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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

  

  بر اساس نظريه پخشبر اساس نظريه پخش  ثير انقالب اسالمي ايران بر  شيعيان پاكستانثير انقالب اسالمي ايران بر  شيعيان پاكستانأأتت
  

  4و بهادر غالمي 3 فاطمه سادات ميراحمدي، 2، دكتر افشين متقي 1دكتر حسن كامران

  

  چكيده 

تغييرات بنيادين در  عالوه بريكي از بزرگترين رخدادهاي قرن بيستم است كه  ةالمي ايران در زمرانقالب اس

نظام سياسي و جامعه ايران، در فراسوي مرزها نيز حركت كرد و الهام بخش مسلمانان در كشورهاي 

ن ميان شيعيان در اي. هاي شيعي منطقه داشته استانقالب ايران بيشترين تأثير را بر جمعيت. مختلف شد

تأثيرات عميقي از ... پاكستان به دليل همسايگي با ايران، وجود ميراث مشترك فرهنگي، زباني و مذهبي و 

تحليلي به بررسي تأثيرات انقالب اسالمي  - اين مقاله با استفاده از روش توصيفي. انقالب ايران پذيرفتند

دهد تأثيرات انقالب ايران بر نتايج تحقيق نشان مي. زدپرداايران بر شيعيان پاكستان بر اساس نظريه پخش مي

بوده و همچنين متأثر از ) پاكستان(و مقصد پخش) ايران(هاي مبدأ پخش تأثير ويژگي شيعيان پاكستان تحت

انقالب ايران براي شيعيان پاكستان همراه با . اثر همسايگي و بيشتر از نوع پخش سرايتي بوده است

و سياسي و اجتماعي  - يات سياسيحوجب احياء انقالب ايران م. بوده استهايي ها و چالش فرصت

كه به شكل خود آگاهي، هويت جويي و تقويت رفتار مذهبي شيعيان؛  شيعيان پاكستان شدتشكيالتي شدن 

آفريني بيشتر شيعيان در  گيري تشكل و حزب سياسي و نقشرشد مطالبات سياسي؛ نهادسازي و شكل

اما از سوي ديگر عملكرد موانع پخش كه شامل طيفي از نيروهاي داخلي، . يدا كردسياسي كشور بروز پ

هاي ضد شيعي در پاكستان شد كه  اي بوده است، باعث ايجاد موج جديدي از خشونت اي و فرامنطقه منطقه

  . تاكنون ادامه دارد

   .انقالب اسالمي ايران، شيعيان، پاكستان، پخش، پخش سرايتي: كليدواژگان

                                                 
 اه تهراندانشيار جغرافياي سياسي، دانشكده جغرافيا، دانشگ. 1

  استاديار جغرافياي سياسي دانشكده علوم جغراافيايي دانشگاه خوارزمي.  2

  )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران . 3

  smirahmadi@ut.ac.ir   
  ا، دانشگاه تهران ، دانشكده جغرافيدانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي.  4
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  دمه مق

آثار سياسي، اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي مهمـي در كشـوري كـه در آن واقـع        ها معموالًانقالب

انقـالب اسـالمي   ). 7: 1385پنـاهي، ( گذارنـد  اند، در منطقه مربوطه و حتي در سطح جهاني مـي شده

يـز  برانگايران در زمره يكي از بزرگترين رخداد هاي قرن بيستم اسـت كـه تـاكنون موضـوع مباحثـه     

انقـالب  ).  1: 1388ملكوتيـان و ديگـران،  ( پژوهشي جهـان بـوده اسـت    – بسياري از محافل علمي

اسالمي ايران افزون بر تغييرات بنيادين در نظـام سياسـي و جامعـه ايـران، در فراسـوي مرزهـا نيـز        

احمـدي و ديگـران،   (حركت كرد و پايداري خود را در گسترش ايـدئولوژي در ابعـاد جهـاني ديـد    

هاي اسالمي عرضه داشـت   يك الگوي عملي را به جنبشايران هر چند انقالب اسالمي . )66 :1391

؛ و )61: 1388نيـا، فاضـلي ( هاي شيعي منطقه داشته اسـت انقالب بيشترين تأثير را بر جمعيت اين اما

شد مذهب شيعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانيان معرفـي شـود و از طـرف     سبب ،از يك طرف

جوامع شيعي در كشورهاي مختلف احسـاس خودبـاوري كـرده، در جهـت رشـد و ارتقـاي       ديگر، 

هـاي   انقـالب ايـران موجـب شـد تـا حركـت      ). 73: 1388احمدي،  نيا و حافظ( سياسي گام بردارند

اسالمي و شيعي به تشكيل و يا سازماندهي مجـدد پرداختـه و در راسـتاي احقـاق حقـوق و اثبـات       

از سـوي ديگـر روي كـار آمـدن     ). 36: 1390درخشـه و جميـري،  ( نـد هويت خود به مبارزه برخيز

حكومتي شيعي در ايران عوامل مؤثر بر ژئوپليتيك منطقه را دگرگون ساخت و باعـث شـد غـرب از    

قوا در منطقه را به هـم  انقالب ايران موازنه . زاويه ديگري به منطقه و عناصر ژئوپليتيك آن توجه كند

هـا  اي در خاورميانه را دگرگون نمود و حساسـيت اي و فرامنطقهمنطقههاي هاي قدرتزد و سياست

از آنجا كـه كشـور   . هايي را نسبت به كشورهايي كه داراي جمعيت شيعه بودند، برانگيختو واكنش

پاكستان به دليل همجواري با ايـران، وجـود ميـراث مشـترك فرهنگـي، مـذهبي و زبـاني و وجـود         

عت پخش امواج انقالب اسالمي ايـران را در ايـن كشـور افـزايش     جمعيت شيعه قابل توجه ،كه سر

داد، تـأثيرات زيـادي از انقـالب ايـران پـذيرفت و همچنـين بعـد از انقـالب ايـران، پاكسـتان از           مي

اي قـرار گرفـت و تـالش    اي و فرامنطقـه هاي منطقـه كشورهايي بود كه به شدت مورد توجه قدرت

اي و هـاي منطقـه  هـاي قـدرت  المي ايـران در رأس سياسـت  براي خنثي نمودن تأثيرات انقالب اسـ 

نقـالب اسـالمي   گـذاري ا تأثيراي در اين كشور قرار گرفت، اين مقاله به بررسي چگـونگي  فرامنطقه

و نيز چرايي و چگونگي عملكرد نيروهاي مخالف انقالب ايـران، در  ايران بر شيعيان كشور پاكستان 

  .   پردازد ذاري انقالب ايران بر شيعيان پاكستان ميكشور پاكستان براي جلوگيري از  اثرگ
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  مباني نظري تحقيق

به دليل ماهيت فرهنگي آن، قابليت تفسيري يا توضيحي چشمگيري » اشاعه«يا  1»پخش«نظريه 

). 127: 1390خاني آراني و برزگر،(دادن تأثيرات انقالب اسالمي بر ديگر كشورها دارد براي نشان

ها، پديدهها و گسترش است در خصوص توضيح چگونگي انتشار نوآوري اينظريه پخش، نظريه

ارائه ابداع و . م 1935جغرافيدان سوئدي در سال » هاگر استراند« ها كه از سويها و انديشهايده

 ها بود اماهاي كشاورزي و شيوع بيماريهر چند در سالهاي اوليه كاربرد اين نظريه در پديده. شد

و در مباحث علوم سياسي و تسري يافت رشته جغرافياي انساني هاي ه ساير شاخهبدر سالهاي بعد 

اشاعه يا پخش، فرايندي است كه بر ). 41- 39: 1389برزگر،( الملل نيز به كار گرفته شدروابط بين

طبق آن يك امر فرهنگي كه عالمت مشخصه يك جامعه است در جامعه ديگري به به عاريت 

 4سرايتي و 3، سلسله مراتبي2پخش شامل انواعي چون جابه جايي. شودته ميشود و پذيرفگرفته مي

جايي، جابه جايي ايده و يا نوآوري از طريق انتقال فيزيكي فرد يا گروه حامل در پخش جابه. است

ها و طبقات، ها از طريق توالي منظم دستهدر پخش سلسله مراتبي، پديده. گيردانديشه صورت مي

