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  چکیده
 که کشــورها شــتریب در یاســیســ قدرت از انیعیشــ بودن دور وجود با

 داشـــته،نگه ايهیحاشـــ و محروم ییهاتیاقل صـــورت به را آنها عمدتأ

 مانده مغفول يادیز حدود تا ع،یتش یاسیس و یاجتماع تیظرف و تیماه
 از ونگوناگ يکشورها در انیعیش ران،یا یاسالم انقالب هیسا در است.

سیس يانزوا س در و آمده رونیب یاجتماع -یا  دیتجد و یابیقدرت ریم
 يرگیشــکل به منجر جیتدر به تحوالت نیا برداشــتند. گام شیخو تیهو

ـــ کیتیژئوپل دهیا  انقالب که آنجا از .دیگرد انهیخاورم منطقه در عهیش
ــالم ــول از برگرفته رانیا یاس ــ مذهب هايآرمان و اص  در و بود عیتش

ــ تیجمع تیاکثر با که ايعهجام ــتهیپ وقوع به یعیش ــ بود، وس  انیعیش
ـــورها ریســـا ـــ باالخص کش  و اهداف از متأثر رانیا مجاور انیعیش

ـــورت به ابتدا يگذارتأثیر نیا .دندیگرد آن هايآرمان  یخودآگاه ص
 به را قدرت در شدنمیسه و حقوق احقاق جهت لیتما سپس و یمذهب

ـــت. دنبال ـــکل دوم موج داش ـــ کیتیژئوپل يرگیش  حمله دنبال به عهیش
 به توجه شیعه ئوپلیتیکژ در .است یبعث میرژ سقوط و عراق به کایآمر

  یک ،فیاییاجغر و جمعیتی جهت از هاآن در نشیعیا که ستا هاییرکشو
  بطروا در ننداتومی و نددار رحضو کثریتا یک انعنو به یا هستند قلیتا

 هايدگاهید یبررس با تا است تالش در مقاله نیا .باشند ارتاثیرگذ رتقد
 و هپرداخت عهیش کیژئوپلت يرگیشکل یچگونگ به المللنبی روابط ينظر

   دهد. قرار یابیارز مورد رانیا.ا.ج یخارج استسی گستره در را تیواقع
 کیتیژئوپل ،یمذهب تیهو ،گراییاسالم ران،یا یاسالم انقالب :دواژهیکل

  .یخارج استیس عه،یش
  15/4/1395 تأیید خیتار                                                4/3/1395 تافیدر خیتار
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  مقدمه

 در و تشیع مذهب هايآرمان و اصول پایه بر که ایران اسالمی انقالب پیروزي از پس

 شیعیان باالخص کشورها سایر شیعیان بود، پیوسته وقوع به شیعی جمعیت اکثریت با ايجامعه

 صورت به ابتدا گذاريتأثیر این گردیدند. آن هايآرمان و اهداف از متأثر ایران مجاور

 آنان تمایل سپس و یافت نمود ملی مرزهاي فراسوي در شیعی هاياقلیت مذهبی خودآگاهی

   داشت. دنبال به را قدرت در شدنسهیم و خود حقوق احقاق جهت

 آمریکا حمله دنبال به شیعه ژئوپلیتیک گیريشکل تقویت و شیعیان خودآگاهی دوم موج

 عراق در سازيملت دولت روند گردید. پدیدار کشور این در بعثی رژیم سقوط و عراق به

 پیش ايگونه به را شرایط آمریکا، جانب از عراق هايسنی به تسهیمی دموکراسی تحمیل و

 بیش زیرا گرفتند، دست به دولتی هايسازمان و نهادها در را کلیدي هايپست شیعیان که برد

 به عراق در شیعیان گیريقدرت قبول دهند.می تشکیل شیعیان را عراق جمعیت درصد 60 از

 هالل« ظهور از اردن پادشاه بالفاصله که بود دشوار منطقه مذهب سنی حاکمان براي قدري

 و ايمنطقه گوناگون هايرسانه طرف از ايگسترده تبلیغات و آورد میان به سخن »شیعی

   افتاد. راه به جدید تحول این کیف و کم درباره جهانی

 خارجی سیاست تا داشتند تالش گرانتحلیل و مدارانسیاست از برخی اخیر هايسال در

 این از هدف کنند. تبیین شیعه ژئوپلیتیک نظریه چارچوب در را جمهوري اسالمی ایران

 هاينظریه از گیريبهره با ایران خارجی سیاست در شیعه ژئوپلیتیک پتانسل بررسی پژوهش

 در شیعه ژئوپلیتیک تقویت و پیدایش سیر به اجمالی نگاهی با لذا است. المللبین روابط

 ایران خارجی سیاست چارچوب در شیعی هویت عملی و نظري ارزیابی به خاورمیانه، منطقه

  پردازیم.می

  شیعه ژئوپلیتیک پیدایش -1

 کشور در مذهب این گردید. شکوفا تشیع مذهب نهفته پتانسل اسالمی، انقالب پیروزي با

 موقعیت دلیل به سو یک از که کشوري یافت. دست سیاسی قدرت به ایران همچون بزرگی

 انرژي عظیم ذخائر بودن دارا و غربی جنوب آسیاي در ژئوپلیتیک و جغرافیایی فرد به منحصر

 سوي از ).56 :1382 است(توال، دوخته چشم بدان دنیا خزر، و فارس خلیج منطقه در فسیلی

 و شیعه جمعیت درصدي 90 اکثریت با که بود داده رخ کشوري در اسالمی انقالب دیگر،

 رود.می شمار به شیعی هايسرزمین کانون جهان، شیعیان از درصد 40 تقریباً برگرفتن در با
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 جاي به خود از مرزها از خارج در را زیادي اتتأثیر اسالمی، انقالب وقوع رو، این از

   ).216 :1388 گذاشت(احمدي،

 و شد آغاز 1975 سال از که لبنان در داخلی هايجنگ لهئمس اسالمی، انقالب بر عالوه

 ژئوپلیتیک بار داراي عاملی به شیعه شدن تبدیل در اساسی نقشی یافت، ادامه سال 15 مدت به

 رشد که شد عمیقی هايدگرگونی دچار لبنان شیعیان جامعه ها،ناآرامی این جریان در بود.

 با بود. هادگرگونی این جمله از بیروت سوي به کشور جنوبی مناطق از مهاجرت و جمعیت

 گردید. مطرح لبنان سیاسی عرصه در عمده بازیگران از یکی صورت به شیعه عامل اتفاق، این

 حرکت و روحیه تقویت باعث لبنان، و ایران یعنی تشیع، دنیاي سنتی قطب دو در شیعه خیزش

 عربستان بحرین، افغانستان، عراق، کشورهاي در شیعی جوامع شد. کشورها دیگر در شیعیان

 شایسته جایگاه و حقوق و آمده بیرون رخوت و انزوا از تا یافتند را امکان این ... و پاکستان و

 بیشتر در شیعیان شدن،تشکیالتی از ناشی نسبی سیاسی تکامل از بعد شوند. جویا را خود

 ساختارهاي در بیشتري مشارکت و ترمهم نقش تدریج به شدند موفق منطقه کشورهاي

   کنند. ایفا سیاسی

 هايجریان از یکی به توانست تأسیس از بعد سال چند نمونه، عنوان به لبنان اهللاحزب

 مجلس کرسی و وزارتخانه چند تصدي و شده تبدیل کشور این سیاسی ساختار در گذارتأثیر

 را اصلی نقش بتوانند آن تا شد باعث هم عراق در شیعیان سیاسی تکامل کند. خود آن از را

 عهده بر را وزارتخانه چندین اداره و وزیرينخست مقام و نمایند ایفا صدام از بعد عراق در

 منجر سنا و ملی ایالتی، مجالس در شیعیان تررنگ پر حضور به مسئله این پاکستان در گیرند.

