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مقدمه
جغرافياي سياسي شاخهاي از علم جغرافيا است که تأثيرپذيري و تأثيرگذاري سياست و قدرت در محيط جغرافيايي
و به بيان ديگر ،تأثير تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي را مورد کاوش و بررسي قرار ميدهد .نقش ويژه
جغرافياي سياسي ،سازماندهي سياسي فضا (هماهنگي قسمتهاي مختلف) در سطح محلي ،ملي و منطقهاي است؛ و
امروزه در ايران اين رشته به نام مطالعات منطقهاي شناخته ميشود .ژئوپليتيک که به طور سنتي بر اساس اطالعات،
ديدگاهها و تکنيکهاي جغرافيايي به مسائل سياست خارجي کشورها ميپردازد ،يک نوع جغرافياي سياسي کاربردي
قلمداد ميشود .جغرافياي سياسي پديدههاي سياسي را در فضاي دروني يک کشور مورد بحث قرار ميدهد که به
طور سنتي شامل مفاهيمي مانند مرز ،ملت ،حکومت و سرزمين است (گلفشان و واثق .)٠1٣ :٠٩٣٩ ،با وجود فرايند
جهاني شدن اقتصاد و پيدايش کنشگران نوين ،به نظر ميرسد که بعد جغرافيايي دولت همچنان در تعامالت جهاني
مـهم اسـت .رويداد يازدهم سپتامبر و خسارات سنگيني که بر پيکره اقتصادي ،سياسي و اجتماعي دولت اياالت
متحده وارد کرد بيانگر تداوم اهميت فضاي سرزميني است ،با اين توضيح که جهاني شدن تنها به انحصار نقش عامل
سرزميني در تعريف و تبيين فضاي اجـتماعي و اقـتصادي پايان داده است ،وگرنه تأثيرات سرزميني همچنان باقي
است و اين که ديگر مانند گذشته ،تمام منافع و خواستههاي گروههاي مردمي در چارچوب احزاب و دولت ملي
بـرآورده نـميشود ،زيرا توجه به سازمانهاي فراملي نـيز افـزايش يافته است .در عين حال ،حادثه يازده سپتامبر،
تقويت انسجام هويت و وفاداري ملي نسبت به مفهوم سرزميني دولت را حداقل در مواقع بحراني به دنبال داشته
است .بـدين تـرتيب ،فرضيه کاهش اعتبار مـفهوم جـغرافيايي دولت در مقابل فرايند جهانيشدن ميتواند مطرح
شود(بايراستکر .)٣1 :٠٩1٠ ،در مجموع کليّه عوامل جغرافيايي که در تهديد زايي و تهديد زدايي بازيگران و
واحدهاي سـياسـي نقش دارند به دو دسـته تقسـيم ميشوند .دسته اول عواملي هستند که در مناسـبات سـياسي و
افزايش يا کاهش قدرت بازي يا واحد ســياســي نقش مؤثر دارند و اصطالحاً ميتوانيم بگوييم کارکرد ژئوپليتيکي
دارند .مثل موقعيت يـــک کـــشور که در کنار يک آبراه بينالمللي قرار گرفته و نقش کنترلي را بر آبراه ايفـا
مينمايد و يا در منطقه ســـاحلي (ريملند) و يا واقع شـــدن بر روي منبع انرژي که به منطقه نفوذ و مورد عالقه
قدرتهاي بـــحري و برّي است .و...اينگونه عوامل معموالً باعث کاهش و يا افزايش وزن ژئوپليتيکي يک واحد
سياسي بوده و امنيت ملي و بينالمللي آنها متأثر از موقعيت آنها است و اما دســته دوم عوامل جغرافيايي که صرفاً
عــــوامل طــــبيعي زنده و فيزيکي و غير فيزيکي جغرافيا را شامل شده و سرنوشت واحد سياسي را در محيطي
ناامن قرار ميدهد تأثير اينگونه عوامل در حيات واحد سياسي ،شدن به تهديد و موضوع امنيتي بحرانزا را دارا
ميباشند .ولي درصورتيکه انـــسان از قوهي ناطقه و عقل خود کمک بـگيرد و در جـــهت رفع يا مديريت
تهديدها از ويژگيهاي برتر خود بهرهبرداري نمايد ،خطرات رفع شده و تهديدات کاهش پيدا خواهند کرد و حتي
در مواقعي تبديل بـه فـرصت ميشوند در غير اين صورت موجبات نابودي انسان را فراهم مينمايند .جغرافياي
طبيعي که بسـتر موجوديت انسـان را فراهم کرده اسـت دائماً بشر را تهديد مينمايد .خشکسالي و عدم بارش و
نزوالت آسماني باعث ايجاد بحران آب شده و موجب نابودي نسل انسان و هر موجود زندهاي ميگردد اما همين
خشکسالي با مديرت مصرف بهينه آب و استفاده از روشهاي علمي و پيشرفته آبياري ميتواند به فرصتي براي
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بهرهوري بيشتر تبديل گردد .اقدامات سدسازي ،کنترل سيالبها و ذخيرهسازي آب در پشت سدها ،رفع خشکسالي
و انـرژي برق را به ارمغان ميآورد .بارش مديريت نشده برف و باران ،امواج خروشان درياها و سوناميهاي
خانمانبرانداز نـيز بــــراي زنــــدگي انسان و موجودات زنده خطرآفرين است .ليکن با هدايت آنها و
بهرهبرداري مـــنطقي ميتوانند تبديل به انرژي قابل استفاده شهرها و صنايع گردند .لذا عقل خدادادي انسان ،او را
در جهت ساخت سرپناه و تـــسهيالت و تـــجهيزات و انتخاب راهکارهايي که او را در مقابل بالياي طبيعي در
امان نگه ميدارد کمک ميکند و اين امر باعث رفـع تهديد ميشود .پديدهها و تهديدهاي ژئوپليتيکي ،سياسي،
اجتماعي .فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي ،زيستمحيطي و...نيز هـمين گـونه اسـت .بنابراين نفس وجود تهديد و ناامني
مالزم وجود انسان بوده و کامالً طبيعي است ،و عدم شـناخت و عـدم مديريت بهينه آنها ،حوادث غيرمترقبه را
پديدمي آورند .از طرفي غرايز ،قوه عاقله ،قـدرت تـفکر و ابـتکار نيز به بقاي انسان و دفع خطرات ،در محيط ناامن
کمک ميکند و اين يک سنت الهـي اسـت .لذا براي دفع رفع کليه تهديدها از جوامع انساني ضمن بهرهبرداري کامل
از ظرفيتهاي طـبيعي باز به تفکر استراتژيک همراه با مديريت کالن و راهبردي است که بهواسطهي آن ميتوان
پديدهها را از بدو تـکوين مديري نمود .به عنوان مثال ،امروزه بشر با پيشرفت در علم ژنتيک محصوالت طبيعي را
متناسب بـا نـياز و خواسته خود توليد ميکند و اقدامات مشابهسازي و تغييرات را مطابق ميل خود در موجودات
نباتي و حيواني به وفـور انـجام داده است و بهوسيله باروري ابرها در جغرافياي طبيعي دست برده و باران مصنوعي
ايجادم نمايد .بـنابراين دور از انتظار نيست که با استفاده از همين قاعده ،در جهت تـهديد دشمنان خود برآمده و با
استفاده از قوانين طـبيعي و جـغرافيايي ،اقدامات خطرساز مثل ايجاد سيل و زلزله مصنوعي در منطقه دشمن و...را
نيز در دستور کار خـويش قـرار دهد .از سوي ديگر با اسـتفاده از هـمين قوهي عـاقله و شـناخت عـوامل تهديد زا
ميتواند تهاجم دشمنان طبيعي و حـتي انـساني خود را پيشبيني و مديريت نمايد .به اين معنا که هرگاه جوامع
انساني بـتوانند از ظرفيتهاي موجود و بالقوهي خود کمال بهرهبرداري را داشـته باشند در مقابل تهديدات ،حـالت
بـازدارندگي ايجادمي نماد .در اين صورت ،بـا يـک مديريت راهبردي و پيشبيني و برنامهريزي دقيق و بهموقع به
استقبال تهديدات رفته و آنها را خنثي نـموده يا تبديل به فرصت کرده و يا حداقل آسيبهاي آن را کاهش خواهد
يافت.
نظر به اين که يک کشور در بطن مطالعات جغرافياي سياسي جاي دارد از پيوند سه عامل ملت ،حکومت و سرزمين،
کشور تشکيل ميشود؛ بنابراين همه موضوعات مرتبط با اين مفاهيم ،مانند ريشهيابي مسائل قومي ،جريانات
مهاجرت ،تحليل قدرت سياسي نواحي شهري ،تحليل فضايي قدرت سياسي در سطح کشور ،تقسيمات کشوري و
رقابتهاي مکاني ،دولت محلي ،تمرکز و عدم تمرکز قدرت سياسي جغرافياي انتخابات ،از جمله مسائل مرتبط با
کشور هستند که امروزه در جغرافياي سياسي مورد توجه و بررسي قرار ميگيرند .از طرف ديگر ،در حوزه مسائل
جهاني نيز که قلمرو مطالعات ژئوپليتيک است ،به طور سنتي درباره مناسبات قدرت در سطح جهان و راههاي
دستيابي به قدرت جهاني و افزايش آن بحث و بررسي ميشود .در حال حاضر تحوالتي که در سياست جهان روي
داده است تنوع بيشتري به مباحث ژئوپليتيک بخشيده و اين شاخه از جغرافياي سياسي مفاهيم تازه و متنوعي را
مورد بحث قرار ميدهد (همان .)٠1٣ :٠٩٣٩ ،جغرافياي سياسي ،علمي است که به مـطالعه روابـط جـغرافيا با
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سياست و تبيين پديدههاي ناشي از تأثير اين دو بر يکديگـر مـيپردازد .پيدايش جغرافياي سياسي به عنوان رشتهاي
مستقل به قرن نوزدهم ،يعني زماني که راتزل با انتشار کتاب جغرافياي سياسي ،توجه بـه رابطه دو جـانبه فضا و
سياست را مطرح کرد ،باز ميگردد در جغرافياي سياسي بيشتر نظريهها مـعطوف به بررسي عوامل مؤثر در پيدايش و
فروپاشي دولتها با توجه به گوناگوني فضايي و محيطهاي امنيتي آنان است .در جغرافياي سياسي ،دولت عـبارت
از فـضاي سـياسي سازمانيافتهاي است که حکومتي آن را اداره ميکند .اين فضا متشکل از سه عنصر سرزمين،
جـمعيت و حـکومت است.
بر رهيافت جغرافياي سياسي به دولت ،نخست جبرگرايي داروينيستي حاکم بود()٠11١ -٠٣1١؛ اما در دو دهه آخر
انتقادات جـدي بـه آن وارد شـد ،زيرا ديدگاه فوق ،جايگاه محکمي براي نقش انسان در محيط قائل نبود و جبر
مـحيط را غـالب مـيدانست .براي مثال ،علت گرايش ژاپنيها به دريا را کوهستاني بودن و غيرقابل کشاورزي بودن
زمينهاي ژاپن ميدانست .از دهـه  1١بـه بـعد ،جغرافيدانان فرانسوي (نظير دوالبالش و برونز) مفاهيم امکانگرايي
و احتمالگرايي را در جغرافياي انساني مطرح کردند .از آن پس بـود کهـ در مطالعات جغرافيايي انسان جايگاه
محوري پيدا کرد .اين مقاله از نظر هدف کاربردي و از نظر روش و ماهيت ،توصيفي -تحليلي است .جهت تحليل و
بررسي موضوع مورد مطالعه مقاله از تلفيقي از روشهاي پيمايشي و توصيفي -تحليلي استفاده شده است .براي
تجزيه و تحليل دادهها از مدل سوآت و براي سنجش وزن سنجهها نيز از روش  AHPاستفاده شده است .جامعه
آماري اين رساله دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتراي جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار و
حجم نمونه نيز  ٩١نفر تعيين شده است.
رویکرد نظری
اگرچه با ظهور فناوريهاي پيشرفته به نظر ميرسد برخي از ويژگيهاي جـغرافيائي در رابطه با ممانعت از تهديد يا
تسهيل کننده آن ،بي اثر يا کم اثر گشــته ،ليکن رويکرد سنتي و فرا ســنتي چنين حکم ميکند که محاسبه اين
ويژگيها در خصوص تهديدات هنوز قابل توجه اســـت ،لذا مــــبحث فوق بهصورت مبسوط پيگيري ميشود
ويژگيهاي جغرافيايي بسـياري از کشورها داراي تناسب با تهاجم يا دفاع است و عمالً در راستاي تقويت يــــکي
از اين دو عمل مينمايند ،عواملي را که ميتوان در چارچوب جغرافياي يک کشور در راســـتاي تهاجم مـــحوري
يا دفاع محوري فهرست نمود عبارتاند -٠ :از مرزهاي محصور به موانع طبيعي ،زماني که مرزهاي يک کشـور
بهوسيله اقيانوسها ،درياچهها ،رودخانههاي وسيع ،جنگلهاي متراکم ،بيابانهاي بدون جاده ،يا ديگر موانع طبيعي
مـــحصور شـــده بـــاشد امکانات ويژهاي را براي مدافعان ايجاد مينمايد ،مثل (کشورهاي جزيرهاي) آنگاه
شرايط براي کشور تهديد کــــننده مشکلتر خواهد بود .موقعيت دريايي به دو صورت کلي ساحلي و جزيرهاي
قابل بـحث است .کاملترين شکل مـوقعيت دريـايي ،موقعيت جزيرهاي است .کشوري که داراي چنين موقعيتي
اسـت اگر از تنوع انساني برخوردار باشد ،برقراري امنيت در آن قدري مشکل است؛ مگر آنکه از سطح مهارتهاي
انساني بااليي برخوردار باشد .در حال حاضر جزاير انــــگلستان از چنين ويژگي برخوردار است و برعکس ژاپن از
کشورهايي اسـت که از تنوع انسـاني برخوردار نيسـت .آنچه مسلم است کليه جزاير جهان بدون استثناء داراي نقش
نظامي هستند و نقش ژئواسـتراتژيک اين کشـورها بر اهداف ژئوپليتيکي آنها بيتأثير نيست (عزتي  )1٩:٠٩1١به
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عنوان مثال ،در شرايط کنوني جغرافياي اروپاي غربي با رشتهکوهها و درياهاي فراوان ،غلبه بر اين منطقه را مشکلتر
از غلبه بر اروپاي شـرقي با دشتهاي هموار يا خاورميانه با سرزمينهاي باز ساخته است در اين چارچوب مرزهاي
آلمان نسبت به ســايرين مطلوبتر ،اما هنوز هم نسبتاً ضــعيف اســت ،چرا که مرزهاي شــرقي آن باز،
اقتصــادش متکي بــــه واردات و هـمچنين داراي مسيرهاي تجاري آسيبپذيري است بريتانيا ،ايتاليا و فرانسه
داراي موانع مرزي مستحکمي هستند که آنها را قابل دفاع ميسازد و سـرانجام وسعت گسترده ،مرزهاي همجوار با
اقيانوس و اقتصاد مستقل از موهبتهاي اياالتمتحده هـستند کـه بـه آن جغرافياي قابل دفاعي را اعطا کـرده اسـت
(عـبدالهخاني)٩٠١:٠٩1٩ :
 -١مرزهاي محصور به موانع مصنوعي موانع ساخته شده به دست بشر در طول مرزها ،نظير ديوارهاي بلند بتني،
کانالهاي عميق و يا مناطق شـهري نيز ميتواند بهعنوان موانعي در مقابل تهاجم مسلحانه عمل کند(مــــقاومت ٩٩
روزه شهر خرمشهر به عنواني يک مانع مصنوعي ،در آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،در همان ابتداي جنگ توان
ارتش عراق را گـرفت و مـانع از پيـشروي مطلوب در عمق خاک ج.ا.ا گرديد) -٩ .وسعت کشور زماني که مساحت
يـک کشور بزرگ بوده و منابع حياتي يا صنايع در عمق کشور قرار داشته ،به طوري که دسترسي به آنها آسان نباشد.
اينگونه کـــشورها اصطالحاً داراي عمق استراتژيک هستند و غلبه بر آنها مشکل خواه بود همچنين زمـــاني که
دولتها در مقابل محاصره اقتصادي آسيبپذير هستند به اين ترتيبي که از نظر آب ،انرژي ،مواد غذايي ،مواد خام و