ها بدون در نظر  ، گسترش عمومي ايدهيا واگيردار در پخش سرايتي. يابندمي منتقل و گسترش

دو نوع پخش سلسله مراتبي و . گيرد صورت مي هاي مسري، همانند بيماريگرفتن سلسله مراتب

 پانوف و پرون،( هستند هايي هستند كه با سرعت بااليي از نوع پخش انبساطيسرايتي از نوع پخش

در اين دو نوع پخش، . )52: 1379پي فرارو، (، )163- 160: 1380و راونتري، جردن(، )113: 1368

هجرت فيزيكي نيست، داراي  چونكنند و افكار و مفاهيم از سرزمين ميهمان و جديد هجرت مي

انتقال هر پيام با ماهيت و گيرايي پيام، نيروي ). 45: 1389برزگر،( سرعت انتشار بااليي است

ش و رفتار گيرنده پيام، فضاي جغرافيايي، نقش و موقعيت مراكز دريافت پيام، و گزار، توان پذير پيام

ها  همچنين داده. كند، مناسب استها را پشتيباني و حمايت ميسياستي كه كسب پيام و نوآوري

كننده را  كننده پيام و برعكس عوامل تضعيف اقتصادي و اجتماعي و فني را به عنوان عامل تسهيل

هاي هر در تبيين و مطالعه بازتاببه عبارت ديگر ). 66: 1379فريد،(كم گرفت تتوان دس نمي

ها و در نهايت نوآوري سياسي بر اساس نظريه پخش، مبدأ و مقصد، بازه زماني، ابزارها و كانال

                                                 
1. Diffusion theory 
2. Relocation Diffusion  
3. Hierarchic Diffusion 
4. Contagious Diffusion 
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دهنده به همچنين موانع پخش و امواج رقيب از عوامل كاهش. شودموضوع پخش واكاوي مي

آراني و  خاني( در نظر گرفته شود يدهاي پديده و پخش آن باررسي بازتابرود كه در بمي شمار

  ). 128: 1390برزگر،

  

  هاي تحقيق  يافته

 كردوقوع انقالب اسالمي با تكيه بر دو نهاد اسالم و مردم، ضربه سنگيني بر امپرياليسم امريكا وارد 

ايران كانون پخش و . ر دادتأثير قرا و جهان اسالم به طور خاص و جهان را به طور عام تحت

هاي مردمي مسلمان گرديد  ترواش حكومت ديني به مقصد كشورهاي اسالمي و احزاب و جنبش

 هاي غيرارادي و رفلكسي در مسلمانان شد و در سايه اسالماي از تأثير پذيريو باعث مجموعه

وسيعي از انواع تأثيرات هاي انقالبي و طيف متنوع و ها، سازمانها، مناسبتسياسي، افراد، مراسم

جايي،  فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در رهبران و روشنفكران ديني از طريق پخش جابه

تأثيرگذاري انقالب ايران عمدتاً در ). 217: 1391رحماني،( مراتبي به وجود آورد سرايتي و سلسله

ؤثر ديني در كشورهاي اسالمي به هاي مپيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و افزايش فعاليت

هاي خفته را بيدار اين انقالب جنبش). 73: 1388حافظ نيا و احمدي،(ويژه جوامع شيعي بوده است

هاي پرتحرك هاي كم تحرك را ساماني دوباره بخشيد و حتي در برخي موارد جنبشنمود، بيداري

تا قبل از وقوع انقالب ). 39 :1390درخشه و جميري،(را به سوي ايدئولوژي جديد فرا خواند 

نقش زيادي در مناسبات سياسي  و اسالمي در ايران، شيعيان به صورت آتشي زير خاكستر بودند

شدن شيعياني شد كه به باعث برانگيخته ايرانانقالب . ها و ساختار قدرت جهاني نداشتندتحكوم

رنوشت خود و در ساختار گونه نقشي در س عنوان بخش خاموش جوامع مسلمان تا آن زمان هيچ

 در اثر انقالب اسالمي، شيعيان جرأت و شجاعت خود را بازيافتند. سياسي كشورهاي خود نداشتند

 احمدي،( اي يافتند از خواب غفلت بيدار شده و هويت تازه ،پس از يك دوره فترت و سستي و

جود ميراث مشترك در اين ميان شيعيان پاكستان به دليل همجواري با ايران و و ).56: 1389

چگونگي تأثيرگذاري . اي داشتنداي طوالني دارد، جايگاه ويژه فرهنگي، زباني و مذهبي،كه تاريخچه

  :انقالب ايران بر شيعيان پاكستان بر اساس نظريه پخش به شرح زير است
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  مبدأ پخش

روزي پي. هاي جديد استها و ارزشمبدأ پخش مكاني است كه خاستگاه نوآوري و صدور پيام

، به داليل گوناگون داراي 1357در بهمن  به عنوان مبدأ پخش ايران در كشور اسالميانقالب

عيار و مطابق با يك انقالب بزرگ و تمام ؛هاي گسترده در منطقه بوده است؛ اولتأثيرات و بازتاب

 ست و پسوندالمللي و فرامرزي و بشري انداراي داعيه بي ؛دوم. دادتعاريف انقالب، در ايران رخ 

الجيشي  موقعيت استراتژيك و سوق ؛سوم. كندانقالب ايران هم اين انتظار را ايجاد مي» اسالمي«

شود كه هر گونه تغييرات ساختاري در ايران داراي مي سبب اي آن،ايران و موقعيت حساس منطقه

و  نياي تشيع قرار داردعالوه بر اين ايران در هارتلند د ).34: 1388برزگر،( اي باشدتأثيرات منطقه

درصد جمعيت ايران را تشكيل  90شيعيان . اندهايي آن را احاطه كردههاي شيعه بسان اليهپيراموني

هاي شيعي قابل توجه هستند، عمدتاً در دهند و كشورهاي ديگري كه داراي اكثريت يا اقليتمي

ها را افغانستان و پاكستان بهترين نمونهعراق، آذربايجان، بحرين، عربستان، . اطراف ايران قرار دارند

 نيز ايران اطراف فضاهايبا وقوع انقالب در ايران ). 263- 262: 1390احمدي،(دهند به دست مي

 سوي به بيشتر و شده متأثّر كانون در داده رخ از تحوالت پيرامون،نيمه و پيرامون هاياليه قالب در

 انقالب اسالمي، پيروزي به سخني ديگر. كردند حركت يابيترقد و سياسي مشاركت و فعاليت

 شده خارج انفعال موضع از كه داد قرار شيعيان اختيار در عملي و نظري بعد در جديدي هايآموزه

وقوع بنابراين  (Esposito,1999: 105). يافتند بازيگري نقش با و حالت تهاجمي در را خود و

يابي، خودآگاهي و معرفي شدن شيعه منجر  هويت ايران خود به خود بهكشور  انقالب اسالمي در

و قرار گرفتن ايران در كانون دنياي تشيع زمينه را براي مديريت و رهبري  )56: 1389احمدي،( شد

يابي شيعه در ايران يا به عبارتي برخوردار شدن آن از  قدرتايران در دنياي شيعه فراهم كرد و 

احمدي و ( ذ ايران در مناطق پيراموني گسترش يابدماهيت ايدئولوژيك، باعث شد تا حوزه نفو

   ).82: 1388نيا و احمدي،  حافظ(، )119: 1389لطفي،

  

  مقصد پخش 

در پخش سرايتي، تسري موضوعات . رسدمقصد پخش مكاني است كه محتواي پخش به آنجا مي

به . ار دارندترين اقشار، افراد و مناطقي است كه در مجاورت تغيير و نوآوري قر پخش به نزديك
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آراني و  خاني(شود  در پخش سرايتي، عامل كليدي تلقي مي» اثر همسايگي«عبارت ديگر 

شود اين است كه يك حوزه اي كه در نظريه پخش مهم محسوب مي نكته). 129: 1390بزرگر،

به دست مسلمانان با علت 1947پاكستان در سال . اي كه پخش شده، باشدجغرافيايي پذيراي ايده

به دنبال فرايند جداسازي از يك كشور بزرگتر  ،دي اسالم و به عنوان يك دولت ايدئولوژيكوجو