 از بهتر مراتب به طالبان از بعد قدرت، و سیاست در شیعیان مشارکت نیز افغانستان در شد.

 میزان با متناسب و بیشتر آفرینی نقش دنبال به شیعیان نیز، بحرین در است. شده گذشته

 انقالب وقوع با شیعیان ژئوپلیتیک، نظر نقطه از که گفت باید مجموع در هستند. خود جمعیت

 و آمده بیرون خویش اجتماعی -سیاسی انزواي از لبنان، در شدن سیاسی و ایران در اسالمی

   یافتند. حضور المللیبین و ملی هايصحنه در عمأل

  )2003( عراق به آمریکا حمله از پس شیعه ژئوپلیتیک -2

 از جدیدي چهره یالمللبین و ايمنطقه مهم اتفاق دو یکم، و بیست قرن نخستین دهه در

 33 جنگ و پیمانانش هم و آمریکا وسیله به عراق اشغال داد؛ نشان را تشیع نوین ژئوپلیتیک

 و بود منطقه در ثباتیبی اصلی منبع که رژیم این فروپاشی با لبنان. اهللاحزب با اسرائیل روزه
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 پیدا فرصت آنان بود، برگزیده را سرکوب سیاست عراق، شیعیان جمعیت اکثریت مقابل در

 از بپردازند. خویش سیاسی و فرهنگی اقتصادي، حقوق استیفاي و مطالبات طرح به نمودند

 بر لبنان اهللاحزب پیروزي با که باشدمی عراق و ایران روابط احیاي تحول، این دیگر نتایج

 در شیعه ژئوپلیتیک و شیعیان یابیاهمیت موجبات م،2006 سال در صهیونیستی رژیم ارتش

 ایده افول از نمادي بعث حزب سقوط ).118 :1385 عامري، نمود(ثقفی فراهم را منطقه

 و عرب کشورهاي در عربی ناسیونالیسم ترشدنرنگ کم با بود. عرب جهان در عربیسمپان

  گرفت. رونق طالبان و القاعده نظیر هاییگروه توسط افراطی سنی و سلفی گرایشات مسلمان،

 رساند.می یاري منطقه در سنی ـشیعی قطبی دو رویارویی تشدید به امر این بالطبع

 متحدین با همراه منطقه شیعیان رهبر عنوان به ایران آن طرف یک در که وجهی دو رویارویی

 الگوي طرف، در و گماردند همت اسرائیل برابر در مقاومت محور تشکیل به مذهب شیعی

 اکثریت با عرب کشورهاي سایر و سعودي عربستان رهبري به سلفی اسالم داريحکومت

 گذار و حزبی تک دوران شدنسپري و عراق در موجود قدرت خأل دارند. قرار سنی جمعیت

 قومی و مذهبی هايگروه میان قدرت عادالنه تقسیم و دموکراسی به دیکتاتوري نظام از

 سو، یک از نمود. فراهم عراق در هاسنی و شیعیان زورآزمایی جهت مناسبی فرصت حاضر،

 به سعودي عربستان و هاغربی میل برخالف بودند رسیده قدرت به تازه که عراق شیعیان

 براي قدرت جدید تقسیم پذیرش دیگر، سوي از و کردند پیدا گرایش شیعی ایران سمت

 این بود. دشوار ،بودند زده تکیه قدرت اریکه بر تنهایی به دراز سالیان که عراق هايسنی

  شدند منجر خاورمیانه منطقه و عراق در ايفرقه بحران به و داده هم دست به دست عوامل

.(Al-Baydani, 2007:40)   

 ناخواسته عراق در بعثی رژیم و صدام مانع برداشتن میان از با آمریکا که ندمعتقد برخی

 سازيملت ـدولت فرآیند است. کرده کمک ایران ج.ا. و عراق شیعیان قدرت آزادسازي به

 مثبتی نتایج آورد، وجود به کشور مختلف اقشار میان نوینی وحدت بایستمی که عراق در

 هویت واقع، در است. شده عراق در سابق ملی هویت جایگزین مذهبی هویت و نیاورده بار به

 سایر کشور، این در مذهبی تساهل عدم و تاریخی تلخ سابقه علت به عراق، شیعیان مذهبی

  .)Luomi, 2008: 10( است داده قرار الشعاعتحت را ملی و زبانی هویت هايالیه

 و و..) فرانسه و انگلیس (آمریکا، غربی هايقدرت حمایت رغمبه و کلی طور به

 تمامیت حفظ بر تأکید و عراق فدرال دولت از سوریه) و ترکیه (ایران، ايمنطقه همسایگان
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 خویش هايپایه است نتوانسته همچنان عراق، فدرالی و تأسیس تازه نظام کشور، این ارضی

 کشور این وزیرينخست معاون الهاشمی، طارق همدستی رسوایی برمالشدن سازد. استوار را

 این مصداق جدیدترین عراق، شیعی رهبران نابودي جهت سنی تروریستی هايگروه با

 موجود هايگروه همه توافق مورد که ثبات با و استوار نظامی که زمانی تا رو، این از ادعاست.

 سنی ـشیعی آمیز خصومت هايرقابت و تروریستی هايگذاري بمب نیاید، کار سر بر باشد،

    داشت. خواهد تداوم منطقه و عراق در

  شیعه ژئوپلیتیک نظري تببین -3

یل از برخی قه تحوالت که گرانتحل ئل بر تمرکز با را ايمنط یت و هویتی مســــا  اهم

 بر که آنهایی گیرند.می قرار انگارانســـازه زمره در کنندمی ارزیابی غیردولتی واحدهاي

سالمی انقالب معنوي نقش و شیعه گريانقالبی ایدئولوژي اهمیت شته عنایت ایران ا  اند،دا

ــر ــتفاده مورد را کارينومحافظه عناص ــته آن نهایتاً و اندداده قرار اس  که گرانیتحلیل از دس

ـــعیت ـــر مهم هايدولت میان قوا موازنه وض  و اتحاد هاينظام و ملی منافع منطقه، در حاض

 گراییواقع نو رهیــافــت بــه متعلق انــد،داده قرار نظر مــد را المللیبین و ايمنظقــه ائتالف

 (ســازه المللبین روابط مهم نظریه ســه این از گرفته نشــأت هايتبیین به اینجا در باشــند.می

   پردازیم.می شیعه ژئوپلیتیک مورد در گرایی)واقع نو و کاريمحافظه نو انگاري،

  شیعه ژئوپلیتیک و انگاري سازه -3-1

 شیعی هویت همچون فراملی هايهویت مخصوصاً هویت، مقوله بر انگاريسازه تمرکز

 نظام فرهنگی و هنجاري هايجنبه و ســـاختار -کارگزار تعامل اســـت. منطقه در موجود

 شـــمار به اخیر ژئوپلیتیکی تحوالت تبیین و توصـــیف جهت نظریه این مزایاي از المللی،بین

 در ملی هايهویت با فروملی و فراملی هايهویت خاورمیانه، منطقه در اکنون هم روند.می

ند. چالش ـــت یت این هس جب هاهو ـــالم جنبش نظیر فراملی هايجنبش مو  و گراییاس

ـ رفتارهاي نتیجه در و شوندمی منطقه در شیعیان ستیزيظلم  سازند.می محدود را محور دولت

 باالیی به پایین از و تدریجی فرآیندهاي به شیعیان خیزش از انگارانهسازه تحلیل رو، این از

ـــاره ـــبوق که دارد اش ـــابقه به مس ـــدمی س  طریق از را ايمنطقه نظام در تغییر توانایی و باش