نيازمنديهاي اساسي مستغني و خودکفا باشند و يا زماني که مسيرهاي تجاري آنها را نـــتوان از طـــريق محاصره
دريايي يا زميني مسدود کرد ،غلبه بر آنها مشکل خواهد بود -1 .موقعيت دريـايي و سـاحلي مـــوقعيت ساحلي
حالتي است که شکل هندسي ساحل به صورت محدّب باشد و حالت شبه جزيرهاي پيـــدا کند .اين موقعيت از نظر
ژئواستراتژيک نقش تکيه گاه دارد و به همين دليل منطقهاي فعال و قابلنفوذ اسـت .اين قبيل موقعيتها در معرض
ارتباطات بينالمللي هستند و با اين برخوردها ،نيازهاي خود را برطــــرف ميکنند و از آنجا که اين مناطق محل
اتصال دو استراتژي برّي و بحري هستند ،هميشه با مــناطق نــفوذ خـارجي منطبقاند چنين سرزمينهايي از يک
اقليم دريايي که هميشـه معتدلتر از مناطق داخلي هستند برخوردارند ،درحاليکه اســــاس مليت در آنها ضعيفتر
است .در شرايط کنوني کشورهاي جنوب غربي آسيا (خاورميانه) عموماً و ايــــران و پاکستان خصوصاً ،داراي
موقعيت بسيار حساسي هستند زيرا از يک طرف گرهگشا است برّياند و از طرف ديــگر در مــرکز جـبهه پدافندي
ژئواستراتژي بحري واقع شدهاند(عزتي )1٩ :٠٩1١،سرزمينهاي محصور بين خشکيها که نميتوانند بهطور مستقيم
به آبهاي آزاد راه يابند ،چنين موقعيتي دارند .کشوري که از چنين موقعيتي برخوردار است اگر مکمل
ژئواســـتراتژي هـــمسايگانش باشد ،هيچگاه ثبات سياسي و امنيت واقعي نخواهد داشت و برعکس چنانچه مکمل
هـــمسايگانش نـــباشد از يک امنيت نسبي برخوردار خواهد بود .افــــغانسـتان مــــثال خــــوبي براي حالت
اول و کشور کوهستاني سوئيس نمونه حــــالت دوم است (همان )1٩ :وضع توپوگرافي مرز مرزهاي محدب هميشه
وسوسه انگيزند؛ مثالً بخش اعظم ژئوپليــــتيک کــــشور لهستان متأثر از مرز محدب آن کــــشور بــوده است
بــه هـمين دليـل طي دو جنگ جهاني اول و دوم تالش دشـمن بيشتر در جهت دستيابي به اين مرز محدب بوده و
با تمام تحوالتي که اخيراً در ايــن کشور انجام گرفته ،باز مسئله مرزهاي غربي لهستان ميتواند عاملي بـراي شروع
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جنگ احتمالي بين لهـــستان و آلمان باشد .در جنگ تحميلي عراق عليه ايران نيز در ابتدا مرزهاي محدب ايران
موردت عرض و آفـند عراق قرار گرفت(برآمدگي مـرزي قـصر شـيرين بين قره تـو و آبگـيالن ،برآمدگي نفت شهر
و مــــهران) ،در مــــقابل مرزهاي مقعّر وضعيت عکس دارد و موقعيت تهديد زايي را براي کشور مقابل تقويت
ميکند (فرو رفــتگي شـيلر در مرزهاي ايران و عراق وضعيت امنيتي را به نفع ايـران رقم مـيزند) امـّا مـرزهاي
مستقيم شرايط را بين دو کـشور بهطور مساوي تقسيم ميکنند عامل مهم ديگري که در سرنوشت سياسي امنيتي
کـشورها سـهم بسزايي دارد شکل هندسي آنهاست .مقصود از شـکل هـــندسي فـــاصله قـــطرهاي يـــک
کشور تا مـــرکز جـــغرافيايي آن است .مهمترين تأثير شکل هندسي ،در نحوه اعمال قدرت حکومت مرکزي بر
پهنه کشور است .با توجه بــه گــوناگوني شـکل هندسي کشورها ،گردانندگان حکومت هر کشور بــا مــسائل و
مــشکالت ويژهاي در ايـن خـصوص مواجهاند .کشورها از نظر شکل هندسي به چند گروه تقسيم ميشوند
کشورهاي طويل يا دراز ،کشورهاي دايرهاي يا مدور ،کشورهاي داراي زائده يا دنبالهدار ،کشورهاي پاره پاره يا
گسسته ،کشورهاي منگنهاي يا محيطي (عزتي )٣٩-٣١ :٠٩1١،مورخـان زيادي در طول تاريخ ،علل جنگها را
کاوش کردهاند که تلخيص يافتههاي پيچيده و متناقض آنان غيرممکن است ولي با وجود اين پيتر هاگت آن دسته از
مالحظات و عوامل جـــغرافيايي را کـــه باعث بيشترين تنش بين کشورها ميشوند را در يک مدل فرضي ارائه
داده است (هاگت )٠٩٣1:٩٣١ ،ساير عوامل جغرافيايي که ميتواند منشأ مشاجره بين کشورها قرار گيرد نـيز به شرح
زير است:
 -٠مرزهاي مشترک طوالني خشکي و آبي
 -١منابع مشترک با همسايگان (منابع نفت و گاز ،معادن آهن و مس و )....
 -٩کمبود منابع آب
 -1وضعيت ژئوپليتيکي کشورهاي همسايه
 -٩بـستر ناامن اجتماعي همسايگان در شرايط جـنگ و گـريز
 -1وابستگي غذايي و تسليحاتي
 -٣موقعيت تک نقشي و تکمحصولي در اقتصاد بينالمللي
 -1تعارض منافع در خارج از مرزها
 -٣داشتن موقعيت کانوني براي جذب آوارگان (موقعيت ايران براي پنـاهندگان افـغاني ،عراقي ،کويتي)
-٠١عامل جـــمعيت از نـــظر کمي و کيفي عامل جمعيت بهعنوان يک مؤلفه مهم جغرافيايي و ژئوپليتيکي نيازمند
بحث مستقلي است که فعالً از آن صرفنظر ميشود
-٠٠وابستگي به آبراههاي بينالمللي (تنگه هرمز ،کانال سوئز ،کانال پاناما و )...الزم به ذکـر اسـت؛ درحاليکه حاضر
چهارده نقطه استراتژيک در سطح جهان وجود دارد که هميشه نقاط بحراني جهان با اين نقاط منطبق بوده است
(نـامه دفاع )٠١:٠٩1٩ ،مـنابع زيرزميني و مخازن پس از انقالب صنعتي که نيروي محرکه جهان صنعتي را تـأمين
ميکرد بـه شدت مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهان قرار گرفت لذا حداقل اغلب منازعات سياسي و جنگهاي
قرن اخير به عـلت سـلطه بر منابع نفت و گاز بوده است .با مطالعه پيرامون ساختار جهاني نفت و نـــقش آن در
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ســـياست ،پي بـــه داليل اصلي حوادث سياسي جهان از قبيل؛ حضــور بريتانيا از قرن نوزدهم در منطقه
خاورميانه و خليج فارس ،فروپاشي امپراتوري عثماني پس از جنگ جهاني اول ،جنگ جهاني دوم ،برخي کودتاها،
جنبشها انقالبات در منطقه ،بويژه کودتاي آمريکايي  ١1مرداد .انقالب اسـالمي ايران ،جنگ تحميلي ،اشـغال کويت
و جنگ اول و دوم خليج فارس و اکنون اشغال عراق از سوي آمريکا خواهيم برد (حشمت زاده )1٣:٠٩٣٣،جنگ
جهاني دوم مجدداً آرامش نسبي عرصهي نفت را به هم زد بنابراين نفت را ميتوان بهنوعي به عنوان يکي از علل
شکلگيري جنگ جهاني دوم به حساب آورد .و در تداوم جنگ ،استراتژي جنگ و خاتمه جنگ نقش بسيار اساسي
داشت( .همان )٣٠ ،با رشد تکنولوژي جنگ و تأثير مؤثر ادوات و سالحهاي موتوري و مـکانيزه در پيروزيها و
شکستها و نقش مؤثر هواپيماها و کشتيها ،اهميت سياسي استراتژيک نفت به مراتب افزون شد به طوري که از آن
پس چگونگي تهيه و تأمين نفت جزء اولويتهاي امنيت ملي قدرتهاي بزرگ قرار گرفت .امام خـميني (رهـ) نيز به
نقش اساسي و تهديدياي نفت در سياست و حساسيت ايران بهعنوان يک کشور نفتخيز توجه داشتند لذا ايشان در
تاريخ ( )٩٣/٠١/٠1کمتر از يک ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي ميفرمايد اينجا مملکت نفت است اينجا مـملکت
چيزهاي ديگر ،ذخاير زير زميني زيادي است ،آنها از اينجا دست بر نميدارند ملت ما خيال نکند تمام
شد(...رهنمودهاي اقتصادي در کالم امام خميني )٠1:٠٩٣1 ،بنابراين دو تفسير امنيتي براي کشورهاي تـوليد کـننده
انـرژي وجود دارد .از آنجا که مسئله اصـلي جـهان در سـالهاي منتهي به سال( ،)١١١١دسترسي آسان و مطلوب
به انرژي است و قدرتهاي برتر بيش از همه خود را نيازمند به آن ميبينند لذا هيچ مانعي را بر ســر راه خــود بـر
نميتابند و در اين صورت انرژي منبعي تهديد زا بشمار ميرود .تفسير ديگر اينکه در صـورت مطابقت با نيازهاي
جهاني و عدم بروز هرگونه اصـطکاک با سياستهاي زور گويانه قدرتهاي بزرگ همين انرژي فرصت بزرگي را
براي کـشور صـاحب انرژي فراهم خواهد کرد .همينطور است ساير ظرفيتهاي جغرافيايي ،اجــــتماعي فرهنگي،
سـياسـي ،اقتصادي ،نظامي و زيستمحيطي در يک کشــور ،چنانچه اين ظرفيتها با بهرهوري در عرصه جهاني
قادر به رقابت و تأمين امـنيت خـود خواهد بود ،در غير اين صورت امکانات موجود ،نقش تهديد زايي بـه خـود
خواهد گرفت ايـن نـوع تهديدات از جانب کشورهاي متخاصم در عرصه محيط بينالمللي عليه کشور مقابل
صورت ميگيرد ريـشه و عـلل شکلگيري تهديدات خارجي را برخورد منافع کشورها معموالً در مواردي از قبيل
تضادهاي ايدئولوژيک ،اختالفات مرزي ،دعـاوي ارضـي ،مـديريت تقسيم آب رودخانههاي جاري ميان دو و يا
چند کشور ،سياستهاي سلطه و ارعاب قدرتهاي امپرياليستي ،تـوسعه اقـتصادي و تکنولوژيک کشورهاي رقيب و
مهاجراتهاي جمعي غيرقابلکنترل تشکيل ميدهند .تهديدات برونمرزي بـه صـور مختلفي در عصر حاضر تجلّي
پيدا مينمايند .به موجب يکي از تقسيمبنديها ،برخي از نويسندگان پنج نـوع متمايز براي تهديدات در نظر گرفتهاند
که عبارتاند از:
 -٠اقدامات مخفيانه سياسي
-١انجام فعاليتهاي بـراندازي عـليه نـظام حاکم.
-٩هدايت عمليات نامنظم و جنگهاي چريکي.
 -1مداخله نظامي که خود ممکن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد
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-٩زد و بندهاي سياسي قدرتهاي بزرگ عليه يک کشور (تهامي )11:٠٩1١ ،دســـته ديـــگر از عـــوامل ناامني و
بيثباتي کشورها از تهديدات داخلي نشأت ميگيرد پژوهشگران اعتقاد دارند که تهديدات خارجي يــا بـرون مـرزي
غالباً ريشه در تهديدات داخلي دارند .بازيگران تهديدکننده معموالً از مساعد بودن زمينههاي نـاامني داخلي در
کشورهاي عقب نگه داشته شده در جهت اهداف خود ،بهرهبرداري ميکنند .امروزه افکار عمومي مردم نــقش
مؤثري در شکلدهي به تصميمات سياسي کشورها ،ايفا مينمايد سطح آگاهيها و خواستههاي مــــردم در اثر
پيشرفتهاي علمي و فنّاوري ارتباطات باال رفــــته و افــــراد بــــيش از گذشته خواهان شرکت در سرنوشت
سياسي خود هـستند .وجـود اقليتهاي قومي ،نژادي ،مذهبي زباني و تفاوتهاي فرهنگي در کشورهاي جهان سوم
زمينه را براي اوجگيري افــکار ناحيه گرايي و جداييطلبي در کشورهايي کــه با بــحران هويت مـواجه هستند،
فراهم ميسازد .درنتيجه بهرهبرداري کشورهاي متخاصم از اين فرصتها ،بحرانهايي را در کشورهاي برخوردار از
جوامع نامتجانس ايجاد مينمايد(همان )٣٩ ،از طـــرفي فرصت تهديد همواره همپاي يکديگر بوده و در صورت
کفايت و شايستگي بازيگر سياسي و با مديرت تهديد از بدو تـکوين ،شـــرايط تهديد به فرصت ،تقويت شده و
خود باعث ايجاد فرصتهاي ديگر نيز ميگردد و در صــورت فقدان کفايت واحد سياسي و عــدم بهرهبرداري
مـناسب از فرصتها ،شرايط وقـوع تـهديد پررنگتر شده و واحـد سـياسي با بحران روبرو ميگردد براي ماييد اين
ادعا آموزههاي مکتب کپنهاک را مرور ميکـنيم اصـل اول :هر پديده اجتماعي متأثر از ميزان تـوانمندي بـازيگر،
قابليت تـبديل بـه فـرصت يا تهديد را داراست .اصـل دوم :هر پديده اجتماعي متأثر از محيطي بازيگر ،قابليت
تبديل به فرصت يا تهديد را داراست .اصل سـوم هـر پديده اجتماعي متأثر از بخت و شانس (قـضا و قـدر)
قـابليت تـبديل بـه فرصت يا تهديد را داراسـت .اصـل چهارم :در مرحله تکوين مصاديق ،تهديدات صرف و يا
فرصتهاي صرف بسيار محدود بوده و اصل بر حاالتي اسـت ،کـه مـتأثر از سه عامل قبلي ،قابليت تبديل به
فـرصت يا تهديد را دارا ميباشند (افـتخاري .)11١ :٠٩1٩
منطقه مورد مطالعه
استان لرستان در غرب ايران ،بين چهل و شش درجه و پنجاه و يک دقيقه تا پنجاه درجه و سه دقيقه طول شرقي از
نصف النهار گرينويچ و سي و دو درجه و سي و هفت دقيقه تا سي و چهار درجه و بيست و دو دقيقه عرض شمالي
از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود بيست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و نه کيلومتر مربع است .اين
استان ،از شمال به استانهاي مرکزي و همدان؛ از جنوب به استان خوزستان؛ از شرق به استان اصفهان و از غرب به
استانهاي کرمانشاه و ايالم محدود است .اشترانکوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان
است .پستترين نقطه آن در جنوبيترين ناحيه استان واقع شده و حدود پانصد متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد-
(فني و ديگران.)٠٠٠ :٠٩٣٩ ،
استان لرستان سرزميني کوهستاني است که به جز تعدادي دره آبرفتي و چند دشت کوچک ،ناحيه هموار ندارد .اين
ناهمواريها که داراي سنگهاي دگرگوني است ،در نتيجه مجاورت با گنبدهاي خارايي (دروني) الوند و سربند-
(شازند) پديد آمدهاند .در ناهمواريهاي اصلي استان (ارتفاعات اصلي زاگرس) ،کوهها به طور منظم از شمال غربي
به سوي جنوب کشيده شدهاند .اين ناهمواريها که معموالً با درههاي عميق همراهاند ،اغلب فشرده ،بلند و ناصاف
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هستند؛ در حالي که ناهمواري پيشکوههاي داخلي به صورت تپه ماهورهاي گنبدي شکل و کم ارتفاع خودنمايي
ميکنند و نقاط بلند آنها ،به گنبدهاي خارايي مربوطاند .استان لرستان داراي آبوهواي متنوع است .در زمستان،
هنگامي که در شمال لرستان برف و کوالک و سرماي شديد جريان دارد ،قسمتهاي جنوبي آن از هواي مطبوع و
باراني برخوردار است .بررسيهاي اقليمي نشان ميدهند ،خرمآباد داراي زمستاني معتدل و تابستاني گرم است و
بروجرد زمستاني سرد و تابستاني معتدل دارد .اليگودرز نيز زمستاني بسيار سرد و تابستاني معتدل دارد (هاشمي،
.)٠1٣ :٠٩٣١

