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 چکیده

 یشورا یها میچندجانبه همچون تحر یها میکرد: تحر یبند میتقس کلیدسته  چهاربه  توان یرا از نظر تحریم کنندگان م رانیا یها میتحر

کنگره  یها میمتحده و تحر االتیمختلف مانند ا یکشورها یجانبه از سو یک یها میاروپا، تحر هیاتحاد یها میسازمان ملل، تحر تیامن

. در این وضعیت بایستی به دنبال راهكارهای علم و در دسترس برای غلبه بر مشكالت ناشی از این چالش بود. هدف اصلی این كایآمر

-میه با تحردر مقابل رانیا کیتیعمق ژئوپل هایدر ارتقاء پتانسیلکشور  یمناطق غرب ینیسرزم شیآمارساله عبارت است از بررسی نقش 

 هایمیدر مقابله با تحر رانیا کیتیعمق ژئوپل هایدر ارتقاء پتانسیلکشور  یمناطق غرب. سؤال اصلی رساله این است همه جانبه غرب های

 ای را که برای پاسخگویی به سؤال فوق در صدد آزمون آن هستیم این است که به توانند ایفا نمایند؟ فرضیه چه نقشی میهمه جانبه غرب 

 لیتحلها شود. در این مقاله از روش تواند موجب پویایی توان داخلی برای مقابله با تحریمرسد آمایش سرزمینی مناطق غربی مینظر می

شود. برای سنجش استفاده می همه جانبه غرب هایمیدر مقابله با تحر رانیا کیتیعمق ژئوپل هایلیپتانس یو بررس لیتحلبرای ت آسو

استفاده شده است. جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی  AHPها از روش  وزن سنجه

 سه به که آرایشی دهد که پایدارترین نفر تعیین شده است. نتایج مقاله نشان می 51دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار و حجم نمونه نیز 

در غرب کشور  سرزمین آمایش برنامه شود اجرای می ختم سرزمین یا منطقه یک محیطی و طبیعی جمعیت، سرمایه، منابع همم مؤلفه

 مادی وضعیت بهبود جهت در امكانات جمع از منطقی برداری بهره منظور به فضا در انسان های فعالیت و فضا انسان بین رابطه تنظیم است.

 محسوب جغرافیا از جزئی که است زمان طول در تجربه و علم ابزار یا فرهنگی سوابق اعتقادی های ارزش اساس بر اجتماع معنوی و

 یها استیس ی کشور در حوزه یاتیح ینظم و نظام فضا  یداراو   آهنگ هم  دهی سازمانتوسعه،  ینیسرزم شیآما گرید یعبارت به .شود می

و  یکشور یها میدر چـارچوب منطقه بندی و تـقس  یو کالبد  یفرهنگ ، یاقتصاد ،یسونگر اجتماع درازمدت همه ی توسعه یکل

 . است یتیو امن یا دو بعد توسعه یتوسعه دارا ینیسرزم شیآما لذا. قـرار دارد یو اقـتصاد یاجتماع تیامن اتیضرور

 ، غرب ایران.شیآما، میتحر، کیتیعمق ژئوپلواژگان كلیدی: 

                                                                                                                                                                
 pirouz_mojtahedzadeh@hotmail.com )نویسنده مسئول( -7
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 مقدمه

 تشویق برای راهی یافتن منظور به و... فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، عوامل مند نظام ارزیابی سرزمین، آمایش

 برآورد جهت در سرزمینی توان پایداری و افزایش برای مناسب هایی گزینه انتخاب در برداران بهره جامعه به کمک و

 پهنه در اجتماعی-اقتصادی های فعالیت کلیه جغرافیای هماهنگ و متوازن توزیع دیگر بیانی به. است جامعه نیازهای

 برنامه خصوصیات ترین مهم از. گویند می سرزمین آمایش را انسانی و طبیعی منابع و ها قابلیت به نسبت سرزمین

 مهم مؤلفه سه به که آرایشی پایدارترین. است آن فضایی دهی سازمان و کیفیت-نگری جامع سرزمین آمایش

. شود می نامیده سرزمین آمایش برنامه شود می ختم سرزمین یا منطقه یک محیطی و طبیعی منابع-سرمایه-جمعیت

 جهت در امکانات از جمع منطقی برداری بهره منظور به فضا در انسان های و فعالیت فضا انسان بین رابطه تنظیم

 طول در و تجربه علم یا ابزار فرهنگی سوابق اعتقادی های ارزش اساس بر اجتماع و معنوی مادی وضعیت بهبود

 در فضایی ریزی برنامه کشورها، از بسیاری نوین ریزی برنامه در .شود می محسوب جغرافیا از جزئی که است زمان

 در دفاعی آمایش واقع در. نماید برطرف را دفاعی مسائل جمله از دیگری نیازهای تواند می پایدار توسعه جهت

 از بازدارندگی برای موانعی ایجاد جهت در غیرطبیعی و طبیعی تجهیزات و امکانات از استفاده ایران مانند کشوری

. نمود استفاده پایدار توسعه مسائل راستای در ها آن از بتوان نیز صلح زمان در که ای گونه به است دشمن حمالت

که در جهت مجازات حکومت  شود یجهان اطالق م یها قدرت یاز سو یبه مجموعه اقدامات رانیا هیعل ها میتحر

پس از  رانیا هیعل ها متحریاست. عمده   به کار گرفته شده یعدم انجام عمل ایکشور به انجام  نیوادار کردن ا ای رانیا

 رانیا ای هستهچالش بر سر برنامه  یدر تهران شکل گرفت و در پ کای، بعد از اشغال سفارت آمر21وقوع انقالب 

 یانرژ یالملل نیکشور از آژانس ب نیو به دنبال ارجاع پرونده ا 32از سال  رانیا یه اتم. برنامافتی یشتریشدت ب

 توان یرا از نظر تحریم کنندگان م رانیا یها می. تحراست شدهمواجه  یمختلف یها میبا تحر ت،یامن یبه شورا یاتم

 یها میسازمان ملل، تحر تیامن یشورا یها میچندجانبه همچون تحر یها میکرد: تحر یبند میتقس کلیدسته  ۱به 

 .کایکنگره آمر یها میمتحده و تحر االتیمختلف مانند ا یکشورها یجانبه از سو یک یها میاروپا، تحر هیاتحاد

. است پذیرفتهصورت  ایو جغراف الملل نیروابط ب ،یاسیعلوم س یعلما یاز سو کیتیاز واژه ژئوپل یف متعددیتعار

 کیتیاما اکثر دانشمندان ژئوپل است؛ شدهخوانده  یاسیس یایمعادل جغراف کیتیژئوپل ف،یتعار یاوقات در بعض یگاه

جهان،  استیو س الملل نیروابط ب دانشنامه .ندهست یاسیس یایو جغراف کیتیژئوپل یها حوزه ییقائل به جدا

 تیکه چگونه موقع نی. اداند یها م بر رفتار دولت ییایتأثیر عوامل جغراف یرا بررس یاسیس یایجغراف ای کیتیژئوپل

 استیس یها نهی، گزاست گرفته قرارآن  یدولت رو کیکه  ینیتکه زم کیو  تیجمع ،یعیمنابع طب م،یاقل ،یمکان

 .کند یم نییها تع آن را در سلسله مراتب دولت گاهیادولت و ج یخارج

. نقش داند یها م قدرت دولت ییایجغراف یرا مطالعه مبان کیتیموضوع ژئوپل اندیشمندان جغرافیای سیاسی

بر  یفرهنگ اتیو خصوص یتیجمع یها یژگیو ،ییایجغراف تیموقع ،یعیآب و هوا، منابع طب ن،یسرزم یها یژگیو

 یها بخش از دولت کیاست. بعالوه چون هر  یاسیشاخه از دانش س نیمورد بحث ا ،یاسیشکل و عملکرد نظام س

مطرح  زیخاص ن دگاهید نیاز ا الملل نیبحث از روابط ب دهند، یم لیجهان را تشک یاسیس -ییایجغراف یاز فضا

ارائه داده و معتقد است  یالملل نیعدالت ب یبر مبنا یفیتعر یاسیدانشمند س کیادموند والش، به عنوان . شود یم
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و  ویآن به دوران ارسطو، منتسک خیاست که تار یکاربرد یاسیو علم س ینانسا یایمطالعه مرکب از جغراف ک،یتیژئوپل

 معنای به کیشده است، عمق استراتژ رفتهیپذ یکه در علوم و فنون نظام یا ییابتدا فیتعر .گردد یکانت بازم

 یدارا گیران تصمیماست که هنوز هم در نزد  یاسیو س یخط مقدم محتمل و مناطق مهم اقتصاد نیب ی فاصله

کمبود آثار قابل  ک،یراتژمربوط به عمق است یاز مشکالت اساس ،ییو ابتدا مختصر فیتعر نیاست. با وجود ا تیاهم

 کنث از آن ارائه دهند. یفیتعر نکهیا یجا به کنند، یواژه استفاده م نیاز ا لگرانیحوزه است. اکثر تحل نیتوجه در ا

است. به  کیعمق استراتژ نگ،یمدل بولد یاساس میاز مفاه یبر سر قلمرو مکان زیاز منازعه و ست یمدل نگی. بولدیا

بتواند  که یطور حمله به درون خاک خود است؛ به کیدر جذب  گریباز یبه معنای توانمند کینظر او، عمق استراتژ

 ایها  دولت نیمحفوظ نگه دارد. ب بیرا از آس اش یو صنعت یتیامن ،یاقتصاد ،یکشاورز ،یاسیس یها رساختیز

منازعه و »خود با عنوان  کیارائه کرد. در اثر کالسیی رقابت فضا یاقتصاد ی هینظر یمبنا را بر یردولتیغ یها گروه

 ییوهوا آب یژگیو و عیوس نیاز سرزم یشورو ی استفاده ،یقو کیعمق استراتژ یخیتار مثال .«کالن یا هیدفاع: نظر

مسکو را اشغال کنند، اما  شهر یها توانستند حومه ها یبود. اگرچه آلمان 73۱7در  ها یناز ینظام ی خود در دفع حمله

امکان را داد تا  نیا یزمان به شورو زانیم نینقطه برسند. ا نیها وقت گرفت تا بد امر هفت ماه از آن نیهم

 ینیزم تیبه ظرف کیعمق استراتژ ستون،ینظر ا به. اورال منتقل کنند یها خود را به شرق کوهستان یاساس یها ییدارا

باال باشد تا در صورت  ینیوسعت سرزم یکشور دارا کی نکهیکشور اشاره دارد؛ اعم از ا کی ینظام یو مکان

مانند  ینظام یابزارها ایداشته باشد  یفرصت درنگ و تفکر نظام نیدشمن بتواند از خود دفاع کند و همچن ی حمله

 یها شرفتیپ امروزه .به دشمن را داشته باشد بیمنظور آس پرتاب آن به یمناسب برا یها دوربرد و مکان یها موشک

مفهوم هنوز  نی. اگرچه اشود یم کشیبه معنای کالس کیمانع از کاربست کامل مفهوم عمق استراتژ ینظام ی فناورانه

 رییو تغ ینظام یها یفناور ی که در عرصه یبا توجه به تحوالت یطور کامل از دست نداده است، ول اعتبار خود را به

-یمکان یها که هم مؤلفه میارائه ده کیتر از عمق استراتژ نو و کامل یفیتعر دیقدرت رخ داده است، با یها مؤلفه

 داود .ردینرم دارند، دربرگ یتیقدرت را که ماه دیجد یها را دارا باشد و هم مؤلفه کیکالس کیعمق استراتژ ینظام

( گره بزند. هی)در مصداق ترک یخارج استیس لیمفهوم را با تحل نیتوانست ا «کیعمق استراتژ»اوغلو با انتشار اثر 

 یمعنا که اگر کشور  نی. بدکند یم فیتعر یخیو عمق تار ییایبر عمق جغراف یرا مبتن کیاو در طرحش عمق استراتژ