 ؛) Saigol,2005:1006( گرفتبه عنوان يك ميهن دموكراتيك براي مسلمانان شكل و به نام هند

)Qureshi,1980: 563(، )Najib shafigh, 2010:463(.  را بر » جمهوري اسالمي«نام  1958و در سال

شود و از تنوع كشورهاي چندمليتي محسوب مي جزء اين كشور). 20: 1376نيا،فرزين( د نهادخو

درصد از جمعيت  Malik,2002: 4 .( 96( اي برخوردار استفرقه ـوسيع قومي، زباني و مذهبي 

: 1386اژدر، (هستند درصد شيعه  20درصد از آنها اهل تسنن و  77كه  هستندمسلمان  اين كشور

شود، هرچند آمار دقيقي ميليون نفر برآورد مي 35تا  27تعداد شيعيان در پاكستان حدود  ).31- 28

 1947قاره در سالبه دنبال تقسيم شبه ).85 :1387قدسي، فرد وپيشگاهي( در اين باره وجود ندارد

 شيعيان به صورت بزرگترين اقليت مذهبي درون اكثريت سني مذهب پاكستان باقي ماندند

  ). 124: 1388جمالي،(

در هنگام وقوع انقالب در و شرايط شيعيان اين كشور گذري بر اوضاع داخلي پاكستان در اينجا 

در . براي درك چگونگي تأثيرگذاري انقالب ايران بر شيعيان پاكستان ضروري استايران 

الحق رئيس ستاد مشترك ارتش با كودتايي كه شگفتي بسياري را  ژنرال محمد ضياء 1977سال

ضياءالحق بعد از انجام كودتا اعالم كرد كه هدفش . رانگيخت دولت حزب مردم بوتو را كنار زدب

ضياءالحق 1978در سال ).Javid Burik, 1991: 68(است بازگرداندن دموكراسي و دفاع از اسالم 

 از اين پس ضياءالحق انديشه بازگرداندن. قرار برگزاري انتخابات را برهم زد وجمهور شد،  رئيس

روز بر ماهيت دموكراسي و برگزاري انتخابات ملي را به يك سو نهاد و به جاي آن  روزبه

).  Javid Burik, 1991: 40( فشردسازي آن پاي مي اسالمي حكومت خود و برنامه اسالمي

رژيم نظامي ژنرال ضياءالحق با قرار دادن نظام آموزشي و حقوقي بر مبناي قوانين اسالمي، 

مبني بر حاكم بودن روح اسالمي بر قوانين و حكومت را به سياست وضعيت قبلي 

ساز  زمينهاين امر ). 3: 1389خان، و قليچ شفيعي( همه شئون تغيير داد» سازي اسالمي«رسمي

گمان يكي از مهمترين پيامدهاي اين دوره كه بي. تحول و دگرگوني در فضاي اين كشور شد

سياست پاكستان حفظ كرده است، پررنگ شدن نقش اسالم  تاكنون نيز سايه خود را بر جامعه و
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شدن قوانين در  اسالمي )1988- 1977( در دوران حكومت ضياءالحق .در حوزه عمومي بود

الحق براي كسب حمايت  از سوي ديگر ژنرال ضياء. سياست و فرهنگ عمومي جا افتاد

. لوژي اسالمي مجهز ساختروحانيون و نهادهاي اسالمي پاكستان، سازمان ارتش را به ايدئو

گرايي از باال مانند از ترويج سيستماتيك اسالماي بينمونه توان گفت دوران ضياءالحقبنابراين مي

سازي كشور هاي اسالميدر اين شرايط كه شيعيان به دليل فعاليت). hussain, 1990: 267(بود 

رار داشتند؛ انقالب اسالمي و تحميل فقه حنفي توسط حكومت به شيعيان، تحت فشار زيادي ق

اين مسئله موجب . در ايران به پيروزي رسيد و يك حكومت شيعي در ايران به قدرت رسيد

تأثيرپذيري شيعيان پاكستان شد و با عاليق دو ملت، نزديكي فرهنگي و اعتقادي و شرايطي كه 

   .شيعيان پاكستان در آن قرار داشتند، اين امر دور از انتظار نبود

  

  ها و مجاري پخشمسير

گذشته از پخش غيرارادي يا رفلكسي و پخش سرايتي به دليل همسايگي پاكستان با ايران و 

داد؛ در اينجا بايد به نقش حكومت  مشتركات دو ملت كه تأثيرپذيري شيعيان پاكستان را افزايش مي

مرزي همه صدور انقالب بخشي از رسالت برون . ايران در صدور انقالب ايران نيز توجه كرد

هر انقالبي بعد از به ثمر رسيدن تأثيراتي بر محيط ). 60: 1381محمدي،(شود ها تلقي ميانقالب

گذارد و در پي معرفي دستاوردهاي خود به ديگران است، انقالب ايران نيز از اين پيرامون خود مي

ب طرحي است براي صدور انقال. قائده مستثني نبوده و سعي دارد دستاوردهاي خود را صادر نمايد

هاي مردم و ايجاد حس بيداري اسالمي در بين مسلمانان و حمايت از برقراري ارتباط با توده

جمهوري اسالمي ايران در اين راستا در پي . دارندهايي كه در راستاي اين بيداري گام برمينهضت

هاي خود و سياست ها و تبيين اهدافها براي معرفي اصول و ارزشايجاد ارتباط با ساير ملت

است و بعد از پيروزي انقالب اسالمي تالش كرد تا عالوه بر مسلط ساختن گفتمان انقالبي در 

توان الگوي مشتركي از هر چند نمي. داخل، آن را به خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور تسري دهد

: 1391و اخجسته،يزداني (هاي مختلف پيدا كرد صدور انقالب در سياست خارجي ايران در دوره

؛  در كل اصل صدور انقالب اسالمي در سياست خارجي ايران با استفاده از چهار )60 - 59

هاي آزادي بخش دنبال شده است  سازي و حمايت از نهضت استراتژي الگوسازي، تبليغ، و آگاه
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وجود جمعيت شيعه دين مشترك و  به دليل هم مرزي،در مورد پاكستان ). 71: 1381محمدي،(

  . نيز قابل توجه بوده است ابل توجه تحركات نهادهاي ايرانيق

  

  زمان پخش 

دهنده تأثيرات پخش، در كنار افزايش مسافت، گذشت جردن و راونتري در بررسي عوامل كاهش

كنند و معتقدند با افزايش زمان كاهش زمان، را نيز عامل مهمي در كاهش تعداد پذيرندگان تلقي مي

هاي انقالب اسالمي و به تعبير گراهام فولر شمندان بر اين اعتقادند كه بازتاببرخي اندي. يابدمي

ايران تنها در سالهاي نخستين انقالب بسيار گسترده و فزاينده بود و پس از » تأثير رفلكسي انقالب«

به عنوان مثال نيكي كدي معتقد است . آن به تدريج با گذشت زمان اين اثرات محدودتر شده است

بخشي محسوس انقالب اسالمي صرفاً محدود به زمان وقوع انقالب و چندماه پس  ات و الهامتأثير

پاكستان از مهمترين كشورهايي بود كه ). 131- 130: 1390و برزگر،آرانيخاني(از پيروزي آن است 

: 1387زاده، حشمت( انقالب اسالمي ايران به طور سريع، وسيع و عميق در آنجا بازتاب يافت

خارجي و الگوي  اما با گذشت زمان، با توجه به تغيير شرايط پاكستان و ايران، تغيير سياست؛ )229

هاي شديد نيروهاي الملل و همچنين فعاليتصدور انقالب در ايران، وضعيت منطقه و نظام بين

ته اي در پاكستان بر ضد ايران از شدت تأثيرگذاري انقالب ايران كاساي و فرامنطقهداخلي، منطقه

به عنوان مثال در حالي كه در دهه اول انقالب، گفتماني آرماني بر سياست خارجي ايران . شد

ساله، رويكردي استوار بود كه بر صدور انقالب به هر طريقي تأكيد داشت، بعد از جنگ هشت

در دورة سازندگي صدور انقالب ماهيتي اقتصادي و . گرا در سياست خارجي حاكم شدواقع

فرهنگي در دستور كار قرار گرفت  - در دولت اصالحات الگوي سياسي.انه به خود گرفتالگوپرداز

