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Extended Abstract 

Introduction 

The geopolitical environment can be considered as a network within which there are different 

actors and actors. In this network, each of the actors has a different role, weight, importance, 

communication, and ability to influence and act. In such a way I can see a hierarchy of power, 

influence and influence in it. The geopolitical position of countries plays an important role in 

generating their power. Iran because of its ancient civilization. Having extensive natural 

resources; The population has a significant geopolitical centrality. Iran is a country whose 

power is greatly influenced by its geopolitical position. This study intends to make a 

comparative study of Iran's geopolitical centrality in the Pahlavi and Islamic Republic 

governments. The Middle East region, as a geopolitical network, has several sub-networks, and 

in total, we can name 11 geopolitical sub-networks, the most important of which are the sub-

network of Islam, energy, democracy, and the sub-network of resistance. 

 

Methodology 

The research method in this article is analytical-descriptive. The data and information in this 

article have been done using the library method and by studying articles, books and documents. 

 

Results and Discussion 

The Middle East is a geopolitical network in which different actors compete for control and 

influence, and this competition takes place in several subnets. The Middle East Geopolitical 

Network has eleven geopolitical sub-networks Which include:  Resources, Economy and 

Energy, Shiism, Islam, Sunni, Arabs, Security, West, Resistance, Terrorism, Democracy, Gulf 

Cooperation Council Iran, as one of the countries in the Middle East region, has had a different 

position in these sub-networks in different periods.  In the Pahlavi era, the centrality of Iran was 

mostly related to the security, western and economic sub-networks but in the period of the 

Islamic Republic, they changed their nature and took on more ideological aspects. Before the 

1979 revolution, Iran was more concentrated on the three networks of the West, security, and 

the economy. Under the Western network, which existed against the communist regime, and all 

the countries of the Middle East except Syria, South Yemen, and Iraq were present in this sub-

network. Iran was highly centralized due to more advanced modernism than other countries  
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The security network included Iran and several other countries, including Pakistan, Saudi 

Arabia, and Turkey in order to counter the influence of communism and to defend the West, 

they realize that Iran is being considered by the Western powers and is centrally managing this 

network. The economic sub-network includes the oil countries of the region, in which Iran is the 

center of energy flow in the Middle East. The occurrence of the Islamic Revolution in February 

1978 is the beginning of a new chapter in the contemporary history of Iran and established a 

republic based on Shiite Islam under the name of the Islamic Republic. This revolution caused 

many changes in Iran and the region Iran subnets in this period include Shiite subnets, 

democracy, and resistance. The Shiite sub-network includes Iran, Iraq, Bahrain, and Lebanon, 

with Iran as a key player, as opposed to the Saudi-led Sunni network. The geopolitical subnet of 

democracy also includes countries with democratic governments, including the United States 

and the West, Turkey, Iran, Lebanon, Iraq, and Israel. There is a fundamental contradiction in 

this subnet, and that is the presence of the West and Iran together. Iran is not very central in this 

sub-network. Iran argues for religious democracy in the face of the Western model of 

democracy. Religious democracy is influenced by the form of government of the Islamic 

Republic and is based on the two foundations of republic and Islam. Resistance-based subnets 

include Iraq, Syria, Hezbollah, Lebanon, Ansar al-Yamin, Hamas . These sub-networks have 

been formed in opposition to the West and seek to confront the West and allied countries with 

the West, especially Israel. 

Conclusion 

The Middle East is one of the most challenging regions in the world today due to its strategic 

location and the abundance of vital resources and the intervention of great powers. As a result, 

most countries and their governments are in crisis or are looking for weapons and ammunition 

for fear of war.  Iran, as one of the most important countries in the Middle East, is no exception 

to this rule. This article comparatively examines the geopolitical centrality of Iran in the two 

Pahlavi and Islamic Republic periods. Based on the findings of this study, the influential factor 

in Iran's geopolitical subnets in the Pahlavi period (West, security and economy) has been the 

West. In 1978, the Islamic Revolution of Iran led by Imam Khomeini won and the Islamic 

Republic of Iran became a country that did not belong to any of the ideologies of communism 

and capitalism and established its government based on the religion of Islam.  The victory of the 

Islamic Revolution causes a change in the geopolitical sub-networks of Iran in comparison with 

the Pahlavi era and new sub-networks with an ideological nature are formed (democracy, Shiite, 

resistance). 
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 چکیده

بر روندها  ثیرگذاریو تا هر کشوری در منطقه جغرافیایی خود در پی کسب قدرت و برتری برای دستیابی به اقتدار
کسب  ر اندیشهتند دو اتفاقات آن منطقه است. به عبارت دیگر کشورها که بازیگران عرصه قدرت و سیاست هس

، بیشتر ن بازیگریتِ یمرکزن سایر بازیگران بوده و هرچه قدر مرکزیت و ثقل مرکزی برای تحت تاثیر قرار داد
رکزیت . تئوری مشودتر آن میموجب کسب رتبه باالتر، داشتن ارتباطات بیشتر و به دست آوردن موقعیت مطلوب

ه کضیح دهد تو وپلیتیكیهای متعدد ژئها و زیرشبكهدر درون شبكهرا کشورها د به خوبی نقش ای می توانشبكه
از روش  ستفادهاهای این پژوهش که با این تحقیق در چارچوب نظری از آن استفاده شده است. یافته در

یانه به منطقه خاورمدهد ای و اسنادی انجام شده است؛ نشان میی کتابخانههایافته تحلیلی و برپایه -توصیفی
كه ژئوپلیتیكی در آن نام زیر شب 11از توان می وهای متعددی است عنوان ین شبكه ژئوپلیتیكی دارای زیر شبكه

. ایران در رداشاره ک قاومتمکه از مهمترین آنها می توان به زیر شبكه اسالم، انرژی، دموکراسی و زیر شبكه  برد
ت در همه یز، این مرکاما دارد. این منطقه های ژئوپلیتیكیبین کشورهای خاورمیانه مرکزیت باالیی در زیر شبكه

هلوی مرکزیت ایران در در دوران پ دهدنتایج نشان می در همه دورهای زمانی یكسان نبوده استو  هاهزیر شبك
ای هیرشبكهزر در زیر شبكه های غرب، امنیت و اقتصاد بوده و این مرکزیت در دوره جمهوری اسالمی بیشت

 باشد. ت میمایدئولوژیكی مانند: تشیع و محور مقاو
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 مقدمه
ی وجود ان مختلفکنشگر توان به مثابه ین شبكه در نظر گرفت که در درون آن، بازیگران و محی  ژئوپلیتیكی را می

وتی دارند؛ به ی متفاگرو کنش این شبكه هر ین از بازیگران، نقش، وزن، اهمیت، ارتباطات و توان تأثیرگذاری دارند. در

بدلیل برخوردار  ور ایرانکش د.توان سلسله مراتبی از قدرت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در آن مشاهده کرای که میگونه

ار است. ای برخودپلیتیكی قابل توجهبودن از تمدنی کهن؛ دارا بودن منابع طبیعی؛ وسعت؛ جمعیت؛ از مرکزیت ژئو

یاسی آن تا ه قدرت سکاست  رها نقش مهمی در تولید قدرت آنها دارد. ایران از جمله کشورهاییموقعیت ژئوپلیتیكی کشو

پلیتیكی ایران قعیت ژئووص مواندازه زیادی تحت تاثیر موقعیت ژئوپلیتیكی آن قرار دارد. تاکنون مطالعات زیادی در خص

مهوری جپهلوی و  هایتیتیكی ایران در دولشده است. این پژوهش در نظر دارد که به مطالعه تطبیقی مرکزیت ژئوپل

ارزشمند دسترسی  ر منابعیبد تا اسالمی بپردازد. دولت ها از قدیم تا به امروز همواره در کشمكش و نزاع با یكدیگر هستن

ه یند. هر منطقحمیل نماقیب تپیدا کنند و از طریق کنترل و به دست گرفتن این منابع خواسته های خود را بر دولتهای ر

یر قرار دادن تحت تاث تری وجغرافیایی شامل تعدادی کشور و بازیگر است و در بین همه آن ها به نوعی رقابت بر سر بر

قه ر ین منطدرکزیت متوان گفت که این بازیگران در اندیشه کسب سایر بازیگران وجود دارد. به عبارت دیگر می

التر، رتبه با وجب کسبمشبكه است مرکزیتِ بیشتر ین بازیگر، مرکزیت یكی از عوامل مهم تحلیل جغرافیایی هستند. 

ی می توان ات شبكهمرکزی شود. با استفاده از تئوریتر آن میداشتن ارتباطات بیشتر و به دست آوردن موقعیت مطلوب

ئوپلیتیكی ژ ی متعددهاكهها و زیر شبموقعیت ژئوپلیتیكی کشورها را تحلیل کرد. بر این اساس کشورها در درون شبكه

ها این شبكه در آنها رو نقش عوامل مختلفی بر بازیگری کشورها در درون شبكه ها اثرگذارند از همین کنند.بازیگری می

ای متعددی ههیر شبكزدارای  منطقه خاورمیانه به عنوان ین شبكه ژئوپلیتیكی .کندهای زمانی مختلف تغییر میدر دوره

یر شبكه توان به زنها میکه از مهمترین آ زیر شبكه ژئوپلیتیكی در آن نام برد 11ز است و روی هم رفته می توان ا

ر این زیر دن منطقه بی ای. هر ین از کشورهای عربی و غیرعراسالم، انرژی، دموکراسی و زیر شبكه مقاومت اشاره کرد

میانه های خاورین کشوریران در با. های مختلفی دارند و بازیگری آنها از حیث اثرگذاری متفاوت استها نقشهشبك

ا و در همه ههیر شبكزر همه دوجود، این مرکزیت این  مرکزیت باالیی در زیر شبكه های ژئوپلیتیكی خاورمیانه دارد. با

. با این ب، امنیت و اقتصاد بوددر دوران پهلوی مرکزیت ایران در سه زیر شبكه غر های زمانی یكسان نبوده است.دوره

ت که مرکزیت مهمترین تحول سیاسی یكصد سال اخیر تاریخ سیاسی ایران اس 1357انقالب اسالمی وع حال وق

های بكهیی زیر شن شناسااین پژوهش به دنبال آن است که ضمن را در منطقه و جهان متاثر ساخته است. آژئوپلیتیكی 

سی کند و به ه را بررو دوردهر کدام از این  ایران در دو دوره جمهوری اسالمی و پهلوی مرکزیت ژئوپلیتیكی ایران در

ئوپلیتیكی بر ژی عوامل ر گذارتبیین اث»مطالعه تطبیقی این دو دوره بپردازد. کوهشاهی در رساله دکتری خود تحت عنوان 

رمیانه رهای خاوان کشودر مینتیجه گرفته « گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی

ه از آنها کاند ودهبتیكی ورهایی که دارای مرکزیت ژئوپلیتیكی هستند بیشتر در معرض تاثیرات منفی عوامل ژئوپلیکش

ی جایگاه به بررس« منیت بین المللایران، خاورمیانه و ا»برزگر در مقاله (. 1: 1392 ،)کوهشاهی توان ایران را نام بردمی

 -جدید سیاسی ه تحوالتکند ک پردازد. و چنین استدالل مینیت بین الملل میفعلی ایران در نظام امنیت خاورمیانه و ام

، زگر)بر است ن تغییر دادهسپتامبر و بحران عراق ساخت قدرت و سیاست در منطقه را به نفع ایرا 11امنیتی از حوادث 

1387 :653.)   