 ینیآفر در مناطق مختلف نقش تواند یهم برخوردار است و لذا م ییایمند باشد، از عمق جغراف بهره یخیاز عمق تار

 ریکنشگر نزد سا کیمثبت  ریحاصل از تصو یعبارت از قدرت کیقدرت استراتژ یعبارت و به کیاستراتژ عمق .کند

و  یخود )داخل یاست که در بستر تعامالت اجتماع «ی( و مادیتی)هو ییمعنا یها مؤلفه»بر  یکنشگران مبتن

و  ییمعنا تیدارد. ماه زین «یعزت مل»است که وجه مشترکی با  یفیهمان تعر نی( به دست آورده است. ایالملل نیب

و  یامروز یا حرفه ستمیدر س نیسرزم شیمتفاوت است. آما «یماد یمنافع مل»است که با  یهمان عزت مل یتیهو

 یا حرفه ستمی. در واقع و در سشود یاطالق م یا و منطقه یملّ اسیدر مق ییفضا یزیر تنها به برنامه رانیا یدانشگاه

ها  اشاره دارد به روش نیسرزم شی. آمادیآ یبه حساب م یا و منطقه یشهر یزیر برنامه کلیاز مفهوم  یبخش ،یجهان

در  ها تیو فعال تیجمع عیبر توز یبه منظور اثرگذار یو عموم یاستفاده شده توسط بخش خصوص یکردهایو رو

امروز به کار  یباستان است که دوباره در فارس یفارس یها از واژه شیواژه آما گوناگون. یها اسیبا مق یفضاها
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و به رشته  ختنیاست به چمار آماده کردن، آراستن، آم دنییآما ایاسم مصدر از فعل آمودن  ش،ی. آمااست شده  گرفته

ارز  و هم یسینگلدر زبان ا Processingواژه معادل  نیو پروسه است. ا ندیفرا ایفراروند  یبه معن شیآما .درآوردن

Aménager یابیارز ن،یسرزم شیآما. اقتباس شده از زبان فرانسه است زین نیسرزم شیدر زبان فرانسه است. آما 

و کمک به جامعه  قیتشو یبرا یراه افتنی منظور به …و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیمند عوامل طب نظام

جامعه  یازهایدر جهت برآورد ن ینیتوان سرزم یداریو پا شیافزا یمناسب برا ییها نهیبرداران در انتخاب گز بهره

نسبت  نیدر پهنه سرزم یاجتماع-یاقتصاد یها تیفعال هیکل یایهماهنگ جغراف ومتوازن  عیتوز گرید یانیبه ب .است

 نیسرزم شیبرنامه آما اتیترین خصوص . از مهمندیگو یم نیسرزم شیرا آما یو انسان یعیو منابع طب ها تیبه قابل

منابع -هیسرما-تیکه به سه مؤلفه مهم جمع یشیآرا نیدارتریآن است. پا ییدهی فضا و سازمان تیفیک-یجامع نگر

انسان  نیرابطه ب میتنظ. شود یم دهینام نیسرزم شآمایبرنامه  شود یختم م نیسرزم ایمنطقه  کی یطیو مح یعیطب

و  یماد تیاز جمع امکانات در جهت بهبود وضع یمنطق یبردار های انسان در فضا به منظور بهره فضا و فعالیت

از  یعلم و تجربه در طول زمان است که جزئ یا ابزار یسوابق فرهنگ یهای اعتقاد معنوی اجتماع بر اساس ارزش

 داریدر جهت توسعه پا ییفضا یزیر کشورها، برنامهاز  یاریبس نینو یزیر در برنامه .شود یمحسوب م ایجغراف

 رانیمانند ا یدر کشور یدفاع شی. در واقع آمادیرا برطرف نما یاز جمله مسائل دفاع یگرید یازهاین تواند یم

از حمالت دشمن است  یبازدارندگ یبرا یموانع جادیدر جهت ا یعیرطبیو غ یعیطب زاتیاستفاده از امکانات و تجه

 استفاده نمود. داریمسائل توسعه پا یها در راستا بتوان از آن زیکه در زمان صلح ن یا به گونه

 رویکرد نظری

آیند، بلکه مبتنی بر عالیق گوناگونی در درون ساخت اجتماعی به صورت تصادفی پدید نمی یها نیروها و گروه

، برخی از جامعه شناسان به جای گیرند یهای اجتماعی شکل م جامعه هستند. چنین عالیقی معموالً در حول شکاف

که تعارضات و تضادهای اجتماعی مفهومی  رسد یبه نظر م: اند شکاف از تعارض و تضاد اجتماعی سخن گفته

موجب تقسیم و تجزیه جمعیت   شکاف اجتماعی عمالً. های اجتماعی داشته باشد تر انتزاعی از مفهوم شکاف گسترده

قاعده  یدآورند.سیاسی پد یها ها و سازمان ممکن است تشکل ها یبند گردد و این گروهیهایی مبندیو تکوین گروه

های  گوناگون تحت تأثیر شکاف های یوهشناسی سیاسی این است که زندگی سیاسی در هر کشوری به ش جامعه

اسی کشورهای شناسی سی ؛ اما تنوع جامعهگیرد یها قرار مآن شکاف یبند اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورت

در بررسی . (070: 7838ی، )قاسم استها  آن یبند ها و نحوه صورتگوناگون ناشی از نوع و شمار این شکاف

-نوع و تعداد و چگونگی صورت های اجتماعی پایه به تنوعات جغرافیایی و تنوعات تاریخی توجه داشت. شکاف

به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر در درون یک  یا های اجتماعی برابر عوامل گوناگون از جامعه بندی شکاف

 یرفعالهای فعال یا غ های اجتماعی را به شکاف شکاف توان یبه علت چنین تنوعاتی م. کشور ممکن است تغییر کند

 رفعالیو ساختاری یا تاریخی تقسیم کرد، مثالً شکاف طبقاتی در یک کشور ممکن است از نظر سیاسی خفته و غ

شکاف اجتماعی وقتی . دهی و عمل سیاسی بر پایه آن صورت نگرفته باشد ی اینکه آگاهی سیاسی و سازمانباشد؛ یعن

توان یافت که  را نمی یا هایی و عمل و آگاهی سیاسی تکوین یابد هیچ جامعهبندیشود که بر پایه آن گروهفعال می

هاست  از انسان یقوم گروه یا یتقوم .(013 :7838همان، ) باشدفاقد شکاف و یا تنها دارای یک شکاف اجتماعی 
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اغلب  یقوم یها گروه ینچن هم. مشترک هستند یا یکسان یو اصل و نسب یایین های یژگیو یآن دارا یکه اعضا

بر اساس  یاهستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد  یو مذهب یرفتار ی،زبان ی،مشترکات فرهنگ یدارا

: 7813 ین،ب  )جهان باشد یزن یجامعه فرهنگ یک تواند یم یگروه قوم یک ینده باشد؛ بنابراآم وجودبه  یگریعوامل د

. در شد ی( اطالق می)مانند مذاهب چندگانه فقه اسالم یند یکدرون  یفکر یها مذهب در گذشته به مکتب .(87

قرن  یم. حدود نرود یبه کار م ینخود د یو به معنا یند یکدرون  یها مکتب یبه معنا Religionواژه  ین،مغرب زم

 یاصطالح در زبان عرب ین. اکنند یاستعمال م اموضوع، کلمه مذهب را به هر دو معن ینتحت تأثیر ا یراناست که در ا

عبارت است از  کیتیهارتشورن معتقد است: ژئوپل .(3۱: 7832 یجانی،)عل استبه دو مفهوم بکار رفته  یو فارس

 .(80: 7832،ای)حافظ ن الملل در مسائل روابط بین یاسیس یایجغرافهای  کاربرد دانش و تکنیک

های  استراتژی ییایقلمرو جغراف نییاست که به تع ییایو محیط جغراف یعلم کشف روابط استراتژ یژئو استراتژ

گونه  را این نیگاتمن سرزم ونایژان ا .(۱: 7830ی،)عزت پردازد می ینظام اتیعمل حیصح تیبه منظور هدا ینظام

 دایپ یحکومت برابر کیقلمرو  یکیزیاست که با ادامه ف ییایاز جلوه گاه جغراف یبخش نیکرده است: سرزم فیتعر

ای  از آن که از گونه یو یا در بخش یملت یکند که در حکومت می یرا معرف ستمیس کی یکیزیمفهوم پهنه ف نیکند. ا می

 نیای از ا است و مجموعه یاسیواحد س کیکشور  کی (83: 7837،)مجتهد زادهگیرد اقتدار برخوردار باشد قوام می

 ،نیسه عنصر سرزم ختنیکشور از به هم آم یاز نظر ساختار .کند می لیجهان را تکم یاسینقشه س یاسیواحدهای س

واحد  کی ییو جدا صیترین عامل تشخ مهم یاسیس یمرزها .(7837:87،)مجتهد زادهآید می داریحکومت پد ملت و

 ییایجغراف یای از افراد ساکن در فضا ملت به مجموعه .(717: 7817،دریح ری)ماست گرید یمتشکل از واحدها

 ،فرهنگ خ،یتبار، تار ریهایی نظ شود که بر اساس عوامل و خصیصه اطالق می یاسیس ثیمشخص و محدود از ح

 کیکنند و خود را به  می یو همانند یمبستگاحساس ه گریکدی، زبان و... نسبت به تیقوم ن،یمذهب، سرزم ن،ید

عبارت است از  یمل تیهو. (777: 7837،ایدولت است. )حافظ ن نیادیو بن یدانند. ملت از عناصر ساختار ما می

ها  و به واسطه آن افتهی یها خود آگاه ملت که افراد آن نسبت به آن کیهای مشترک  و ارزش صیمجموعه خصا

 .(7۱3: 7832،ایکنند. )حافظ ن می گریو تعلق به همد یگانگیاحساس 

 نبرد های بخش یا مقدم خط بین فاصله به گسترده طور به که است نظامی ادبیات در واژه یک استراتژیک عمق

. شود می اطالق نظامی تولید و جمعیت اصلی مراکز دیگر و کشور قلب ها، پایتخت صنعتی، اصلی مناطق و رزمندگان

 از یک هر پذیری آسیب میزان همانا بگیرد نظر در باید استراتژیک عمق مورد در نظامی فرمانده هر که کلیدی اصول

 به تواند می کشور یک آیا اینکه و است؛ روشمند تک یا سریع پیشدستانه حمله یک صورت در خودی مواضع این

 بعدی حمله رسیدن ثمر به از مانع بتواند عوض در و نماید جذب را رانش کند، نشینی عقب خود قلمرو درون

 .بشود

است و افراد و کشورها با تصرف مناطق  بخشی استراتژیک در طول تاریخ وجود داشته  اجرای راهبرد عمق اگرچه 

اند، از  این راهبرد داشته از  الجیشی سعی در استفاده  ها و دژهای مستحکم در مناطق سوق ایجاد قلعه حساس و یا 

باعث تحوالت بسیاری در تاریخ اسالم گردید، همانا هجرت حضرت   توان نام برد که می هایی که  ترین نمونه مهم

این تفاسیر  العرب گردید. با همه  اسالم در کل جزیرۀ باعث قوت و توسعه   است که مدینه  به  رسول )ص( از مکه 
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ادبیات سیاسی معاصر را از پایان علوم راهبردی، بررسی تئوری عمق استراتژیک در  نظران صاحبکارشناسان و 

آمریکا و  متحده ایاالت با پایان جنگ جهانی دوم، دو قدرت بزرگ جهانی یعنی  دانند، چرا که  جنگ جهانی دوم می

عوامل جغرافیایی،   وضوح دریافتند که سر برآوردند. هر دو قدرت به  المللی بین صحنهاتحاد جماهیر شوروی در 

عملیاتی، بیشترین نقش را در  در صحنه  ایدئولوژی نشرالجیشی جهان و  در مناطق سوقاقمار و کشورهای همسو 