 1384از سال . و تفاهم و صلح با جهانيان به عنوان راهكاري براي صدور انقالب در نظر گرفته شد

نيز الگوي صدور بر اساس ايجاد رابطه بيشتر با ملتها است كه در پي ارائه مدلي از دولت اسالمي 

  ). 83 - 59: 1391يزداني و اخجسته،(محور است تعدال

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  79                                              تأثير انقالب اسالمي ايران برشيعيان پاكستان براساس نظريه پخش    

 

  موضوع پخش 

بررسي وقايع كشور پاكستان بعد از انقالب اسالمي ايران بيانگر آن است كه موضوع پخش در 

  : اين كشور شامل موارد زير است

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران،  :خودآگاهي، هويت جويي و تقويت رفتار مذهبي شيعيان

ظهور انقالب اسالمي . ن اولين كشوري بود كه جمهوري اسالمي ايران را رسميت شناختپاكستا

انقالب اسالمي ايران در .  شود در ايران نقطه عطفي در حيات سياسي ملت پاكستان محسوب مي

بدو امر تأثير جدي بر تمامي مردم پاكستان اعم از شيعه و سني داشت و با توجه به مشتركات و 

عالوه بر تأثيرگذاري انقالب در سطح كالن كه تا . ت، چنين تأثيري دور از انتظار نبودعالئق دو مل

اي قابل پيش بيني بود، مسئله مهمتر متأثر شدن شيعيان از انقالب ايران بود، اين انقالب  اندازه

در شرايطي كه كشور پاكستان  .اجتماعي شيعيان پاكستان شد - ت سياسيموجب احياء مجدد حيا

هاي وقت توجهي متوالي و مديد دولتبي شد شيعيان به دليللطه ژنرال ضياءالحق اداره ميتحت س

نسبت به حقوق آنان و نيز عدم هماهنگي در بين خود شيعيان و تشتت و پراكندگي در وضعيت 

 وقوع انقالب اسالمي ايران نقطه آغازي بود بر اين كه شيعيان خود را بازيابند. اسفباري قرار داشتند

 و لزوم وحدت و همبستگي جهت احقاق حقوق پايمال شده خود را بيش از پيش احساس نمايند

شيعيان پاكستان پس از يك دوره فترت و سستي با ظهور انقالب اسالمي از ). 90: 1376اكبرپور،(

در پي انقالب اسالمي، شيعيان در كشور پاكستان، . اي يافتندخواب غفلت بيدار شده و هويت تازه

اي خودشان را اظهار كرده و مراسم عبادي خود را به جاي آورده و نارضايتي ورانه هويت فرقهجس

  ).54: 1387اخبار شيعيان،ماهنامه( خود را از حكومت موجود بيان نمودند

انقالب اسالمي ايران به طور خاص براي شيعيان اين كشور فرصت بازيابي  :رشد مطالبات سياسي

هاي بسيار، با استفاده از اين فرصت، طرح يك اجتماع همگاني را از مشورتبزرگان شيعه پس . بود

اجتماع شيعيان سراسر كشور در شهر بكر پنجاب  1358فروردين  24بر اين اساس روز . ريختند

اين گردهمايي به خاطر بيان مخالفت با سياست ديني ). 88: 1388نيا و احمدي،  حافظ(برگزار شد 

مورد زكات، تحميل فقه حنفي بر پيروان ديگر مذاهب و ايجاد محدوديت در  ضياءالحق به ويژه در

بنابر فرمان ضياءالحق مقرر شده بود كه . برگزاري آيين شيعه مانند سوگواري محرم برگزار شد

زكات از همه افراد و درآمدها ستانده شود، در حالي كه فقه شيعه پرداخت زكات را بر شمار اندكي 
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هاي شيعيان كه در گردهمايي بكر بيان شد، عبارت بودند از اين خواسته. نددا مياز كاالها واجب 

دهد بايد بر پايه فقه جعفري عمل كند؛ همه  كه هر دادگاهي كه يك شيعه را مورد محاكمه قرار مي

؛ دولت بايد همه شودهاي شيعيان بايد براي امور مذهبي آن ها هزينه درآمدهاي زيارتگاه

حسين و نيز مسافرت شيعيان به شهرهاي مقدس ايران و عراق و اي سوگواري امامها برمحدوديت

هاي شريعت نمايندگي داشته بايست در دادگاه عربستان را بردارد؛ علماي شيعه و احكام آن مي

مجتهدان برجسته و علماي بزرگ . هاي مذهبي شيعيان از راديو، تلويزيون پخش شودباشند و برنامه

شوند، و  طور كه علماي سني از عربستان سعودي دعوت مي ن دعوت شوند، همانبايد از ايرا

اين . ها بيان گرددهاي مذهبي شيعيان براي دانشجويان شيعه در دانشگاهسرانجام اين كه ديدگاه

 توسط دولت پذيرفته شد 1980آباد با ضياءالحق در ژوالي  ها طي توافق اسالمدرخواست

)Kennedy,1993 :79-80.(  به اين ترتيب شيعيان كه انقالب ايران روحيه جديدي به آنان

رفته   به رهبري مفتي جعفرحسين مبارزاتي را براي كسب حقوق از دست ندبخشيده بود، توانست

به علت فوت محمود و موالنا  ،دولت پاكستان كه از يك سو 1980خود آغاز كنند و در سال 

شيعيان را در موضع  ،نمود و از سوي ديگر تحمل مي مودودي فشار كمتري را از جانب اهل سنت

با رهبران شيعه پاكستان توافقي به عمل آورد و  كرد ميديد و مبارزات آنان را جدي تلقي قدرت مي

پذيرفت شيعيان بر اساس فقه جعفري در مورد زكات عمل كنند و ديگر حقوق شيعيان نيز به 

  ).123- 122: 1382عارفي، ( وسيله دولت مورد توجه قرار گيرد
 

رغم  پاكستان، شيعيان به گيريزمان شكلاز :  گيري تشكل و حزب سياسي نهادسازي و  شكل

، هرگز بر آن نشدند كه باورهاي مذهبي خود را پايه و بنيان هاي سياسيدر عرصهحضور چشمگير 

اري از برخالف بسيشايد دليل اين مسئله اين بوده كه . هاي سياسي خود قرار دهندخواسته

كشورهاي اسالمي كه شيعيان در آنها از نوعي تمركز جغرافيايي برخوردارند، در پاكستان چنين 

اند و اين ها پراكندهشيعيان اين كشور در تمام شهرها و شهرستان. خوردچيزي به چشم نمي

بايست  اين نكته را نيز مي). 201 :1384عارفي،( خوردپراكندگي در سطح روستاها نيز به چشم مي

و ). 476: 1385عارفي،( انددرصد جامعه شيعيان روستايي بوده 70يادآوري كرد كه نزديك به 

اي و سازمان مذهبي تأثيري بنيادين داشته گمان در شكل نگرفتن خودآگاهي فرقه همين امر بي

و هاي قومي  ضياءالحق مرزبندي مدندر جامعه پاكستان تا پيش از روي كار آاز سوي ديگر . است
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ها براي نخستين تالش. اي اهميتي بارها بيشتر از اختالفات مذهبي داشته استزباني و حتي طبقه

وفاق «ميالدي سازمان  1958از سال . خان آغاز گشتسازمان بخشي شيعيان در دوره ايوب

 به وجود آمد كه توانست استادان و گردانندگان اين مدارس را سازماندهي كند» المدارس الشيعه

. گذاري شد م پايه1962در سال» سازمان دانشجويان اماميه پاكستان«همچنين ). 269و328: مانه(

هاي ديني فرا مذهبي هاي غيرسياسي و خواستههاي اين سازمان نشانگر گرايشبه برنامه نگاهي

ان، عبارت بود از آشنايي دانشجويان با قرآن و سيره پيامبر و امامها برنامه  برخي از اين. آنهاست

هاي وحدت و همسويي در دانشجويان، رشد استعدادهاي علمي، اخالقي و ديني و افزايش گرايش

  ).194: همان( هاي امدادي اماميه ايجاد گروه و امر به معروف و نهي از منكر

گرا به آينده اسالم سياسي اميدوار گروههاي اسالم ايران احزاب واسالمي در انقالب وقوع با 