   (Hinnebusch, 2002: 2).داراست جدید هايهویت کارگزاري

ــازه رویکرد طریق از ايفرقه هايتفاوت درك براي مفید هايروش از یکی  انگاري، س

ـــت واقعیت این به توجه ـــتند. متعارض گروهی هايهویت از ايگونه آنها که اس  چنین هس

ضیحی  انگارانسازه ورزد.می تأکید معین، اجتماع یک عنوان به شیعه فراملی ویژگی بر تو



  ارزیابی نظریه ژئوپلتیک شیعه در...   26

شینه بر شیع مذهب قبال در گرایانهسرکوب تاریخی پی  اما کنندمی اذعان هاسنی سوي از ت

 عبارت به اســت. گرفته خود به ســیاســی حالت اخیر هايســال در که ســازندمی خاطرنشــان

ساسی محور دیگر،  حفظ یا و کسب سر بر اول درجه در ها،سنی و شیعیان میان هايتنش ا

سی قدرت ساس حال، این با باشد.می سیا سالم صدر تاریخ از تنها نه شیعیان مظلومیت اح  ا

 سهم منطقه، در ملت دولتــ واحدهاي گیريشکل از پس نوین تجارب بلکه گیرد،می نشأت

ـــزایی به ـــر، ولی نظر طبق کند.می ایفا آنان یابیهویت در س ـــه نص  احیاي به عمده عامل س

ــایر تقویت عراق، در شــیعیان گیريقدرت رســاندند. یاري منطقه در گريشــیعه ــیعیان س  ش

شورهاي در منطقه ساکن ستان لبنان، ک  نهایتاً  و عربی، متحده امارات و کویت سعودي، عرب

 خاورمیانه منطقه در شــیعیان قدرت تقویت به یکدیگر تکمیل با عامل ســه این ایران. خیزش

ـــده تمام اشمتحدین و ایران نفع به امر این ايمنطقه معادالت در اند.انجامیده  موجبات و ش

ضع تقویت سائل در شیعیان مو سی م ست. ساخته فراهم را المللیبین و ايمنطقه سیا  این با ا

صر حال، شان خاطر ن سم پان ایده معناي به چیزي که سازدمی ن  شیعیان و ندارد وجود شیعی

ــابه رهگذر از تنها ــی و مذهبی هايدیدگاه تش ــیاس ــده نزدیک یکدیگر به س  همچنین اند.ش

ـــر، ـــیعیان نص  چارچوب در خواند.می دموکراتیک ذهنی و عینی نیروهاي را خاورمیانه ش

 پیروان شـیعی مذهبی رهبران از بسـیاري صـدام، از پس عراق در قدرت کسـب براي رقابت

 وجود امر، این اصـــلی دلیل البته خوانند.می فرا دموکراســـی قواعد به دادن تن به را خویش

شور این در شیعی جمعیت اکثریت ست. ک سی حاکمیت ترتیببدین ا  به عراق در دموکرا

 به منطقه در قوا عادالنه توزیع با و بوده بحرین و عراق در شیعیان سیاسی قدرت تثبیت معنی

   .(Nasr, 2006:85)شد خواهد منجر صدایی چند و گراییکثرت

ست زیادي هايدهه دیگر مناطق و بحرین لبنان، عراق، شیعیان سب براي که ا  حقوق ک

ـــیعیان اینکه وجود با کنند.می فعالیت خویش ـــورهاي جمعیت اکثریت ش  را مذکور کش

شکیل صه از خارج و سرکوب تحت معموأل دهند،می ت سی قدرت عر شتند. قرار سیا  در دا

 از برخی نیست. ایران اسالمی جمهوري از پیروي و تبعیت معناي به لزوماً شیعه هویت عمل،

 به پیوســتن براي چندانی تمایل فارس، خلیج حاشــیه شــیعیان که اندنموده بیان گرانتحلیل

ـــویی یا و ایران ـــت با کامل همس ـــیاس ـــاره با آنها واقع، در ندارند. ایران هايس  تاریخ به اش

ـــیعه ـــأت و گريش ـــب دنبال به تنها حجاز، از آن گرفتن نش  تنوع حفظ و خود حقوق کس

 به عربســتان، شــیعیان مثال، عنوان به هســتند. خویش متبوع کشــورهاي در مذهبی و فرهنگی



 27                                    95پاییز /36سال دهم/شماره                 

 خواهان خود میهنانهم سایر با شدن نواهم و همکاري با و نیستند کشور این از تجزیه دنبال

  .(ICG, 2005: 5)هستند سیاسی و مدنی اصالحات پیشبرد و بیشتر آزادي

  شیعه ژئوپلیتیک و کاريمحافظه نو -3-2

ـــیعی هویت یک که اســــت معتقد کاريمحافظهنو  به ایران که دارد وجود فراملی ش

 کند.می تالش خویش ايمنطقه اهداف به رسیدن براي آن تقویت طریق از آگاهانه صورت

 جلوگیري هايحلراه تنها خاورمیانه منطقه سنتی هايرژیم تغییر و دموکراسی آنها، منظر از

سالمی  که روندمی شمار به ثباتیبی و منازعات از  ینترمهم اشمتحدین و ایرانجمهوري ا

ــوند.می تلقی موجود موانع ــتراکات کاران،نومحافظه نظرات نقطه ش  ایدئولوژي با زیادي اش

 بوش، جرج رو، این از داشــــت. خواهجمهوري حزب حاکمیت دوران در آمریکا رهبران

ـــله ـــیعی هالل« ظهور از دوم عبداهللا اردن، امیر نگرانی ابراز از پس بالفاص  به منطقه در »ش

 نو نمود. تشدید را خویش ضدایرانی و ضدشیعی هايسیاست میالدي، 2006 دسامبر تاریخ

شتند هراس این از کارانمحافظه  اهللاحزب و سوریه عراق، ایران، از شیعی محور یک که دا

ـــنتی قواي موازنـه لبنـان، ـــنی حـاکمـان نفع بـه کـه را منطقـه در س ــــد،می عرب س  بـاش

   .)Sadjadpour, 2007: 17-23(تغییردهد

ـــتی گروه با همراه ایران کاران،محافظه فکري منظومه در قاعده، تروریس  تهدید دو ال

ــند.می خاورمیانه منطقه در اشمتحدین و آمریکا حیاتی منافع علیه عمده ــتمی لذا باش  بایس

 هايگروه نظامی و مالی تجهیز از کشــور این رهبران تا شــود بیشــتر ایران نظام علیه فشــارها

ـــیعی هاي از خارج در ش ـــرف خود مرز ند. منص ظه نو گرد حاف کال، کارانم  حتی رادی

 دستگاه و دانستندمی کشور این رژیم تغییر و ایران در نظامی مداخله را حل راه ترینمنطقی

ــت ــیاس ــیر در را آمریکا خارجی س  به اما کردند.می هدایت ایران با عیار تمام رویارویی مس

 این و سـو یک از اشمتحدین و خود سـرزمین از دفاع براي ایران مالحظه قابل قدرت علت

صدي حمایت موجبات ایران به حمله که باور شغال برابر در حاکم رژیم از صددر  را گرانا

ـــت، خواهد همراه به ـــوي از داش  حاکمیت دوران در نظامی منازعه هرگونه از مانع دیگر س

  .(NIC, 2007: 42)گردید ج.ا.ایران با آمریکا کاراننومحافظه

 مذهب شیعی کشورهاي سایر و عراق در ایران معنوي نفوذ از که سفید کاخ سردمداران

 نظام با متمایز که عراق در شیعی نظامی ایجاد با تا نمودند تالش بودند، شده سردرگم منطقه

 این در بکاهند. شــیعیان ســایر نگاه در ایران حکومتی الگوي جذابیت از باشــد، ایران شــیعی
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 مقامات بود معتقد وي که چرا بود، عراق در ســیســتانی الهآیت تفکرات به آنها امید راســتا،

سی قدرت از خارج باید مذهبی شت. فقیه والیت نظام به اعتقادي و نمایند فعالیت سیا  با ندا

 ایران شیعیان میان تفرقه ایجاد جهت مذکور هايتالش که داد نشان زمان گذشت حال، این

ست. نیاورده بار به مثبتی نتایج عراق و  و نهادها نموده، عنوان خلجی مهدي که گونه همان ا

 قرار کشـــور این رژیم کنترل و حمایت تحت غالباً ایران، از خارج شـــیعی روحانی مقامات

 فرامرزي شــبکه اســالمی، انقالب نشــســتن ثمر به دوران همان از ایران رژیم واقع، در دارند.