 87                       ....                                                                          ..ایران. کیژئوپلیتی مرکزیت بررسیغالمی و افضلی / 

ردی ایران طالعه مویانه مکراسی در خاورمرویكردی ژئوپلیتیكی به ضعف و عدم گسترش دمو»افضلی و همكاران در مقاله 

می  یران و عربستان نشانوپلیتیكی دو کشور ائای از مرکزیت ژتحلیل شبكه که اند نتیجه گرفته« و عریستان سعودی

دو کشور در  االی اینكی بوپلیتیئدهد که از مهمترین موانع سد کننده تحقق و یا گسترش دموکراسی در آنها، مرکزیت ژ

ای تحت پور در مقاله (. رحیم234: 1399، )افضلی و همكاران وپلتیكی موجود در منطقه بوده استئهای ژزیر شبكه

ان در ازد که جهپردمی به این موضوع« تحوالت ژئواستراتژین در سده بیست و یكم و جایگاه منطقه و ایران»عنوان 

هانی جیز باید نایران  دو قطبی خارج شده است وهای قدرت پیش می رود و از حالت سده بیست و یكم به سوی منظومه

نشده  اکنون تحقیقی انجامدهد که درباره موضوع این پژوهش تمرور منابع نشان می (.60: 1138)رحیم پور،  بیاندیشد

 است و این تحقیق در نوع خود بدیع و جدید می باشد.

 

 مبانی نظری

واژه ژئوپلیتین را وضع کرد که بر ابعاد سیاست و  1899سال  ئدی بنام رودلف کیلن درنخستین بار ین اندیشمند سو

های گوناگونی است اصطالح ژئوپلیتین دارای معانی و برداشت (.37: 1397، جغرافیا متمرکز بود )یزدان پناه و همكاران

انسانی بر رواب  ، نحوه توزیع منابع طبیعی و توان مطالعه تاثیر عوامل جغرافیایی همچون: موقعیتکه موضوع آن را می

، قدرت و سیاست و مطالعه رواب  متقابل جغرافیا ئوپلیتین علم(. ژ167:  1396بین الملل دانست )هشی و شمس ، 

های ناشی از ترکیب آنها با یكدیگر است که در اشكال رفتاری مختلفی همچون نوسان قدرت ،رقابت کنش

کند )حافظ نیا، كاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات نمود پیدا میهمگرایی،واگرایی، نفوذ، بحران، سلطه و زیر سلطه، هم

1384  :37 .) 

ای است. زیرا به کمن آن میتوان به جنبه های سیاسی یكی از موضوعات مهم در ژئوپلیتین تحلیل شبكهمرکزیت: 

-است.ریشه 1کزیتای مر(. از مفاهیم مهم تحلیل شبكه ,2018:8Merzها در محی  جغرافیایی پی برد.)پنهان قدرت

ترین است که در گروهش معرو  گردد. منظور از ستاره فردیدر گروه سنجی بازمی« ستاره»به مفهوم « مرکزیت»های 

مرکزیت ین فرد در شبكه اجتماعی بیانگر پرستیژ و اقتدار آن فرد در  (.Scott, 2000:83است که مورد توجه است )

قرار دارند از لحاظ علمی تاثیرگذاری بیشتری دارند. ساده ترین مقیاس مرکزیت، شبكه است. افرادی که در مرکز شبكه 

 (. مرکزیت درجه93: 1392شمار پیوندهایی است که عضو ین شبكه )فرد( با دیگر اعضای شبكه دارد)سهیلی و عصاره، 

آید. انش به دست میترین نوع مرکزیت است و در آن ارزش مرکزیت هر کنشگر تنها با شمارش تعداد همسایگساده2

گنگرانی و مرکزیت رتبه به تعداد پیوندهای داده شده یا خارج شده از ین گره در ین شبكه اشاره دارد)محمدی

 (. 154: 1390دیگران،

تر سنجند، هر چقدر ین فرد به دیگران نزدین، فاصله ین فرد را با افراد دیگر در درون ین شبكه می3مرکزیت نزدیكی

 (. Degenne & Forse, 1999:135تراست )مشهور باشد، آن فرد

                                                           
1.Centerality 
2. Degree Centrality 

3. Closeness Centrality 
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اش برای ایجاد ارتباط با سایر بازیگرها در ، به موقعیت ین بازیگر در درون ین شبكه برحسب توانایی1مرکزیت بینابینی

دست شبكه، اشاره دارد. بازیگری که باالترین مرکزیت بینابینی را در شبكه دارد، موقعیت مطلوب و مستحكمی در آن به

 (. Kilduf & Tsai, 2003:108گذارد )افتد، میآورد و تاثیر بسیار زیادی بر آنچه که در شبكه اتفاق میمی

ر منطقه هآمده است.  مرکزیت ژئوپلیتیكی واژه نوینی است که در علم ژئوپلیتین به وجود مرکزیت در ژئوپلیتیک:

پیدا کنند  ن دسترسیتژین آکوشند بر منابع ارزشمند و استراجغرافیایی صحنه رقابت تعدادی بازیگر ودولت است که می 

ژئوپلیتیكی  فهوم وزنن به ممفهوم مرکزیت ژئوپلیتیكی نزدی و به نوعی مرکزیت ژئوپلیتین در آن منطقه را بدست آورند

از جمله (شد یی می بایارهاو به معنای تعیین نقش ین بازیگر در شبكه ژئوپلیتیكی است. مرکزیت ژئوپلیتیكی دارای مع

ن معیارها عبارتند از: ای )برتری قدرت جغرافیایی که نشان دهنده شباهت مفهومی این واژه با وزن ژئوپلیتیكی است

كه، ظرفیت یگران شبر بازب، تاثیر گذاری بیشتر دسترسی بیشتر به بازیگران در شبكه،برتری موقعیت ارتباطی در شبكه

ساس در ین ا. براین یگراندرت استفاده از شبكه برای رواب  خود با دیگر بازبیشتر حل درگیری ها در درون شبكه و ق

ی دارد زن بیشترکه و منطقه، هر کشوری که مرکزیت ژئوپلیتیكی بزرگتری دارد دارای منزلت بیشتری است و  کشوری

 . (Bower et al, 2015: 2)توان تاثیرگذاری بیشتری بر سایر بازیگران دارد 

ابه وان به مثتا میای و داخلی رمحی  ژئوپلیتیكی بین المللی، منطقه ژئوپلیتیکی:ز مرکزیت تحلیل شبکه ای ا

ازیگران، بر ین از بكه هین شبكه در نظر گرفت که در درون آن، بازیگران و کنشگران مختلفی وجود دارند. در این ش

راتبی از متوان سلسله ای که می؛ به گونهنقش، وزن، اهمیت، ارتباطات و توان تأثیرگذاری و کنشگری متفاوتی دارند

طح قدرت و سا در سه رشگران توان عوامل و کنقدرت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در آن مشاهده کرد. در این میان می

 اشته و از توانای دردهات گستهای الزم ارتباطناثیر گذاری دسته بندی کرد. بازیگرانی که به دلیل دارا بودن پتانسیل

شتری رکزیت بیرجه متاثیرگذاری باالیی برخوردارند در درون شبكه ژئوپلیتیكی، نقش آفرین اصلی هستند و از د

طه ارتباطی که ا به واساشد امبای با همه کنشگران و عوامل نداشته برخوردارند. این بازیگران ممكن است ارتباط گسترده

ره قدرتمند در گارتی ین به عب وکنند، به عنوان بازیگر  بر قرار میبا کنشگران قدرتمند و دارای قدرت تاثیرگذاری باال

اده و این امر دافزایش  نها راشوند. باید یادآورشد قدرت بازیگران، وزن ژئوپلیتیكی آدرون شبكه ژئوپلیتیكی محسوب می

زیت صرفا حلیل مرکاین ت شود در درون شبكه از اهمیت و مرکزیت بیشتری برخوردار باشند باید توجه داشت درسبب می

قه قرار ندارد، ر آن منطدیایی جغرافیایی نیست بلكه ماهیتی فضایی داشته یعنی ممكن است بازیگری با آنكه از نظر جغراف

 (.710: 1387کوهن،)ای فاقد چنین توانی باشند از توان بازیگری باالیی برخوردار باشد، اما بازیگران منطقه

ای که ها دارای امتیاز منحصر به فردی هستند؛ به گونهکه به دلیل دارا بودن برخی ویژگیهمچنین بازیگرانی هستند 

کنند. در استفاده ها ناگزیرند از آنان به عنوان حلقه واس  یا میانجیسایر کنشگران برای انجام برخی راهبردها و سیاست

کنند. ارتباط سایر کنشگران ژئوپلیتیكی را تسهیل می واقع این بازیگران که دارای مرکزیت ژئوپلیتیكی بینابینی هستند،

ها در شبكه برخوردارند و از این منظر موقعیت ها یا گروهالزم برای ایجاد ارتباط با سایر زوج این کنشگران از توانایی

به بیان  شود.مطلوب و مستحكمی در شبكه دارند؛ به طوری که تزلزل در موقعیت آنها سبب تزلزل در درون شبكه می

دیگر با حذ  و انفعال این بازیگران امكان ارتباط میان سایر بازیگران از بین خواهد رفت یا با هزینه بیشتری انجام 

                                                           
1. Betweenness Centrality 
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های مختلف حضور داشته و در آنها موقعیتی کلیدی دارند. به همین دلیل حذ  خواهد شد. چنین بازیگرانی در زیرشبكه