يرپذيري چنان عميق بود كه بسياري از تحليلگران مسائل سياسي احتمال وقوع شدند، اين تأث

دانستند و پاكستان را حلقه دوم انقالب اسالمي بعد انقالب ديگري در پاكستان را بسيار زياد مي

همزمان با پيروزي انقالب اسالمي در ايران طرفداران . )90: 1376اكبرپور،( از ايران معرفي كردند

هاي تشكيالتي خود را تشديد كردند و به نفع جمهوري اسالمي ب در پاكستان فعاليتاين انقال

 تحريك نفاذ فقه«نخستين سازمان سياسي شيعيان يعنيسپس . ايران در عرصه سياسي تبليغ كردند

و اندكي پس از گردهمايي اعتراضي بزرگ شيعيان در » مفتي جعفر حسين« به رياست» جعفري

م تحريك خود را به عنوان يك 1984در سال  .م ايجاد شد1979فوريه  شهر بكر پنجاب در

منشور سياسي تحريك نفاذ فقه جعفري در 1366تير/1987در ژوالي . حزب سياسي معرفي نمود

ناميده شده درباره حكومت و » سبيلنا« در منشور تحريك كه. گردهمايي الهور به تصويب رسيد

اي نظام حكومت اسالمي بر اين است كه حق حاكميت اساس و زيربن: نظام سياسي آمده بود

 معناي اين است كه هيچ فرد و طبقه يا گروهي بر آن حاكميت ندارد. فقط و فقط از آن خداست

بدون ترديد يكي از علل اصلي پيدايش اين حزب پيروزي انقالب  ).123-122: 1382عارفي،(

شيعي پاكستان تشكيالتي شدند و از نظر  هايبر اثر چنين تحول عظيمي گروه. اسالمي ايران بود

نهضت اجراي فقه جعفري پس از تأسيس بيشترين تأثير . سطح فكري و بينش سياسي ارتقا يافتند

هاي شيعيان و استفاده از تمام اين گروه در جهت دادن به فعاليت. هاي شيعيان داشترا بر فعاليت

د شيعي را بارها وادار به شديدترين هاي ض توانايي هاي آنان به حدي بود كه تمام گروه

از جمله نهادهاي ديگر شيعي در پاكستان ). 144- 143 :1390احمدي،(ها كرد العمل عكس
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توسط روحانيون  1988است كه يك نهاد خيريه مذهبي است و در سال » صندوق رفاه جعفريه«

عارفي، (است » قيهواليت ف«يكي از اهداف اين صندوق ترويج نظريه . شيعه ايجاد گرديده است

1385 :203 .(  

هاي سازمان يافته پس از انقالب ايران، فعاليت: آفريني شيعيان در ساختار سياسي كشور نقش

شيعيان در قالب نهضت اجراي فقه جعفري، به حضور مستقل و آشكار اين حزب در انتخابات 

ملي و سنا حضور از آن به بعد شيعيان همواره در مجالس ايالتي، . م منجر شد1988سال 

به عنوان مثال روند تكاملي شيعيان . اندگيري مشاركت كردهاند و در امر تصميمچشمگيري داشته

م پيروز شوند و به مجلس 2002نماينده در انتخابات سال  37اجتماعي باعث شد  - در امور سياسي

در مجلس ايالتي  .در مجلس سنا نيز از صد نماينده شش تن شيعه بودند. شوراي ملي راه يابند

نماينده سه نماينده  124نماينده سه تن شيعه بودند ودر مجلس ايالتي سرحد از  124سرحد از 

: 1385عارفي، (در كابينه دولت محلي ايالت پنجاب پنج وزير شيعي حضور داشتند . شيعه بودند

ء حيات توان گفت انقالب ايران موجب احيابنابراين مي). 148: 1390احمدي،(، )421- 419

  . سياسي شدن و تشكيالتي شدن شيعيان پاكستان شدسياسي اجتماعي و 

  

  موانع پخش 

نيروهايي كه به عنوان موانع پخش در تأثير گذاري انقالب اسالمي ايران بر شيعيان پاكستان ايفاي 

رد كه اي تقسيم كاي و فرامنطقهتوان به سه دسته نيروهاي داخلي، منطقه كنند را مينقش كرده و مي

بوتو، قبل از انقالب اسالمي، در زمان ذوالفقارعلي. در رأس آنها امريكا و عربستان قرار دارند

چند اتفاق مهم در مقطع كوتاهي از زمان اما . اي بين ايران و پاكستان وجود داشتهمگرايي منطقه

انستان حمله كرد بوتو توسط ضياءالحق سرنگون شد؛ شوروي به افغعلي ذوالفقار. در منطقه رخ داد

موازنه قوا در منطقه را  و در رأس آنها انقالب ايران اين اتفاقات مهم. و شاه در ايران سقوط نمود

از  ).22 : 1387 غفراني،( معادالت منطقه را دستخوش تغيير و تحول چشمگيري نمودهم زد و  به

تان جريان يافت؛ اين امر آنجا كه امواج انقالب اسالمي ايران به سرعت و به طور عميق در پاكس

به اين . هاي مخالف انقالب ايران در منطقه شدموجب نگراني اهل سنت در پاكستان، غرب و رژيم

گرا، تالش براي خنثي نمودن هاي سني افراطهاي گروهترتيب از اين مقطع به بعد در كنار فعاليت
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اي در كشور اي و فرامنطقهقههاي منطهاي قدرتتاثيرات انقالب اسالمي ايران در رأس سياست

اي جامعه هايي را سبب شد كه با وجود ساختار فرقهپاكستان قرار گرفت و اقدامات و دخالت

به وجود آمد، اين  1970پاكستان و با تحوالتي كه در عرصه سياسي داخلي پاكستان در دهه 

نيروهاي مخالف انقالب هد دوقايع پس از انقالب ايران در پاكستان نشان مي. ها تسهيل شددخالت

ايران با استفاده از دو روش به جلوگيري از تأثيرگذاري و نفوذ انقالب ايران در كشور پاكستان 

سنت پاكستان و دامن زدن به محور اول عبارت بود از ايجاد تفرقه بين شيعيان و اهل. پرداختند

ي شيعي است و مدافع شيعيان است و اي و تبليغ اين موضوع كه انقالب ايران انقالباختالفات فرقه

خواهد به وسيله شيعيان پاكستان حكومتي شيعي در پاكستان حاكم كند و سنيان را از ميان مي

در زير به چرايي . يگراياسالم كمك و تشويق حكومت به محور دوم فعاليتها عبارت بود از. بردارد

  : شودانقالب اسالمي ايران پرداخته مي و چگونگي عملكرد اين نيروها به عنوان موانع پخش امواج

در بدو امر حضور جمهوري اسالمي ايران در : گراي اهل سنت در پاكستان هاي افراط گروه

هاي دو كشور باعث شد از فشار بيشتر عليه شيعيان همسايگي پاكستان و روابط حسنه بين دولت

ها از وقوع انقالب در ايران خشنود روهكه شيعيان اين كشور بيش از ديگر گ اما از آنجا. كاسته شود

مند شدند، در نتيجه اين تفكر كه انقالب مذكور مختص شيعيان بوده و هدف بعد آن و بهره

هاي مذهبي اهل سنت را به انقالب اسالمي ايران بدبين پاكستان است، سران سياسي و رهبران گروه

به تدريج  و اي اين كشور را در پي داشتههاي منفي آنها در قبال ايران و سياستنمود و واكنش

هاي  نزديكي شيعان پاكستان به ايران مخالفت و مقابله گروه .شدت يافت شيعيانفشارها عليه 

هايي در درون جامعه اهل سنت پاكستان اعالم وجود گروه. افراطي سني مذهب را درپي داشت

ودند كه به نوعي خواستار وقوع انقالب هايي عنوان نمرا مقابله با گروه نمودند كه هدف اصلي خود

م 1985در سپتامبر بود كه سپاه صحابه ها يكي از اين گروه. اسالمي به سبك ايران در پاكستان بودند

هاي وهابي شكل گرفت هاي جمعيت علماي اسالم و تحت تأثير انديشهبه پيشگامي يكي از چهره