ـــیعی روحانیان و علما ـــورت به را ش ـــتماتیک ص ـــیس  با مدت این در و گرفته اختیار در س

 برده بهره منطقه در آمریکا منافع علیه اهرمی عنوان به آن از مالی، و ســـیاســـی ســـازماندهی

 مجتهد که کنندمی زندگی دورانی در عراق شیعیان سیستانی، اهللاآیت از پس بنابراین، است.

ـــد، آنها همه قبول مورد که واحدي ـــتعد را آنها واقعیت، این ندارد. وجود باش  پذیرش مس

ـــاً ایرانی مجتهدین نفوذ و مذهبی اقتدار ـــوص ـــازدمی ايخامنه اهللاآیت مخص  ,Khalaji(س

صالحه بر کارينومحافظه هايتحلیل کلی، طور به ).13 :2006  ماهیت و ایران بودن ناپذیرم

ـــاره آن انقالبی  همچنان اش،متحدین و آمریکا براي ایران تهدید نماییبزرگ با و کرده اش

ـــغال گزینه بر ـــرار رژیم تغییر و نظامی اش  زیادي انتقادات که گفت باید اما ورزند.می اص

سبت سائل به گرایانهآرمان نگرش نوع این به ن صاً منطقه، م صو  گرایانواقع نو جانب از مخ

ست. شده مطرح سط قبل، از شده سازماندهی برنامه گونه هر وجود همچنین منتقدین ا  تو

 عبارت به شــوند.می منکر را کشــورها ســایر شــیعیان از گیريبهره با رابطه در ایرانی مقامات

سالمی انقالب تر،روشن سالمی انقالبی اول، درجه در ایران ا  وحدت آن هدف و باشدمی ا

 مناقشـــه در ایران پایدار موضـــع اســـت. آنان علیه جور و ظلم هرگونه طرد و مســـلمین تمام

 دهنده نشـان صـهیونیسـتی، غاصـب رژیم برابر در فلسـطینی هايسـنی از حمایت و فلسـطین

    باشد.می امر همین

   شیعه ژئوپلیتیک و گراییواقع نو -3-3

تامبر، 11 حوادث از پس ـــپ ـــور س نه منطقه در آمریکا حض  گردید. ترپررنگ خاورمیا

 سردمداران انتظار برخالف آمریکا، سوي از ایران غربی و شرقی همسایگان اشغال ماحصل

 و اسرائیل آمریکا، رو، این از بود. ایران ايمنطقه نفوذ افزایش و دشمنان حذف سفید، کاخ

لت ماتی عرب هايدو قدا جام ایران قدرت کنترل براي ا ند. ان لت واقع، در داد  با بوش دو

ـــی،ایران پروژه به زدندامن و ایران تهدید نماییبزرگ ـــعی هراس  میان اتحاد ایجاد در س



 29                                    95پاییز /36سال دهم/شماره                 

 عراق، کنترل ایران، محدودسازي نمود. خویش منافعتأمین  منظور به اسرائیل و سنی اعراب

 این ینترمهم از منطقه نفت صـــدور جریان امنیتتأمین  و ثبات حفظ اســـرائیل، از حفاظت

   .(Pollack, 2003: 2-16)روندمی شمار به هاهدف

شورهاي در مذهبی شکاف تبعات از یکی اي،منطقه سطح در  فارس، خلیج جوارهم ک

ــور ــیخ امنیتتأمین  بهانه به فارس خلیج در آمریکا نظامی حض  باشــد.می آن هاينشــین ش

 عربستان و عراق ایران، ساحلی، اصلی کشور سه به اول درجه در فارس، خلیج منطقه امنیت

 متحده ایاالت عراق، و ایران هايحکومت شـــیعی ماهیت علت به دارد. بســـتگی ســـعودي

 آمریکا میل باب قدرتمند، عراق یک ظهور بپردازد. سنی عربستان تقویت به دهدمی ترجیح

ـــت.  هم به و جنگ به منجر فارس، خلیج در ژئوپلیتیک خفگی علت به قوي عراق زیرا نیس

 که اســت قدرتمند ایران معناي به عراق ضــعف دیگر، ســوي از شــد. خواهد قوا موازنه زدن

ـــتاي در هم باز ـــد.نمی آمریکا منافع راس  حکومت به اتکاء جز ايچاره آمریکا بنابراین باش

   ندارد. فارس خلیج کوچک کشورهاي امنیت لفظی تضمین و سعودآل

ـــه آمریکا کلی، طور به ـــلی و بلندمدت هدف س  اول کند.می دنبال فارس خلیج در اص

 همین به شـــود. تضـــمین خارج به منطقه گاز و نفت هايلوله انتقال امنیت بایســـتمی اینکه

ــتان نظامی تقویت دلیل، ــعودي عربس ــور و س ــایر در فعال حض ــورهاي س  جهت مجاور کش

 مبارزه دوم، هدف است. گرفته قرار کار دستور در ایران توسط هرمز تنگه بستن از ممانعت

 یک با واشــنگتن راســتا، این در دارد. عراق آینده با زیادي ارتباط که باشــدمی تروریســم با

 در آمریکایی ضــد احســاســات به عراق اشــغال تداوم ســو، یک از بود. مواجه عمده تناقض

ــور این داخل ــریع خروج مقابل، نقطه در و زدمی دامن منطقه کل و کش  این نیز، عراق از س

ــور ــت به را ثباتبی کش ــت بهش ــاخت.می مبدل هاتروریس  به متعهد را خود آمریکا نهایتاً س

 اســت معنی بدین امر این داند.می آن ايمنطقه موقعیت از حمایت و اســرائیل بقاي تضــمین

ـــرائیل علیه جدي تهدید گونه هر که ـــایر و ایران جانب از اس ـــورهاي س  مقابله منطقه، کش

  .(Pollack, 2003: 2-16) داشت دربرخواهد را آمریکا

یه ســــه هر مجموع در ــــازه نظر گاري،س ظه و گراییواقع نو ان حاف  رغمبه کارينوم

ــیعه ژئوپلیتیک نظري تبیین در ارجحیت از برخورداري ــبت ش ــایر به نس  روابط هاينظریه س

 شــامل هاکاســتی این برند.می رنج ايعمده هاينارســایی از خارجی، ســیاســت و المللبین

 روابط مســلط هاينظریه مدارانهقوم نگاه و غربی خاســتگاه نظیر عوامل از ايگســترده طیف
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ست گیريشکل در تفاوت الملل،بین شورهاي خارجی سیا سعه حال در ک شورهاي با تو  ک

 نیز عملی سطح در شوند.می ایران خارجی سیاست فرد به منحصر هايویژگی و یافته توسعه

ــول ــت راهبردهاي و اص ــیاس ــتلزامات با کاملی انطباق ایران خارجی س ــیعه ژئوپلیتیک اس  ش

 به شــیعی غیررســمی هايموجودیت از بســیاري با ایران همکاري و نزدیکی واقع، در ندارد.