خواهد شد. برخی بازیگران نیز دارای چنین موقعیت و توانایی نیستند، اما در عین آنها سبب انفعال یا حذ  ین زیرشبكه 

حال برای ارتباط با سایر بازیگران نیازمند ین واسطه نیستند. این بازیگران که دارای مرکزیت نزدیكی یا مجاورت هستند 

کنشگران و اثرگذاری بر آنها را دارند. این به دالیل سیاسی، فرهنگی هویتی و جغرافیایی، امكان برقراری ارتباط با سایر 

 ترین فاصله برای بازیگران دیگرند.ترین بازیگران با نزدینکنشگران همچنین در دسترس

نده قدرت های تولید کنیت ژئوپلیتیكی، مكانای مرکزدر تحلیل صفحهای از مرکزیت ژئوپلیتیکی: تحلیل صفحه

کنند، خود یا تعیین مرها و منازعات آنكه سرنوشت نهایی رقابتها عالوه برناز اهمیتی راهبردی برخوردارند. این مكا

جا خود را ا در اینغرافیگیری منازعات سیاسی مناطق مهم و استراتژین هستند. عامل مكان و جمنبع و عامل اصلی شكل

اند، نشان رفتهكل گشهنگ به صورت مناطق و زیرمناطقی که هر کدام حول عامل مهمی مانند نفت، مذهب، امنیت و فر

اتژین و یا اطق استررخی منب، همجواری با دهد. در این تحلیل برخی از بازیگران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسبمی

: 1387)کوهن،  خوردارندتری برهای اثر گذاری بر منطقه جغرافیایی از مرکزیت ژئوپلیتیكی بیشدارا بودن برخی از طرفیت

663.) 

ه علت اینكه بن منطقه ست. ایای است که از دیر باز تاکنون دارای اهمیت فراوانی بوده اخاورمیانه منطقه خاورمیانه:

رمیانه به نطقه خاوماست  محل تالقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاست. از دوران کهن موقعیت ارتباطی مرکزی داشته

ات شده نفت و خایر اثبذسوم  ین مناطق دنیا است. تقریبا دوسبب دارا بودن ذخایر منابع انرژی جهان است یكی از مهمتر

صحنه  ارهمنطقه هموین ااین منطقه و در اختیار کشورهای خلیج فارس قراردارد.  ین سوم دخایر گاز طبیعی جهان در

 انن میزعییتدر مل مهم اوعاز ین منطقه یكی ر در احضوان میزده و لملل بواعرصه بین رگ بزی هارتقدت عازمناذ و نفو

 درگرفتن ار قرو ین برتر ئوپلیتژست. ده اقابت جهانی بورعرصه رگ در بزی هارتلمللی قداموقعیت بین و جهانی رت قد

ص به خصو نجهاژی نرن اانوکو نیا د دقتصاای اقیمت برم ارزان خااد موء منشا، لمللیابین رگ بزی هارتفاصل قد حد

رگ بزی هارتتوجه قدن انوکبه را ین منطقه ، اتوسعه یافتهو صنعتی ی هارشوکات تولید  مصررگ بززار باز و گاو نفت 

 وست وده افزامیانه ورئوپلیتین منطقه خاژهمیت اکه بر ی یگردست. عنصر مهم ده اتبدیل کرن جهادی قتصا، اسیاسی

ین منطقه در اسالمی ن امدمله تجاز مختلف ی هاگاهد زادجوده، وفرهنگی مهم تبدیل کری هانکانواز به یكی آن را 

ین ا آید.ب میمریكا به حساآاروپا و مسیحی حاکم بر ال لیبرن تمده یژوبه ب غرن قیب با تمدرست که به مثابه تمدنی ا

ز مرر دشتن ار داقرو نطقه مای سرمایهدی و قتصازار ابا، نزیتیاتره لیل جایگادئوپلیتین به ظ ژمنطقه همچنین به لحا

دی یازهمیت از اطقه مندر مریكا( ه آمتحدت یاالاجهانی)م نظان قیب هژمور، هند(و چین ، یهسه)روبالقوی هارتقد

 (.104:  1392، )میرزاخانی سیالبست ردار ابرخو

 

 روش پژوهش

با  و ایبخانهکتا ه از روشبا استفادمقاله اطالعات دراین  و هاداده توصیفی است. -تحلیلیمقاله روش تحقیق در این 

 است.ت، کتب و مستندات انجام شدهمطالعه مقاال
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 هابحث و یافته

اشد از بعیار می اقد مفخاورمیانه از یكسو به عنوان شبكه ژئوپلیتیكی مطرح می شود که دارای ساخت مشخص از نوع 

ردد. این گن میهای سیستمی نسبت به آسوی دیگر وجود متغیرهای ژئوپلیتیكی موجود در آن سبب ساز حساسیت

اشد. از سوی ... می بوتصاد ، چرخه جهانی اقشی از توان تاثیر گذاری شبكه خاورمیانه در چرخه جهانی نظامیحساسیت نا

یز به خلی را نای داهدیگر وجود برخی از متغیر های ژئوپلیتیكی ضمن اثر گذاری بر محی  خارجی آن آسیب پذیری 

 خست ایجاد جایگاهنده اند. ان داتیكی دو کارکرد مهم را نشدنبال دارد به این ترتیب در شبكه خاورمیانه متغیرهای ژئوپلی

داخالت گیری مای است که ماحصل آن شكلژئوپلیتیكی مهم در صحنه سیستمی و دیگری آسیب پذیری درون شبكه

 (.317  : 1390ای است )قاسمی، خارجی در آن و بروز انواع الگوهای مداخالت شبكه

ین رقابت در چند ارند و اابت ددر آن بازیگران مختلفی برای کنترل و نفوذ بر آن رق خاورمیانه شبكه ژئوپلیتیكی است که

-ها اشاره میه آنبر ادامه که د زیرشبكه جریان دارد. شبكه ژئوپلیتیكی خاورمیانه دارای یازده زیر شبكه ژئوپلیتیكی است

 شود:

شود( امل میشورها را مه کشهان، ترکیه و اسرائیل کشورهای عرب منطقه)که به غیر از ایر :زیر شبكه ژئوپلیتیكی اعراب

كه شب ین زیردهند که حول محور نژاد، فرهنگ و زبان عربی شكل گرفته است. در ازیرشبكه اعراب را تشكیل می

 .(275: 1392)میرزاده کوهشاهی، عربستان و مصر )و در گذشته سوریه( بازیگران کلیدی هستند

ند القاعده و مانیستی های ترورگروهکشورهای حامی بنیادگرایان دینی، جهادگران سلفی،  :زیر شبكه ژئوپلیتیكی تروریسم

یدتی و مالی، عق دهند. عربستان، پاکستان، افغانستان و حتی قطر که از نظرداعش زیرشبكه تروریسم را تشكیل می

  .(208:  1392اند)میرزاده کوهشاهی،كهترین بازیگران این زیرشبپردازند، مهمهای تروریستی میانسانی به تغذیه گروه

 

 

 . خاورمیانه. زیرشبکه های ژئوپلیتیکی1جدول 

 صرمن و عربستان، ایران، عراق، امارت متحده عربی، کویت، قطر یمن، سوریه، عما زیرشبكه منابع، اقتصاد و انرژی 1

 همه کشورهای منطقه بجز اسرائیل زیر شبكه اسالم 2

 ، عراق، بحرین و لبنانایران زیرشبكه تشیع 3

 عربستان، مصر و قطر زیر شبكه تسنن 4

 کشورهای عرب منطقه زیر شبكه اعراب 5

 انایاالت متحده آمریكا، انگلیس، فرانسه، ایران، ترکیه، اسرائیل، عربست زیر شبكه امنیت 6

 ربستانسرائیل و عای غرب مانند اایاالت متحده و کشورهای اروپایی و متحدان منطقه زیر شبكه غرب 7

 اهلل لبنان، انصاراهلل یمن،حماسحزب ، سوریه، عراق،ایران زیر شبكه مقاوت 8

 عربستان، پاکستان، افغانستان، قطر، اقاعده و داعش زیر شبكه تروریسم 9

 ایاالت متحده و غرب، ترکیه، ایران، لبنان، عراق و اسرائیل زیر شبكه دموکراسی 10

 ای فعال و مهم است که عربستان مهمترین بازیگر آن است.ین سازمان منطقه همكاری خلیج فارسزیر شبكه شورای  11

 (1401،یافته های نگارندگان(منبع: 
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ر این دی مختلف وره هاایران به عنوان یكی از کشورهای منطقه خاورمیانه در د: زیر شبکه ها قبل انقال  اسالمی

منیت، غرب و كه های ایر شبزت. در دوران پهلوی مرکزیت ایران بیشتر مربوط به زیر شبكه ها جایگاه متفاوتی داشته اس

بل از انقالب قیرد. تا گد میاقتصاد است اما در دوره جمهوری اسالمی تغییر ماهیت داده و بیشتر جنبه ایدئولوژین بخو

ه مقابل کبكه غرب شر زیر در بود؛ ایران در سه زیر شبكه غرب، امنیت و اقتصاد از مرکزیت باالتری برخوردا 1979سال 

ه حضور زیر شبك ر ایندنظام کمونیست وجود داشت و همه کشورهای خاورمیانه به غیر از سوریه، یمن جنوبی و عراق 

 صاص داده بود؛ زیر شبكه امنیتتر از سایر کشورها بخود اختداشتند. ایران مرکزیت باالیی را به دلیل مدرنیسم پیشرفته

ز اکمونیسم و دفاع  با نفوذ قابلهمن و چند کشور دیگر از جمله پاکستان، عربستان، ترکیه و ... بود به منظور که شامل ایرا

شود. یمهده دار عبكه را گیرد و مرکزیت این شگیرد که ایران مورد توجه قدرتهای غربی قرار میمنافع غرب شكل می

ن انرژی زیت جریاان مرکشود که در آن ایری نفتی منطقه میزیر شبكه بعدی زیر شبكه اقتصاد است که  شامل کشورها

 در خاورمیانه را بدست داشته است.