و   دست آمده از تجربیات به  ها با استفاده  ها و روس آمریکائی. خواهد داشت آینده  های  ها و شکست تحقق پیروزی

بود، توانستند عوامل   نصیب آلمان شده نابجا از علم بر اثر استفاده   که نظامیدو جنگ جهانی اول و دوم و وقایع تلخ 

راهبرد عمق  نظریات مربوط به  کهای  گونه تیکی را با عوامل انسانی و متغیر علم ترکیب کنند. به یثابت ژئوپل

المللی، دو ابر قدرت لحاظ شد و بر اساس آن، عمالً عالیق امریکا در  استراتژیک، در تدوین راهبردهای ملی و بین

های ساحل غرب و شرق اوراسیا، فزونی  اطلس، اروپای غربی، امریکای شمالی و جنوبی و سرزمین اقیانوس حوزه 

های اروپای شرقی را به  بود در جریان جنگ جهانی دوم سرزمین توانسته   یافت. از سوی دیگر، اتحاد شوروی که

در   ها و نیروهای نظامی جهیز پایگاهاستحکام و ت و تا قلب آلمان پیش برود. پس از جنگ به  اشغال خود در آورده  

  .جهت عمق بخشی استراتژیک خود پرداخت

های اشغالی در اروپای شرقی و پشتیبانی آمریکا از کشورهای اروپای غربی و دادن  بیرون نرفتن شوروی از سرزمین

مارکسیسم و کمونیسم ایدئولوژی   دو بخش شرقی و غربی و گسترش شدن آلمان به   ها، تقسیم آن  های مالی به کمک

بخشی استراتژیک صورت گرفت، منجر به  راهبرد عمق کردن عملی در سایه  داری که  در برابر تز کاپیتالیسم و سرمایه

ناتو و   نظامی های پیمانگیری  بیشتر از هم دور ساخت. شکل ها را هر چه  برخورد منافع دو ابر قدرت گردید و آن 

دو   تدافعی و تهاجمی  پیما، باعث تقویت بنیه های بالستیک قاره وژنی و موشکو هیدر ورشو، ساخت بمب اتمی 

منظور حفظ موقعیت و گسترش قلمرو راهبردی خود  قدرت بزرگ بری و بحری جهان شد و تالش دو ابر قدرت به 

فارس اعمال نفوذ  اقیانوس هند و خلیج افزایش گذاشت. آمریکا کوشید بر سراسر اقیانوس آرام و اطلس، پهنه   رو به

آمریکا  .است  فارس، نقش اساسی در راهبرد ملی آمریکا داشته این میان تأمین امنیت خروج نفت از خلیج کند و در 

دکترین و طرح ترومن،  اجرا گذاشت از جمله  های مختلفی را به  این راهبرد ملی خود، طرح بخشی بر  برای عمق

شوروی  .(810 :7813 ،)نقیب زاده...و سیتو و پیمان آسیای جنوب شرقی وطرح مارشال و پیمان ناتو، پیمان سنتو 

پیمان ورشو، پیمان کشورهای کمونیست آسیای جنوب   اقدامات متعددی زد از جمله نیز در همین راستا دست به 

 :7813 ،ب زاده)نقی ...افغانستان و کوبا و اشغال نظامی   آمریکا از جمله با کشورهای حاشیه  شرقی، اتحاد نظامی 

عمق استراتژیک خود  کشمکش بین آمریکا و شوروی و تالش برای توسعه  دهد که  ؛ این اقدامات نشان می (۱10

کشورهای آسیای  این دو ابر قدرت برای گسترش عمق استراتژیک خود حتی به   نمود. گسترش نفوذ ناپذیر می پایان

پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق و برپائی  .بود  رش یافتههای مختلف گست شکل جنوب شرقی و آفریقا نیز به 

از موقعیت پیش آمده  قطبی در جهان، باز هم از ارزش راهبرد عمق استراتژیک کم نشد و آمریکا با استفاده  نظام تک

 سپتامبر و انفجار 77کشورهای بلوک شرق سابق برآمد. از سوی دیگر با وقوع وقایع  اندازی به  درصدد دست 

قلب  هارتلند جهان و منطقه  بخشی راهبردی آمریکا در  الزم برای عمق و بهانه  های دوقلو در نیویورک، زمینه  برج

برابر خواهد شد( با تصرف عراق، فراهم نمود و حضور نظامی  ها ده آینده   های اهمیت آن در سال  انرژی جهان )که
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هند و  -چین -فرد ژئواستراتژیک جهان یعنی افغانستان )برای کنترل روسیه آمریکا را در یکی از مناطق منحصر به  

و  روسیه  با قدرت گرفتن دوباره   دارد. اگرچه های اخیر هم ادامه  این سیاست در سال ارمغان آورد که  ایران( به  

این   است. در این سو، سوق پیدا کرده  المللی به  وند بینهای جدید جهانی همچون چین، ر همچنین ظهور قدرت

تا حدی عمق استراتژیک  این راهبرد، توانسته   کارگیری بهاهمیت   ایران نیز ضمن وقوف به راستا جمهوری اسالمی

 در بعد اقتصادی عمق استراتژیک عبارت. دهد گسترش خاورمیانهحساس  منطقه   ویژه بهخود را در سطح جهانی و 

تواند  می  کاالهای استراتژیک که  وابستگی کشور به کردن کمو جهان و  بازارهای کشورهای منطقه   نفوذ به»است از: 

از  های اقتصادی دشمن و استفاده  گلوگاه گرفتن دستها قرار گیرد )مثل بنزین( و در  دشمن در تحریم مورد استفاده 

اصول آن، به صورت تلویحی در   استراتژیک اقتصادی است کهاین تعریفی کلی از عمق « آن در مواقع ضروری.

 است. شده  اشاره  آن بهنظران  سخنان کارشناسان و صاحب

 منطقه مورد مطالعه

همراه با همدان و لرستان  المیکردستان، کرمانشاه و ا یشامل سه استان نوار مرز رانیا یغرب هیناح رانیغرب ا

مهم آن سنندج، کرمانشاه،  ی. از شهرهاشود یشامل م زیو خوزستان را ن یغرب نجایآذربا یها که گاه استان شود یم

جبال )عراق عجم( بوده است.  هیاز ناح یقسمت عمده و غرب ته،و اهواز است. در گذش هارومیعالوه  همدان، به الم،یا

عنوان استان پنجم از  و سپس به رانیاز شش استان ا یکی« استان غرب»عنوان  طور عمده به به هیناح نیا 7871در سال 

 (.81 تا 03 :7837 حسینی،) استبوده  رانیده استان ا

 
 موقعیت منطقه غرب کشور در نقشه ایران -1نقشه شماره 

 های پژوهش()یافتهمنبع:
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قرار دارد که از شمال به  رانیا یمربع در جنوب غرب لومتریک 030هزار و  11بالغ بر  یاستان خوزستان با مساحت

 های استانبه  یاز شرق و جنوب شرق الم،یاستان لرستان، از شمال شرق به استان اصفهان، از شمال غرب به استان ا

شود.  و از غرب به کشور عراق محدود می فارس خلیجاز جنوب به  ،بویراحمد و هیلویو کهگ یاریچهارمحال و بخت

. دهند می لیتشک انیدرصد آن را روستائ 88هزار نفر برآورد شده که  08۱و  ونیلیاستان چهار م یکنون تیجمع

 وهوای آباند.  داده لیدرصد آن را زنان تشک 3/۱3درصد را مردان و  30/21استان،  تیاز مجموع جمع نیهمچن

 یدارا ای هپایهکو یسرد، در نواح یهامعتدل و زمستان ای تابستانهو مرتفع با  یمناطق کوهستان راستان خوزستان د

وجود دارد.  یابانیب یهرچه به سمت جنوب و جنوب شرق ای جلگهپست و  یو در نواح یابانیب مهین یآب و هوا

آن  یهاو تابستان معتدلکوتاه و  عمدتاًاستان  یجنوب و جنوب شرق یدر نواح ویژه بهاستان  نیا های زمستان

اهواز، آبادان و دزفول در تابستان به  یکه حداکثر مطلق درجه حرارت در شهرها یو گرم است به طور یطوالن

خود  زانیم ترین پایینحد خود و در بهمن ماه به  نیبه باالتر رماهیرسد معموالً در تیدرجه م 21و  ۱7و  21 بیترت

ها، باتالق م،یالب هورالعظاندک است. وجود تا اریبس خبندانی یتعداد روزها هیناح نیو در ا رسد میدر طول سال 

 اریاستان و جلگه بس ینقاط شمال یگیر در تمام بلند و برف های کوهفارس در جنوب و  خلیج یبایو سواحل ز زارهاین

استان  یسو هاردر فصل بهار در چ ژهیوه ب یمتفاوت یهامیپست و گرم شرق خوزستان، دورنما و چشم اندازها و اقل

متعدد و پر آب که از  های رودخانهو داشتن  یآزاد در طول سواحل جنوب های آببه  یفراهم آورده است. دسترس

 های زیرساختبوده، از  یاریو مهد تمدن و کشت و کار و آب یرانیاقوام کهن ا ستگاهیز الدیاز م شیپ های هزاره

ز که به عنوان استان ازجمله د یپشت سدها اچهیدر ودوج نیشود. همچن خوزستان محسوب می سمیاکوتور یاصل

( امکانات ی)چهل برخان لیعباس پور و خل دیشه ی، کرخه و سدها8سد مرتفع جهان شناخته شده، کارون  نیششم

 - 703: 7832 محمدی، صراف و ساری) استاستان فراهم آورده  نیدر ا یگردشگر های برداری بهره یبرا یفراوان

7۱7). 

گرم قرار  مهیو ن یکوهستان یا هیکشور و در ناح نیاست که در باختر ا رانیکشور ا یها از استان یکی المیاستان ا

از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از  المیاست. استان ا المیاستان شهر ا نیاست. مرکز ا  گرفته

است و به  رانیا یجنگل یها استان از استان نیا .است هیهمساشرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه 

پشتکوه  هیناح نیاز دوره رضاشاه به ا شی. پشود یم ادی زیاز آن با نام عروس زاگرس ن عتشیطب ییبایخاطر ز

استان از سمت غرب به منطقه  نیاست. ا رانیدر غرب ا نیکردنش یها از استان یکیاستان کردستان  .گفتند یم

و از  یغرب جانیتان همدان، از سمت شمال به استان آذرباخودمختار کردستان کشور عراق، از سمت شرق به اس

 نی. مرکز اندیگو یسخن م یردک  است. ساکنان استان کردستان به زبان  سمت جنوب به استان کرمانشاه محدود شده

نام  انیرانیا ترین ایرانیکردستان را  یاهال توان میاست،  لیاص انیرانیبه ا ییاپنجره کردستان. استان، شهر سنندج است

شما در کردستان شاهد  است( را دارا ی)پهلو ایرانی لیاز هفتاد درصد زبان اص شیب یدارا یامروز یبرد، زبان کرد

به  مندان عالقه یبراشناختند.  میکهن را با آن  انیرانیکه ا هایی ویژگیبود  دیخواه نواز مهمان اریخونگرم و بس یمردم

استان کرمانشاه در . است فرد منحصربه اریاستان کردستان بس یعیو مناظر طب ها کوهستان ،گردی طبیعت -سمیاکوتور

استان  نیا مرکز نفر است. 7310111 0111سال  یاستان بنا بر برآوردها نیا تی. جمعاست شدهواقع  رانیغرب ا
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استان  نیا ارتفاع دارد. ایمتر از سطح در 7٬۱71است که  تینفر جمع 112٬112حدود  یشهر کرمانشاه است که دارا

استان مانند تاق  نیدر ا یو ارزشمند ادیز اریدوره آثار بس نیبوده است و از هم انیاز مراکز ساسان یکیدر گذشته 