ـــورت ـــی قانون در که همانطور زیرا بوده؛ تاکتیکی و مقطعی ص ـــاس  انقالب از برآمده اس

سالمی صریح نیز ایران ا ست، شده ت ستراتژي ا شورهاي همه اتحاد همواره ایران کالن ا  ک

  باشد.می جهانی قدرت مراکز برابر در اسالمی

   شیعه ژئوپلیتیک عملی ارزیابی -4

 مدیترانه فارس، (خلیج آن هايمجموعه زیر و خاورمیانه منطقه در جهان شیعیان اکثریت

 قابلیت از مناطق، این همه کنند.می زندگی خزر دریاي غربی حواشی و سرخ) دریاي و شرقی

 آمریکا اول درجه در جهانی، مسلط نظام هايقدرت مجموعه برخوردارند. باالیی ژئوپلیتیکی

 (روسیه، آسیایی هايقدرت و آلمان) و فرانسه (انگلیس، اروپایی هايقدرت دوم درجه در و

 تشکیل را خاورمیانه در گرمداخله نظام خود، قدرت و نفوذ میزان تناسب به ژاپن) و چین

 هاينظام کنندهتعیین عامل تنها لزوماً جغرافیایی قرابت اشپیگل، و کانتوري دید از دهند.می

 خاص منطقه یک به کشورهائی یا و کشور تعلق بر آنچه بلکه آید،نمی حساب به ايمنطقه

 کشور یک همبستگی و انسجام میزان و سرشت شامل الگوئی متغیر چهار گذارد،می صحه

 سوي از گرمداخله نظام با آن ارتباط نحوه و یکسو از ايمنطقه نظام خرده اعضاء سایر با

 با .است معینی منطقه با آن مناسبات ساختار و قدرت ارتباطات، سرشت همچنین و دیگر

 و امنیتی اقتصادي، سیاسی، هايشاخص سیالن بالعکس و جغرافیایی عوامل ثبات به توجه

 نظم متحول الگوهاي چارچوب در ايمنطقه هاينظام خرده کارکرد و ماهیت فرهنگی،

   .)Kantory & Spiegel, 1975: 34-75(کرد خواهند تغییر جهانی

 تنهایی به کدام هر که اقتصادي و فرهنگی راهبردي، سیاسی، مهم عوامل و عناصر

 مجتمع بزرگ خاورمیانه در همگی دهند،می شکل را جهان از ايمنطقه هر ژئوپلیتیک

 به منطقه این در کالن عوامل اجتماع و پیچیدگی همین دارند. تالقی هم با و گردیده

 ینترمهم از برخی به ادامه در است. بخشیده محوري نقش المللبین سیاست در خاورمیانه

 ساکن شیعیان بالطبع و خاورمیانه ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی اهمیت موجبات که عواملی

  کنیم.می اشاره ساخته، فراهم را آن
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   شیعه ژئوپلیتیک قوت نقاط -4-1

   گاز و نفت طبیعی منابع -4-1-1

 آن اعضاي عمده و کندمی صادر را جهان نفت درصد 40 از بیش حاضر حال در اوپک 

 جهان نفت شده شناخته منابع درصد 80 دهند.می تشکیل ايخاورمیانه و اسالمی کشورهاي را

 کشورهاي این اکثر در اند.مسلمان آن اکثریت که بوده اوپک عضو کشورهاي اختیار در

 درصد 1/9 با نفت براي تقاضا کنند.می زندگی شیعیان از توجهی قابل جمعیت نیز اسالمی

 سال در روز در بشکه میلیون 122 به 2001 سال در روز در بشکه میلیون 77 از سال در رشد

 خصوصاً  توسعه، حال در آسیاي و آمریکا در تقاضا رشد این درصد 60 رسید. خواهد 2025

 انرژي، جهانی بازار در تقاضا و عرضه وضعیت چنین با پیوندد.می وقوع به هند و چین در

 روزافزون نیازمندي افزایش رفت. خواهد افزایش به رو خاورمیانه سیاسی و اقتصادي اهمیت

 فارس خلیج در آمریکا ویره به خارجی هايقدرت نظامی حضور موجب خاورمیانه انرژي به

 آمریکا ملی امنیت (استراتژي رودمی شمار به منطقه در ثباتیبی اصلی عامل که است شده

   ).94-105 :1381 ،21 قرن در

 اختیار در را جهان نفت ذخایر بشکه میلیارد 991 از بشکه میلیارد 650 حدود فارس خلیج

 فارس خلیج است. جهان در نفت شده شناخته ذخایر کل از درصد 65 حدود رقم این دارد.

 طبیعی گاز ذخایر مجموع درصد 30 یا طبیعی گاز ذخایر مترمکعب تریلیون 31 همچنین

 فارس خلیج بستر بلکه شود،نمی خشکی به مربوط تنها ذخایر این دارد. را جهان شده شناخته

 برداري بهره دست در نفت چاه حلقه 700 از بیش فارس خلیج بستر در گیرد.می بر در نیز را

 دلیل همین به نامند.می جهانی نفت انبار را فارس خلیج مذکور، ذخایر حجم به توجه با است.

 صدور قطع دارد. صنعتی کشورهاي ویزه به جهان اقتصاد در ايکنندهتعیین نقش فارس خلیج

 خلیج گاز و نفت ذخایر عمر کرد. خواهد روروبه سختی بحران با را جهان فارس خلیج نفت

  ).12 :1380 ولدانی، داشت(جعفري خواهد ادامه نیز میالدي سوم هزاره تا فارس

   ترانزیتی و ارتباطی هايراه -4-1-2

 استراتژي از بخشی مقصد، بازارهاي به انتقال و نقل و حمل امنیت منابع، امنیت کنار در

 در اقیانوسها روي بر نفتکش تانکر 4000 حاضر حال در آید.می حساب به آمریکا و غرب

 مصر)، (در سوئز باریک تنگه چهار از هانفتکش که است کرده الزام جغرافیا اند.حرکت

 عبور مالزي) و اندونزي (بین ماالکا و فارس) خلیج (در هرمز سرخ)، دریاي (در المندبباب
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 مجاورت در آنها از برخی که دارند قرار اسالمی کشورهاي کنترل در هاتنگه این همه کنند.

 و المندبباب هرمز، هايتنگه ).62 :1374 ولدانی، اند(جعفري گرفته قرار شیعی اجتماعات

 ارتباط المللیبین هايآبراه این شوند.می محسوب جهان هايگذرگاه ینترمهم سوئز کانال

 بزرگ، هايقدرت سوي از هاآبراه این از یکی بر تسلط و دارند یکدیگر با نزدیک پیوند و

 و هرمز سوئز، استراتژیک، و کلیدي نقطه سه است. بوده دیگري بر تسلط مستلزم همواره

 دیرباز از نیز دلیل همین به و بوده اهمیت حایز بحري هاياستراتژي در همیشه المندبباب

 جایگاه ژئوپلیتیکی هاينظریه در هرمز تنگه اند.گرفته قرار بزرگ هايقدرت توجه مورد

   ).71 :1374 ولدانی، دارد(جعفري ايویژه

 داشته تسلط ماالکا و هرمز المندب،باب تنگه 3 بر دولتی هر که بود معتقد آلبوکرك،

 مذکور، تنگه 3 میان در است. معتبر نیز همچنان نظریه، این بود. خواهد مسلط جهان بر باشد،

 خواهد دیگر تنگه دو بر تسلط مفهوم به تنگه این بر تسلط و گرفته قرار مرکز در هرمز تنگه

 ژئواکونومیکی، هاينظریه ارائه و جهانی صحنه در اقتصاد یافتناولویت به توجه با امروزه بود.