 ای غرب مانندقهایاالت متحده و کشورهای اروپایی و متحدان منط این زیر شبكه زیر شبکه ژئوپلیتیکی غر :

  گیرداسرائیل و عربستان را در بر می

رب، در مقابل ه داری غسرمای تا قبل از فروپاشی شوروی، با نام زیرشبكه نظامزیر شبكه ژئوپلیتیكی غرب در خاورمیانه 

ین زیر راق در اعبی و نظام کمونیسم موجودیت داشت. تقریبا همه کشورهای خاورمیانه به استثنای سوریه، یمن جنو

نه اشاره دارد. خاورمیا ورهایشکدر واقع به تاثیر مستقیم غرب در فرایند مدرنیزاسیون شبكه حضور داشتند. این زیر شبكه 

 یزان اثرپذیریشانسته به مبند و طبعا کشورهای خاورمیانه در قبال مدرنیزاسیون غربی به ین اندازه تحت تاثیر قرار نگرفت

رنیزاسیون غربی ین از مدسایر در این زیرشبكه نقش آفرینی داشتند. در بین کشورهای خاورمیانه ایران و ترکیه بیشتر از

ه مدد ضا شاه بریران ذیرفتند و همین عامل باعث شد که مرکزیت آنها در این زیر شبكه بیشتر شود. در اتاثیر پ

یر کشورهای ما در ساود. اروشنفكران و اندیشمندانی که آشنا با افكار مدرن اروپا بودند موفق به تشكیل دولت می ش

اقد د آمده بودند و فانی بوجوی عثم پس از فروپاشی امپراتورعربی خاورمیانه چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا این کشورها اساساً

 ینی.ویت سرزمه؛ نه کردندهویت ملی و تاریخی وسیع بودند و بر فرهنگ قومی و هویت یكپارچه عربی خود تكیه می

جهانی اول ای است. با پایان یافتن جنگ آغاز عصر پهلوی در ایران مقارن با اتفاقات گوناگونی در سطح جهانی و منطقه

خاورمیانه جوالنگاه حضور نیروهای غربی شد اگر چه که منطقه خاورمیانه تا قبل از آن هم با حضور استعمار در این 

فرانسه، انگلستان، روسیه و آلمان هر کدام در مقاطع مختلفی وارد رقابت های استعماری در خاورمیانه  .منطقه بیگانه نبود

های اسالمی را که تا سده هفدهم در اوج در خشندگی خود قرار داشت را به چالش شده و بدین ترتیب قدرت سرزمین 

با اتمام جنگ جهانی خاورمیانه شاهد قلمرو سازی نوینی توس  کشورهای غربی شد. خاورمیانه جدید تا سال  ،کشیدندمی

ق بدون توجه به ساختارهای چند در حال شكل گیری بود؛ بریتانیا و فرانسه در ماورای اردن، سوریه، لبنان و عرا 1922

نژادی آنها، دولت های جدیدی پدید آوردند. در لبنان شش گروه نژادی متمایز تحت قیمومیت فرانسه زندگی می کردند. 

خالفت عثمانی به  1922سوریه هم تحت قیمومیت فرانسه بود و دولت عراق تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. در سال 

با الغای خالفت، قانون اساسی جدیدی تصویب شد. غرب با مرکزیت دادن به  1924اده شد و در سال وسیله اتاتورك وآنه

عامل هویت ملی در خاورمیانه به برجسته سازی و حاشیه رانی عناصر سیاسی و جغرافیایی موثر بر فرایند قلمرو سازی 
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هوم دولت مدرن مطابق آنچه که در غرب اقدام کرد. بدین ترتیب هویت ملی جای مفهوم امت اسالمی را گرفت و مف

گوید: دین، مذهب، قوم گرایی و بنیاد گرایی مذهبی در وجود دارد در خاورمیانه ظهور می کند. چنانچكه ریچارد کاتم می

های ناسیونالیستی که شكل جدید سلطه غرب در آن دوره بود، به حاشیه رانده شد. هویت ملی در مواجهه با اندیشه

ملت نشد و تنها در برخی از کشورها از جمله عراق، سوریه و  -بی قادر به تولید فضای جغرافیایی دولت کشورهای عر

لبنان اشكال ضعیف دولت مدرن شكل گرفت در بقیه کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، هویت ملی 

با ترسیم مرزهای مصنوعی از طر  غرب، بر در سایه هویت نژادی عربی قادر به دولت سازی نشد و این کشورها تنها 

پهنه نقشه سیاسی جهان نقش بستند. اما هویت ملی در کشورهای غیر عربی خاورمیانه یعنی ایران و ترکیه، نسبت به 

تر به انجام رساند. در ترکیه کمال آتا تورك به کمن ترکان جوان کشورهای عربی فرایند دولت سازی را به شكل مطلوب

های سكوالریسم و مدرنیسم اروپایی شكل داد. در ایران هم رضا شاه به همت ترکیه را بر پایه ایدئولوژی دولت مدرن

، افضلیمشاوران تحصیلكرده خود توانست با مدرنیسم و هویت ملی دولت مدرن در عرصه سیاست ایران را نهادینه کند)

 (. 255- 253: صص 1396

خبگانی که به نو وجود  ه کهنمنطقه بودند، ایران به دلیل برخورداری از سابق ایران و ترکیه از پیشگامان مدرنیسم در

ین ترتیب ارد و بددرن دمغرب سفر کرده بودند موفقیت بیشتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در ایجاد ین دولت 

ب بر ایران شبكه غر گذارییرشود. مهمترین تاثبسیار زودتر از سایر کشورها خاورمیانه موفق به تشكیل دولت مدرن می

ه قاجار و نیز طبق انی دولتناتو مدرنیسم است. در ایران نوسازی در برخی از زمینه ها از قرن نوزدهم آغاز شد. اما ضعف و

نوسازی  دنپیشبرد فرای متوس  موجب ناکامی و توقف آن شد. لذا با توجه به شكل نگرفتن نظام بورژوازی در ایران،

 .(66: 1384متمرکز و مقتدر بود)سینائی،  ،تی مدرنمستلزم وجود دول

م را تقویت ه مدرنیساتی کدر دوره محمد رضا شاه پهلوی مدرنیسم غربی شكل افراطی تر بخود گرفت. از مهمترین اقدام

:  1396فضلی، ره کرد)اید اشاکند می توان به قانون ها و مقررات، اصالحات ارضی، اقتصاد سرمایه داری و انقالب سفمی

190.) 

پارتمان وجب افزایش آاصالحات اجتماعی موجب تغییر بافت پایتخت و رشد طبقه متوس  شهری، م 1340در اواخر دهه 

بی در ایران رنیسم غروه مدنشینی و تغییر چهره تهران به سبن شهرهای اروپایی شده بود. شهرها به عنوان مهمترین جل

های ، مجموعهتهران های خاورمیانه شده بود؛ هتل های هیلتون دررموجب مرکزیت ژئوپلیتیكی ایران در بین کشو

های غربی را ی از شهرلوه ارستورانی من دونالد، پخش فیلم های غربی در سینمای ایران، کاباره ها و کافه ها همگی ج

 در ایران بوجود آورده بود.

شد و در  شور شروعکنعتی صا تحوالت روبه رشد حضور ایران درزیر شبكه ژئوپلیتیكی غرب از آغاز عصر رضاشاه همراه ب

ین بحتی در  ایران تر شد. در دوره دوم پهلویادامه در طی سالهای بعد و بخصوص در عصر محمد رضا شاه پررنگ

ا به جامعه ر اد کهدکشورهای جهان از حیث مدرنیزاسیون جایگاه مهمی داشت؛ پول هنگفت نفت به دولت اجازه می 

را  سالمیشدن حرکت دهد. بطوریكه برخی از صاحب نظران یكی از علل اصلی انقالب ا شدت به سمت غربی

 دانند.مدرنیزاسیون افراطی محمد رضا شاه می
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یاسی سی حوزه ما درشاه با افزایش درآمدهای نفتی خود در حوزه اجتماعی و اقتصادی دست به نوسازی زده بود ا

راه های  وده کرد.ا فرسرحلقه پیونده دهنده حكومت و ساختار اجتماعی  نتوانست دست به نوسازی بزند؛ این ناتوانی

رد و کا بیشتر درن رمارتباطی میان مردم و نظام سیاسی را بست، شكا  میان گروه های حاکم و نیروهای اجتماعی 

ی سنتی به ویژه جتماعی ایروهانمهمتر از همه اینكه پُلهای ارتباطی اندکی را که در گذشته پیوند دهنده نهاد سیاسی با 

وسعه یافته و نظام سیاسی ت، شكا  اقتصادی اجتماعی 1356بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت. بدین ترتیب در سال 

المی ایران نقالب اساازد. ستوسعه نیافته آنچنان عریض بود که تنها ین بحران اقتصادی میتوانست کل رژیم را متالشی 

 (.524-525: 1377یان، براهمحد و نه توسعه نیافتگی، بلكه به سبب توسعه ناهمگون رخ داد)آ نه به دلیل توسعه بیش از

كه ز زیر شبر مرکغرب گرایی هرچند که معایب زیادی برای جامعه ایران داشت ولی از این جهت که ایران را د

لی نوان سوگعبه  ت پهلویژئوپلیتیكی غرب قرار می داد برای دولت در تعامالت خارجی آن نقش مهمی داشت. دول

اه سیاسی ربی جایگغتمند تمدن غرب در قاره آسیا از این فرصت بهره برد و با افزایش تعامالت خود با کشورهای قدر

از  به این زیر شبكه ور مربوطمه امداد که هخود را ارتقا داد. بعالوه این مرکزیت، فرصت خوبی را در اختیار ایران قرار می

سطح و  اورمیانهنطقه خسیاسی ایران عبور کند. ایران به عنوان نماد مدرنیزاسیون غربی در سطح ممجرای بازیگری 

 کرد.میزان تعامل سایر کشورها را با غرب تعیین می

اشاره  اورمیانهخكا در زیر شبكه ژئوپلیتیكی امنیت به کشورهای متحدین غرب و آمری زیر شبکه ژئوپلیتیکی امنیت:

رفت این زیر گر بر میرا د رسفاایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و کشورهای حوزه خلیج عبارتند از: دارد. این کشورها 

د جماهیر دین اتحاه متحشبكه در طول دوران جنگ سرد متحدین آمریكا بودند و در مقابل پیمان ورشو که کشورهایی ک

 شوروی بودند قرارداشت.

و در  رار گرفتیكا قان مورد توجه غرب و به خصوص ایاالت متحده آمرپس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد ایر

در ایران، آمریكا به  1332اد مرد 28پس از کودتای همین راستا بود که دولت مصدق را با ین کودتا از قدرت خلع کردند. 