 نیا یراهبرد ژهیو گاهیجا لیبه دل زیگوناگون ن یها سده یو در ط است مانده باقی تایو معبد آناه ستونیب بهیبستان، کت

و  هیلویکهگ .رود یبه شمار م رانیغرب ا یترین شهرها از مهم زیبوده است. امروزه ن یا ژهیو تیاهم یشهر دارا

  0۱3و  هزار 71حدود  یاست و با مساحت اسوجیاست. مرکز آن شهر  رانیکشور ا یها از استان یکی راحمدیبو

مرکز آمار  یسرشمار هیبر پا راحمدیو بو هیلویکهگ تیجمع است. ینسبتاً مرتفع و کوهستان ینیمربع، سرزم لومتریک

 دارنددر شهرها سکونت  یها در روستاها و مابق آن درصد 20نفر بوده که  18۱033برابر با  7832در سال  رانیا

 .(7۱7 - 703: 7832 محمدی، صراف و ساری)

 111و  ونیلیم کیاز  شیمربع مساحت و ب لومتریک 03813استان  نیاست. ا رانیا یغرب یها استان لرستان از استان

استان  نیا. است رانیدر ا یکارینرخ ب نیدرصد باالتر 0/01در لرستان با  یکارینرخ ب .دارد تینفر جمع هزار

آباد مرکز  . خرمرود یم شمار به رانیا تیپرجمع یها استان از یکیاست و  تیاستان کشور از نظر جمع نیزدهمیس

 ریاست و غ یکوهستان ینیشهر بزرگ کشور است. لرستان سرزم نیستمیآباد ب ، خرم7832استان است. طبق آمار سال 

نقطه  نیمتر ارتفاع بلندتر ۱721. اشترانکوه با است پوشاندهزاگرس  یها از چند دشت محدود، سراسر آن را کوه

اقع استان و هیناح نیتر ینقطه آن در جنوب نیتر و پست گودرزیدورود، ازنا و ال یها استان واقع در حدفاصل شهرستان

 نیاز نخست یکیمنطقه  نیا یشناس باستان یها افتهیبر اساس  .ارتفاع دارد ایمتر از سطح در 211شده و حدود 

لرستان تنها استان . برخوردار است یادیز یشناس باستان رتبشر است و مفرغ لرستان از شه یمیقد یها سکونتگاه

 دادهرا به خود اختصاص  رانیا یموزه مل یبخش اصل ۱از  یکی یخیالعاده تار فوق تیاهم لیاست که به دل رانیا

 ستاناستان لر .مهر و سکه ،یو لرستان، دوران اسالم یخیتار خ،یاز تار شیاز پ اند عبارت یبخش اصل ۱ نی. ااست

بودن  یرمرزیغ رغم یاستان عل نیا .دارد اریکشور را در اخت های آبدرصد  70استان پرآب کشور است و  نیسوم

 (.00: 783۱نیا و همکااران،  حافظ) است  و عراق متحمل شده رانیجنگ ا انیدر جر یاریبس یها خسارت

 شمار بهاز نظر وسعت  رانیاستان ا نیمربع، هفدهم لومتریک 0۱1۱1با مساحت  استان کرمانشاهان ایاستان کرمانشاه 

 83و  قهیدق 01و  هدرج ۱2 ییایاز طول جغراف نیزم کره یکامل استان کرمانشاه بر رو ییای. مختصات جغرافرود یم

تا  یشمال هیثان 3و  قهیدق 81درجه و  88 ییایو از عرض جغراف یشرق هیثان 23و  قهیدق 7درجه و  ۱3تا  یشرق هیثان

-از استان رد،یگ یدرصد مساحت کشور را دربرم 7/2استان کرمانشاه که  .است یشمال هیثان 3و  قهیدق 71درجه و  82

استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به  نیا .با کشور عراق مرز مشترک دارند که دیآ یم شمار به یغرب یها

. مرکز استان کرمانشاه، شهر شود یاز شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود م الم،یاستان لرستان و ا

 3۱بخش و  87شهر،  87شهرستان،  7۱ ازان کرمانشاه است 7831در  راتییتغ نیبر اساس آخر .کرمانشاه است

 (.00: 783۱نیا و همکااران،  حافظ) است شده لیدهستان تشک

کشور قرار دارد و  نیا یدر شمال غرب جانآذربایاست که در منطقه  رانیاستان ا 87از  یکی یغرب جانیاستان آذربا

نقطه  نیتر یو بزرگراه که از شمال یراه اصل لومتریک 7111استان با داشتن حدود  نیاست. ا هیمرکز آن شهر اروم
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 یمناسب ینیو از امکان ارتباطات زم کند یمنطقه آن )بوکان( را به هم متصل م نیتر یاستان )مرز بازرگان( تا جنوب

 (.00: 783۱نیا و همکااران،  حافظ) استهم مرز  هیاست که با ترک رانیاستان تنها استان ا نیا. برخوردار است

از مغرب به  ه،یو ترک جانیآذربا یقرار دارد و از شمال به جمهور رانیا غربی شمالدر  یغرب جانیاستان آذربا

و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود  یشرق جانیو عراق، از شرق به استان آذربا هیترک یکشورها

 002و  شود یاستان بزرگ کشور محسوب م نیزدهمیمربع است که س لومتریک 81123است. مساحت استان برابر 

 0318۱23، 7832سال  یطبق سرشمار یغرب جانیاستان آذربا تی. جمعدهد یم لیدرصد مساحت کل کشور را تشک

 تیاستان پرجمع نیلحاظ هشتم نیو از ا است داده یکل کشور را در خود جا تیدرصد جمع ۱٫13نفر است که 

 .دیآ یشمار م  کشور به

دارد. بر اساس ساختار  یا متنوع و گسترده یکشور است و توپوگراف یاز مناطق کوهستان یکی یغرب جانیآذربا استان

در سطوح مختلف  یاهیدر سطوح مختلف پوشش گ اهانیگ بیاز ترک یا ژهیو یهاستمیاستان، اکوس یعیطب

از مناطق  یکیاستان  نی. اکنند یم یینماها و مراتع خودها به شکل جنگل که اهم آن است آمدهبه وجود  یتوپوگراف

استان از  نیدارد. ا یاستان نقش قابل توجه یدر دامدار ریو عشا التیوجود ا نیاست. عالوه بر ا یمستعد کشاورز

 بیترک یر ندارد. بررسقرا یدر وضع مطلوب ها استان رینسبت به سا یمنابع معدن یبردار نظر اکتشاف و بهره

 ریسا نیدر ب یداروئ - ییو غذا یرفلزیغ یهایکان یدهد که دو گروه صنعت ینشان م زیموجود استان ن یها کارگاه

 یها به معادن مصالح و سنگ توان یاستان م نیاشتغال را دارد. از جمله معادن ا زانیتعداد م نیباالتر عیصنا

 یغرب جانیاشاره کرد. استان آذربا یتالک، تراورتن، طال، خاک نسوز و پوکه معدن خ،یزرن کا،یم ت،یگران ،یساختمان

 یخیاست و مرکز آن شهر تار یآباد 8103دهستان و  713شهر،  81بخش،  81شهرستان،  71 یدارا 7832در سال 

 هستندتان اس یها شهرستان ترین کوچکو شهرستان شوط  ترین بزرگ هیاست. از لحاظ وسعت اروم  بوده هیاروم

 (.770: 7832 شهیدی و عمرانی، خطیب)

 هابحث و یافته

عدم توازن  جادیا  کردن از یریجلوگ ،ینیسرزم ینظم و نظام دادن به فضا ،ییها دهیپد  توسعه  ینیسرزم  شیکارکرد آما

از  ینـاش یها افراد جامعه و بالمآل ممانعت از بروز مخاطره ستیز یفضاها یافتادگ ختیاز ر یریشگیو پ

  یها سطح  راهبرد و ناهمگن بودن با فاقد ،یبرنامگ یتحرک، ب /ییستایها؛ ا . گذشت از آن است  تمرکز / یپراکـندگ

و مصرف  یطیفضا و منابع مح عیسه محور عدالت در توز اساس برکشور  ی توسعه یکل یگذار استیمختلف و س

توسعه،  ینیسرزم شیآما گرید یعبارت . است. بهشود یتوسعه محسوب م نیسرزم شیآما یکـارها  از  زینـ  درآمد

درازمدت  ی توسعه یکل یها استیس ی کشور در حوزه یاتیح ینظم و نظام فضا  یداراو   آهنگ هم  دهی سازمان

 اتیو ضرور یکشور یها میدر چـارچوب منطقه بندی و تـقس  یو کالبد  یفرهنگ ، یاقتصاد ،یسونگر اجتماع همه

 کوهن،) است یتیو امن یا دو بعد توسعه یتوسعه دارا ینیسرزم شیآما لذا. قـرار دارد یو اقـتصاد یاجتماع تیامن

  توسعه ینیسرزم شیآما یتیاست کـه ابـتدا بـعد امن یضرور ت،یبخش امن ژهیو گاهیو جا تیاهم  به  . نظر (7831

  یمعنا  و سپس  دارد یتیامن یتوسعه ابتدا مفهوم ینیسرزم شیآما شرفته،یپ ی. در کـشورهاردینظر قرار گـ  مورد

  یها تهیمـوضوع در کم... و یاتـم یها روگاهیراه، نـ که قبل از ساخت سد، بزرگ یمعن نی. بدکند یم دایپ یا سعهتو
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. در شود یم  اقدام  ها آن  نـسبت به ساخت ن،یو پس از اخذ موافقت مسئول گردد یتوسعه مطرح م ینیسرزم  شیآما

  تـوسعه  ینیسـرزم شیآما یها عامل ی مشارکت داشته و همه زین یکارآمد و علم یروهاین ،یساتیتأس نیساخت چن

 .دهند یاز نـظر پدافند و آفند ملحوظ نظر قرار م  را

است که بر آن تأکید شده است و برخی  ای مقولهفضایی،  ریزی برنامهآمایش سرزمین یا  ریزی برنامهاهمیت مسئله 

 :برد میمعرفی شد و در واقع کسانی که معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج  ریزی برنامه گونه اینب مهم جوان

 جنوب -عدم تعادل میان شمال -7

 عدم تعادل میان ثروتمندان و تهیدستان -0

 .(7831 کوهن،) طبیعتعدم تعادل میان انسان و  -8

دریافت که با  توان میکنند. در حقیقت  وجو جستآمایش سرزمین  ریزی برنامهخود را بهتر است در  کننده قانعپاسخ 

خاتمه داد. یعنی در  ها تعادلعدم  گونه اینبه  توان میالمللی تا سطوح محلی  فضایی، از سطح بین ریزی برنامهاجرای 

ایی هم روستاها و هم فض ریزی برنامهرا کاهش داد. به عالوه از طریق  ای منطقهحقیقت فقر و محرومیت ملی و 

بخشی و عدم توجه به  ریزی برنامهشهرها از بند فقر و محرومیت رها خواهند شد در غیر این صورت، تأکید بر 

که مردمان  شود می، باعث آورد میفضایی، عالوه بر این که تنگناهایی را برای روستاها پدید  ریزی برنامهاجرای 

ها و شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و چون شهرها نیز به سوی قطبو به خصوص روستائیان  ای حاشیهمناطق 

و روستایی را نخواهند داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهری نظیر  ای حاشیهظرفیت پذیرش تمامی افراد مناطق 

نیز دور از واقعیت نخواهند بود و عدم تعادل فضایی همچنان  در جوار شهرهای بزرگ، آلودگی هوا و نشینی حاشیه

 برقرار خواهد ماند.