 جهان اقتصادي شاهرگ نظر، این از را هرمز تنگه است. شده افزوده هرمز تنگه اهمیت بر

  ).213 :1376 ولدانی،(جعفري کندمی تزریق نفت جهانی اقتصاد قلب به که نامندمی

 تمام اقتصاد دارد. اقتصادي نظر از حیاتی اهمیت نیز آن کناره کشورهاي براي هرمز تنگه

 کشورهاي اقتصاد به تنها نه تنگه شدن مسدود است. وابسته نفت به منطقه این کشورهاي

 روزانه بود. خواهد نیز منطقه کشورهاي اقتصاد زیان به بلکه کند،می وارد لطمه صنعتی

 حمل جهان نقاط اقصی به را فارس خلیج نفت و کنندمی عبور تنگه از بزرگ نفتکش چندین

 کشورهاي تمام تقریباً شود.می خارج هرمز تنگه از نفتکش زیادي تعداد همزمان نمایند.می

 دارند. وابستگی هرمز تنگه به خود نفت صدور و کاال واردات و صادرات نظر از فارس خلیج

 خطوط احداث شود.می صادر لوله خط طریق از فارس خلیج نفت از درصد 20 حدود تنها

 8 از است. امنیتی و سیاسی مالحظات تابع بلکه دارد، دربر را سنگینی هايهزینه تنها نه لوله

 انتقال لوله خطوط داراي سعودي عربستان و عراق کشور 2 تنها فارس، خلیج حوزه کشور

 مناسبی راه امر این اما کنند.می صادر خطوط این طریق از را خود نفت از بخشی و هستند نفت

 لوله خطوط این است. آورده وجود به عراق براي را مشکالتی و نبوده نفت صادرات براي

 همچون جهان مناطق سایر شیعیان ).14 :1380 ولدانی،(جعفري است شده بسته کرات به نفت

 ترینقدیمی از یکی باکو شهر دارند. سکونت خیزنفت مناطق در آذربایجان جمهوري شیعیان
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 صادرات از کشور این درآمد از ايعمده بخش نیز اکنون هم و است جهان نفتی شهرهاي

   شود.میتأمین  گاز و نفت

  مناسب راهبردي موقعیت -4-1-3

 جهان شیعیان اکثر است. برخوردار مناسبی راهبردي موقعیت از شیعیان سیاسی جغرافیاي

 به را آفریقا و آسیا اروپا، قاره 3 المللی،بین خلیج این هستند. ساکن فارس خلیج نزدیکی در

 توجه مورد هندوستان به دسترسی راه ترینکوتاه عنوان به گذشته در و سازدمی متصل هم

 کشورهاي با رابطه در فارس خلیج جغرافیایی موقعیت امروزه ولی بود. طلبسلطه هايقدرت

 و مرکزي آسیاي کشورهاي براي حاضر حال در دارد. انکاري غیرقابل ارزش آن، کناره

 به افغانستان نیز و یادشده کشورهاي دسترسی براي مسیر ترینمناسب فارس خلیج قفقاز،

   است. جهان سرتاسر و هند اقیانوس عمان، دریاي

 مرتبط هند اقیانوس با را خود کناره کشور 8 فارس خلیج اینکه به توجه با دیگر، طرف از

 باشدمی توجه مورد نظامی راهبردهاي در همواره عملیاتی، منطقه یک صورت به کند،می

 خیزنفت منطقه دو باشد،می شیعی کشور ترینمحوري که ایران ).87 :1377 ولدانی،(جعفري

 انرژي، مزیت بر عالوه دهد.می ارتباط هم به را خزر و فارس خلیج هايحوزه یعنی جهان

 ایران فالت فرد به منحصر جغرافیاي است، برخوردار ترانزیتی باالي پتانسیل از ایران کشور

 این به توجه با نماید. متصل هم به را جهان از مختلفی مناطق تواندمی که است ايگونه به

 افغانستان همچنین و قفقاز و میانه آسیاي تأسیس تازه کشورهاي از بسیاري که واقعیت

 با آنها ارتباطی مسیر بهترین ایران اسالمی جمهوري هستند، خشکی در محصور کشورهاي

 اتحادیه دسترسی مسیر ترینمناسب نیز آذربایجان جمهوري رود.می شمار به آزاد دریاهاي

 حساس منطقه در کشور این شود.می محسوب میانه آسیاي نخورده دست مناطق به اروپا

 ايویژه ژئوپلیتیکی و سیاسی اهمیت دلیل همین به و شده واقع ایران و روسیه مابین قفقاز

 ترکیه) و سوریه علویان و لبنان (شیعیان مدیترانه شرقی سواحل شیعیان دارد. غرب جهان براي

 فارس خلیج منطقه اندازه به نواحی این که چند هر دارند. توجهی قابل ژئوپلیتیکی قابلیت نیز

 و دارد ايالعاده فوق ارتباطی اهمیت لکن نیست، غنی انرژي لحاظ به خزر دریاي حاشیه و

  نمایند.می عمل غرب و شرق میان پلی عنوان به

   جمعیت -4-1-4

 عظیم جمعیت این اگر هستند؛ شیعه آن میلیون 70 به نزدیک ایران میلیونی 75 جمعیت از
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 1 (حدود لبنان میلیون) 12 از (بیش عراق میلیون) 7 (حدود آذربایجان جمهوري شیعیان با را

 نفر میلیون 110 بر بالغ ببندیم، جمع میلیون) 20 (حدود سوریه و ترکیه علویان و میلیون)

 هند قاره شبه و فارس خلیج حاشیه کشورهاي شیعیان احتساب بدون آمار این البته شود،می

 وجود پرچم یک چتر زیر مزبور شیعیان متحدسازي امکان نه که پیداست ناگفته باشد.می

 بر تأکید شیعیان، جمعیتی حجم به توجه از مراد کند،می دنبال را هدفی چنین ایران نه و دارد

 گردد بارزتر شیعه ژئوپلیتیک جهانی پتانسیل تا است جهانی ژئوپلیتیک هايمؤلفه منظر از آن

  ).112-117 :1382 (موالیی،

  نرم قدرت از منديهرهب -4-1-5

 جهت باالیی نرم قدرت از ایران اسالمی انقالب در داشتن ریشه علت به شیعه ژئوپلیتیک

 برخوردار اخص طور به شیعی و اعم طور به مسلمان مختلف اقشار و طبقات میان در نفوذ

 مسلمانان بیداري روند پیشبرد در گذارتأثیر و مهم عوامل از یکی ایران اسالمی انقالب است.