سئولیت مئز و سلب سورق شتدریج به صحنه گردان اصلی سیاستهای خاورمیانه تبدیل شد. با خروج نیروهای انگلیسی از 

  .کردمی بایست آن را پرها در تامین امنیت خلیج فارس خالیی به وجود آمد که آمریكا میانگلیسی

ا ایران و عربستان بـ همكاری نزدین 1 رد:فارس تعیین کنیكسون از آن پس سیاست چهارگانه زیر را برای منطقه خلیج

حد یی امریكا به مقدار اندك در حد سه کشتی از واظامی نیروی دریاــ حضور ن2های ثبات منطقه؛ عنوان پایه به

ــ 4ها؛ ژی به آن کشورــ افزایش فعالیتهای دیپلماتین در منطقه و توسعه کمكهای تكنولو3فرماندهی خاورمیانه؛ 

 .(117: 1371، نیا )حافظکاستن از توجه کشورهای کوچن منطقه به انگلستان در جهت تامین نیازهای امنیتی آنان

زیر شبكه امنیتی مورد نظر آمریكا ابتدا اتحادیه دفاعی بزرگی بود که کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و 

گرفت، ولی مصر و عراق و سوریه پیش از تهیه مقدمات اجرای این طرح به کشورهای حوزه خلیج فارس را در بر می

میلی نشان دادند. آمریكا ه و پاکستان و کویت نسبت به عضویت در آن بیمبارزه تبلیغاتی شدیدی با آن دست زدند و ترکی

با این مقدمات، از تعقیب این طرح صر  نظر کرد و راه حل دیگری را با عنوان سیاست دو ستون، جایگزین آن کرد. 

براساس این  فارس با سیاست دو ستون یا سیاست دوقلو نشان داد.دکترین نیكسون بازتاب خود را بر منطقه خلیج

متحده، وظیفه حراست و پرکردن های ایاالتعنوان دو ستون اصلی برنامهسیاست، دولتهای ایران و عربستان سعودی به
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ز بین دو ستون عمده، انتخاب اول، ایران بود، و به عربستان در درجه ا .دار شدندفارس عهدهخأل قدرت را در منطقه خلیج

ماندگی  . عربستان به علت کمی جمعیت و عقبمیشد های امنیتی، توجهننده مالی برنامهکدوم، بیشتر از دیدگاه تامین

 ،باشد)چمنكار ژاندارم توانستنهای اداری و سیاسی مستحكم، با وجود ثروت ناشی از نفت نمیاصنعتی و فقدان سازم

1385 :44.) 

ن بود. ایران یكی ایراستراتژاساس آشكار اهمیت اتلفیقی از نفت در جنوب و کمونیسم شوروی در شمال، مفاهیم بنیادی و 

وبی که در ساحل جنفارس اشرا  کامل داشت. درحالیدر میان کشورهای عرب منطقه، تنها کشوری است که بر خلیج

طور انحصاری بایست بهبنابراین رژیم شاه می د عرب قرار داشتند که کوچن و ناتوان بودندفارس، کشورهای متعدخلیج

وظیفه به  این  اگر نمود. در صورتی کهاتخاذ می را یت منطقهگیری نظامی را در مورد وضعیم سیاسی یا موضعهر تصم

ش کشور شباید با  ژی امریكا در منطقه، واشنگتن برای پیشبرد استراتمیشدفارس واگذار دولتهای حاشیه جنوبی خلیج

ود که از نظر باقع شده روی ودر مرز جنوبی اتحاد جماهیر شو هماهنگی برقرار میكرد. بعالوه از لحاظ جغرافیایی ایران

 (. 44:  1363، )روبین منافع امریكا حائز اهمیت بسیار بود

ی های داخلیران در جنگامیزان مداخله ایران در ماورای مرزهای جغرافیایی خود افزایش یافت  1960 ــ1970در دهه 

با ارسال اسلحه و  9701-1962 الت مارکسیستی در طی سالهایمایخواهان با تطلبان و جمهورییمن مابین سلطنت

نبرد با  با هند و 1971پاکستان در طی جنگ . دطلب متمایل به غرب حمایت نموآموزش نظامی از جناح سلطنت

نبرد با  ردها درکنی، رهبر طلبان بلوچستان از حمایت مادی و معنوی ایران استفاده نمود. ایران به مالمصطفی بارزاجدایی

 . دولت عراق کمن کرد

ستان، رکیه، پاکت، رانای از کشورهای هم پیمان خود در منطقه را که شامل کشورهای ایبدین ترتیب غرب زیر شبكه

و ارتباطی بر  نظامی، یقتصاداعربستان بود را بوجود آورد. در این میان نقش ایران در این شبكه به دلیل پتانسیل های 

مانطور که منطقه ه ارج ازخنقش محوری و مرکزیت ژئوپلیتیكی بود. دامنه عملیاتی ایران گاه به ون اساس دکترین نیكس

   شود.در فوق ذکرشد هم کشیده می

ت متحده اق، اماران، عراین زیر شبكه در برگیرنده بازیگرانی مانند عربستان، ایر زیر شبکه ژئوپلیتیکی اقتصاد:

الوه بر عصر است. ممان و کننده انرژی و بازیگران کوچكتری مانند یمن، سوریه، ععربی، کویت، قطر به عنوان تولید 

وپا و چین حادیه اره، اتاین چندین وارد کننده مهم انرژی منطقه و شرکای تجاری کشورهای منطقه یعنی ایاالت متحد

ه کوهشاهی، اند)میرزادبكهزیرشنیز در این زیر شبكه حضور دارند. با این حال ایران و عربستان بازیگران کلیدی این 

1392 :193.) 

منطقه خاورمیانه به سبب دارا بودن ذخایر منابع انرژی جهان است یكی از مهمترین مناطق دنیا است. این منطقه تقریبا 

اگر ذخایر  دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و ین سوم دخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد.

 40درصد برای نفت و بیش از  70درصد نسبی این ذخایر شاید به  ،رآورده شده دریای خزر نیز به این ارقام اضافه گرددب

های یكی از مهمترین واقعیت ،درصد برای گاز طبیعی برسد. به این دلیل بیضی انرژی خلیج فارس تا دریای خزر

درصد ذخایر اثبات شده جهانی نفت و بیش  70د که حدود ژئواستراتژین دوران ما است. به این ترتیب مشخص می شو
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ای تخم مرغی شكل از جنوب روسیه و قزاقستان گرفته تا عربستان درصد از منابع گاز طبیعی در داخل منطقه 40از 

(. همین عامل موجب آن شده است 407: 1385 ،سعودی و امارات متحده عربی محصور گردیده است)احمدی و موسوی

 اقتصاد و انرژی در منطقه خاورمیانه شكل بگیرد.منابع  زیر شبكه

ژئو  ووپلیتین فع ژئدیپلماسی انرژی هر کشور، به ایجاد فرصت های تعامل بین المللی در جهت حداکثر سازی منا

)عزتی و م برداردانی گاکند تا با تكیه بر ابزار انرژی، در جهت کاهش تهدیدات جهاکونومین کمن کرده و تالش می

كه را در این زیر شب اقتصادی ایران در دوره پهلوی دوم مرکزیت ژئوپلیتیكی (.  موقعیت برتر28: 1400مكاران،ه

ه بود؛ ایران عالو ادی برتراقتص ژئوپلیتیكی برای آن به ارمغان آورد. ایران در این دوره در بین کشورهای منطقه از لحاظ

ی مشارکت صاد جهانه اقتیل اعمال سیاستهای هم سو با غرب در چرخبر دارا بودن منابع انرژی غنی نفت و گاز به دل

ی ایران در ئوپلیتیكژکزیت فعالی داشت و همین امر آن را به یكی از قطب های مهم اقتصادی جهان تبدیل کرده بود. مر

ای مثال وقتی بر بود. کرده این زیر شبكه نه تنها در سطح منطقه بلكه در سطح جهان نیز برای آن پرستیژ سیاسی ایجاد

های ایر بحرانرد. در سعطا کبحران اقتصادی در ایتالیا رخ داد ایران به عنوان تنها کشور آسیایی به این کشور وام ا

دی باعث شد كه اقتصایر شبزاقتصادی جهان نیز ایران در این دوره مشارکت فعالی داشت. مرکزیت ژئوپلیتیكی ایران در 

داران آن ر سیاستمعمال نظهای اقتصادی ایران و با امنطقه خاورمیانه از مجرای سیاستتا همه بحران های  اقتصادی 

نیز به  رق و غربلوك شبحل و فصل شود. این مرکزیت به ایران اجازه می داد تا از موقعیت جغرافیایی خود بین دو 

 بهترین وجه استفاده کند.

دی در تاریخ معاصر سرآغاز فصل جدی 1357در بهمن ماه وقوع انقالب اسالمی : زیر شبکه ها بعد انقال  اسالمی

ایه و پمهوری را که بر جساله نظام های پادشاهی در ایران را بهم ریخت و نظام  2500ایران است. این انقالب نظم 

ایران و  سیاری درالت بارکان اسالم شیعی است تحت عنوان جمهوری اسالمی به روی کار آورد. این انقالب موجب تحو

کنند. می تری پیدایت بیشهای ژئوپلیتیكی ایدئولوژیكی برای ایران اهمکشورهای منطقه شد. بر همین اساس زیر شبكه

 این زیرشبكه ها شامل زیرشبكه تشیع، دموکراسی، مقاومت است.

 سنن وترشبكه زیشامل همه کشورهای منطقه به جز اسرائیل است و خود به دو  زیر شبکه ژئوپلیتیکی اسالم:

 شود: تقسیم میتشیع 

ی ایران یگر کلیده بازدر این زیر شبكه ایران، عراق، بحرین و لبنان حضور دارند ک :زیر شبکه ژئوپلیتیکی تشیع

 است. 