نقشه شماره  -1نمای کلی استان لرستان
منبع)www.amar-lr( :

استان لرستان پربارانترين استان کشور بعد از سه استان شمالي است؛ به طوري که متوسط بارندگي ساليانه که براي
کل کشور حدود  ١٩١ميليمتر است ،در لرستان به حدود  ٩1١ميليمتر بالغ ميگردد (لشني زند و ديگران:٠٩٣١ ،
 .)1٣در استان لرستان در سال  ٠٩٩١استانداري لرستان تأسيس و از فرمانداري کل به استان تبديل شده است .قبل از
تأسيس استانداري لرستان با عنوان فرمانداري کل البته با همين محدوده جغرافيايي فعلي و تا حدودي گستردهتر و
پهناورتر از لحاظ اداري تابع استان ششم (خوزستان) بوده است.
برابر نتايج کلي سرشماري نفوس و مسکن سال  ،٠٩٣٩استان لرستان با يکميليون و  ٣1١هزار و  11٣نفر به عنوان
شانزدهمين استان کشور اعالم شد .بر اساس اين گزارش از مجموع جمعيت لرستان ،تعداد  1٣١هزار و  11٣نفر مرد
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و  11٣هزار و  ٣1١نفر زن هستند که در قالب  ٩١٣هزار و  ١٩خانوار زندگي ميکنند .لرستان با توليد ساالنه حدود
 ٩ميليون تن انواع محصول زراعي ،باغي ،دامي و شيالت ،وجود بيش از  1ميليون واحد دامي 1١١ ،هزار هکتار
اراضي قابل کشت و  ١٩دشت مرغوب و حاصلخيز يکي از قطبهاي کشاورزي و دامپروري در کشور محسوب
ميشود(همان .)٠٩٣١:٩٣ ،در بخش صنعت نيز لرستان با قرار گرفتن در بخش چين خورده زاگرس داراي
ظرفيتهاي مناسب معدني است ،به طوري که از  11ماده معدني شناخته شده در کشور  ١1نوع در اين استان
شناسايي و  ٠1نوع آن استخراج ميشود .وجود بيش از  ١1٩١کيلومتر مسير رودخانه و آبراه ٩١٣٩ ،دهانه چشمه،
 ٩1٩1حلقه چاه عميق و نيمه عميق و  ٠٩١٣رشته قنات ،لرستان را به مکاني مناسب براي پرورش آبزيان به ويژه
ماهيان سرد آبي و گرم آبي مبدل کرده است .اين استان با توليد  ٣1ميليون قطعه بچه ماهي قزلآال در سال حائز رتبه
نخست کشور در بين استانهاي غير ساحلي است .در حال حاضر ميزان توليد ساليانه گوشت ماهي در استان بيش از
 ٠1٣٩١تن در سال است (همان .)٠1 :٠٩٣٩ ،مساحت کلي منابع طبيعي استان  ١٠١١1٠1هکتار است که 11٩٩١٩
هکتار آن به مرتع و  ٠١٠٣٩٠٩هکتار آن به جنگل اختصاص دارد (سعادت مهر.)٠١1 :٠٩11 ،