. موارد ذیل در چارچوب یابد میکالن آمایش سرزمین ضرورت  های سیاستبر این اساس که توجه به 

 در زمینه آمایش سرزمین قابل بررسی و تأمل است: گذاری سیاست

 ایه مزیتمراکز جمعیتی مستقر برای استفاده از  و فراملی عملکرد با ارتباطی کریدورهای تجهیز و گسترش -

 موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی

 المللی بین و فراملی رابطه در کشور ای منطقه نقش تقویت برای جمعیت مراکز بینی پیش -

 مصرف بازارهای مناسب نواحی در تقاضا مورد صنایع در تولیدی های ظرفیت تقویت -

 ها آن یابی مکانسب و منا صنعتی مراکز بینی پیش -

 المللی بین و داخلی ابعاد در انرژی انتقال مسیرهای سازی آماده و تعیین -

 و شمالی مناطق بین عمده های تفاوت به توجه با زیربنایی های ظرفیت توسعه صنعتی، و جمعیتی مراکز تجهیز -

 محیطی زیست لحاظ به کشور غربی و شرقی و جنوبی

سند ملی »کشور  های مزیتو  ها قابلیتکارآمد، از  برداری بهرهدر پهنه سرزمین و  ها فعالیتتوزیع مناسب جمعیت و 

 .گیرد میدر کشور است. این امر در سه سطح کالن، بخشی و استانی انجام « آمایش سرزمین

 گیرند:در سطح بخشی محورهای ذیل موردتوجه قرار می

 سرزمین های ویژگیسازگاری فرآیند توسعه با  .7
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 ها بخشو سرزمینی  ای منطقه های سیاست .0

 در توسعه بخش ها اولویت .8

 :شوند میدر سطح استانی نیز محورهای موردتوجه موارد ذیل را شامل  .۱

 دار اولویتمحوری و  های بخش .2

 ملی کار تقسیمنقش استان در  .1

 .(7838 راد، کاویانی) استانسازمان فضایی توسعه  .1

جه به این نکته است که در ، آنچه که در اجرای سند آمایش سرزمینی کشورمان قابل توجه است، توحال بااین

 چون: هایی شاخصصورت عدم توجه به 

 .پذیری توسعهنسبی، ظرفیت  های مزیتو  ها قابلیتجمعیت، امکانات،  .7

های بلندمدت آمایشی را تجربه کرده است  ریزی تا کنون دو بار تهیه برنامه سال برنامه 21ایران با سابقه نزدیک به 

بصورت تفصیلی تهیه و تدوین شده و با وقوع انقالب  21ران بود که در دهه تجربه اول مربوط به مطالعات ستی

بود که به عنوان اولین طرح آمایش جمهوری اسالمی  17اسالمی ایران مسکوت ماند و تجربه دوم مربوط به سال 

ریزی  برنامه اقتصادی کشور به مرحله اجرا نرسید. تفکر مشکالت وایران به دلیل برخورد به جنگ و افزایش مسائل 

ریزی و توسعه کشور را به خود  ریزان و متخصصان برنامه های اخیر همواره فکر برنامه بلندمدت آمایشی در طول دهه

مرحله جدید مطالعات آمایش ملی در یک چارچوب جدید و در یک تعامل ملی ـ  11مشغول کرده و اخیراً از سال 

 .(7838 راد، کاویانی) تاسای شروع شده و در حال تهیه و تدوین  منطقه

نگر، دورنگر و  های جامع توجه به آمایش سرزمین در دور اخیر در واقع مولود وجود نوعی احساس نیاز به دیدگاه

ای را نیز با  ای نظر داشته باشد بلکه روابط بخشی ـ منطقه و بین منطقه بخشی غیرراهبردی بود که نه تنها به روابط 

ریزی و اجرایی کشور دانست  توان نوعی تحول در مختصات فکری نظام برنامه خود داشته باشد. این تفکر را می

اما این  مختلف متفاوت است های زمانریزی ملی از جایی به جای دیگر و در  برنامه های سیاستهرچند اهداف و 

نوعاً جهت کاستن از شکاف میان مناطق، توزیع مجدد و یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی  ها سیاست

 .(7831 کوهن،) استدر فضا، توسعه مناطق مرز منابع و ارتقا تخصیص منابع 

و استفاده  ها فعالیتع مناسب ای، توزی رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ها ریزی برنامهشک غایت اصلی تمام  بی

ها در یک یا چند نقطه  . تمرکز شدید جمعیت و فعالیتاستهای محیطی در فرایند توسعه مناطق  حداکثر از قابلیت

های بلندمدت و  های بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامه جغرافیایی از مشخصه

های توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور  به برنامه گذاران سیاستتکیه 

دهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادی  قبل از انقالب نشان می ساله سیریزی توسعه در دوران  است. بررسی برنامه

کالتی مواجه شد. در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مش

 های بازتابریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به  ریشه این مشکالت عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه

ای به شدت دامن زد و مانع از  اجتماعی، اقتصادی و منطقه های نابرابریای آن بود که به  اجتماعی و منطقه

 .(7831 کوهن،) گردید برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه
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دانست  11و  21پردازان توسعه در دهه  نظریه های دیدگاهتوان مطابق با  ریزی و توسعه را می این نوع نگرش به برنامه

دانستند. رژیم  که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه می

ای در  و ایجاد تعادل منطقه ها نابرابریشمسی به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع  21گذشته در اوایل دهه 

های اقتصادی گردید که بعد از انقالب نیز در مراحل  ریزی فضای ملی همگام با برنامه صدد استفاده از روش برنامه

 .استملی  توسعه متعادل فضایی در سطح های ضرورتمختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از 

 زیر استوار است: چهاراصلریزی بر  در این خصوص اصول جدید برنامه

 گیرد در آن مدنظر قرار می ها مکان های ویژگی و ها نیازمندی که فضایی ویژگی -

 گیرد می قرار توجه مورد مدت دراز و مدت میان مدت، کوتاه مقیاس در پایداری بحث که پایداری ویژگی -

 دهد می قرار توجه مورد را اقدامات و اهداف هماهنگی لزوم که یکپارچگی ویژگی -

 کند در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می ها بخش تمام به توجه لزوم که جامعیت ویژگی -

ریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری،  در این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه

ت. در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه یکپارچگی و جامعیت اس

دسترسی عادالنه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه، کارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی 

توان تهیه  ابراین میای است. بن فضایی، تعادل اکولوژیکی و ارتقا کیفیت زندگی و حفظ و اعتالی هویت منطقه

 آمایش و اجرا کردن آن را به دالیل زیر ضروری دانست. های طرح

 های مناطق داری مناسب از امکانات و قابلیتبر بهره جهت -7

 سرزمین پهنه در فضایی تعادل ایجاد جهت -0

 ای منطقه ـ ملی فرایند در مناطق فرهنگی های ویژگی تلفیق جهت -8

 اقتصادی مختلف های بخش بین هماهنگی ایجاد جهت -۱

 زیری برنامه در ای منطقه و جهانی مناسبات لحاظ جهت -2

 مناطق به محوری های نقش دادن و کردن تخصصی جهت -1

های طبیعی، اجتماعی و  جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت درنهایتو 

 .(7831 کوهن،) استاقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه 

 های غربی ایرانتحلیل سوآت استان

 
 : تحلیل سوآت مناطق غربی کشور1جدول 

 بیرونی() هاتفرص بیرونی() تهدیدها

T7= بحران خیز بودن عراق 

T0= های فیمابین ایران و کروهای کرد عراقتنش 

T8=ای در عراقحضور نیروهای فرامنطقه 

T۱= های نظامی امریکا در عراق و ترکیهوجود پایگاه 

T2=قاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق 

T1=هجوم ریزگردها از عراق 

T1= تهیدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و هویتی 

O7= همسایگی با کشورهای عراق و ترکیه 

O0= داشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه 

O8= ناامنی و جنگ در عراق 

O۱=های شرقی و جنوبی کشورآب و هوای گرم و نامناسب استان 

O2= فارس موقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به خلیج 

O1=کمبود نیروی کار در مناطق مجاور 

O1=بازارهای اقتصادی عراق و ترکیه 
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 درونی() قوتنقاط  درونی() ضعفنقاط 

W7 =فقر و توسعه نیافتگی 

W0= ریزیبرنامه ثباتیبی و مدیریتی ثباتیبی 

W8= نامناسب هایها و راهجاده 

W۱ =قوم گرایی و طایفه گرایی 

W2 =گردشگری امکانات ضعف 

W1 =دوری از مرکز سیاسی کشور 

W1= بیکاری گسترده 

S7=ویژه های اکوسیستم و طبیعی هایجاذبه 

S0=غنی فرهنگی و تاریخی میرات 

S8=های بلوطجنگل 

S۱=آب و هوای معتدل و مطلوب 

S2=های سر به فلک کشیده زاگرسکوه 

S1=نیروی انسانی ورزیده و سالم 

S1=کشاوزی و معادن زیرزمینی فراوان 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 ((IFE داخلی عوامل ارزیابی : ماتریس2جدول شماره 
 توضیحات

 

 وزن امتیاز

 دار
 

 وضع امتیاز

 موجود

 (۱تا  7)

 وزن

 تا 1)

7) 

 توضیحات کلیدی نقاط ضعف

 

 وزن امتیاز

 دار

 وضع امتیاز

 موجود

 7(۱تا  7)

 وزن

تا  1)

7) 

 کلیدی نقاط قوت

  7 0 2/1 W7=  7 ۱ ۱  نیافتگیفقر و توسعه S7=و طبیعی هایجاذبه 

 ویژه های اکوسیستم

 7 7 7 W0= ثباتیبی و مدیریتی ثباتیبی 

 ریزیبرنامه

 

 
2/7 8 2/1 S0=غنی فرهنگی میرات 

 

 0 0 7 W8= نامناسب هایها و راهجاده 
 

 ۱/0 8 3/1 S8= های بلوطجنگل 

 0 0 7 W۱= 2/1 8 2/7  قوم گرایی و طایفه گرایی S۱= آب و هوای معتدل و مطلوب 

 7 7 7 W2=8/1 8 3/1  گردشگری امکانات ضعف S2= های سر به فلک کشیده کوه

 زاگرس

 7 7 7 W1= 2/1 8 2/7  دوری از مرکز سیاسی کشور S1=نیروی انسانی کافی 

 7 7 7 W1=  بیکاری گسترده و عدم استقرار

 صنایع

 ۱ ۱ 7 S1=  کشاوزی و معادن زیرزمینی

 فراوان

 جمع کل 1/۱ - 3/73  جمع کل 2/1 71 3 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 ((EFE خارجیارزیابی عوامل  های : ماتریس3جدول شماره 
 توضیحات

 

 وزن امتیاز

 دار

 وضع امتیاز

 موجود

 (۱تا  7)

 وزن

تا  1)

7) 

 توضیحات ی کلیدیتهدیدها
 

 وزن امتیاز

 دار

 وضع امتیاز

 موجود

 (۱تا  7)

 وزن

تا  1)

7) 

 های کلیدیتفرص

 

 

7 
 

7 
 

7 

 

T7=  بحران خیز بودن عراق 
 

 

 

۱ 

 

۱ 

 

7 

 

O7= همسایگی با کشورهای عراق و ترکیه 

 

 0 0 7 T0=  های فیمابین ایران و تنش

 کروهای کرد عراق

 2/7 8 2/1 O0=   داشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و

 ترکیه

 0 0 7 T8= ای در حضور نیروهای فرامنطقه

 عراق
 

 0/8 ۱ 3/1 O8= ناامنی و جنگ در عراق 

 0 0 7 T۱=  های نظامی امریکا وجود پایگاه

 در عراق و ترکیه

 1/8 ۱ 3/1 O۱= های آب و هوای گرم و نامناسب استان

 شرقی و جنوبی کشور

 7 0 2/1 T2=  قاچاق گسترده کاال از مبادی

 بیرونی به این مناطق

 8 8 7 O2=  موقعیت دفاعی مطلوب این مناطق

 فارس نسبت به خلیج

 2/1 7 2/1 T1= 7 ۱ ۱  هجوم ریزگردها از عراق O1= کمبود نیروی کار در مناطق مجاور 

 7 7 7 T1=  تهیدیدات آب و هوایی و زیست

 محیطی و هویتی

 