ارند. ن حضور ددر آ عربستان و مصر بازیگران کلیدی هستند و بیشتر کشورهای منطقه :زیرشبکه ژئوپلیتیکی تسنن

زیرشبكه حول  های خاورمیانه دارد. اینكهتراز با سایر زیرشبهابیت دارد که اهمیتی همای به نام وتسنن خود زیرشبكه

تر اما وچنازیگران کبترین بازیگر آن است کشورهایی با ایدئولوژی وهابیت شكل گرفته و عربستانْ بانی، مروج و مهم

  . (Noi, 2014:94 -5)موثری مانند قطر نیز در این زیر شبكه حضور دارند

تواند این قلمرو فضایی مشخص را نمایندگی کند یران در کانون جغرافیایی شیعیان قرار گرفته است و به طور طبیعی، میا

کند. و در موقعیت رهبری قرار گیرد. همین ضرورت حسّاسیت ایران نسبت به سرنوشت شیعیان سایر کشورها را توجیه می

های اخیر تشیّع، در کانون این قلمرو جغرافیایی رخ داد و طبیعی ریخ سدهترین اتفاق در تاانقالب اسالمی به عنوان مهم
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های داشته باشد. بدین روی، بیشترین تأثیرگذاری انقالب اسالمی میان جمعیتاست پیامدهایی در فضاهای پیرامونی 

. بدین (263 :1390ی، شوند و در حوزة نفوذ آن قرار داشتند)احمدهای فضایی ایران محسوب میشیعی رخ داد که مكمّل

ترتیب زیر شبكه ژئوپلیتیكی تشیع که شامل ایران، عراق، بحرین و لبنان است تشكیل شد که بازیگر کلیدی آن ایران 

است؛ در این زیر شبكه ژئوپلیتیكی کشور های عضو آن دارای جمعیتی با اکثریت شیعی هستند. با وقوع انقالب اسالمی 

ترین بازیگر سیاسی، مرکزیت باالیی وپلیتیكی پٌررنگتر شد و ایران در آن به عنوان کلیدیاین زیر شبكه ژئ 1979در سال 

یافت. در مقابل این زیرشبكه زیر شبكه ژئوپلیتیكی تسنن است که عربستان و مصر بازیگران کلیدی هستند و بیشتر 

 کشورهای منطقه در آن حضور دارند.

دار دم حق مین روش حكومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردموکراسی  زیر شبکه ژئوپلیتیکی دموکراسی:

 (.129: 1398)امیری ابراهیم محمدی و جمالی،  کنندکه در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حكومت می

راسی روج دموکهای مزیرشبكه ژئوپلیتیكی دموکراسی نیز در برگیرنده کشورهای دارای حكومت دموکراتین یا کشور

رشبكه ین ر این زیدیرند. گمتحده و غرب، ترکیه، ایران، لبنان، عراق و اسرائیل در این گروه قرار میاست. ایاالت 

 االیی ندارد. بمرکزیت  شبكه تناقض بنیادین وجود دارد و آن هم حضور غرب و ایران در کنار هم است. ایران در این زیر

ل شه در شكینی، ریدکند. مردم ساالری را مطرح می، مردم ساالری دینی ایران در مقابل الگوی دموکراسی غربی

؛ میتگری اسالو دی حكومت جمهوری اسالمی دارد و مولفه های آن بر دو پایه بنا گذاشته شده است. یكی جمهوری

همترین مسالمی. است اما محتوای آن ا« جمهوری»، یعنی شكل حكومت ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن

ت با ین کت و بیعمشار المی ترکیب جمهوری با اسالم است. اکثرین مردم کشور مسلمانند و خواهاناقدام انقالب اس

 .(292: 1389)عیوضی،  دانندساخت حكومت دینی هستند و مفهوم جمهوری را مقید به اسالم می

 متأثر از كه عمدتاًلست؛ بهای ضدسكوالریستی مذهب تشیع نیناکامی دموکراسی لیبرال در ایران صرفاً ناشی از آموزه

ئه سبن متمایزی بكه، ارازیرش مرکزیت باالی ایران در زیر شبكه ژئوپلیتیكی تشیع است. رسالت ایران به عنوان رهبر این

رجعیت سیاسی میوند با ، در پتابد. لذا رد دموکراسی در داخلاز زندگی سیاسی است که سبن دموکراسی لیبرال را بر نمی

 تا با سایر منافعه هم راسد، بلكکند. این مرجعیت سیاسی صرفاً صبغه دینی و مذهبی ندارعنا پیدا میآن در این زیرشبكه م

رهای ل از کشوه متشكکتر شده است. مرکزیت باالی ایران در زیرشبكه مقاومت، سیاسی، اقتصادی و امنیتی برجسته

ی فرایند گیرشكل در عدم یمن است، عامل دیگریهای حزب اهلل لبنان، حماس و انصاراهلل ایران، سوریه، عراق، جنبش

   .استدر این کشور بوده  (Nasr, 2006:25).دموکراسی لیبرال 

گرفته و درصدد است تا  یاد شده در تقابل با غرب شكل این زیر شبكه زیر شبکه ژئوپلیتیکی محور مقاومت:

این زیر  آن به ویژه اسرائیل شكل دهد. ایمنطقه تحدانم فضای خاورمیانه را به سوی تقابل و ایستادگی در برابر غرب و

 تینظام امن ،حاکم بر جهان یبر نظام دو قطب ریتاث ضمنتا  بوجود آمد. رانیا یانقالب اسالم یروزیپشبكه ژئوپلیتیكی با 

 یها یو قطب بند دهیرا به چالش کش تمااآن همچون منطقه ش یها رمجموعهیو ز انهیحاکم بر خاورم یامنطقه

 تیمورد حما گریبه عنوان باز لیاسرائ تیامن زیاز هر چ شیب دیجد یهایقطب بند نیرا در منطقه سبب گردد ا یدیجد

 ی ایناو گسترش نفوذ منطقه رانیدر ا یانقالب اسالم یروزیبا پ را به مخاطره روبرو ساخته است كایآمر ژهیغرب به و

بوده است که همواره در تقابل  یاو ائتال  بزرگ منطقه انیجر وحضور د تاکنون شاهد شیاز سه دهه پ انهیخاورم ،کشور
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عبارتند از  ردو محو نیبوده و بالعكس ا یگریکاهش نفوذ د یدر منطقه به معن یكی تیاند موفقشده فیتعر گریكدیبا 

 یهایكتاتورداز  تیدر حما یکنون تیاز منافع غرب و حفظ وضع تیقاهره که حما و اضیر یمحور سازش به رهبر

اهلل و حماس که دفاع از آرمان قرار داده است و محور مقاومت با حضور تهران دمشق حزب یموجود را سرلوحه عمل

 (.3-2: 1396)کریمی،  و مقابله با نظام سلطه در دستور کار خود داشتند نیفلسط

و حفظ  ر حاکمیتتمراانیا برای اسطرح تجزیه و دولت سازی یكی از مواردی است که دولت های استعماری نظیر بریت

ر همین راستا و با هد  د 1948منافع خود در مناطق مختلف جهان به اجرا گذاشته اند. تاسیس رژیم اسرائیل در سال 

ژیم آینده ر وائیل دفاع از منافع غرب در برابر جهان اسالم، صورت پذیرفت و این امر سبب شده که موضوع اسر

 (.84: 1400)احمدی و همكاران، از مهمترین مسائل دنیای اسالم شود صهیونیستی تبدیل به یكی

 یكیاکونومژئو یو حت یكیتیلپی و ژئوكیژئواستراتژ تیاست که موقع وستهیبه وقوع پ یطیدر شرا لیبا اسرائ رانیتقابل ا

ر منطقه د دیجد یتینم امنظاو امكان شكل گیری است  دهیدر معادالت قدرت در منطقه گرد رانیا یسبب وزن باال رانیا

ا منشاء ب یاسالم نقالبابخش به  تیهو یو ارزشها ، هنجارهاها نموده است به خصوص آنكه آرمان لیرا تسه انهیخاورم

م و هان اسالجو  انیعیاست که نه تنها ش دهیمطرح گرد یگفتمان فرامل نیبه عنوان  عهیش ییعاشورا یها شهیاند

منطقه لم ظتحت  یالت هم نیدر ب شهیاند نیاست ا دهیتضعفان جهان را شامل گردمظلومان و مس  هیمسلمانان بلكه کل

 یاسالم انقالب زا ریثتا ضمنشده است که  لیو عراق به گفتمان گفتمان مقاومت تبد نیفلسط ،لبنان ،هیهمانند سور

عادالت مه است و گشت لیتبد انهیخاورم ی منطقهتیامن  یدر مح رانیا یاسالم یجمهور ملی اقتدار شیبه نما رانیا

 1388اکبری، ) اده استرار دق دیو تهد دیآن را مورد ترد یبقاو  تیو موجود رییتغ لیاسرائ تیآن را به ضرر امن یتیامن

:153-152.) 

 مطالعه تطبیقی مرکزیت ژئوپلیتیکی پهلوی و جمهوری اسالمی:

ر ره کرد دن نكته اشاری اسالمی باید به ایدر مقایسه زیر شبكه ای دو دوره پهلوی و جمهو ای:مقایسه زیرشبکه

لوی هپ دموکراسی( و های ژئوپلیتیكی ایران شامل )زیرشبكه تشیع، محور مقاومت،دوره جمهوری اسالمی زیر شبكه

ر شبكه هم م این زیاز نا است. در زیرشبكه غرب ایران در دوره پهلوی اول و دوم همانطور که )غرب، امنیت، اقتصاد(

ن ردمدار یرکیه سترفت در دوره رضا شاه ایران به همراه عنوان یكی از متحدین غربی بشمار می مشخص است به

یران در دوره ار مقابل رد. دکمدرنیسم غربی در خاورمیانه شدند و این وضع در دوره محمدرضا شاه پهلوی هم ادامه پیدا 

هر غربی از قابل مظامن را کند و آراه اندازی می جمهوری اسالمی بر اساس فلسفه انقالبی خود زیرشبكه اسالم و تشیع

جذب  می باعثری اسالداند. قرابت شیعی از اسالم توس  جمهوجمله دموکراسی، سكوالریسم، لبیبرال دموکراسی می

 شوند مانند: لبنان، بحرین و عراق.کشورهایی با اکثریت شیعه می

برد مانعی در راه و از کاالی استراتژیكی چون نفت بهره می در بعد امنیت نظام پهلوی بدلیل اینكه متحد غرب بود 

ای از کشورهای تجهیز ارتش شاهنشاهی پیش روی خود نمیدید؛ اساسا ایران در این دوره مرکزیت ژئوپلیتیكی زیر شبكه

ن برآمده از متحد غرب در منطقه مانند پاکستان، عربستان و ترکیه را بر عهده گرفت  و از نقش اصلی در سیاست دو ستو

دکترین نیكسون برخوردار بود و با خروج بریتانیا از خلیج فارس خال قدرت در این منطقه را پر کرد. در دوره جمهوری 
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-رود بلكه به تقابل با آن کشور و متحد آن اسرائیل در منطقه میاسالمی، ایران دیگر نه تنها متحد غرب به شمار نمی

این دوره زیر شبكه ژئوپلیتیكی مقاومت را که در تضاد با محور سازش است تشكیل و  پردازد. اساسا جمهوری اسالمی در