نقشه شماره  -2موقعیت استان لرستان در نقشه ایران
منبع)www.amar-lr( :

استان لرستان با دارا بودن بيش از  ٣٣معدن فعال ،حدود  1ميليارد تن ذخاير پيشبيني شده ١١١١١١١ ،تن ذخاير
قطعي قابل استحصال و استخراج  ١ميليون تن سنگ خام در سال ،جايگاه کم نظيري در امر استخراج ،توليد و
فرآوري سنگ در ايران و جهان دارد .اين استان با برخورداري از  ٩درصد سنگهاي تزييني جهان و  ١١درصد
معادن سنگ کشور حائز رتبه اول معادن سنگ و با توليد ساالنه  ٠١١١١١١١مترمربع انواع سنگهاي ساختماني حائز
رتبهي دوم از لحاظ توليد اين محصول در کشور است.
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نقشه شماره  -3تقسیمات داخلی و سیاسی استان لرستان منبع)www.amar-lr( :

تحلیل یافتهها
یافتههای توصیفی
جامعه آماري اين رساله دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتراي جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
و حجم نمونه نيز  ٩١نفر تعيين شده است.
جدول شماره  -1جامعه آماری پژوهش
جامعه آماري

حجم نمونه

دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتراي جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد

 ٩١نفر

جنسيت

سن
٩١-١1

٩٩-٩١

مرد

زن

فوقليسانس

دکتري

٩٩نفر

٠٩نفر

٩٩

٠٣

1١

٠١

اسالمي واحد گرمسار
منبع( :يافتههاي پژوهش)

یافتههای تحلیلی
تحلیل سوآت غرب ایران با محوریت لرستان
جدول شماره  -2تحلیل سوآت مناطق غربی کشور
تهديدها (بيروني)

تحصيالت

فرصتها (بيروني)

 =٠Tبحران خيز بودن عراق

 =٠Oهمسايگي با کشورهاي عراق و ترکيه

 =١Tتنشهاي فيمابين ايران و کروهاي کرد عراق

 =١Oداشتن پيوندهاي قومي با اقوام عراق و ترکيه

=٩Tحضور نيروهاي فرامنطقهاي در عراق

 =٩Oناامني و جنگ در عراق

 =1Tوجود پايگاههاي نظامي امريکا در عراق و ترکيه

=1Oآب و هواي گرم و نامناسب استانهاي شرقي و جنوبي کشور

=٩Tقاچاق گسترده کاال از مبادي بيروني به اين مناطق

 =٩Oموقعيت دفاعي مطلوب اين مناطق نسبت به خليج فارس

=1Tهجوم ريزگردها از عراق

=1Oکمبود نيروي کار در مناطق مجاور

 =٣Tتهيديدات آب و هوايي و زيست محيطي و هويتي

=٣Oبازارهاي اقتصادي عراق و ترکيه
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نقاط قوت (دروني)

نقاط ضعف (دروني)
 =٠Wفقر و توسعه نيافتگي

=٠Sجاذبههاي طبيعي و اکوسيستمهاي ويژه

 =١Wبيثباتي مديريتي و بيثباتي برنامهريزي

=١Sميرات فرهنگي و تاريخي غني

 =٩Wجادهها و راههاي نامناسب

=٩Sجنگلهاي بلوط

 =1Wقوم گرايي و طايفه گرايي

=1Sآب و هواي معتدل و مطلوب

 =٩Wضعف امکانات گردشگري

=٩Sکوههاي سر به فلک کشيده زاگرس

 =1Wدوري از مرکز سياسي کشور

=1Sنيروي انساني ورزيده و سالم

 =٣Wبيکاري گسترده

=٣Sکشاوزي و معادن زيرزميني فراوان
منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول شماره  -3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
نقاط قوت کليدي

=٠Sجاذبههاي

طبيعي

و

وضع

وزن

امتياز

( ١تا

موجود

)٠

( ٠تا ٠)1

٠

1

امتياز وزن

توضيحات

نقاط ضعف کليدي

دار
 =٠Wفقر و توسعه نيافتگي

1

وزن

امتياز

( ١تا

موجود

)٠

( ٠تا )1

١/٩

١

وضع

امتياز وزن

توضيحات

دار
٠

اکوسيستمهاي ويژه
 =١Wبيثباتي مديريتي و بيثباتي

=١Sميرات فرهنگي غني

١/٩

٩

٠/٩

 =٩Sجنگلهاي بلوط

١/1

٩

١/1

 =٩Wجادهها و راههاي نامناسب

٠

٠

٠

برنامهريزي
٠

١

١

 =1Sآب و هواي معتدل و مطلوب

١/٩

٩

٠/٩

 =1Wقوم گرايي و طايفه گرايي

٠

١

١

 =٩Sکوههاي سر به فلک کشيده

١/٩

٩

١/٣

=٩Wضعف امکانات گردشگري

٠

٠

٠

=1Sنيروي انساني کافي

١/٩

٩

٠/٩

 =1Wدوري از مرکز سياسي کشور

٠

٠

٠

 =٣Sکشاوزي و معادن زيرزميني

٠

1

1

 =٣Wبيکاري گسترده و عدم استقرار

٠

٠

٠

جمع کل

1/1

-

٠1/1

زاگرس

صنايع

فراوان

1/٩

جمع کل

٣

٠١

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول شماره -4ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
فرصتهاي کليدي

وزن

امتياز

( ١تا

موجود

)٠

( ٠تا )1

وضع

امتياز وزن

توضيحات

تهديدهاي کليدي

دار

( ١تا

موجود

دار

)٠

( ٠تا )1

٠

٠

٠

تنشهاي فيمابين ايران و

٠

١

١

 =٩Tحضور نيروهاي فرامنطقهاي در

٠

١

١

 =1Tوجود پايگاههاي نظامي امريکا

٠

١

١

 =٠Oهمسايگي با کشورهاي عراق و ترکيه

٠

1

1

 =٠Tبحران خيز بودن عراق

 =١Oداشتن پيوندهاي قومي با اقوام عراق و

١/٩

٩

٠/٩

=١T

 =٩Oناامني و جنگ در عراق

١/1

1

٩/١

 =1Oآب و هواي گرم و نامناسب استانهاي

١/٣

1

٩/1

 =٩Oموقعيت دفاعي مطلوب اين مناطق

٠

٩

٩

ترکيه

وزن

امتياز

وضع

امتياز وزن

کروهاي کرد عراق
عراق
در عراق و ترکيه

شرقي و جنوبي کشور

 =٩Tقاچاق گسترده کاال از مبادي

١/٩

١

٠

 =1Oکمبود نيروي کار در مناطق مجاور

٠

1

1

 =1Tهجوم ريزگردها از عراق

١/٩

٠

١/٩

 =٣Oبازارهاي اقتصادي عراق و ترکيه

٠

1

1

 =٣Tتهيديدات آب و هوايي و زيست

٠

٠

٠

جمع کل

1/١

١1

١٩/٩

بيروني به اين مناطق

نسبت به خليج فارس

محيطي و هويتي
جمع کل

منبع( :يافتههاي پژوهش)

٠

 .امتياز  - ٠جذاب نميباشد.