 

۱ ۱ 7 O1= بازارهای اقتصادی عراق و ترکیه 
 

 جمع کل 0/1 01 8/08  جمع کل 1 77 2/3 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

                                                                                                                                                                
 .باشد نمیجذاب  - 7امتیاز  .7

 .باشد تا حدودی جذاب می - 0امتیاز 

 .در حد قابل قبول جذاب است - 8امتیاز 

 .جذابیت باالیی دارد - ۱امتیاز 
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 QSPM یا کمی استراتژیک ریزیبرنامه : ماتریس4جدول شماره 
  وزن WT  استراتژی ST  استراتژی WO  استراتژی SO  استراتژی

TAS 
جذابیت 

 کل

AS 
امتیاز 

 جذابیت

TAS 
جذابیت 

 کل

AS 
امتیاز 

 جذابیت

TAS  جذابیت

 کل

AS 
امتیاز 

 جذابیت

TAS  جذابیت

 کل

AS 
 7جذابیت امتیاز

 تهدیدها         

7 7 7 7 8 8 ۱ ۱ 7 T7=  بحران خیز بودن عراق 

7 7 7 7 ۱ ۱ 7 7 7 T0=  های فیمابین ایران و کروهای کرد عراقتنش 

7 7 7 7 ۱ ۱ ۱ ۱ 7 T8= ای در عراقحضور نیروهای فرامنطقه 

7 7 7 7 0 0 ۱ ۱ 7 T۱=  نظامی امریکا در عراق و ترکیههای وجود پایگاه 

2/1 7 2/1 7 2/7 8 2/1 7 2/1 T2= قاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق 

2/1 7 2/1 7 2/1 7 0 ۱ 2/1 T1= هجوم ریزگردها از عراق 

7 7 7 7 ۱ ۱ ۱ ۱ 7 T1=  تهیدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و

 هویتی

 مجموع 1 00 2/73 07 73 1 1 1 1

 ها فرصت         

۱ ۱ ۱ ۱ 7 7 72/1 7 7 O7= همسایگی با کشورهای عراق و ترکیه 

0 ۱ 0 ۱ 2/1 7 2/1 7 2/1 O0=  داشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه 

80/1 ۱ 80/1 ۱ 3/1 7 3/1 7 3/1 O8= ناامنی و جنگ در عراق 

81/1 ۱ 81/1 ۱ 3/1 7 81/1 ۱ 3/1 O۱=  های شرقی و و نامناسب استانآب و هوای گرم

 جنوبی کشور

۱ ۱ ۱ ۱ 7 7 ۱ ۱ 7 O2=  موقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به

 فارس خلیج

۱ ۱ 0 0 7 7 7 7 7 O1= کمبود نیروی کار در مناطق مجاور 

۱ ۱  ۱ ۱ 7 7 ۱ ۱ 7 O1= بازارهای اقتصادی عراق و ترکیه 

 مجموع 0/1        

 ها ضعف          

2/1 7 2/1 7 2/1 7 2/7 8 2/1 W7= فقر و توسعه نیافتگی 

7 7 7 7 7 7 8 8 7 W0= ریزیبرنامه ثباتیبی و مدیریتی ثباتیبی 

7 7 ۱ ۱ 7 7 0 0 7 W8= نامناسب هایها و راهجاده 

7 7 7 7 7 7 8 8 7 W۱= قوم گرایی و طایفه گرایی 

7 7 ۱ ۱ 7 7 0 0 7 W2= گردشگری امکانات ضعف 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 W1= دوری از مرکز سیاسی کشور 

7 7 ۱ ۱ 7 7 0 0 7 W1= بیکاری گسترده 

 مجموع 2/1        

 ها قوت          

 ۱ ۱  7 7 ۱ ۱  7 7 7 S7= ویژه های اکوسیستم و طبیعی هایجاذبه 

01/1 ۱ 7 7 01/1 ۱ 2/1 7 2/1 S0= غنی فرهنگی و تاریخی میرات 

80/1 ۱ 7 7 80/1 ۱ 2/1 7 3/1 S8= های بلوطجنگل 

01/1 ۱ 2/1 7 01/1 ۱ 2/1 7 2/1 S۱= آب و هوای معتدل و مطلوب 

70/1 ۱ 8/1 7 70/1 ۱ 8/1 7 8/1 S2= های سر به فلک کشیده زاگرسکوه 

01/1 ۱ 2/1 7 01/1 ۱ 2/1 7 2/1 S1= نیروی انسانی کافی 

۱ ۱ 7 7 ۱ ۱ 7 7 7 S1=  فراوانکشاوزی و معادن زیرزمینی 

 مجموع 1/۱        

 TAS جمع         

 های پژوهش()یافتهمنبع:

                                                                                                                                                                
 :های جذابیت به صورت زیر است امتیاز .7

 .باشد ی= جذاب نم 7امتیاز 

 .باشد می= تا حدودی جذاب  0امتیاز 

 .= در حد قابل قبول جذاب است 8امتیاز 

 .= جذابیت باالیی دارد ۱امتیاز 
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جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار 

 نفر تعیین شده است. 21و حجم نمونه نیز 
 : جامعه آماری پژوهش5جدول شماره 

 تحصیالت  جنسیت سن نمونه حجم جامعه آماری

 دکتری یسانسل فوق زن مرد 81-82 01-81

 71 ۱1 71 88 نفر72 فرن82 نفر 21 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 AHP با استفاده از 1ها: سنجش وزن سنجه6دول شماره 

 ضریب 

 0(7تا  1)

 وزن

 8(۱تا  7)

 قوت اساسی قوت ضعف ضعف اساسی

 

 داخلی عوامل
W7= ۱  7 فقر و توسعه نیافتگی *    

W0= ۱ 7 ریزیبرنامه ثباتیبی و مدیریتی ثباتیبی *    

W8= 8 2/1 نامناسب هایها و راهجاده  *   

W۱= قوم گرایی و طایفه گرایی 

 

7 8 *    

W2=8 2/1 گردشگری امکانات ضعف  *   

W1= 0 1/1 دوری از مرکز سیاسی کشور  *   

W1= 8 7 بیکاری گسترده *    

S7=۱ 7 ویژه های اکوسیستم و طبیعی هایجاذبه    * 

S0= 8 2/1 غنی فرهنگی و تاریخی میرات   *  

S8= ۱ 7 های بلوطجنگل    * 

S۱= ۱ 7 آب و هوای معتدل و مطلوب    * 

S2= 0 2/1 های سر به فلک کشیده زاگرسکوه   *  

S1=0 2/1 نیروی انسانی کافی   *  

S1= ۱ 7 کشاوزی و معادن زیرزمینی فراوان    * 

 *    ۱ 7 همسایگی با کشورهای عراق و ترکیه =O7 عوامل خارجی

O0=  8 2/1 داشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه   *  

O8= ۱ 7 ناامنی و جنگ در عراق    * 

O۱= ۱ 7 های شرقی و جنوبی کشورآب و هوای گرم و نامناسب استان    * 

O2= ۱ 7 فارس موقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به خلیج    * 

O1= 0 2/1 کمبود نیروی کار در مناطق مجاور   *  

O1= ۱ 7 بازارهای اقتصادی عراق و ترکیه    * 

T7=  ۱ 7 بحران خیز بودن عراق  *   

T0=  ۱ 2/1 های فیمابین ایران و کروهای کرد عراقتنش *    

T8= 8 7 ای در عراقحضور نیروهای فرامنطقه *    

T۱=  0 2/1 های نظامی امریکا در عراق و ترکیهوجود پایگاه *    

T2= 0 7 قاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق *    

T1= ۱ 7 هجوم ریزگردها از عراق  *   

T1= ۱ 7 تهدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و هویتی  *   

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 SWOT ماتریس: 7جدول شماره 

دهی سیاسی، امنیتی و  ریزی و سازمانبرنامه SWOT ماتریس

 اقتصادی فضا در مناطق غربی کشور

 sها قوت 

 

 wها ضعف

 oها فرصت

 

So1گذاری در =ایجاد تسهیالت برای گردشگری و سرمایه

 های مختلف داخلی و خارجیزمینه

= So2 های مناطق غربی با برگزاری  شناساندن پتانسیل

 ها و سمینارها همایش

= WO1 ها و  افزایش مراودات و مبادالت اقتصادی با مناطق و کشورهای مجاور با احداث راه

 مناسب و ناوگان حمل و نقل مناسبهای زیرساخت

های نظامی راهبردی استقرار صنایع مهم و پایگاه T = ST1 تهدیدها

 کشور در این مناطق

= WT1 افزایش انسجام ملی و تقویت هویت ایرانی در این مناطق 

                                                                                                                                                                
 .کنیم ضریب آن در نمره را عامل هر ضریب عامل، هر نهایی نمره تعیین برای .7

 شود. مشخص آن نهایی نمره تا کنیم محاسبه را هر عامل نهایی هاینمره مجموع

 .است قوت دارای باشد 2/0 بیشتراز میانگین نمره اگر و بوده دچار ضعف داخلی عوامل از نظر یعنی باشد 2/0 از کمترها  آن اگر میانگین
 مهم( بسیار) یک تا( اهمیت بدون) صفر عدد .0
 .نیز نشان دهنده قوت بسیار باال ۱بیانگر نقطه قوت و نمره  8ضعف کم، نمره  0نشان دهنده ضعف اساسی، نمره  7نمره  .8
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 ارزیابی و انتخاب استراتژی الگوی :1نمودار شماره 

 تهدیدهای عمده محیطی

 دستاورد علمی و پژوهشیگیری و  نتیجه

در مناطق  اقتصادی و امنیتی سیاسی، فضای ریزیمدیریت و برنامه ها برایبا توجه به نمودار فوق بهترین استراتژی

 اند از:غربی کشور به ترتیب امتیاز عبارت

 (WO) کارانه های محافظه استراتژی -1

در است.  کارانههای محافظه استراتژیغرب ایران  برای کاربردی مدل یک ارائه راستای اولین استراتژی مطلوب در

در ادامه  ها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود.های موجود در فرصتاین استراتژی هدف این است که از مزیت

 پردازیم؛ های غربی میهای توسعه استانها و فرصتبه معرفی مزیت

 و( ابریشم تاریخی جاده) غربی – شرقی کریدور سیرم غربی جنوب-غربی شمال ارتباطی محور بر قرارگیری .7

 عراق کشور با مشترک مرز کیلومتر 881 از مندی بهره

 عراق کشور با برق انرژی تبادل توان و المللی بین و ملی مقیاس در نقش ایفای امکان .0

 طبیعی گاز و نفت غنی منابع وجود .8

 منطقه های استان در طبیعی قیر معادن وجود .۱

 ... و مارن و آهک الشه، سنگ گچ، سنگ تزئینی، های سنگ جمله از ساختمانی مصالح کیفیت با معادن وجود .2

 ... و صنعتی خاک فلدسپات، و سیلیس آهن، سنگ جمله از غیرفلزی و فلزی معادن وجود .1

 فراوان کار نیروی وجود .1

 پایدار توسعه ریزی پی امکان با نشده، تخریب نسبتاً محیطی زیست و متنوع اقلیمی شرایط از برخورداری .3
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 فرش تجاری نام بودن شناخته و دستباف فرش حوزه در تجربه با و ای حرفه نقاشان و طراحان و فرشبافان وجود .3

 جهان و کشور سطح در استان

 بر آب صنایع احداث امکان و زیرزمینی و سطحی های آب باالی بسیار پتانسیل .71

 در های نیروگاه و موجود حرارتی نیروگاه کربال، راه بزرگراه المللی، بین فرودگاه نظیر زیربنایی تأسیسات وجود .77

 کشور غرب آهن راه بودن احداث دست در و استان سطح در مناسب ارتباطی های راه احداث، دست