لرحمن فاروقي هدف از تشكيل سپاه ضياءا). 125: 1382عارفي،( و به سرعت گسترش يافت

صحابه را واكنش عليه انقالب اسالمي ايران و جلوگيري از گسترش آن در بين مردم پاكستان ذكر 

سالح و  ادنوي به دفعات ايران را متهم به د). 1370آبان 28 روزنامه جمهوري اسالمي ايران،( كرد

و از دولت پاكستان ) 4: 1370مهر 7ار،روزنامه ابر(بود نهضت اجراي فقه جعفري نموده  هپول ب
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تقريباً در تمامي ترورهاي مذهبي در . تعطيلي خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران را خواسته بود

  ). 6- 5: 1389شفيعي و قليچ خان،( پاكستان در سه دهه اخير سپاه صحابه نقش داشته است

د معدود درگيري شيعه و سني گرايي مذهبي به موار افراط 1970الزم به ذكر است كه تا دهه

سازي  تحت برنامه اسالمي 1970در اواخر دهه . شد هنگام مراسم عزاداري محرك محدود مي

هاي اسالمي و تندرو اهل سنت مانند سپاه صحابه فضاي مناسبي براي فعاليت  الحق، گروه ضياء

زيي و مشخص پيدا كردند و دامنه فعاليت خود را از مطالبات كلي حكومتي به مطالبات ج

هاي مذهبي، شيعيان نيز به ايجاد گروه ،خواهي اهل سنت تندرودر برابر زياده .افزايش دادند

هاي از اين زمان به بعد درگيري). 5: همان( سياسي و نظامي اقدام كردند و به مقابله برخاستند

شيعيان و اهل اي شدت بيشتري يافت و تعداد زيادي از اعضاي گروه هاي مذهبي متعلق به  فرقه

ضياءالحق دستور اجراي قوانين اسالمي را از سوي ديگر . ها كشته شدند سنت در اين خشونت

صادر كرد و اليحه شريعت را براي تصويب در مجلس آماده نمود و ظاهري اسالمي به حكومت 

بخشيد و از طرفي با جذب بسياري از علماي اهل سنت و حمايت غيرمستقيم از آنها خود را 

به اين ترتيب پيروزي انقالب اسالمي در ايران . افع آنان در مقابل هجوم اسالم شيعي نشان دادمد

نظير  اي بود كه بعد از آن در زمان بي هاي فرقهبود آغاز مرحله جديدي از گسترش و تشديد نزاع

 و تا امروز اين كشور در آتش شدبوتو، نواز شريف، و ژنرال مشرف اين روند كماكان تشديد 

نفوذ معنوي انقالب ايران در پاكستان، بنابراين . سوزداي ميهاي اختالف و درگيري فرقهشعله

جوادي ( تقويت كردبر ضد شيعيان اين كشور تحريك و گرا در اين كشور را نيروهاي افراط

  ).65: 1391ارجمند و ديگران،

رهبر بالمنازع جهان اسالم  تا قبل از وقوع انقالب اسالمي در ايران، عربستان: عربستان سعودي

اين ايران، شد و بر اين اساس موقعيت ممتازي در جهان داشت، پس از انقالب اسالمي  تلقي مي

منجر به  ،هاي مسلمان مطرح شد كه اين امر در نهايتكشور نيز، به عنوان رهبر جهان اسالم و ملت

ب موقعيت رهبري در جهان اسالم آغاز يك نوع رقابت ايدئولوژيكي بين ايران و عربستان براي كس

پيروزي . شد و ايران و عربستان سردمدار دو ايدئولولوژي متفاوت و حتي متعارض مذهبي شدند

مانند شكستن تحريم عزاداري عاشورا  عربستان سعودي در انقالب اسالمي ايران با وقوع حوادثي

ان گرديد كه احساس ترس و همزم همين سالقيام كعبه در  و  1979نوامبر  29توسط شيعيان در 
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اين حوادث و ايدئولوژي مطرح شده توسط . وقوع تهديد از جانب ايران براي آنها را افزايش داد

 انقالب اسالمي ايران سبب احساس تهديد رژيم عربستان سعودي در برابر موج جديد در منطقه

عربستان ن مقطع به بعد از اي .كردو روابط ايران و عربستان را وارد مرحله جديدي از تنش  شد

مد كردن وهابيت به عنوان رقيب ايدئولوژيك انقالب اسالمي، به صدور اسالم آروز اكوشيد كه ب

بنيادگرا بپردازد تا بدين ترتيب هم از خود محافظت كند و هم به جاي دفاع به تهاجم فرهنگي 

  ). 56 :1387 يعيان،ماهنامه اخبار ش( دست بزند و رهبري خود را بر جهان اسالم تضمين كند

هايي كه از سوي عربستان سعودي در كشورهايي كه در معرض تأثيرات يكي از نخستين سياست

هاي دوجانبه با انقالب اسالمي قرار داشتند، اتخاذ گرديد، ايجاد روابط حسنه و گسترش همكاري

وزي رسيد و امريكا، پس از اين كه انقالب اسالمي در ايران به پير از سوي ديگر. اين كشورها بود

تري در اي خود را در خاورميانه از دست داد، عربستان نقش محوريمهمترين متحد منطقه

عربستان با نظر مساعد امريكا به حمايت از  ،رو هاي امريكا به خود اختصاص داد، از اين سياست

به اين . را برعهده گرفت رسيدكشورهايي كه تقويت آنها در برابر افكار انقالبي ايران الزم به نظر مي

با پيروزي انقالب اسالمي و ارتقاي موقعيت شيعيان در سطح منطقه و جهان عربستان سعي  ترتيب

هاي شيعي در كشورهاي اسالمي نمود در مسيري حركت كند كه موقعيت خود را عليه گروه

ثيرات را بر روي پاكستان از جمله كشورهايي بود كه وضعيت جديد منطقه بيشترين تأ. كندتقويت 

به همين خاطر وقوع انقالب اسالمي در ايران سران عربستان را در  ؛توانست داشته باشد آن مي

گرايانه خود در پاكستان و در سطوح گوناگون آن به ويژه در سطح عمومي تعقيب اهداف سلفي

اف و دالرهاي نفتي عربستان سعودي براي پيشبرد اهداز اين مقطع به بعد . ترغيب نمود

هاي تبليغي و بسياري از احزاب و گروه شدهاي مورد نظر اين كشور به پاكستان سرازير  سياست

  . اجتماعي، فرهنگي و سياسي از جانب دولت عربستان مورد حمايت قرار گرفتند

پاكستان با توجه به شرايط زماني و موقعيت مكاني خود ترجيح داد روابط حسنه خـود را بـا هـر    

هـاي  همين امر باعث شد كه ايران و عربستان براي فعاليـت . ن و عربستان حفظ كنددو كشور ايرا

ايدئولوژيكي خود در پاكستان از آزادي كامل برخـوردار باشـند، نتيجـه ايـن مسـئله بـه صـورت        

 كـار نظيـف ( هاي حامي عربستان ظاهر گشتگرايي و درگيري شيعيان طرفدار ايران و وهابي فرقه

هـاي وهـابي بـه درون جامعـه     نفوذ عربستان سعودي و انديشـه هر چند . )155: 1382،و نوروزي

هاي زيـادي بـه   عربستان سعودي كمك بود ودوره جهاد در افغانستان  درپاكستان براي اولين بار 
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ها اي از اين كمكقسمت عمدهدر آن زمان نيز  ؛پاكستان كرد تا جهاد در افغانستان را رونق بخشد

تا طالب آموزش ديده در اين مدارس به مبارزين يـا   شد،ي در پاكستان صرف تأسيس مدارس دين

اسـتادان ايـن    با توجه به اين كـه . جهاديون در افغانستان تبديل شوند و در مقابل شوروي بجنگند

هاي افراطي عربستان سعودي بودنـد، چاشـني   كرده آموزشگاهتحصيل ،مدارس اكثر قريب به اتفاق

مكتب سـلفي و   غيردباري مذهبي و در نتيجه كافر و مشرك پنداشتن دروس آنان آموزش عدم بر

گرايانـه و   هـاي جهـاد افغانسـتان، حجـم زيـادي از ادبيـات افـراط       لذا در طـول سـال  . وهابي بود

 يكي از اهداف عربستان از گسـترش تبليغـات وهابيـت دامـن     .گرايانه در پاكستان منتشر شد فرقه