امتياز  - ١تا حدودي جذاب ميباشد.
امتياز  - ٩در حد قابل قبول جذاب است.
امتياز  - 1جذابيت بااليي دارد.

1

٠٠

٣/٩

توضيحات
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جدول شماره  -4ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی یا QSPM
وزن

استراتژي WT
AS
٠
امتياز جذابيت

استراتژي ST

استراتژي WO
AS
امتياز

TAS
جذابيت

AS
امتياز

جذابيت

کل

جذابيت

کل

 =٠Tبحران خيز بودن عراق

٠

1

1

٩

٩

٠

٠

٠

٠

 =١Tتنشهاي فيمابين ايران و کروهاي کرد عراق

٠

٠

٠

1

1

٠

٠

٠

٠

 =٩Tحضور نيروهاي فرامنطقهاي در عراق

٠

1

1

1

1

٠

٠

٠

٠

 =1Tوجود پايگاههاي نظامي امريکا در عراق و ترکيه

٠

1

1

١

١

٠

٠

٠

٠

 =٩Tقاچاق گسترده کاال از مبادي بيروني به اين مناطق

١/٩

٠

١/٩

٩

٠/٩

٠

١/٩

٠

١/٩

 =1Tهجوم ريزگردها از عراق

١/٩

1

١

٠

١/٩

٠

١/٩

٠

١/٩

 =٣Tتهيديدات آب و هوايي و زيست محيطي و هويتي

٠

1

1

1

1

٠

٠

٠

٠

1

١١

٠٣/٩

١٠

٠٣

٣

1

٣

1

 TASجذابيت
کل

AS
امتياز

استراتژي SO
TAS
جذابيت

جذابيت

 TASجذابيت
کل

تهديدها

مجموع
فرصتها
 =٠Oهمسايگي با کشورهاي عراق و ترکيه

٠

٠

١/٠٩

٠

٠

1

1

1

1

 =١Oداشتن پيوندهاي قومي با اقوام عراق و ترکيه

١/٩

٠

١/٩

٠

١/٩

1

١

1

١

 =٩Oناامني و جنگ در عراق

١/1

٠

١/1

٠

١/1

1

١/٩١

1

١/٩١

 =1Oآب و هواي گرم و نامناسب استانهاي شرقي و

١/٣

1

١/٩1

٠

١/٣

1

١/٩1

1

١/٩1

 =٩Oموقعيت دفاعي مطلوب اين مناطق نسبت به خليج

٠

1

1

٠

٠

1

1

1

1

 =1Oکمبود نيروي کار در مناطق مجاور

٠

٠

٠

٠

٠

١

١

1

1

 =٣Oبازارهاي اقتصادي عراق و ترکيه

٠

1

1

٠

٠

1

1

1

جنوبي کشور

فارس

مجموع

1

1/١

ضعفها
 =٠Wفقر و توسعه نيافتگي

١/٩

٩

٠/٩

٠

١/٩

٠

١/٩

٠

١/٩

 =١Wبيثباتي مديريتي و بيثباتي برنامهريزي

٠

٩

٩

٠

٠

٠

٠

٠

٠

 =٩Wجادهها و راههاي نامناسب

٠

١

١

٠

٠

1

1

٠

٠

 =1Wقوم گرايي و طايفه گرايي

٠

٩

٩

٠

٠

٠

٠

٠

٠

 =٩Wضعف امکانات گردشگري

٠

١

١

٠

٠

1

1

٠

٠

 =1Wدوري از مرکز سياسي کشور

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

 =٣Wبيکاري گسترده

٠

١

١

٠

٠

1

1

٠

٠

مجموع

1/٩

قوتها
 =٠Sجاذبههاي طبيعي و اکوسيستمهاي ويژه

٠

٠

٠

1

1

٠

٠

1

1

 =١Sميرات فرهنگي و تاريخي غني

١/٩

٠

١/٩

1

١/١١

٠

٠

1

١/١١

 =٩Sجنگلهاي بلوط

١/1

٠

١/٩

1

١/٩١

٠

٠

1

١/٩١

 =1Sآب و هواي معتدل و مطلوب

١/٩

٠

١/٩

1

١/١١

٠

١/٩

1

١/١١

 =٩Sکوههاي سر به فلک کشيده زاگرس

١/٩

٠

١/٩

1

١/٠١

٠

١/٩

1

١/٠١

 =1Sنيروي انساني کافي

١/٩

٠

١/٩

1

١/١١

٠

١/٩

1

١/١١

 =٣Sکشاوزي و معادن زيرزميني فراوان

٠

٠

٠

1

1

٠

٠

1

1

مجموع

1/1

جمع TAS

منبع( :يافتههاي پژوهش)
٠

 .امتيازهاي جذابيت به صورت زير است:

امتياز  = ٠جذاب نميباشد.
امتياز  = ١تا حدودي جذاب ميباشد.

امتياز  = ٩در حد قابل قبول جذاب است.
امتياز  = 1جذابيت بااليي دارد.
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جدول شماره  -5سنجش وزن سنجهها 1با استفاده ازAHP
ضريب
( ١تا )٠
عوامل داخلي

١

٩

 =٠Wفقر و توسعه نيافتگي

٠

1

*

 =١Wبيثباتي مديريتي و بيثباتي برنامهريزي

٠

1

*

 =٩Wجادهها و راههاي نامناسب

١ /٩

٩

 =1قوم گرايي و طايفه گرايي

٠

٩

=٩ضعف امکانات گردشگري

١ /٩

٩

*

 =1دوري از مرکز سياسي کشور

١ /٣

١

*

٠

٩

=٠جاذبههاي طبيعي و اکوسيستمهاي ويژه

٠

1

 =١ميرات فرهنگي و تاريخي غني

١ /٩

٩

 =٩جنگلهاي بلوط

٠

1

W
W
W
W
S
S
S
S
S
S
S
عوامل خارجي

وزن
( ٠تا )1

ضعف اساسي

ضعف

 =٣بيکاري گسترده

قوت

*
*

*
*
*
*

 =1آب و هواي معتدل و مطلوب

٠

1

 =٩کوههاي سر به فلک کشيده زاگرس

١ /٩

١

*

=1نيروي انساني کافي

١ /٩

١

*

 =٣کشاوزي و معادن زيرزميني فراوان

٠

1

O
O
O
O
O
O
O
T
T
T
T
T
T
T

قوت اساسي

*

*
*

 =٠همسايگي با کشورهاي عراق و ترکيه

٠

1

 =١داشتن پيوندهاي قومي با اقوام عراق و ترکيه

١ /٩

٩

 =٩ناامني و جنگ در عراق

٠

1

*

 =1آب و هواي گرم و نامناسب استانهاي شرقي و جنوبي کشور

٠

1

*

 =٩موقعيت دفاعي مطلوب اين مناطق نسبت به خليج فارس

٠

1

*

 =1کمبود نيروي کار در مناطق مجاور

١ /٩

١

 =٣بازارهاي اقتصادي عراق و ترکيه

٠

1

*

*
*
*

 =٠بحران خيز بودن عراق

٠

1

 =١تنشهاي فيمابين ايران و کروهاي کرد عراق

١ /٩

1

*

 =٩حضور نيروهاي فرامنطقهاي در عراق

٠

٩

*

 =1وجود پايگاههاي نظامي امريکا در عراق و ترکيه

١ /٩

١

*

 =٩قاچاق گسترده کاال از مبادي بيروني به اين مناطق

٠

١

*

 =1هجوم ريزگردها از عراق

٠

1

 =٣تهديدات آب و هوايي و زيست محيطي و هويتي

٠

1

*
*

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول شماره  -6ماتریسSWOT
ماتريس SWOTبرنامهريزي و سازماندهي سياسي،

ضعفها w

قوتها s

امنيتي و اقتصادي فضا در مناطق غربي کشور
فرصتها o

=So1ايجاد تسهيالت براي گردشگري و سرمايه-

 = WO1افزايش مراودات و مبادالت اقتصادي با مناطق و کشورهاي مجاور

گذاري در زمينههاي مختلف داخلي و خارجي

با احداث راهها و زيرساختهاي مناسب و ناوگان حمل و نقل مناسب

 = So2شناساندن پتانسيلهاي مناطق غربي با
برگزاري همايشها و سمينارها
تهديدهاT

 = ST1استقرار صنايع مهم و پايگاههاي نظامي

 = WT1افزايش انسجام ملي و تقويت هويت ايراني در اين مناطق

راهبردي کشور در اين مناطق
منبع( :يافتههاي پژوهش)

 .٠براي تعيين نمره نهايي هر عامل ،ضريب هر عامل را در نمره آن ضريب کنيم.
مجموع نمرههاي نهايي هر عامل را محاسبه کنيم تا نمره نهايي آن مشخص شود.
اگر ميانگين آنها کمتر از  ١/٩باشد يعني از نظر عوامل داخلي دچار ضعف بوده و اگر نمره ميانگين بيشتراز  ١/٩باشد داراي قوت است.
 .١عدد صفر (بدون اهميت) تا يک (بسيار مهم)
 .٩نمره  ٠نشان دهنده ضعف اساسي ،نمره  ١ضعف کم ،نمره  ٩بيانگر نقطه قوت و نمره  1نيز نشان دهنده قوت بسيار باال.

تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران779 ...

نمودار شماره -1الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

تهدیدهای عمده محیطی
آزمون فرضیات
 آزمون فرضيه اول :به نظر ميرسد که استان لرستان داراي مولفههاي جغرافيايي و سياسي برجسته و مهمي درمنظومه ژئوپليتيکي ايران است.
لرستان(به لري :لورسو) به معني سکونتگاه مردم لر ،لرستان واژه ايست که به سرزمينهاي لر نشين اطالق ميگردد؛ و
به معناي گستره جغرافيايي است که مردم لر در آن سکونت دارند به علت موقعيت جغرافيايي استان لرستان در ايران
و برخورداري از موقعيت سوقالجيشي بودنان به محض هجوم متفقين در شهريور  ٠٩١١خرمآباد لرستان به مرکز
سپاه تبديل و تصميم گرفته شد تا نيروهاي نظامي از طريق راههاي ميانکوهي اين منطقه و با استفاده از راه آهن خود
را به اهواز برسانند .بعد از ورود نيروهاي متفق به ايران ،استان لرستان بهعنوان يک سنگر پدافندي و نقطه پشتيبان
براي جلوگيري از ورود آلمانيها با بکار گيري تجهيزات نظامي مورد استفاده قرار گرفت؛ و اگر عبور از لرستان
براي نيروهاي متفق اتفاق نميافتاد هيچگاه ايران بهعنوان پل پيروزي براي متفقين مطرح نميشد طي هشت سال
جنگ ايران و عراق ،استان لرستان به دليل همسايگي با سه استان مرزي در غرب و جنوب غربي کشور از نظر سوق-
الجيشي داراي اهميت فوقالعادهاي بود پس چنين ميتوان نتيجه گرفت که استان لرستان با توجه به اين همه پيشينه
تاريخي و گذر از کوران حوادث در ازمنه مختلف و ديدن اين همه رويدادهاي تاريخي و برخورداري از کليه
پتانسيلهاي مادي و معنوي از جمله منابع عالي و کاني موقعيت جغرافيايي مناسب از نظر ژئوپليتيکي و سوقالجيشي
همچنين دارا بودن موقعيت ژئواستراتژيکي از لحاظ ترابري با در اختيار داشتن ناحيه راه آهن لرستان و بهره جستن
از مواهب طبيعي از هر نظر ،سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و اجتماعي و بهره جستن از اتحاد يکپارچه مردم لر،
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به علت اعتقاد به مباني و مقدسات ديني و مذهبي و پيروي از عالمان ديني و پيروي تقريباً يک پارچه از مذهب
تشيع عثني عشر جعفري و برخوداري از کليه امکانات ترابري بهصورت بالقوه و بالفعل و همچنين قرار گرفتن در
نقطه وصل ايران بهنوعي در نقطه عطف کشور جمهوري اسالمي ايران بطوريکه خداي ناخواسته اگر اين خطه از
خاک مقدس ميهن عزيز به دست بيگانه افتد کالً ارتباط شمال ،جنوب و شرق و غرب کشور از هم گسسته و حتي
بهنوعي بايد گفت که جاده قديم ابريشم و ارتباط جهان از اين ناحيه حساس به مخاطره خواهد افتاد بنابراين جا دارد
از اهميت ژئوپليتيکي اين استان در رابطه با امنيت کشور بخوبي پي برده و به آن توجهي خاص و ويژه داشت
(قنبري و ديگران.)٠1١ :٠٩٣٩ ،
آزمون فرضيه دوم :به نظر ميرسد که شناخت تاريخچه و پيشينه تحوالت سياسي ،جغرافيايي و قومي غرب کشورو به ويژه استان لرستان به درک اهميت ژئوپليتيکي آنها منجر خواهد شد.
برتريهاي ژئوپليتيکي کشورها به طور مشخص بر اساس اميتازهاي محيط جغرافياي اين کشورها تعيين ميشود و
بهره بردن از اين برتريها و تالش براي دستيابي به چيرگيهاي جغرافيايي تازه و ارتقاي اهميت برتريهاي قبلي در
محيط بين الملل از اهداف مهم کشورها در عرصه بين المللي است .موقعيت ژئوپليتيک يک کشور که ميتواند توليد
کننده فرصت براي يک کشور باشد ،به همان شکل ميتواند محدوديتهايي را نيز ايجاد کند .برخي عوامل
جغرافيايي ميتواند سياست و استراتژي ملي کشور را در يک حوزه ژئوپليتيک منفعل و براي آن کشور نوعي چالش
ژئوپليتيک ايجاد کند (احمد پور و ديگران.)٩ :٠٩1٣ ،
 آزمون فرضيه سوم :به نظر ميرسد فرصتها و تهديدات و نيز قوتها و ضعفهاي جغرافيايي و سياسي موجوددر منطقه مورد مطالعه نيازمند آمايش و برنامهريزي است.
جدول شماره  -7نقاط قوت غرب کشور و استان لرستان
نقاط قوت (دروني)
S
S
S
S
S
S
S

=٠جاذبههاي طبيعي و اکوسيستمهاي ويژه
=١ميرات فرهنگي و تاريخي غني
=٩جنگلهاي بلوط
=1آب و هواي معتدل و مطلوب
=٩کوههاي سر به فلک کشيده زاگرس
=1نيروي انساني ورزيده و سالم
=٣کشاوزي و معادن زيرزميني فراوان

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول شماره  -8نقاط ضعف (درونی) غرب کشور و استان لرستان
فرصتها (بيروني)
O
O
O
O
O
O
O

 =٠همسايگي با کشورهاي عراق و ترکيه
 =١داشتن پيوندهاي قومي با اقوام عراق و ترکيه
 =٩ناامني و جنگ در عراق
=1آب و هواي گرم و نامناسب استانهاي شرقي و جنوبي کشور
 =٩موقعيت دفاعي مطلوب اين مناطق نسبت به خليج فارس
=1کمبود نيروي کار در مناطق مجاور
=٣بازارهاي اقتصادي عراق و ترکيه

منبع( :يافتههاي پژوهش)
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جدول شماره  -9فرصتها (بیرونی) غرب کشور و استان لرستان
نقاط ضعف (دروني)
W
W
W
W
W
W
W

 =٠فقر و توسعه نيافتگي
 =١بيثباتي مديريتي و بيثباتي برنامهريزي
 =٩جادهها و راههاي نامناسب
 =1قوم گرايي و طايفه گرايي
 =٩ضعف امکانات گردشگري
 =1دوري از مرکز سياسي کشور
 =٣بيکاري گسترده

منبع( :يافتههاي پژوهش)

جدول شماره  -11تهدیدها (بیرونی) غرب کشور و استان لرستان
تهديدها (بيروني)
T
T
T
T
T
T
T

 =٠بحران خيز بودن عراق
 =١تنشهاي فيمابين ايران و کروهاي کرد عراق
=٩حضور نيروهاي فرامنطقهاي در عراق
 =1وجود پايگاههاي نظامي امريکا در عراق و ترکيه
=٩قاچاق گسترده کاال از مبادي بيروني به اين مناطق
=1هجوم ريزگردها از عراق
 =٣تهيديدات آب و هوايي و زيست محيطي و هويتي

منبع( :يافتههاي پژوهش)