 و کشاورزی متنوع محصوالت از برخورداری و پایه های تشکل عنوان به نخود و دام صادراتی های تشکل وجود .70

 استان در دامپروری

 گردشگری هدف روستاهای همچنین و متنوع تاریخی و طبیعی های جاذبه وجود .78

 تجاری فعاالن و کاران معدن و صنعتگران وجود .7۱

 های بخش نیاز مورد متخصص نیروی تأمین جهت ای حرفه و فنی مراکز و عالی آموزش متعدد مراکز وجود .72

 اقتصادی

 عراق بازار به آسان دسترسی و کشور غرب منطقه مرکزیت .71

 تبدیلی صنایع زمینه در مستعد و متنوع محصوالت تولید با کشاورزی قطب .71

 و شده شناخته همسایه کشور با مشترک فرهنگ واسطه به که تقاضا دارای محصوالت بازار توسعه امکان .73

 گیوه نمد، جاجیم، گلیم، فرش، دف، تنبور، تار، سه: شامل موسیقی آالت ابزار "قبیل از دستی صنایع تولید همچنین

 چاقو و

 ... و فرش اولیه مواد تولید برای استان در فراوان طبیعی منابع و مساعد اقلیمی شرایط .73

 استان های شهرستان سطح در صنعتی ناحیه ۱ و صنعتی های شهرک 70 وجود .01

 فراوان سدهای از مندی بهره .07

 زمینه در بزرگ واحد چندین وجود همچنین و خودرو قطعات کاشی سیمان، پتروشیمی، صنعتی واحدهای وجود .00

 کشاورزی تبدیلی صنایع واحدهای و فرنگی گوجه رب و نباتی روغن قبیل از غذایی محصوالت تولید

 و( ۱۱ اصل کلی های سیاست اجرای) غیرضروری های تصدی واگذاری برای سازمان عملی اقدام و رویکرد .08

 گذاری قیمت مشمول کاالهای شدن محدود

 معدنی، صنعتی، های رشته برخی در تولید ظرفیت و تجهیزات آالت، ماشین تولیدی، متعدد های بنگاه وجود .0۱

 خدماتی و کشاورزی

 قالیبافی های کارگاه توسعه .02

 دانشگاه و صنعت بین قوی بسیار ارتباط وجود .01

 صنعت بیشتر تعامل و ایجاد رویکرد با صنعتگران دانش سطح ارتقاء جهت متفاوت آموزشی های کارگاه برگزاری .01

 دانشگاه و

 بخش گرایش و ورزشی های فعالیت به استان جامعه مثبت نگرش و ورزش توسعه برای قانونی های زمینه وجود .03

 ورزش توسعه در رسانی خدمات و گذاری سرمایه به خصوصی
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 (ST) های رقابتی استراتژی -2

در این است.  های رقابتی استراتژی غرب ایران برای کاربردی مدل یک ارائه راستای دومین استراتژی مطلوب در

استفاده شود تا با  ییها این است که روش اقتصادی و امنیتی سیاسی، فضای ریزیمدیریت و برنامههدف  استراتژی

استفاده از نقاط قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین 

)تهدیدات پیش روی( آن را در ارتباط است و نقاط منفی غرب ایرانبه وضعیت خارجی بروند. این راهبرد مربوط 

 کند. با بیرون ارزیابی می

های آن طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی  حساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنی

کرده است. لذا سپاه پاسداران به عنوان تأمین  یآینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران ضرور

جالب توجه اینکه به  های مختلف نقش آفرین تأمین امنیت باشد. کننده امنیت این منطقه تالش دارد که در حوزه

های زیادی برای برهم زدن امنیت  ها فعالیت های مذهبی، برخی از گروه های متنوع و وجود اقلیت دلیل وجود قومیت

های قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید  دهند. پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این اقلیت انجام می این مناطق

ها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای  شد، اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این قومیت نگریسته می

 .کند مناطق را تأمین میها امنیت بخشی از  گیری از توان آن نگرد و با بهره تأمین امنیت می

ها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده و این مشکالت در تمام  ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش

های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی  های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در گذشته، چالش حوزه

های طوالنی  های موقت تا حمالت و جنگ ثباتی های مرزی و بی ود داشت و از ناامنیشد به اشکال متفاوتی وج می

در حال . های مختلفی تجلی یافته است ها و مؤلفه گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب مدت نظامی را در بر می

های  قدرتهای ضعیف و همچنین مداخالت  گرایی، بحران اقتدار و وجود دولت حاضر، تروریسم و افراط

شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ  چالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران محسوب می ۱ای،  فرامنطقه

های فرامنطقه ای باعث  های ضعیف و بحران اقتدار و حضور قدرت رسد وجود دولت دارند. در این میان، به نظر می

های ضعیف و  دولت. گرایی مذهبی و قومی در این مناطق باشد راطتحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و اف

گرایی شده و عالوه بر این، زمینه  شکننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و افراط

سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی  ای بخصوص آمریکا را نیز فراهم می های فرامنطقه تداوم حضور قدرت

ای )بخصوص  های فرامنطقه را برای همکاری نامتقارن با قدرت  ها، زمینه نیز بحران اقتدار و ضعف دولت فارس خلیج

های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی  آمریکا( و افزایش مداخالت قدرت

های  شود. اختالفات قومی، وجود دولت باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می سازی، ملت –منطقه و تجارب خاص دولت

اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای 

ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد  آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی

های اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و  رایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالگ تروریسم و افراط. شد

 به گری سلفی و وهابیت. دهد می قرار تأثیر تحت شدت به را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی –ثبات سیاسی

ه این ایدئولوژی به های مذهبی است ک ش تروریسم و تنشگستر عمده منبع افراطی، مذهبی ایدئولوژی یک عنوان
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تری برای انتشار و  ای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع، فضای گسترده واسطه آشفتگی کلی منطقه

ای  گرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه تروریسم و افراط. تأثیرگذاری پیدا کرده است

ای در  های فرامنطقه اتی و ناامنی تبدیل شده است. حضور قدرتثب تقویت شده، اما اکنون خود به منبع عمده بی

ای محسوب  خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه

دهد.  شان میای را ن ای افزایش قابل مالحظه های بعد از یازده سپتامبر، مداخالت فرامنطقه شده است، اما در سال می

آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و بر این اساس با افزایش حضور 

های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعی  نظامی خود به براندازی رژیم

های غیرهمسو و کسب حداکثر  های مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت

همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. بهانه 

و تقویت  مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود در منطقه

تر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق، همراه با  حضور گسترده. الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است

گرایی و تروریسم مهیا ساخت و وجود بافت موزاییکی قومی  ای، زمینه را برای گسترش افراط های منطقه العمل عکس

ژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استرات

ای در محیط  های فرامنطقه تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرت. امریکا، در عمل به گسترش تروریسم منجر شده است

از آنجا که در  .های قابل توافق میان کشورهای منطقه است پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری

ها به  ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولت رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه

ای بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در  های منطقه و مشارکت دولت  شوند، همکاری دوست و دشمن تقسیم می

شود. در این راستا، برخی  های جدی مواجه می یجهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشوار

آفرین خواهد  ای از کشورهای منطقه مشکل های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمده تهدیدات و چالش

در این میان به دالیل ذکر شده، مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی . توجهی قرار خواهد گرفت  بود، مورد غفلت و بی

دهد نیز هر روز در حال گسترش است و مراکز اقتصادی جامعه ایران را نیز با چالش روبرو  دف قرار میکشور را ه

های گوناگون بروز و ظهور یافته که یکی از موارد آن  فارس و در شکل کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیج

یابی روز افزون داعش با حمایت  رتقد. کند قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج می

کشورهای همسایه، بخصوص ترکیه و رفتارهای دوگانه آمریکا با داعش، باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران 

ای  ای را انجام دهد. در این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش ویژه برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژه

-هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم، بر اهمیت نقش امنیتی این سازمان انقالبی افزوده میکند و  را ایفا می

بدین منظور در این رساله استقرار تا حد امکان است.  ی فوق الذکر، کاهش تهدیدهاهای رقابتی شود. هدف استراتژی

 گردد.پیشنهاد می های رقابتی تراتژیاس عنوان بههای نظامی راهبردی کشور در این مناطق صنایع مهم و پایگاه

  (SO) های تهاجمی استراتژی -3

-های خارجی میبیشترین بهره را از فرصت ،های داخلیبا تکیه بر قوت ، مناطق غربی کشوراین استراتژیبا اتخاذ 

توان با هایی که در پیرامون و مجاورت مناطق غرب کشور وجود دارد میترین فرصت به طور کلی مهم د.نبر
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بررسی  ها نهفته است جست و جو کرد: های که در مراودات اقتصادی با آنهمسایگی با کشورهای زیر و فرصت

سال اخیر گویای روند رو به رشد صادرات و واردات است.  71روابط تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان طی 

رفته  اند اما رفته یکدیگر به مبادالت تجاری پرداخته هر دو کشور به موازات 31تا  38این در حالی است که از سال 

تاکنون روند واردات از آذربایجان به ایران به شدت نزولی به خود گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد؛  31از سال 

ه اما برخالف اظهارات برخی از فعاالن بخش خصوصی مبنی بر کاهش صادرات از ایران به آذربایجان این روند رو ب

رشد گذاشته است. این در حالی است که در مجموع رقم فعالیت تجاری بین این دو کشور بسیار باال نبوده و در 

میلیون دالر رسیده است. باالترین رقم واردات از آذربایجان به ایران نیز در  ۱03به  37باالترین حالت ممکن در سال 

کیلومتر مربع در  210هزار و  138شور ترکیه با پهناوری میلیون دالر بوده است. ک 800رقمی در حدود  31سال 

آن در سال  GDP کیلومتر مرز مشترک دارد و میزان ۱33این کشور با ایران در حدود  شمال غرب ایران واقع است.

ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و مهم منطقه هستند  .میلیون دالر بوده است 033هزار و  113میالدی در حدود  0178

قاره هند با آسیای میانه و ترکیه پل  تأثیر چشمگیری در اقتصاد یکدیگر دارند. ایران پل بین آسیای دور و شبه که

ارتباطی بین خاورمیانه و اروپاست. هر دو کشور از موقعیت ژئواستراتژیک خاص برخوردار و به لحاظ جمعیتی دو 

تر از ایران عمل کند و به همین  شته توانسته است بسیار موفقسال گذ 01اندازه هستند. البته ترکیه در  کشور نسبتاً هم

تر است. ترکیه توانسته است خود را با  درصد از اقتصاد ایران بزرگ 11تا  11جهت امروز اندازه اقتصاد آن حدود 

اسی و دنیا به خصوص در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیای میانه بسیار نزدیک کند. این کشور از منظر سی یکشورها

شود. در کنار این موارد به جهت همسایگی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه  اقتصادی رقیب ما در منطقه محسوب می

بسیار گسترده است و به جهت اندازه بازار دو کشور و جغرافیا ظرفیت رشد بیشتر از این نیز وجود دارد. این کشور 

ی اقتصادی علیه ایران بسیار بهره برد؛ هم به این جهت که در دور ها همسایه ایران، در چند سال اخیر از محل تحریم

های اخیر در منطقه توانست جای  ها منافع بسیار زیادی نصیب ترکیه شد و هم به این جهت که در تنش زدن تحریم

تصرف  ایران را در منطقه بگیرد. در حال حاضر در آسیای میانه و به خصوص عراق توانست بازار ما را در حدی به

از هم دارند. این  یای که دارند اقتصادهای بسیار متأثر این دو کشور به دلیل حجم روابط گسترده خود در بیاورد.