تمـايالت سياسـي   . تفرقـه ميـان شـيعه و سـني بـوده اسـت      زدن به احساسات ضدشيعي و ايجاد 

گرايي مـذهبي در پاكسـتان و افغانسـتان بـراي     گيري از اين جريان افراطعربستان سعودي در بهره

محدودسازي پيامدهاي انقالب اسالمي ايران و جلوگيري از انتشار آن به حدي آشكار اسـت كـه   

انـد كـه پاكسـتان در    غيرپاكستاني بارهـا اظهـار كـرده   تحليلگران پاكستاني و . نياز به توضيح ندارد

 خالل سه دهه گذشته درگير جنگ نيابتي ميان ايـران و عربسـتان در خـاك پاكسـتان شـده اسـت      

گري و تروريسـم  اي با عنوان سلفييك نويسنده افغان در مقاله). 3- 1: 1389خان،شفيعي و قليچ(

با پيروزي انقالب اسالمي ايـران   :ه قرار داده استدر افغانستان اين موضوع را اين گونه مورد توج

هاي از طريق حمايت از اقليت ،گري از سوي ايران به كشورهاي مجاورهاي شيعهو صدور ارزش

شـدند، از يـك   هايي كه از نظر ايران دوست محسوب نمـي شيعه و تشويق آنان به قيام عليه دولت

هـاي  ي كمونيست از سوي ديگر، احيـاي حركـت  سو و اشغال افغانستان به وسيله نيروهاي شورو

جهادگرايانه سلفي از طرف عربستان سعودي و ساير كشورهاي عرب را به مثابـه مـانعي در برابـر    

 نفوذ ايران و بازسازي چهره آنان به عنـوان مبـارزان عليـه كـافران كمونيسـت ضـروري گردانيـد       

  ). 75: 1386مالزهي،(

ژنرال ضياءالحق كه به . ستان و پاكستان به اوج خود رسيددر دوره حكومت ضياءالحق روابط عرب

تعلق داشت، در طول بـيش از يـك دهـه حكومـت خـود بيسـت و هفـت بـار از          مكتب ديوبند

در ايـن   .عربستان ديدن كرد كه اين امر نشانه عمق روابط وي با سـران عربسـتان سـعودي اسـت    

و بـا تشـويق   ترين حـد خـود رسـيد    هاي تبليغي، مذهبي عربستان سـعودي بـه بـاال   دوره فعاليت

تبليـغ  . هاي گسترش وهابيـت در پاكسـتان فـراهم شـد    زمينهكردن پاكستان ضياءالحق به اسالميزه

ماننـد   ...و  هاي ماليهاي مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، حمايتوهابيت در پاكستان به روش
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هـاي  حداث مساجد، فعاليت، تربيت و پرداخت مستمري به طالب، اارائه كمك به دولت پاكستان

دانشگاهي، تأمين هزينه مدارس مذهبي، احداث مراكز تبليغي، ترويج زبان عربـي، جـذب نيـروي    

و گيـرد  انجـام مـي  ... كار پاكستاني در عربستان و كمك به سازمان هـاي سياسـي وهـابي مسـلك    

شـيعه و   اي جز تقويت گروه هاي تروريستي و خشونت طلب و افروختن آتـش فتنـه ميـان    نتيجه

گرايـي پشـتون    از تركيب وهابيت با قوميت همچنين. ندارداي سني و تزايد خشونت و كشتار فرقه

اين نيروي نظامي مهمترين نقـش  كه  و مكتب فكري ديوبنديسم، طالبانيسم در منطقه شكل گرفت

، )138: 1388جمـالي،  ( تثبيت فرهنگ خشونت و ترور عليه شيعيان ايفا كرده است ورا در رواج 

  ). 205- 201: 1389محمدي، (

در جزيره ثبات امريكا، از يك طرف توازن قوا  اسالمي ايران وقوع انقالب: اياالت متحده امريكا

نه شرقي نه «خارجي ايران، يعنيرا برهم زد و از طرف ديگر با اعالم چارچوب اصلي سياست

هاي جداي از ايدئولوژي ، يك قدرت جديد مبتني بر ايدئولوژي اسالمي»غربي جمهوري اسالمي

واقعيات و داليل ). 115: 1385نيا،فاضلي(، )64- 63: 1388نيا،فاضلي( مسلط جهاني به وجود آمد

گير شدند و از انجام آن است كه امريكا و غرب در قبال وقوع انقالب ايران غافل بيشماري دال بر

كته ظريف آنكه بر عكس وقوع اما ن ؛دادن هر گونه اقدام در جهت پيشگيري از آن بازماندند

آن به ديگر كشورها، آنان هم زمان كافي داشتند تا به » سرايت بازتاب و«انقالب، در باب 

ها مانند انقالب فرانسه بيني پيامدها و تأثيرات فرامرزي آن بپردازند و هم تجربه ساير انقالب پيش

بيني دست يافتند ن غربي به اين پيشسياستمدارا. را داشتند و هم زمان و امكانات بيشتري داشتند

اي، الملل و منطقهبودن و عدم مزاحمت عنصر خارجي و متغير نظام بين كه در حالت خنثي

  ). 43- 41: 1388برزگر، ( گيردانقالب ايران، سراسر خاورميانه را دربر مي

بر رجي ايران، خادر اين ميان انديشه صدور انقالب به عنوان يكي از اصول تغييرناپذير سياست

هاي انقالب شيعه در آگاهي از موقعيت ژئوپليتيك و آموزهبنابراين  .افزود هاي امريكا مي نگراني

 كار بگيرد تا مانع از موفقيت ايران در منطقه شود ايران، باعث شد امريكا تمام توان خود را به

مكن بود مقصد صدور همه كشورهايي كه به نوعي م امريكا به اين ترتيب). 21: 1386جمالي،(

 افغانستان در حالي كهاز سوي ديگر پس از انقالب ايران . را مورد توجه قرار داد انقالب باشند

بنابراين سعي كرد . پايگاه مهم خود را در منطقه از دست داده بودامريكا  در اشغال شوروي بود،
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و مقابله با كمونيسم در  هاي انقالب اسالمي به كشورهاي مجاور براي جلوگيري از نفوذ انديشه

تأثير اين تحوالت دستخوش دگرگوني  هايي بپردازد كه ممكن بود تحت منطقه به تقويت حكومت

در اين ميان، دسترسي آسان و سريع ايران به پاكستان به دليل هم مرزي، وجود جمعيت . گردند

بدين  ؛كرد ميدوچندان  شيعه قابل توجه و تحركات نهادهاي ايراني در آن كشور نگراني امريكا را

  ).66- 65: 1389هاديان،( جهت در اولويت سياست خارجي امريكا قرار گرفت

امريكا با تبليغات فراوان سعي كرد، انقالب اسالمي ايران را يك انقالب شيعي معرفي كنند كه سعي 

هايش يك حكومت شيعي ديگر در پاكستان به كمك شيعيان آن دارد در راستاي صدور ارزش

اي براي تشديد اين مايهدر اين زمينه تكيه به اختالفات شيعه و سني دست. ور ايجاد كندكش

هاي مذهبي سني پاكستان را نسبت به بود، به طوري كه تا حدود زيادي توانست گروه شده تبليغات

دومين محوري كه از سوي امريكا براي . انقالب ايران بدبين كرده و در تقابل با آن قرار دهد

. گرايي بودشد، تشويق دولت پاكستان به اسالموگيري از نفوذ انقالب ايران در پاكستان دنبال ميجل

هاي پاكستان گرايي در دولتجذابيتي كه اسالم در نظر مسلمانان پاكستان دارا بود، رشد اسالم با

اي انقالبي منبعث هتوانست زمينه مشروعيت بيشتر آنان را فراهم كرده و در مقابل از نفوذ انديشهمي

هنري كسينجر وزير سابق امريكا بهترين راه ). 76- 64:همان(از انقالب اسالمي ايران جلوگيري كند

براي مقابله با صدور انقالب اسالمي و جلوگيري از گسترش و نفوذ آن در ميان جوامع اسالمي 

حال  ه در عينديگر را ايجاد يك حركت هدايت شده اسالمي در ميان اهل سنت معرفي نمود ك

اين سياست در . هاي دولت امريكا هماهنگي و تطابق داشته باشدها و خواستهبايست با سياستمي