گیرد و سیاست خودکفایی را در کند. به همین دلیل ایران مورد تحریم غرب قرار میخود را به عنوان مرکز آن معرفی می

روزه بر علیه اسرائیل  22روزه و  33پیش می گیرد. زیر شبكه ژئوپلیتیكی مقاومت پیروزی های چشمگیری مانند جنگ 

 آورد. بدست می

غرب بوده  ز متحدیناشاه  در زیر شبكه ژئوپلیتیكی اقتصاد، ایران در دوره پهلوی ریسن سرمایه گذاری به جهت اینكه

رضا شاه وره محمددر د پایین است و شرکت های غربی برای سرمایه گذاری در ایران با مشكلی مواجه نیستند. ایران

اری در رمایه گذبه س وی نه تنها مقصد بسیاری از سرمایه گذاران است بلكه خود به پشتوانه در آمدهای نفتیپهل

ساس ایران بر اسالمی اپرداخت و به کشورهای بزرگ اروپایی وام اهدا میكرد. در دوره جمهوری کشورهای مختلف می

ان مهم ترین ی به عنوای نفتگیرد. درآمدهاکید قرار میفقه اسالمی و شیعه ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی مورد ت

قالبی خود ت های انل سیاسشود. ایران در این دوره به دلیپشتوانه مالی کشور اساسا خرج اسالمی سازی در جامعه می

یی که به شورهااری در کایه گذگیرد. با این حال ایران به سرممورد تحریم های گسترده و ظالمانه اقتصادی غرب قرار می

وکراسی ایران در یتیكی دمژئوپل پردازد. در زیر شبكهلحاظ سیاسی به آن ها نزدین است مانند: ونزوئال، عراق و سوریه می

دهد. و از رار میینی را قراسی دپردازد و در مقابل آن مفهوم دموکین تضاد جدی با غرب قرار دارد و به مبارزه با آن می

 یت جهان اسالم را بر عهده بگیرد.کند مرکزاین طریق سعی می

غرب  اد(صامنیت و اقت مهمترین عامل شكل گیری زیر شبكه های ژئوپلیتیكی ایران در دوره پهلوی )غرب، ها:زمینه

؛ اشاره دارد اورمیانهورهای خدر واقع به تاثیر مستقیم غرب در فرایند مدرنیزاسیون کشزیر شبكه غرب گرایی بوده است. 

 یزان اثرپذیریشانسته به مند و بخاورمیانه در قبال مدرنیزاسیون غربی به ین اندازه تحت تاثیر قرار نگرفتطبعا کشورهای 

 آفرینی داشتند. در این زیرشبكه نقش

ان به طور ایر رفت(گر میرا در ب فارسایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و کشورهای حوزه خلیج در زیر شبكه امنیت) 

 ر کرد پطقه را ین منه غرب قرار گرفت با خروج بریتانیا از خلیج فارس ایران خال قدرت در اویژه ای مورد توج

دیدی بوجود جوپلیتیكی های ژئبا وقوع انقالب اسالمی تمامی این زیر شبكه های ژئوپلیتیكی از بین رفتند و زیر شبكه  

ر به ثمر اید در دب( را ور مقاومت، دموکراسیآمدند مهمترین عامل بوجود آمدن زیر شبكه های ژئوپلیتیكی)تشیع، مح

ان ین کشور ه به عنوب بلكرسیدن انقالب اسالمی ایران تحلیل کرد. این انقالب دیگر ایران را نه در صف کشورهای غر

د كومتی خوحروش  مستقل معرفی کرد. در فضای دو قطبی حاکم بر جهان انقالب اسالمی راه دیگری را به عنوان

ای متفاوتی از هیر شبكهدر ز ود و آن همان پناه بردن به دین اسالم و شرع مقدس بود. بر این اساس ایرانمعرفی کرده ب

کند و در د میشیعی خو می ودوران پهلوی نقش آفرینی کرد. در زیر شبكه اسالم ایران اقدام به پیدا کردن متحدین اسال

م به ایستادگی ران اقدامت ایزیر شبكه ژئوپلیتیكی محور مقاو این کشورها انقالب اسالمی با استقبال همراه می شود در

ه از وکراسی کرال دمکند و در زیر شبكه دموکراسی به جای لیبدر برابر غرب و متحدینش بر خال  محور سازش می

 کند.مظاهر غرب است مردمساالری دینی را مطرح می
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ه ای می توان گفت کقهد میزان اثر گذاری در سطح منطدر مور ای:ای و فرامنطقهمیزان اثر گذاری در سطح منطقه

 ی را در منطقه بریان انرژیت جردر زیر شبكه ژئوپلیتیكی اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن منابع نفتی و ارتش مجهز مرکز

ود با ایران خیمت نفت قنظیم عهده گرفت ایران به عنوان تاثیرگذارترین کشور در اوپن بود و بسیاری از کشورها برای ت

د را به خارج یتهای خوفت فعالشرکت ملی ن کردای هم پیدا میشدند و دامنه اثر گذاری ایران ابعاد فرامنطقههماهنگ می

راه با استقالل  ا از اینداد ت های بین المللی نفت و به دست آوردن بازار بیشتر گسترشاز کشور به منظور نفوذ به صحنه

ع و به پمپ نفت شرو ه چاهت های خارجی عمل کند و در کلیه عملیاتی که به اصطالح از دهانکامل و بدون اتكا به شرک

یر کرده، و در فریقا دایا و آهایی در آسشود فعالیت داشته باشد. در این راه این شرکت پاالیشگاههای بنزین منتهی می

نیز با  ین شده وان شرا شرکت نفت انگلستزمینه عملیات اکتشا  و بهره برداری نفت وگاز در آبهای دریای شمال ب

م شده مارك سهید داناتفاق این شرکت و دو شرکت نفتی نروژی و آمریكایی در عملیات اکتشافی آبهای غرب گرینلن

ی در مقابله با اقش ویژهنغرب  در زیر شبكه ژئوپلیتیكی امنیت ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان یكی از متحدین است.

امنه اثر ره برد داهی بههای ساخت غرب در جهت تجهیز ارتش شاهنشروی داشت و  در این راه از  انواع سالحنفوذ شو

 ه خال قدرت را پروید: )شاه می گ. نیكسون در تقدیر از شاای هم بودگذاری ایران در این زیر شبكه دارای ابعاد فرامنطقه

یت یی چابهار در امنگاه دریان پایز شد. ظفار را در هم کوبید، با ساختکرد، با تصر  جزایر سه گانه، حافظ امنیت تنگه هرم

وگان مدیترانه نفت الزم نا اعراب شرکت نكرد. 1973و  1967تنگه هرمز کوشید، با شناسایی اسرائیل در تحریمهای نفتی 

اعراب و اسرائیل شد.  9731د بررا تامین کرد و با انتقال نیروهای پشتیبانی پنهانی از اکراد مانع از  شرکت عراق در ن

)نیكسون به یتنام جنوبی فرستادرا به حمایت و 5سوخت ناوگان ما در اقیانوس هند را تامین کرد و هواپیماهای فانتوم ا  

 (.148-147:  1364نقل از چمنكار، 

ن در این که ایرا اثیریتدر دوران جمهوری اسالمی ایران در بحث ایدئولوژی اسالمی دارای مرکزیت بود و مهمترین  

سیاست  یمجمهوری اسال گذارد مبارزه با امپریالیسم جهانی و غربی بر اساس عقاید دینی است.دوران بر منطقه می

شناختن رسمیت ن و به خارجی خود را اسالم و دفاع از حقوق مظلومین جهان قرار داده است. دشمنی با مظاهر غربی

ورد؛ در سطح بوجود آ نیست اومت در منطقه را که سازش پذیر با قدرتهای غربیاسرائیل و مبارزه با آن نوعی الگوی مق

ت موجود بود اپیتالیسم و کفرامنطقه ای هم ایدئولوژی اسالمی ایران در جهان دو قطبی آن زمان که ایدئولوژی کمونیس

روژه هسته ای پهانی شد جهای  رتای باعث نگرانی قدمورد توجه قرار گرفت. مولفه تاثیرگذار دیگر که در ابعاد فرامنطقه

و تنگه  فارس جیلخبـا  مرز نیشتریو داشتن ب یغرب اییمختلف مانند قرار گرفتن در آس لیبه دال رانیاایران بود. 

 جیو خل هترانیمد ز، شرقمرکزی، قفقا اییآسـ ،یجنـوب اییمناطق آس ونـدیو قرار داشـتن در حلقـه پ راهبردی هرمز

و  یعلم ،یوجه نظامابل تق شرفتهاییجوان، پ تیجمع ،ارزشـمند از جملـه نفـت و گاز و مس یمعدنفارس، داشتن منابع 

حكومـت  ـتیاکمحو  یانقالب اسـالم ـروزییراهبردی است. پـس از پ ژهیو تیموقع نیای دارای  فنآوری هسـته

 گـریوی دو از س ویكسیز ا  رهبـران توسـ یشـعارهای فراملـ نیـیو تب یاسالم ـدئولوژییها و ابر اساس آموزه ینید

مـق نفـوذ گستره ع امنهد شیماننـد صـدام در عـراق و طالبـان در افغانستان، افزا یرفـتن رقبـای سـنت ـانیاز م

قـدرت  عنوان ـهب ـرانیا ـتیموقع تی(،موجبات تثبمنیو  لبنان، عراق ه،یمعنـوی و مـادی در کشـورهای هـد )سـور

  کرده است. ایمه شیاز پ شیای را بمنطقه
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ذاری در گسرمایه  تصاد ومیزان تولید قدرت در دوران پهلوی بیشتر در زیر شبكه ژئوپلیتیكی اق میزان تولید قدرت:

ر سطح ی بود. دایران ها اهدای وام و تولید پرستیژ بر اساس هویت ملی وکشورهای مختلف، خرید سهام و بورس آن

رن به دنیا کشور مد عنوانی کرد ایران را بهبه مدرنیسم دست زد و از این طریق سعی میداخلی در دوران پهلوی ایران 

دوران  رد این مدرنیسم معرفی کند. در دوره رضاشاه چهره شهر تهران نسبت به دوران قاجار کامال متحول شده بود.