نتیجهگیری
بر اساس يافتههاي باستانشناسي اين منطقه يکي از نخستين سکونتگاههاي قديمي بشر است و مفرغ لرستان از
شهرت باستانشناسي زيادي برخوردار است .لرستان تنها استان ايران است که به دليل اهميت فوقالعاده تاريخي يکي
از  1بخش اصلي موزه ملي ايران را به خود اختصاص داده است .استان لرستان سومين استان پرآب کشور است و
 ٠١درصد آبهاي کشور را در اختيار دارد .اين استان عليرغم غيرمرزي بودن خسارتهاي بسياري در جريان جنگ
ايران و عراق متحمل شده است .برابر با جديدترين تغييرات در تقسيمات کشوري ،استان لرستان  ٠٠شهرستان١٣ ،
بخش و  11دهستان دارد .استان لرستان هماکنون داراي  ١٩نقطه شهري و نزديک به  ٩١١١روستا است .شهرهاي
اين استان شامل ازنا ،الشتر (سلسله) اليگودرز ،بروجرد ،پل دختر ،خرمآباد ،نورآباد (دلفان) ،دوره ،درود ،کوهدشت
ميباشند .لرستان يکي از استانهاي زيبا در غرب ايران است .لرستان جايگاه آثار باستاني و تاريخي فراواني است.
همچنين در اين استان بيش از  ١٩١غار و پناهگاه صخرهاي وجود دارد که نيمي از آنها در فهرست آثار ملي کشور
به ثبت رسيدهاند .اشترانکوه با  1هزار و  ٩١متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان است .پستترين نقطه اين استان
در جنوبيترين ناحيه استان واقع شده و حدود  ٩١١متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد .لرستان جايگاه آثار باستاني
و تاريخي فراواني است.
همچنين در اين استان بيش از  ١٩١غار و پناهگاه صخرهاي وجود دارد که نيمي از آنها در فهرست آثار ملي کشور
به ثبت رسيدهاند .لرستان تنها استان ايران است که به دليل اهميت فوقالعاده تاريخي يکي از چهار بخش اصلي موزه
ملي ايران را به خود اختصاص داده است .در لرستان حدود  ٩١آبشار وجود دارد که هر سال در فصلهاي مختلف
عالقهمندان بسياري را به خود جذب ميکنند .استان لرستان سومين استان پرآب کشور است و  ٠١درصد آبهاي
کشور را در اختيار دارد .اين استان به دليل قرار گرفتن در ميان رشته کوههاي زاگرس و وجود منابع فراوان آب،
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داراي موقعيت بسيار خوبي از لحاظ گردشگاهها و ديدنيهاي طبيعي است .اين استان با اين که در مرز کشور قرار
نگرفته ،خسارتهاي بسياري در جريان جنگ ايران و عراق متحمل شده است .جايگاه ساختاري استان لرستان سبب
گرديده تا از نظر توان معدني استان لرستان به دو پهنه معدني جداگانه با ويژگيهاي متفاوت تقسيم گردد .در بخش
شمال خاوري استان به عنوان زون دگرگونه سنندج  -سيرجان ذخاير معدني موجود عموماً پيوند نزديک با
رويکردهاي ماگمايي و پديده دگرگوني دارد به همين رو در نواحي مورد نظر (خاور محور بروجرد ـ درود)
ذخايري از مس (دره تخت ازنا) سرب و روي (گل زرد اليگودرز) گرافيت (ازنا و اليگودرز) سنگهاي تزئيني و نما
از سنگ چيني (سفيد و ابري) مرمريت دانهريز و يا سنگهاي آذرين نفوذي (گرانيت تا گرانوديوريت) وجود دارد.
در بخش متعلق به زون سنندج ـ سيرجان همچنان تالک فلدسپات و سيليس گزارش شده است .در بخش مرکزي و
باختري استان لرستان به عنوان قسمتي از زاگرس مرتفع و زاگرس چين خورده هيدروکربورها عمدهترين ذخاير
طبيعي هستند معهذا در اين نواحي ذخايري نظير سلستين (پل دختر) ،رزينيت (کوهدشت) وجود دارد .منابع نمک
استان متعلق به سازند گچساران است که در بخش چغلوندي از آن استفاده ميشود که ظاهر گنبدي دارد .سنگهاي
تزئيني بخش زاگرس استان لرستان متعلق به سازند شهبازان است که از جنس دولوميت آهکي بوده و به دليل قواره
دهي ،رنگ کرم ،صيقل پذيري با نام تجاري مرمريت گوهره مصرف ميشود .عمدهترين محصول صادراتي استان
آهک الشه موزائيکي است که به کشورهاي حاشيه خليج فارس ،ژاپن ،ايتاليا و اتريش صادر ميگردد.
استان لرستان با توجه به اين همه پيشينه تاريخي و گذر از کوران حوادث در ازمنه مختلف و ديدن اين همه
رويدادهاي تاريخي و برخوداري از کليه پتانسيلهاي مادي و معنوي از جمله منابع آلي و کاني موقعيت جغرافيايي
مناسب از نظر ژئوپليتيکي و سوق الجيشي همچنين دارا بودن موقعيت ژئواستراتژيکي از لحاظ انتقال نيرو و بهره
جستن از مواهب طبيعي از هر نظر ،سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و اجتماعي و بهره جستن از اتحاد يک پارچه
مردم لر ،به علت اعتقاد به مباني و مقدسات ديني و مذهبي و پيروي از عالمان ديني و پيروي تقريباً يک پارچه از
مذهب تشيع عثني عشرجعفري و برخورداري از کليه امکانات ترابري بهصورت بالقوه و بالفعل و همچنين ،قرار
گرفتن در نقطه وصل ايران بهنوعي در نقطه عطف کشور جمهوري اسالمي ايران بطوريکه خداي ناخواسته اگر اين
خطه از خاک مقدس ميهن عزيز به دست بيگانه افتد کالً ارتباط شمال و جنوب و شرق و غرب کشور از هم
ميگسلد و حتي بهنوعي بايد گفت که جاده قديم ابريشم و ارتباط جهان از اين ناحيه حساس به مخاطره خواهد
افتاد بنابراين جا دارد از اهميت ژِئواستراتژيکي اين منطقه از لحاظ انتقال نيرو و تجهيزات در مقياس جهاني کما
اينکه در جنگ دوم جهاني به عينه مشاهده گرديد همچنين از جنبه ژئوپليتيکي اين استان در رابطه با امنيت کشور
بهخوبي پي برده و به آن بايد توجهي خاص و ويژه داشت .لرستان به دليل شرايط اقليمي منحصر به فرد ،ظرفيت
توسعه آبزي پروري و تبديل شدن به قطب توليد آبزيان پرورشي در استانهاي غير ساحلي را دارد .اين استان با
داشتن  ١هزار و  1٩١کيلومتر طول مسير آبي حوضه کرخه و دز توانايي توليد بيش از  ٩١هزار تن انواع آبزيان را
شامل ماهيان گرمابي و سرد آبي در برنامه درازمدت خود دارد .وجود  ٩1٩مزرعه تکثير و پرورش ماهي در اين
استان اشتغال بيش از  ٠1هزار نفر را بهصورت مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي آبزي پروري و صنايع مرتبط با
آن در استان فراهم کرده است .استانهاي مازندران ،خوزستان و گيالن به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را در ميان
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استانهاي شمالي دارند و لرستان در استانهاي غير ساحلي رتبه اول آبزيان پرورشي را دارد .رتبه اول در زمينه توليد
لوبياي ايران در اختيار لرستانيهاست .رتبه اول کارآموزي دانشگاههاي دولتي مربوط به محافل آکادميک اين استان
است.
در زمينه شاخص تراکم دامپروري نيز رتبه نخست را در صنعت دامپروري ايران به خود اختصاص دادهاند .اين استان
در سالهاي اخير ،رتبه نخست در زمينه توسعه و تجهيز مدارس را در بين مدارس ايران دريافت کرد .لرستانيها در
زمينه توليد بچه ماهي ،توليد ماهي سرد آبي و تکثير بچه ماهي قزلآال ،رتبه اول کشوري را از آن خود کردهاند که
نشان دهنده ظرفيتهاي باالي صنعت شيالت در اين منطقه است .اين منطقه ،رتبه نخست کشوري در زمينه کاهش
آتشسوزي جنگلها را نيز در اختيار دارد .هم چنين رتبه نخست صنايع خدمات سبز ٠به اين استان اختصاص يافته
است .اعتبار صنعت شيالت لرستان به قدري است که اخيراً بيش از  ٠١ميليون يورو توسط سرمايهگذاران فرانسوي
در طرحهاي توسعه شيالت آن سرمايهگذاري شده و بيش از  ٩١١مزرعه پرورش ماهي در اين خطه مشغول به
فعاليت است .اين استان داراي آثار باستاني و تاريخي فراواني بوده که به هزاران سال پيش باز ميگردد .در واقع
باستان شناسان ،به خصوص پژوهشهايي که در  1١سال اخير توسط پژوهشگاه ميراث فرهنگي صورت گرفته است،
نشان ميدهد که لرستان ،يکي از پايتختهاي باستاني ايران به شمار ميرود .کندهکاري غارها ،سفالينهها و اشياي
مفرغي متعلق به چند هزار سال پيش لرستان ،نشاندهنده ظرفيتهاي عالي فرهنگي ،تاريخي و باستاني اين خطه
است .در ايران ،بيش از  ٠1١آبشار ثبت شده وجود دارد که شمار زيادي از اين آبشارهاي جذاب ،در استانهاي
مازندران و لرستان وجود دارد .معموالً مقصدهاي گردشگري که از وضعيت آب خوبي برخوردار باشند ،مانند
کردستان ،مازندران و لرستان ،همواره در طول سال با استقبال گردشگران داخلي و بينالمللي مواجه ميشوند.
مخصوصاً براي طبيعت گردها که در واقع مؤلفه آبوهواي مقاصد ،تأثير زيادي در انتخابشان دارد 1٩ .آبشار در
استان لرستان ثبت شده که از نظر شمار آبشارها ،رتبه دوم را در اختيار دارد .آن هم در کشوري که از  ٠1٩آبشار
ثبت شده برخوردار است ،اين تعداد آبشار ،خبر از رونق کشاورزي و دامداري و سرزمين بکر از جذابيتهاي طبيعي
و گردشگري دارد .آبشار چکان لرستان ،يکي از عجايب طبيعي اين استان به شمار ميرود .در لرستان ،هم چنان
آبشارهاي مختلفي در حال کشف است که در سال  ،٣١دو مورد جديد به آن اضافه شد .طبيعت لرستان ،کوهستاني
است و به همين دليل ،مردم کوهستان ،بدنهاي ورزيده داشته و از تغذيه خوبي برخوردارند .اين خصيصه را در
سبک زندگي و وضعيت جسماني لرها ميتوان مشاهده کرد .بيش از  ١٩١غار و پناهگاه صخرهاي را در خود جاي
داده است که خوشبختانه نيمي از آنها در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيدهاند .آب و هواي منحصر به فردي
اين اقليم دارد .اين تنوع اقليمي از شمال به جنوب و از شرق به غرب استان کامالً مشهود است و بسياري از
گردشگران را جذب خود ميکند .اگر عادت شمال رفتن ايرانيها،کمي متعادل شود ،بسياري از نقاط بکر و منحصر
به فرد گردشگري ايران زمين ،بهتر شناخته ميشود که يکي از آنها ،اردبيل و لرستان است .در زمستان ،بخشهاي
جنوبي استان داراي هوايي مطبوع و باراني بوده در حالي که در همان لحظه بخشهاي شمالي با برف و کوالک
. Green services
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همراه است .لرستان ،خرمآباد را دارد که يکي از خرمترينهاي ايران است .جايي که از آب و هواي معتدل در
زمستان و تابستان برخوردار است و تورهاي بسياري در سالهاي اخير ،به اين منطقه سفر کردهاند .با اين حال،
بروجرد ،در زمستان سرد و در تابستان ،يک ييالق عالي براي طبيعت گردها است.