 وقایع در گذاريتأثیر این است. بوده مسلمانان جوامع در اسالمی مؤثر هايفعالیت افزایش و

 بیداري جهت در تکامل به رو خیزش گیريشکل از حاکی که جهان و منطقه در اخیر سیاسی

 و دارد نمود است، جهان ملل از بسیاري نزد خواهانهآزادي هايحرکت رشد و اسالمی

 و جویانهسیطره هاينظام نفی و خواهانهعدالت هايسیاست به بازگشت تمایل از حاکی

 هايحرکت از بستري در که جدیدي تحول دهدمی نشان اصیل جریان این است. طلبسلطه

 و استثمار که است اسالمی انقالب خواهیعدالت از ملهم گرفته،شکل اجتماعی و سیاسی

   است. کرده نفی آن اشکال همه در را استعمار

 جدیدي هايظرفیت آفریقا، شمال و خاورمیانه در مردمی هايانقالب وقوع اساس، این بر

 حدود تا توانسته و کرده ایجاد ايمنطقه روندهاي بر ایران اسالمی انقالب گذاريتأثیر براي

 مشترك اهداف و تاریخی هايزمینه بگذارد. تأثیر اخیر هايانقالب گیريجهت بر زیادي

 محور،دین هايگفتمان بر مبتنی که خاورمیانه در اخیر هايانقالب با ایران اسالمی انقالب

 موجب آن واسطه به تواندمی ایران که است محورهایی باشد،می ستیزانهسلطه و محورعدالت

 آفریقا شمال و خاورمیانه در اسالمی بیداري شود. خاورمیانه در اخیر هايانقالب به الگودهی

 بخشیالهام و گذاريتأثیر براي جدیدي هايظرفیت توانسته مردمی هايانقالب قالب در

 این شباهت ینترمهم بیاورد. وجود به هاانقالب این گیريجهت در ایران اسالمی انقالب

 همین و است دین محوریت با هاانقالب این بودن مردمی در ایران اسالمی انقالب با هاانقالب
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- سلطه و محورعدالت هاي(گفتمان اسالمی انقالب هايظرفیت کنار در تواندمی موضوع

- حکومت گیريشکل راستاي در هاانقالب این براي منطقی و واقعی الگوي یک ستیزانه)،

 شود. محسوب اسالمی ـمردمی هاي

 است، بررسی قابل مکانی و زمانی بازه همان در صرفاً رویدادها این از بسیاري بازخوانی

 فرامکانی و فرازمانی عمیق تحول خود خاص پارامترهاي و پارادایم با اسالمی انقالب اما

 استوانه از هاییپایه بر مستقل حکومت ساخت در متمایز رخدادي ایران اسالمی انقالب است؛

 هادولت سطح در بخشیرهایی و بیداري گفتمان این است. ساالريمردم و مدارياسالم

 این در و کندمی جستجو هاملت هايالیه میان در را خود مخاطبان عمده و نمانده متوقف

 مصر و تونس نظیر کشورهایی انقالبیون تأکید یابد. دست عمیقی نفوذ ضریب به توانسته راه

 سطح در آنها ستیزانهدین هايسیاست که دهدمی نشان حجاب چون اسالمی مظاهر احیاي بر

 دهدمی نشان عربی کشورهاي در مردمی تظاهرات غالب شعارهاي است. مانده باقی هارسانه

 گرفتن نادیده با است. بوده آنها خیزش عمده دالیل از یکی مداريدین و گراییاسالم که

 که کند تلقین را مسئله این خود متراکم تبلیغات با دارد تالش غرب دنیاي مسئله این

 دیگر و توییتر و فیسبوك یوتیوب، فلیکر، با عربی کشورهاي در مردمی هايخیزش

 آنان غفلت از نشان که يامسئله افت؛ی خواهد پایان و شدهشروع مجازي اجتماعی هايرسانه

 اسالمی، انقالب آفرینینقش و ظهور است. اسالمی انقالب بخشیبیداري گفتمان از

 در جاري واردنباله و پیوسته هم به هايخیزش مجموعه میان در مشترك مشخصه بارزترین

 هاخیزش این از هریک در توانمی را اسالمی انقالب ردپاي قاست.آفری شمال و خاورمیانه

 اجتماعی، عدالت بر مبتنی اسالمی انقالب هاياندیشه و هاآموزه واقع، به گرفت.پی

 دست اسالمی و جمهوریت از تلفیقی به توانسته که آزادي و استقالل دینی، ساالريمردم

 که گفت توانمی دیدگاه این از است. مردمی هايخیزش و هاجنبش از بسیاري الگوي یابد

 شمار به هاملت دیگر که اسالم جهان تنها نه رهایی و بیداري در عطفی نقطه اسالمی انقالب

   رود.می

    شیعه ژئوپلیتیک برابر در موجود موانع -4-2

  یالمللبین و ايمنطقه کارمحافظه نیروهاي ائتالف -4-2-1

 حال در قدرتش که است ايمنطقه بازیگري ایران جهانی، هژمون عنوان به آمریکا براي

ـــد.می افزایش  آمریکا چالش ینترمهم ایران انقالبی ماهیت علت به قدرت افزایش این باش
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ـــع که آنجا از گردد.می تلقی خاورمیانه منطقه در ـــیاري قبال در ایران موض ـــائل از بس  مس

ـــطین منازعه جمله از المللیبین و ايمنطقه  از و دارد، قرار متحدینش و آمریکا برابر در فلس

 دانند؛می صهیونیستی رژیم امنیت تضمین به متعهد را خود سفید، کاخ رهبران دیگر، طرفی

 هايتوده حقوق احقاق که است این در آمریکائی و صهیونیستی هايرسانه منافع رو، این از

ـــیعی ـــورهاي در ش ـــانی را ایران مجاور کش ـــورمان نفوذ افزایش از نش  با و داده جلوه کش

ـــیخ نظر جلب به ایران تهدید خواندن الوقوع قریب و نماییبزرگ ـــینیان ش ـــنی نش  خلیج س

ـــئله قراردادن بهانه با لذا گمارند. همت فارس ـــته مس  این نظامی تهدید به دائماً ایران ايهس

 علیه را کمرشکنی هايتحریم متحد ملل سازمان امنیت شوراي طریق از و پردازندمی کشور

  (Ehteshami, 2002: 286). اندنموده وضع ایران ملت

کا، ائتالف یل آمری ـــرائ ـــنی رهبران و اس یه عرب س حدینش، و ایران عل گام مت  با هم

ـــدن اندازطنین ـــیعی هالل بحث ش  نوامبر در آمریکا وقت دولت گرفت. قرار توجه مورد ش

 این از مشــــاورانش و بوش جرج هدف نمود. آناپولیس کنفرانس برپایی به اقدام م 2007

ــی ایجاد کار، ــش ــنی اعراب میان همکاري براي پوش ــرائیل با س  بود. ایران نفوذ مقابل در اس

 تجهیز است، شده پیگیري دموکرات حزب از اوباما باراك دوران در که آمریکا دیگر اقدام

سلیحات سنگین فروش و ایران ايمنطقه رقباي نظامی ستان به ت شینشیخ سایر و عرب  هاين

ــنی ــد.می س  به نظامی کمک جهت طرحی که کرد اعالم آمریکا دولت 2007 ژوئیه در باش

سرائیل، ستان ا شورهاي سایر و عرب ضو ک ستور در فارس خلیج همکاري شوراي ع  کار د

 ســـال چند طی که بود دالر میلیارد 50 بر بالغ نظامی کمک این دالري ارزش دارد. خویش

ـــورهاي به  حکام به دهیاطمینان طرح، این از آمریکا هدف گردید.می اعطاء مزبور کش

ـــت ایران احتمالی تجاوز مقابل در آنان از حمایت جهت منطقه  ائتالفی طریق این از تا اس

  .(Hunter, 2007: 58)آورد وجود به ایران برابر در متناقض و متضاد

  ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست در مسلمین اتحاد هدف پیگیري -4-2-2

 )ره( خمینی مماا داد. لتنز ايفرقه مذهبی بنقالا یک سطح در را سالمیا بنقالا نباید

 تنها نه ن،کنوا .نددکر زغاآ نجها مستضعفین رشعا بلکه نمسلمانا و مسالا رشعا با را بنقالا

 رستکباا با مقابله و ستیز لنباد به که مستضعفانی از ريبسیا بلکه تسنن هلا و نشیعیا ن،مسلمانا

 داده را ادريبر و آزادي رشعا ،مذهب نمادا در که نقالبیا انعنو به را انیرا بنقالا ،نددبو