 در زیر شبكه ی دانند.می مقالب اسالپهلوی دوم با شدت بیشتری دنبال میشد؛ تا جایی که آن را یكی از دالیل وقوع ان

ر تولید قدرت دربی سعی حات غژئوپلیتیكی امنیت ایران که به عنوان ژاندارم در منطقه حضور داشت با خرید گسترده تسلی

 نمود.به لحاظ نظامی از طریق حضور در کشورهای دیگر می

به مقابله با  و اساساً کندیمی به دنیا معرفی مدر دوران جمهوری اسالمی، ایران هویت خود را به عنوان ین کشور اسال

و به رسمیت  ی مقاومتوپلیتیكپردازد. حضور پر رنگ زیر شبكه ژئهای غربی و مبارزه با استكبار جهانی آمریكا میقدرت

ان و ون لبنورهایی چدر کش شود. و همچنین احزاب شیعه همسو یا سیاست ایراننشناختن اسرائیل در همین راستا یاد می

این دوره  قدرت در تولید شوند. به دلیل تحریم های غرب بر علیه ایرانعراق در پارلمان این کشورها صاحب کرسی می

ایی و خودکف ی نانوچرخد. دستیابی به دستاوردهایی همچون انرژی هسته ای، فناوربیشتر بر محور خودکفایی می

رمین ازسازی حبمی و ایی است. همچنین ایجاد گردشگری اسالتسلیحاتی و... از مهمترین نتایج همین سیاست خودکف

ی ورودی و مبادا ه دریدسترسی بشریفین و ایجاد گردشگری پزشكی از دیگر عناصر تولید قدرت در این دوران است که 

ی كراتژینقطه است دره هن پیوستآ . همچنین داشتن خطوط راهرا برای موارد ذکر شده ایجاد کرده است وضعیت مطلوبی

  باعث افزایش اهمیت جایگاه ژئواستراتژین ایران شده است. همچون بندرعباس

 
 یریگجهینت

-از پرتنش یكیبزرگ  یاهرتو مداخله قد یاتیو وجود منابع سرشار ح یراهبرد تیموقع لیامروزه به دل انهیمنطقه خاورم

ران مكش و بحکش ریگآن در یا و دولتهااکثر کشوره جهیشود که در نتیمناطق جهان محسوب م نیترو پرچالش نیتر

ترین و ی از مهموان یكایران هم به عن سالح و مهمات هستند. یجنگ به دنبال انباشتن انبارها میاز ب ایبوده و 

ختلفی بوده حوادث م آبستن های تاریخی مختلفپیشروترین کشورهای خاورمیانه از این  قاعده مستثنی نبوده و در دوره

ته است. بر پایه می پرداخاسال ه به مطالعه تطبیقی مرکزیت ژئوپلیتیكی ایران در دو دوره پهلوی و جمهوریاست. این مقال

 منیت و اقتصاد(ا، وی)غربره پهلهای این مقاله  مهمترین عامل اثر گذار بر زیر شبكه های ژئوپلیتیكی ایران در دویافته

 اثر گذاری غرب بوده است.

 1922شود. خاورمیانه جدید تا اورمیانه شاهد قلمرو سازی نوینی توس  کشورهای غربی میبا اتمام جنگ جهانی اول خ

در حال شكل گیری بود بریتانیا و فرانسه در ماورای اردن، سوریه، لبنان و عراق بدون توجه به ساختارهای چند نژادی 

کردند. سوریه یمومیت فرانسه زندگی میآنها، دولت های جدیدی پدید آوردند. در لبنان شش گروه نژادی متمایز تحت ق

خالفت عثمانی به وسیله  1922هم تحت قیمومیت فرانسه بود و دولت عراق تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. در سال 

با الغای خالفت، قانون اساسی جدیدی تصویب شد. در ایران هم رضا شاه به همت  1924آتاتورك وانهاده شد و در سال 

لكرده خود توانست با مدرنیسم و هویت ملی دولت مدرن در عرصه سیاست ایران را نهادینه کند و از مشاوران تحصی
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پیشگامان مدرنیسم غربی در خاورمیانه شود در دوران پهلوی دوم این مدرنیسم با شدت بیشتری پیگیری شد انقالب 

یران در زیر شبكه غرب قرار میگیرد و دارای های این مدرنیسم بود. بدین ترتیب اسفید و اصالحات ارضی یكی از نشانه

شود. یكی دیگر از زیر شبكه های غرب در منطقه زیر شبكه امنیت است. با گشوده شدن جبهه مرکزیت ژئوپلیتیكی می

شرقی ارتش آلمان نازی در شوروی و خطر تصر  آن ایران به دلیل موقعیت و نقش استراتژین خود و علی رغم اعالم 

تهاجم متفقین قرار گرفت. همین موقعیت و نقش استراتژین ایران در خاورمیانه بود که توجه غرب و بیطرفی مورد 

آمریكا را در جنگ سرد به خود معطو  کرد. و ایران با توجه به دکترین نیكسون مهمترین کشور در خاورمیانه بود که 

ه اقتصاد ایران در دوران پهلوی اول مرکزیت میتوانست مجری سیاستهای غرب در منطقه خاورمیانه باشد. در زیر شبك

اقتصادی ایران  موقعیت برترمرداد در دوره پهلوی دوم  28چندانی نداشت. پس از وقوع حوادثی همچون کودتای 

مرکزیت ژئوپلیتیكی را در این زیر شبكه ژئوپلیتیكی برای آن به ارمغان آورد. ایران در این دوره در بین کشورهای منطقه 

ظ اقتصادی برتر بود. ایران عالوه بر دارا بودن منابع انرژی غنی نفت و گاز به دلیل اعمال سیاستهای هم سو با از لحا

غرب در چرخه اقتصاد جهانی مشارکت فعالی داشت و همین امر آن را به یكی از قطب های مهم اقتصادی جهان تبدیل 

ن پهلوی دوم ایران به بازنگری در قردادهای پیشین نفتی خود کرده بود. همین قدرت ایران موجب شده بود در اواخر دورا

گذاری در  با اعضای کنسرسیوم نفتی بپردازد و خواهان حق و حقوق بیشتری از آن ها شود و همچنین اقدام به سرمایه

  آورد.دیگر کشورها بكند و مرکزیت ژئوپلیتیكی ویژه ای را در خاورمیانه بدست

می در ایران به رهبری امام خمینی)ره( پیروز و جمهوری اسالمی ایران تبدیل به کشوری انقالب اسال 1357در سال  

شود که در دنیای دو قطبی آن زمان به هیچ کدام از بلوك بندی های رایج  کمونیسم و کاپیتالیسم تعلق نداشته و تنها می

 دیینقش کل زییتو ظلم س یهای عدالت خواههرو انگار نیااز  داند.دینی میراه نجات بشریت را آموزه های اسالمی و 

و ظلم  نیاز مظلوم تیکه عدالت، حما افتیتوان دریگذرا به قرآن م یکرد. با نگاه فایا یرا در رخداد انقالب اسالم

رو حكومت  نیدر اسالم بوده است. از ا یو روحان ینید تهاییهای مصلحان و شخصها و تالشمحور حرکت زییست

خود  یو مكتب یها و رهنمودهای قرآنرا از منظر آموزه زییظلم ست و یعدالت خواه ،یالب اسالمبرآمده از انق

جنبه ای  یدر قالب حكومت جمهوری اسالم زییو ظلم ست یعدالت خواه میمفاه گریکرد. از سوی د رسازییتصو

مین اساس انقالب اسالمی بر همدنظر قرار گرفت.  یو خارج یداخل استیو به عنوان استراتژی س داکردهیپ یاسیس

موجب تغییر در زیر شبكه های ژئوپلیتیكی ایران شد و این زیر شبكه ها که شامل زیر شبكه های )تشیع، مقاومت، 

کانون جغرافیایی شیعیان به طور طبیعی، به دلیل قرار گرفتن در ایران دموکراسی( است ماهیت ایدئولوژین پیدا می کند. 

ی مشخص را نمایندگی کند و در موقعیت رهبری قرار گیرد. همین ضرورت حسّاسیت ایران تواند این قلمرو فضایمی

های ترین اتفاق در تاریخ سدهکند. انقالب اسالمی به عنوان مهمنسبت به سرنوشت شیعیان سایر کشورها را توجیه می

فضاهای پیرامونی داشته باشد. بدین روی، اخیر تشیّع، در کانون این قلمرو جغرافیایی رخ داد و طبیعی است پیامدهایی در 

شوند و در های فضایی ایران محسوب میهای شیعی رخ داد که مكمّلبیشترین تأثیرگذاری انقالب اسالمی میان جمعیت

بدین ترتیب زیرشبكه ژئوپلیتیكی تشیع ـ متشكل از کشورهای ایران، عراق، بحرین و لبنان ـ حوزة نفوذ آن قرار داشتند. 

ترین بازیگر سیاسی، مرکزیت باالیی تر شد و ایران در آن به عنوان کلیدیپررنگ 1979وع انقالب اسالمی در سال با وق

وجوه  نیترمهمیافت. در زیر شبكه مقاومت ایران  اقدام به مبارزه با نمادهای غربی و در راس آن اسرائیل می پردازد. 

 ی،و حق طلب یگفتمان قرار دارد عبارت است از عدالتخواه نیگفتمان مقاومت که در مرکز ا یجابیو ا یاثبات
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یی، گرا تیحكمت و عقالن یی،گرا تیمعنو ی،خواهیآزاد ی،استقالل طلبی و اقتدار، طلبعزت  ی،صلح طلب ی،خواهاسالم

 تیاست که موقع وستهیبه وقوع پ یطیدر شرا لیبا اسرائ رانیتقابل ا ؛ینیو واقع ب ییآرمانگرا یی،گرا مصلحت

است  دهیدر معادالت قدرت در منطقه گرد رانیا یسبب وزن باال رانیا یكیاکونومژئو یو حت یكیتیپلی و ژئوكیژئواستراتژ

نموده است به خصوص آنكه  لیتسه به مرکزیت خود را انهیدر منطقه خاورم دیجد یتینظام امنو امكان شكل گیری 

 نیبه عنوان  عهیش ییعاشورا یها شهیبا منشاء اند یالمبخش به انقالب اس تیهو یو ارزشها ، هنجارهاها آرمان

مظلومان و مستضعفان جهان  هیو جهان اسالم و مسلمانان بلكه کل انیعیاست که نه تنها ش دهیمطرح گرد یگفتمان فرامل

پردازد  در زیر شبكه ژئوپلیتیكی دموکراسی ایران به مخالفت با مظاهر لیبرال دموکراسی غرب می. است دهیرا شامل گرد

های که ریشه در شكل حكومت جمهوری اسالمی دارد و مولفهآورد جای آن از دموکراسی دینی سخن به میان میو به

 بنا شده است. آن بر دو پایه جمهوری و اسالمیت
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