بر اساس يافتههاي باستانشناسي اين منطقه يکي از نخستين سکونتگاههاي قديمي بشر است و مفرغ لرستان از
شهرت باستانشناسي زيادي برخوردار است .لرستان تنها استان ايران است که به دليل اهميت فوقالعاده تاريخي يکي
از  1بخش اصلي موزه ملي ايران را به خود اختصاص داده است .استان لرستان سومين استان پرآب کشور است و
 ٠١درصد آبهاي کشور را در اختيار دارد .اين استان عليرغم غيرمرزي بودن خسارتهاي بسياري در جريان جنگ
ايران و عراق متحمل شده است .برابر با جديدترين تغييرات در تقسيمات کشوري ،استان لرستان  ٠٠شهرستان١٣ ،
بخش و  11دهستان دارد .استان لرستان هماکنون داراي  ١٩نقطه شهري و نزديک به  ٩١١١روستا است .شهرهاي
اين استان شامل ازنا ،الشتر (سلسله) اليگودرز ،بروجرد ،پل دختر ،خرمآباد ،نورآباد (دلفان) ،دوره ،درود ،کوهدشت
است .لرستان يکي از استانهاي زيبا در غرب ايران است .لرستان جايگاه آثار باستاني و تاريخي فراواني است.
همچنين در اين استان بيش از  ١٩١غار و پناهگاه صخرهاي وجود دارد که نيمي از آنها در فهرست آثار ملي کشور
به ثبت رسيدهاند.
اشترانکوه با  1هزار و  ٩١متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان است .پستترين نقطه اين استان در جنوبيترين
ناحيه استان واقع شده و حدود  ٩١١متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد .لرستان جايگاه آثار باستاني و تاريخي
فراواني است .همچنين در اين استان بيش از  ١٩١غار و پناهگاه صخرهاي وجود دارد که نيمي از آنها در فهرست
آثار ملي کشور به ثبت رسيدهاند .لرستان تنها استان ايران است که به دليل اهميت فوقالعاده تاريخي يکي از چهار
بخش اصلي موزه ملي ايران را به خود اختصاص داده است .در لرستان حدود  ٩١آبشار وجود دارد که هر سال در
فصلهاي مختلف عالقهمندان بسياري را به خود جذب ميکنند .استان لرستان سومين استان پرآب کشور است و ٠١
درصد آبهاي کشور را در اختيار دارد .اين استان به دليل قرار گرفتن در ميان رشته کوههاي زاگرس و وجود منابع
فراوان آب ،داراي موقعيت بسيار خوبي از لحاظ گردشگاهها و ديدنيهاي طبيعي است .اين استان با اين که در مرز
کشور قرار نگرفته ،خسارتهاي بسياري در جريان جنگ ايران و عراق متحمل شده است.
جايگاه ساختاري استان لرستان سبب گرديده تا از نظر توان معدني استان لرستان به دو پهنه معدني جداگانه با
ويژگيهاي متفاوت تقسيم گردد .در بخش شمال خاوري استان به عنوان زون دگرگونه سنندج  -سيرجان ذخاير
معدني موجود عموماً پيوند نزديک با رويکردهاي ماگمايي و پديده دگرگوني دارد به همين رو در نواحي مورد نظر
(خاور محور بروجرد ـ درود) ذخايري از مس (دره تخت ازنا) سرب و روي (گل زرد اليگودرز) گرافيت (ازنا و
اليگودرز) سنگهاي تزئيني و نما از سنگ چيني (سفيد و ابري) مرمريت دانهريز و يا سنگهاي آذرين نفوذي
(گرانيت تا گرانوديوريت) وجود دارد .در بخش متعلق به زون سنندج ـ سيرجان همچنان تالک فلدسپات و سيليس
گزارش شده است .در بخش مرکزي و باختري استان لرستان به عنوان قسمتي از زاگرس مرتفع و زاگرس چين
خورده هيدروکربورها عمدهترين ذخاير طبيعي هستند معهذا در اين نواحي ذخايري نظير سلستين (پل دختر)،
رزينيت (کوهدشت) وجود دارد .منابع نمک استان متعلق به سازند گچساران است که در بخش چغلوندي از آن
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استفاده ميشود که ظاهر گنبدي دارد .سنگهاي تزئيني بخش زاگرس استان لرستان متعلق به سازند شهبازان است که
از جنس دولوميت آهکي بوده و به دليل قواره دهي ،رنگ کرم ،صيقل پذيري با نام تجاري مرمريت گوهره مصرف
ميشود .عمدهترين محصول صادراتي استان آهک الشه موزائيکي است که به کشورهاي حاشيه خليج فارس ،ژاپن،
ايتاليا و اتريش صادر ميگردد .استان لرستان با توجه به اين همه پيشينه تاريخي و گذر از کوران حوادث در ازمنه
مختلف و ديدن اين همه رويدادهاي تاريخي و برخوداري از کليه پتانسيلهاي مادي و معنوي از جمله منابع آلي و
کاني موقعيت جغرافيايي مناسب از نظر ژئوپليتيکي و سوق الجيشي همچنين دارا بودن موقعيت ژئواستراتژيکي از
لحاظ انتقال نيرو و بهره جستن از مواهب طبيعي از هر نظر ،سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و اجتماعي و بهره
جستن از اتحاد يک پارچه مردم لر ،به علت اعتقاد به مباني و مقدسات ديني و مذهبي و پيروي از عالمان ديني و
پيروي تقريباً يک پارچه از مذهب تشيع عثني عشرجعفري و برخورداري از کليه امکانات ترابري بهصورت بالقوه و
بالفعل و همچنين ،قرار گرفتن در نقطه وصل ايران بهنوعي در نقطه عطف کشور جمهوري اسالمي ايران بطوريکه
خداي ناخواسته اگر اين خطه از خاک مقدس ميهن عزيز به دست بيگانه افتد کالً ارتباط شمال و جنوب و شرق و
غرب کشور از هم ميگسلد و حتي بهنوعي بايد گفت که جاده قديم ابريشم و ارتباط جهان از اين ناحيه حساس به
مخاطره خواهد افتاد بنابراين جا دارد از اهميت ژِئواستراتژيکي اين منطقه از لحاظ انتقال نيرو و تجهيزات در مقياس
جهاني کما اينکه در جنگ دوم جهاني به عينه مشاهده گرديد همچنين از جنبه ژئوپليتيکي اين استان در رابطه با
امنيت کشور بهخوبي پي برده و به آن بايد توجهي خاص و ويژه داشت .لرستان به دليل شرايط اقليمي منحصر به
فرد ،ظرفيت توسعه آبزي پروري و تبديل شدن به قطب توليد آبزيان پرورشي در استانهاي غير ساحلي را دارد .اين
استان با داشتن  ١هزار و  1٩١کيلومتر طول مسير آبي حوضه کرخه و دز توانايي توليد بيش از  ٩١هزار تن انواع
آبزيان را شامل ماهيان گرمابي و سرد آبي در برنامه درازمدت خود دارد .وجود  ٩1٩مزرعه تکثير و پرورش ماهي در
اين استان اشتغال بيش از  ٠1هزار نفر را بهصورت مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي آبزي پروري و صنايع
مرتبط با آن در استان فراهم کرده است .استانهاي مازندران ،خوزستان و گيالن به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را در
ميان استانهاي شمالي دارند و لرستان در استانهاي غير ساحلي رتبه اول آبزيان پرورشي را دارد.
رتبه اول در زمينه توليد لوبياي ايران در اختيار لرستانيهاست .رتبه اول کارآموزي دانشگاههاي دولتي مربوط به
محافل آکادميک اين استان است .در زمينه شاخص تراکم دامپروري نيز رتبه نخست را در صنعت دامپروري ايران به
خود اختصاص دادهاند .اين استان در سالهاي اخير ،رتبه نخست در زمينه توسعه و تجهيز مدارس را در بين مدارس
ايران دريافت کرد .لرستانيها در زمينه توليد بچه ماهي ،توليد ماهي سرد آبي و تکثير بچه ماهي قزلآال ،رتبه اول
کشوري را از آن خود کردهاند که نشان دهنده ظرفيتهاي باالي صنعت شيالت در اين منطقه است .اين منطقه ،رتبه
نخست کشوري در زمينه کاهش آتشسوزي جنگلها را نيز در اختيار دارد .هم چنين رتبه نخست صنايع خدمات
سبز ٠به اين استان اختصاص يافته است .اعتبار صنعت شيالت لرستان به قدري است که اخيراً بيش از  ٠١ميليون
يورو توسط سرمايهگذاران فرانسوي در طرحهاي توسعه شيالت آن سرمايهگذاري شده و بيش از  ٩١١مزرعه
. Green services
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پرورش ماهي در اين خطه مشغول به فعاليت است .اين استان داراي آثار باستاني و تاريخي فراواني بوده که به
هزاران سال پيش باز ميگردد .در واقع باستان شناسان ،به خصوص پژوهشهايي که در  1١سال اخير توسط
پژوهشگاه ميراث فرهنگي صورت گرفته است ،نشان ميدهد که لرستان ،يکي از پايتختهاي باستاني ايران به شمار
ميرود .کندهکاري غارها ،سفالينهها و اشياي مفرغي متعلق به چند هزار سال پيش لرستان ،نشاندهنده ظرفيتهاي
عالي فرهنگي ،تاريخي و باستاني اين خطه است .در ايران ،بيش از  ٠1١آبشار ثبت شده وجود دارد که شمار زيادي
از اين آبشارهاي جذاب ،در استانهاي مازندران و لرستان وجود دارد .معموالً مقصدهاي گردشگري که از وضعيت
آب خوبي برخوردار باشند ،مانند کردستان ،مازندران و لرستان ،همواره در طول سال با استقبال گردشگران داخلي و
بينالمللي مواجه ميشوند .مخصوصاً براي طبيعت گردها که در واقع مؤلفه آبوهواي مقاصد ،تأثير زيادي در
انتخابشان دارد 1٩ .آبشار در استان لرستان ثبت شده که از نظر شمار آبشارها ،رتبه دوم را در اختيار دارد .آن هم در
کشوري که از  ٠1٩آبشار ثبت شده برخوردار است ،اين تعداد آبشار ،خبر از رونق کشاورزي و دامداري و سرزمين
بکر از جذابيتهاي طبيعي و گردشگري دارد .آبشار چکان لرستان ،يکي از عجايب طبيعي اين استان به شمار
ميرود .در لرستان ،هم چنان آبشارهاي مختلفي در حال کشف است که در سال  ،٣١دو مورد جديد به آن اضافه
شد .طبيعت لرستان ،کوهستاني است و به همين دليل ،مردم کوهستان ،بدنهاي ورزيده داشته و از تغذيه خوبي
برخوردارند .اين خصيصه را در سبک زندگي و وضعيت جسماني لرها ميتوان مشاهده کرد .بيش از  ١٩١غار و
پناهگاه صخرهاي را در خود جاي داده است که خوشبختانه نيمي از آنها در فهرست آثار ملي کشور به ثبت
رسيدهاند .آب و هواي منحصر به فردي اين اقليم دارد .اين تنوع اقليمي از شمال به جنوب و از شرق به غرب استان
کامالً مشهود است و بسياري از گردشگران را جذب خود ميکند .اگر عادت شمال رفتن ايرانيها،کمي متعادل شود،
بسياري از نقاط بکر و منحصر به فرد گردشگري ايران زمين ،بهتر شناخته ميشود که يکي از آنها ،اردبيل و لرستان
است .در زمستان ،بخشهاي جنوبي استان داراي هوايي مطبوع و باراني بوده در حالي که در همان لحظه بخشهاي
شمالي با برف و کوالک همراه است .لرستان ،خرمآباد را دارد که يکي از خرمترينهاي ايران است .جايي که از آب
و هواي معتدل در زمستان و تابستان برخوردار است و تورهاي بسياري در سالهاي اخير ،به اين منطقه سفر کردهاند.
با اين حال ،بروجرد ،در زمستان سرد و در تابستان ،يک ييالق عالي براي طبيعت گردها است.
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