نار
ت کش رو ییی در توسعههه ملی ی
احمدی پور ،زهرا و محمد رحیم رهنما و ابراهیم رومینا ( ،)0931نقش نظام تقس امی ت ت
فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره پانزدهم  -شماره 2
احمدی ،سید عباس (  ،) 1386بررسی نقش و موقعیت ایران در نظریههای ژئوپلیتیک ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،شماره 57
امان اللهی بهاروند ،سکندر (  ،) ۱۳۹۱قوم لر ،چاپ نخست ،تهران :آگاه.
باقری ،معصومه و ابوالفضل زمانی و محسن زمانی ( ،)5931بررسی و ارزیابی سیر تحوالت تقسیمات کشوری در ایران (با تأکید بر نقششش
تقسیمات کشوری در روند الگوی تغییرات شهری در ایران) ،فصلنامه مطالعات علوم سیاسی ،حقوق و فقه ،سال دوم  -شماره 1/2
حسینی ،سید احمد ( ،)0931مسائل و موانع توسعه استان لرستان ،فصلنامه پژوهش اجتماعی ،فصلنامه شماره 13
دالوند ،حمیدرضا ( ،)1 38 1تاریخ نگاران لرستان و مقوله هویت ،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره 14
صهای بخش صنعت و معدن (با تأکید بر استان یزد)،
دهقانی زاده ،مجید (  ،) 1387بررسی و تحلیل جایگاه استانهای کشور به لحاظ شاخ 
فصلنامه برنامهریزی و بودجه ،شماره 107
جفارس و جایگاه استراتژیک ایران ،فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،شماره 9
رحیمپور ،علی (  ،) 1389امنیت خلی 
رفیع ،حسین (  ،) 1387دانش واژه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی در دنیای اطالعات (با تأکید بر مورد ایران) ،فصلنامه سیاست ،شماره 7
سعادت مهر ،مسعود (  ،) 1384تحلیلی مقایسهای از سطح نسبی توسعهی کشاورزی شهرستانهای استان لرستان ،فصلنامه اقتصاد مق ،یراد
دوره دوم -شماره 4
ضیائیان فیروزآبادی ،پرویز و شهریار خالدی و سکینه خندان و انوش علیزاده (  ،) 1389پهنهبندی آگروکلیمایی مرکبات در اس ات ننن لرس ات ننن
با استفاده از مدل همپوشانی شاخص و منطق فازی و مقایسه مدلها ،فصلنامه آمایش محیط ،فصلنامه بهار ،شماره 8

ت سیاسییی – اقتصا ،ید
عسگری ،سهراب (  ،) 1383نقش و جایگاه منطقه خلیجفارس و خاورمیانه در ژئوپلیتیک انرژی ،فص اعالطا همانل تت تت
شماره  209و 012
تبندی ی
ی
عینالی ،جمشید و احمد رومیانی و زهرا اسکندری شهرکی ( ،)5931تحلیل اثرگذاری جاذبههای گردشگری استان لرستان و اولوی 
آنها در راستای سرمایهگذاری و توسعه منطقهای ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،شماره 23
فنی ،زهره و مریم بیرانوند زاده و اکبر سلطان زاده و حکمت امیری ( ،)3931تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش
سرزمین ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،شماره 8
قامت ،جعفر ( ،) 388 1جایگاه خاورمیانه در اندیشههای ژئوپلیتیک ،فصلنامه دانشنامه ،شماره 5
قنبری ،یوسف و حمید برقی و احمد حجاریان ( ،)3931تحلیل و اولویتبندی درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان با استفاده
از تکنیک تاپسیس ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره 21
کاویانی راد ،مراد (  ،) 1383امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 62
ی اس ات ننن لرس ات ننن باا اس دافت ه ه از روشهاای آمارییی و تعیین ن
ن
ی اقلیمی ی
لشنی زند ،مهران و بهروز پروانه و فتانه بیرانوند ( ،)0931پهنهههبندی ی
بترین روش تجربی ،فصلنامه جغرافیای طبیعی ،شماره 11
مناس 
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ی (دانش اگ هه
ل فط ی ،نقی و داوود نادمی ( ،) 385 1جهانیشدن و ایران (ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانیشدن) ،فصلنامه علوممم اجتماعی ی
فردوسی مشهد) ،شماره 7
یش حم همجرت )،ند م ،یمیلس دو     
مدیسون ،جی .بی ،) 1380 (.جهانیشدن؛ چالشها و فرصتها (نگاهی پدیدارشناسانه به فرآیند جهانی ی
فصلنامه راهبرد ،شماره 22
ی آن در اس ات ننن لرس انلصف ،نات مم مممه
یهای ی
ی و نا ربارب ی ی
ی بررر توسعهههیا گتف ی ی
میره ای ،محمد و مسلم عارفی و آیت رش فون ررر ( ،)5931پژوهشی ی
برنامهریزی منطقهای ،شماره 21
هاشمی ،عبدالرضا ( ،)2931سیمای توسعه در استان لرستان در سال  ،2931فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره هفتم  -شماره 4