ای صرف نظر از مناقشاتی که وجود دارد به  جانبه است. در مورد تأمین گاز ترکیه تا بخش بسیار گسترده دو راتیتأث

مدت است؛ اما طبیعتاً به جهت قرار داشتن ترکیه در  ماندگار و طوالنی ایران وابسته است و نیاز این کشور به انرژی

تواند بر تجارت ایران و  ای بین ایران و ترکیه در مرزها که اخیراً شکل گرفته است می مسیر ایران به اروپا توقف جاده

بر « و افغانستان تأثیرگذار باشد.تواند بر تجارت ترکیه با آسیای میانه  طور که این توقف می اروپا تأثیر بگذارد. همان

همواره تراز  38های تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه از سال  شده درباره روند فعالیت اساس آمارهای منتشر

تجاری دو کشور مثبت و رو به رشد بوده است. بر اساس این آمار همواره حجم واردات از کشور ترکیه به ایران 

سال اخیر  71ن به ترکیه بوده است. عمده کاالهای صادراتی از ایران به ترکیه در بیش از حجم صادرات از ایرا

اتیلن بوده است. همچنین بنزین، سیگار،  شده، پسته، سنگ آهن، کاتودو، آلومینیوم، مس اوره و پلی پوست دباغی

های وارداتی از ترکیه به ترین کاال شمش آهن، توتون و تنباکو، طالی خام، موز، دانه گندم و جو و کنجاله از عمده

 ایران بوده است.
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میلیون نفر جمعیت از جنوب با عربستان  87ترین همسایه ایران در مرزهای غربی است. این کشور با  عراق بزرگ

سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. همچنین این کشور 

فارس  فارس دارد. اقتصاد عراق مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج ود، مرز آبی کوچکی با خلیجدر منطقه جنوب خ

متکی به اقتصاد نفت است و این موضوع به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت در این کشور است. همچنین صنعت 

در اقتصاد عراق بر گردشگری در عراق نیز به خاطر وجود برخی اماکن مهم مذهبی شیعیان، نقش قابل توجهی را 

های  میلیون دالر بوده است؛ اما در سال 313هزار و  000میالدی حدود  0178آن در سال  GDP عهده دارد. میزان

اخیر روابط اقتصادی بین ایران و عراق شکل متفاوتی به خود گرفته و همزمان با اقدام گروهی از شرکای تجاری 

برخی محورهای تحریم تجاری علیه ایران، روابط تجاری کشور با چرخش ایران به ویژه امارات و ترکیه در اعمال 

قابل توجه به سمت عراق سوق پیدا کرد. به گفته بسیاری از فعاالن اقتصادی، به دلیل تعهدات کشورهای امارات و 

د مشکالت گشایش ها علیه ایران تن داده و نتیجه آن تشدی آرام به تحریم ترکیه به اتحادیه اروپا، این دو کشور آرام

اعتبار، نقل و انتقال کاال و نقل و انتقال پول بود. در این بین کشور عراق به دلیل نزدیکی بیشتر گرایش سیاسی با 

شود و رتبه اول شرکای تجاری  ایران، جایگزین کشوری چون امارات به عنوان پایگاه اصلی تجارت مجدد کشور می

هد. این روند همچنان ادامه داشته و در حال حاضر شاهد هستیم کشور د در بخش صادرات را به خود اختصاص می

 عراق در میان کشورهای همسایه ایران از باالترین مراودات تجاری با ایران برخوردار است.

گذاران ایرانی فراهم کرده است اما موانعی هم بر سر  در حال حاضر بازارهای عراق زمینه خوبی برای فعالیت سرمایه

گذاران ایرانی است. اولین موضوع، مساله  روابط تجاری ایران و عراق وجود دارد که عمدتاً متوجه سرمایهتوسعه 

ها باعث  کنند و همین عمل آن ها رقابت می رقابت خود صادرکنندگان ایرانی در عراق است که با هم بر سر قیمت

گذاران و تولیدکنندگان  ن است که سرمایهشود. مشکل دوم ای ها در عراق می خنثی شدن منفعت اقتصادی ایرانی

ها داده  کاهند و در نتیجه جنس نامرغوب تحویل عراقی ها می ایرانی برای ارزان جلوه دادن کاالهای خود از کیفیت آن

شود. نباید کاالی ایرانی  ها در نهایت باعث از دست رفتن این بازار عراق در طول زمان می شود و همین اقدام آن می

وان یک کاالی نامرغوب در عراق معرفی شود لذا صادرکنندگان ایرانی باید کاالی مرغوب تولید و صادر کنند به عن

های اخیر همواره رشد مثبتی داشته است  تا بازارها را در اختیار داشته باشند. روند تجاری بین این دو کشور در سال

میزان صادرات از عراق به ایران همچنان با نوسانات اندک  در حال حاضر« ایم. اما ما هنوز از این میزان قانع نشده

روند افزایشی در پی گرفته است اما واردات کاال از این کشور به ایران ارقام ناچیزی را به خود اختصاص داده و از 

شده به عراق شامل کولر،  حیث روند واردات به ایران وضعیت مشابه کشور پاکستان است. عمده کاالهای صادر

پوش، آب معدنی، بیسکویت، پسته، سیب، سیمان، روغن سبک، کاشی و سرامیک و ماست است. همچنین  کف

شده  قراضه و ضایعات آهن، توتون و تنباکو، آلیاژهای آلومینیوم، تایربادی و دستگاه تهویه مطبوع عمده کاالهای وارد

 .به ایران از عراق است

در این  اند مایلاگر  های غربی ایراناستانایجاد کند. مناطق غربی در  افزایی  هم تواند یک حالت این راهبرد می 

. ایجاد ها را به حداکثر برساند ها، استفاده از فرصت گیری از توانمندی د با بهرهنبتوان بایدموقعیت قرار داشته باشد 
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های  شناساندن پتانسیل های مختلف داخلی و خارجی وگذاری در زمینهتسهیالت برای گردشگری و سرمایه

 آیند.مناسب به شما می های تهاجمی استراتژیها و سمینارها با برگزاری همایش های غربی ایران استان

 (WT) های تدافعی استراتژی -4

 های تدافعی استراتژی های غربی ایراناستان برای کاربردی مدل یک ارائه راستای چهارمین استراتژی مطلوب در

 از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. دوریهدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و است. 

های خاصی است؛ جنوب غرب  در مسئله تأمین امنیت مناطق کشور، دو منطقه مهم که از لحاظ امنیتی دارای ویژگی

ارمنستان، ترکیه، عراق و برخی از های کشور ما آذربایجان،  و شمال غرب کشور است که در این مناطق همسایه

باشند و از همین رو  هایی را از لحاظ امنیتی دارا می ها چالش فارس هستند که هر کدام از آن کشورهای حوزه خلیج

های تروریستی در این کشورها و قدرت یافتن  حضور گروه. دهند کشور ما را نیز از لحاظ امنیتی تحت تأثیر قرار می

گروه تروریستی داعش و حمایت برخی کشورهای همسایه از این گروه در کنار ضعف برخی از همسایگان برای 

زیاد و  های هزینهها، مشکالت متعددی را برای کشور ما به ارمغان آورده و  مقابله کامل با داعش و دیگر تروریست

های آن  ساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنی. کند انسانی و اقتصادی را به کشور تحمیل میناخواسته 

طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی آینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران 

های مختلف  منطقه تالش دارد که در حوزه ی کرده است. لذا سپاه پاسداران به عنوان تأمین کننده امنیت اینرضرو

های مذهبی، برخی  های متنوع و وجود اقلیت جالب توجه اینکه به دلیل وجود قومیت. نقش آفرین تأمین امنیت باشد

دهند. پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این  های زیادی برای برهم زدن امنیت این مناطق انجام می ها فعالیت از گروه

شد، اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این  ی قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید نگریسته میها اقلیت

ها امنیت بخشی از  گیری از توان آن نگرد و با بهره ها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای تأمین امنیت می قومیت

ها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده  چالش ایران در محیط پیرامونی خود همواره با. کند مناطق را تأمین می

های امنیتی ایران که از  های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در گذشته، چالش و این مشکالت در تمام حوزه

های موقت تا  ثباتی های مرزی و بی شد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی محیط پیرامونی آن ناشی می

های مختلفی  ها و مؤلفه گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب های طوالنی مدت نظامی را در بر می جنگ حمالت و

های ضعیف و همچنین  گرایی، بحران اقتدار و وجود دولت در حال حاضر، تروریسم و افراط. تجلی یافته است

شود که با یکدیگر ارتباطی  محسوب میچالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران  ۱ای،  های فرامنطقه مداخالت قدرت

های ضعیف و بحران اقتدار و حضور  رسد وجود دولت چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر می

گرایی مذهبی و قومی در این  های فرامنطقه ای باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراط قدرت

کننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و های ضعیف و ش دولت. مناطق باشد

سازد.  ای بخصوص آمریکا را نیز فراهم می های فرامنطقه گرایی شده و عالوه بر این، زمینه تداوم حضور قدرت افراط

قارن را برای همکاری نامت  ها، زمینه فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولت در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج

های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل  ای )بخصوص آمریکا( و افزایش مداخالت قدرت های فرامنطقه با قدرت

گی شرایط امنیتی پیچید باعث سازی، ملت –با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت
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عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به  های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، شود. اختالفات قومی، وجود دولت می

همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز 

گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول  تروریسم و افراط. ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد بی

 شدت به را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی –است و این امر نظم و ثبات سیاسی های اخیر افزایش یافته سال

 تروریسم گسترش عمده منبع افراطی، مذهبی ایدئولوژی یک عنوان به گری سلفی و وهابیت. دهد می قرار تأثیر تحت

سیاسی بازیگران  ای و برخی مالحظات های مذهبی است که این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه شتن و

گرایی در عراق هر چند به  تروریسم و افراط. تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است ذینفع، فضای گسترده

ثباتی و ناامنی تبدیل شده  ای تقویت شده، اما اکنون خود به منبع عمده بی واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه

ورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، همواره از ای در خا های فرامنطقه است. حضور قدرت

ای  های بعد از یازده سپتامبر، مداخالت فرامنطقه شده است، اما در سال ای محسوب می عناصر ساختار امنیتی منطقه

یک در خاورمیانه را مطرح دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمون ای را نشان می افزایش قابل مالحظه

های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت  کرد و بر این اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم

های مخالف، تحت فشار قرار دادن  ورزید. در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت

ر همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی های غیرهمسو و کسب حداکث دولت

در منطقه در اولویت قرار دهد. بهانه مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش 

آمریکا در منطقه و اشغال تر  ضور گسترده. ححضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است

گرایی و تروریسم مهیا ساخت و  ای، زمینه را برای گسترش افراط های منطقه العمل افغانستان و عراق، همراه با عکس

وجود بافت موزاییکی قومی و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در 

تأثیر دیگر ناشی از حضور . ا، در عمل به گسترش تروریسم منجر شده استچارچوب امنیت هژمونیک امریک

های قابل توافق میان  ای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری های فرامنطقه قدرت

در ای هژمون  از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه . کشورهای منطقه است

ای  های منطقه و مشارکت دولت  شوند، همکاری ها به دوست و دشمن تقسیم می اولویت قرار دارد و همچنین دولت

های  بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواری

ای امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش ه شود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالش جدی مواجه می

در این میان به . توجهی قرار خواهد گرفت آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی ای از کشورهای منطقه مشکل عمده

دهد نیز هر روز در حال گسترش است و  دالیل ذکر شده، مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار می

های  فارس و در شکل امعه ایران را نیز با چالش روبرو کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیجمراکز اقتصادی ج

گوناگون بروز و ظهور یافته که یکی از موارد آن قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج 

و رفتارهای دوگانه آمریکا با یابی روز افزون داعش با حمایت کشورهای همسایه، بخصوص ترکیه  قدرت. کند می

ای را انجام دهد. در  داعش، باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژه
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کند و هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم، بر  ای را ایفا می این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش ویژه
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