 که داد تقلیل ايگونه به را آن يهامپیا و انیرا بنقالا که این .ندداد ارقر دخو يلگوا ،ستا
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 و نشیعیا تنجا تنها هم بنقالا ینا سالتر و هستند نشیعیا فقط آن نمخاطبا کنند نگما

 و ستا شیعی انیرا نچو .بزند بنقالا شمولیت به ضربه ستا ممکن ،ستا رتقد به نسیدر

 را ارپرچمد نقش تشیع ،ستا يعلو تشیع عالی مفاهیم از هم بنقالا نهااخویآزاد يهامپیا

 نیز رهبري معظم مقام فرمایشات .ستا يبشر و جهانی منطق م،ماا و بنقالا منطق ماا دارد

 و شیعه میان هاغربی افکنی تفرقه دام در افتادن از اجتناب و مسلمانان هوشیاري لزوم بر مبنی

   باشد.می ارزیابی قابل راستا همین در سنی،

 گاههیچ ارتقا حال در و ايمنطقه قدرت دامنه با کشوري عنوان به ایران اساس، این بر

 مناطق امنیت و نظم زدن هم بر براي شیعه ژئوپلتیک هايقابلیت از گیريبهره خواهان

 ایران حقیقت، در .است نموده مفهومی چنین از معنوي حمایت صرفاً  و است نبوده نشینشیعه

 طرح و باشدمی اسالم جهان اتحاد دنبال به بیشتر و نیست شیعه ژئوپلیتیک پیشبرد دنبال به

 و منحرف هايسنی از برخی که است اتهامی تهران، سوي از شیعه ژئوپولتیک گسترش

 هامسلمان اتحاد مانع  و کنند اندازي تفرقه تا کنندمی وارد اسالمی جمهوري به هاصهیونیست

  .شوند

  گیرينتیجه

 و جمعیتی جهت از هاآن در نشیعیا که ستا هاییرکشو شامل شیعه ئوپلیتیکژ

 ننداتومی و نددار رحضو کثریتا یک انعنو به یا هستند توجه ردمو قلیتا یک ،فیاییاجغر

 دیاز جمعیت شتندا .باشند ارتاثیرگذ جهانی سطح در رتقد بطروا و لمللابین بطروا در

 یک نداتومی فیاییاجغر زاتمتیاا شتندا و هاآن فیاییاجغر همسایگی ،مذهب یک ايبر

 ك،مشتر هویت مانند يیگرد مباحث نتیجه بیشتر رت،قد ماا باشد ارثیرگذأت و مثبت زمتیاا

 مختلف يهاادنژ و هبامذ الذ هاستنامهنپیما و یههادتحاا يگیرشکل و كمشتر ضعامو

 بر و کنند رتقد تولید ن،جها مختلف طنقا در ننداتومی كمشتر موضع یک شتندا با تنها

   .نداربگذ ثیرأت لمللابین بطروا

 ملاعو شتندا دجوو با ملتها از بعضی که گونه نهما ،ستا دقصا هم قضیه عکس

 نشدا و زمال هنیذ يهارتمها شتناند لیلد به ماا مناسب جمعیتی و محیطی ،یستیز

 یعزتو چگونگی به شیعه ئوپلیتیکژ رت،صو هر در .باشند ثرؤم لمللابین بطروا در ننداتونمی

 با طتباار ثرا در ننداتومی که ندایافته ارستقرا هایینمکا چه در نشیعیا که ینا و جمعیت

 وزيپیر از بعد شیعه ئوپلیتیکژ دارد. توجه ،باشند ارثرگذا لمللابین بطروا در یکدیگر
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 مثل حساسی منطقه در سالمیا بنقالا وزيپیر .شد حمطر لمللابین سطح در سالمیا بنقالا

 نشیعیا را آن نهمسایگا از ايهعمد بخش که شیعه قاطع کثریتا با ريکشو در میانهورخا

 و سیاسی وزيپیر رکنا در مذهبی دتحاا که دکر دیجاا را حساسیت ینا ،هنددمی تشکیل

 فرینآخطر داريسرمایه و بغر ايبر نداتومی شیعی نوعی به یا سالمیا لتدو یک تشکیل

 یجوتر ايبر را هاییيتژاسترا غربی ارانسیاستمد ،خطر سحساا ینا لنباد به .باشد

 لحا در ايمنطقه دتحاا یک و یشافزا لحا در شیعه رتقد که ینا از ستر و سیاهرشیعه

   .نددکر حیاطر ،ستا يگیرشکل

 انیرا برابر در تسنن هلا نساندر دتحاا به را سیاهرشیعه تبلیغ و حیاطر افهدا از یکی

 هم بعدها و ستا شیعه ئوپلیتیکژ در عطفی نقطه اسالمی، بنقالا وزيپیر دانست. توانمی

 تقو نقطه نستاتو شیعی لتدو یک نسیدر رتقد به با اقعر نشدآزاد و امصد طسقو

 به نلبنا در هللابحز یافتن رتقد ،یگرد فطر از .باشد بحث ینا دمجد حطر در يیگرد

 خیلی لمللابین بطروا و رتقد بطروا در که انیرا با آن طتباار و شیعی وهگر یک انعنو

 عموضو ینا ،نتیجه در و نددکر تکمیل را حلقه ینا يیگرد از پس یکی ینهاا .دبو ارثیرگذأت

 یک انعنو به ارانمدسیاست سطح در هم و نالیستیژور سطح در هم ،میکدکاآ سطح در هم

   .شد حمطر يجد بحث

 دهکر دیجاا را مشترکی فرهنگی هویت ي،ستیزظلم در شیعه كمشتر یخرتا و داتعتقاا

 همسایه يهارکشو که ستا داده رخ جایی در فیاییاجغر جهت از انیرا اسالمی بنقالا ست.ا

 نشیعیا ینا ییاهمگر و دتحاا ًمسلما ،نداداده يجا دخو در را نشیعیا از عظیمی جمعیت آن،

   .ستا میمه ربسیا لپتانسی و باشد ارثیرگذأت ربسیا ،لمللابین بطروا در نداتومی

 ینکها و )ع( يمهد تحضر رحضو به دعتقاا مانند نشیعیا كمشتر داتعتقاا از ريبسیا

 و يستیزظلم در شیعه که مشترکی یخرتا و دبو هنداخو مینز وارث ن،مستضعفا

 هویت و فرهنگی تحدو دارد، ستم و رجو محکا برابر در ننشد تسلیم و يستیزرستکباا

 یک نداتومی كمشتر فرهنگی هویت ینا .ستا دهکر دیجاا هاآن بین را مشترکی فرهنگی

 تیرصو در ،باشد زساحرکت ژيیدئولوا یک انعنو به و کند دیجاا نشیعیا بین در ییاهمگر

 دیجاا ییاهمگر دن،بو شیعه فصر .دشو دیجاا آن به نسبت اريبید و گاهیدآخو یک که

 با .نددار ییاهمگر انیرا سالمیا بنقالا با تسنن هلا نمیا در ديیاز يهاجنبش ؛کندنمی

 از هاآن از بعضی و دارد دجوو مختلفی يهافرقه نیز نشیعیا نمیا در که نکته ینا به توجه
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 با توانینم و نددار هم با يدیاز ربسیا فاصله ن،جها مسایل به دیکررو عنو و سیاسی جهت

 سیاسی يهاجنبش یگرد فطر از .دکر بسیج را شیعی سیاسی يهاوهگر ینا همه ممفهو ینا

 بنقالا با يشدید ییاهمگر دن،بو سنی دجوو با که دارد دجوو تسنن هلا نمیا در يدیاز

    .نددار انیرا سالمیا
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