ريزي و با برنامه به اين ترتيب. شددو سطح داخل و خارج از مرزهاي سرزميني ايران پيگيري 

نند سپاه صحابه ما گراييهاي تندرو و افراطگروه نهاي كالن در مدارس ديني پاكستاصرف هزينه

در اجراي اين ). 233- 232: 1380محمدي،( اي به نام طالبان شكل گرفتدر پاكستان و بعدها پديده

الحق كه در طول بيش از ژنرال ضياء .ها دولت ضياءالحق نقش اساسي را برعهده داشتسياست

ان با هماهنگي گرايي در پاكستان بود، در آن زم خواهي و اسالمدار اسالم يك دهه حكومت پرچم

مريكا و عربستان دستور اجراي قوانين اسالمي را صادر نمود و تصميماتي براي تصويب و اجراي آ

وي با صدور دستوراتي از قبيل ممنوعيت فروش مشروبات الكلي سعي . اليحه شريعت اتخاذ نمود

جذب بسياري از گرايان نمود و از سوي ديگر با در باال بردن وجهه اسالمي حكومت در بين اسالم

علماي اهل سنت و حمايت غيرمستقيم از آنها، خود را مدافع و حامي اصلي مذهب آنها در برابر 
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از اين رو طبيعي . شدهايي معرفي نمود كه از سوي يك انقالب شيعي در ايران صادر ميانديشه

كستان استقبال است كه امريكا از اجراي چنين قوانيني به منظور جلوگيري از نفوذ ايران در پا

اليحه شريعت در پاكستان به تصويب رسيد،  1370كنيم وقتي كه در سالنمود، لذا مالحظه مي مي

 اين كشور تبريك گفت آباد موفقيت وي را در اجراي احكام اسالمي در سفير امريكا در اسالم

   ).76- 64: 1389هاديان،(

و غيردولتي تشيع در سطح منطقه به بايد گفت نفوذ و قدرت فراسرزميني، غيررسمي  ،در نهايت

عنوان بستري بسيار مطلوب براي اعمال قدرت نرم نشان داده است كه ايده انقالب اسالمي 

ثر و ؤتواند در دنياي مدرن به عنوان جايگزيني مدرباره ماهيت رفتارها و رويكردهاي اسالمي مي

مطرح شود و با » ي ليبرال مسلكاسالم امريكاي«و » وهابي ـاسالم انگليسي«راهبردي در برابر 

گرا، در پي انسجام دروني دنياي  تقويت عناصر منطقي، معتدل و ميانه روانه منش سياسي اسالم

اي هاي فرقه هاي زيادي برانگيخته كه بارزترين جنبه آن خشونت لذا واكنش ؛اسالم برآيد

دهي  هستند كه با جهت در اين ميان عناصر برون سيستمي در پاكستان در پي آن. ضدشيعي است

گرايان اين كشور را تقويت كرده و در  ها عليه شيعيان پاكستان، هويت جمعي افراط خشونت

هر اندازه امريكا، انگليس و عربستان . اي خود از آن بهره گيرندراستاي اهداف راهبردي منطقه

رقم » ژئوپليتيك شيعههارتلند «احساس كنند جريان كلي سياسي در منطقه به نفع ايران به عنوان 

خورد، فشار خود را بر جامعه شيعي منطقه و از جمله پاكستان خواهند افزود، كه  مي

هاي ضدشيعي در  بر اين اساس خشونت. ترين آن استاي مهلكهاي ضدشيعي فرقه خشونت

قه يابي شيعيان در اين منطنوعي حمله پيشگيرانه عليه هر گونه تأثيرگذاري و قدرتنيز پاكستان 

  .)139- 138: 1388جمالي، ( است

  

  نتيجه 

 ةيكي از رخدادهاي بزرگ نيمه دوم سد) ره(وقوع انقالب اسالمي در ايران به رهبري امام خميني

بيستم بود كه باعث ايجاد تغييرات و تحوالت فراواني در كشورهاي منطقه و نيز در ساختار قدرت 

و با برخورداري از ديدگاه فرامرزي  باقي نماند اين انقالب به درون مرزهاي ملي كشور. جهاني شد

، انقالب ايران. تأثير قرار داد خصوص در خاورميانه تحت هاي فراواني را بهخود كشورها و ملت

» پخش«نظريه  در اين مقاله با استفاده از. ه استهاي شيعي منطقه داشتبيشترين تأثير را بر جمعيت
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ت تفسيري و توضيحي چشمگيري براي نشان دادن تأثيرات كه به دليل ماهيت فرهنگي آن، قابلي

انقالب اسالمي بر ديگر كشورها دارد؛ به بررسي تأثيرات انقالب اسالمي ايران بر شيعيان كشور 

همانگونه كه گذشت وقوع انقالب در كشور ايران، تأثيرات زيادي بر شيعيان . پاكستان پرداخته شد

قالي اسالمي ايران در كشور پاكستان بيشتر از نوع پخش هاي انبازتاب. كشور پاكستان داشت

ترين اقشار، افراد و  در پخش سرايتي، تسري موضوعات پخش به نزديك. سرايتي بوده است

عامل » اثر همسايگي«به اين ترتيب . مناطقي است كه در مجاورت تغيير و نوآوري قرار دارند

نظير ايران و قرار  موقعيت بي. شودپاكستان تلقي ميكليدي در تأثير گذاري انقالب ايران بر شيعيان 

گرفتن در كانون جوامع شيعي با داشتن اكثريت جمعيت شيعه و قرار گرفتن شيعيان پاكستان در 

همسايگي ايران سرعت پخش امواج انقالب ايران در پاكستان را به صورت رفلكسي و سرايتي 

ليل شرايطي كه در آن قرار داشتند كامالً پذيراي از سوي ديگر شيعيان پاكستان به د. افزايش داد

شيعيان پاكستان كه داراي اشتراكات فرهنگي، زباني و مذهبي با . امواج انقالب اسالمي ايران بودند

توجهي متوالي و مديد دولت  به دليل بيملت ايران هستند، در زمان وقوع انقالب اسالمي در ايران 

 و هماهنگي و تشتت و پراكندگي در بين خود شيعيان عدم ،هاي وقت نسبت به حقوق آنان

در سازي كشور توسط حكومت و تحميل فقه حنفي بر آنان هاي اسالميهمچنين به دليل فعاليت

به اين ترتيب تأثيرگذاري انقالب ايران بر شيعيان پاكستان متأثر از . وضعيت اسفباري قرار داشتند

به اين ترتيب انقالب . پخش يعني پاكستان بوده است هاي مبدأ پخش يعني ايران و مقصد ويژگي

و موجب احياء مجدد حيات تبديل شد پاكستان شيعيان  نقطه عطفي در حيات سياسيايران به 

جويي و تقويت رفتار مذهبي شيعيان؛  كه به شكل خود آگاهي، هويت اجتماعي شيعيان پاكستان شد

و حزب سياسي شيعه و نقش آفريني بيشتر  گيري تشكل رشد مطالبات سياسي؛ نهادسازي و شكل

  . شيعيان در ساختار سياسي كشور پاكستان بروز پيدا كرد

، رودبه شمار مياثرگذاري دهنده  از عوامل كاهشكه  موانع پخش و امواج رقيبدر مقابل، 

روي كار آمدن حكومتي . تأثير قرار داد انقالب اسالمي ايران در پاكستان را تحتهاي  بازتاب

ثر بر ژئوپليتيك منطقه را دگرگون ساخت و باعث شد ؤاي بود كه عوامل ميعي در ايران واقعهش

 هاييها و واكنشغرب از زاويه ديگري به منطقه و عناصر ژئوپليتيك آن توجه كند و حساسيت

نسبت به كشورهايي كه داراي جمعيت شيعه بودند هاي منطقه را از سوي غرب و قدرت

اهل  موجب احساس تهديدسريع و عميق امواج انقالب ايران در پاكستان،  گسترش. برانگيخت
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هاي مخالف انقالب ايران در منطقه و غرب شد و از اين مقطع به بعد سنت در پاكستان، و رژيم

گراي سني مذهب بر ضد شيعيان پاكستان و انقالب ايران،  هاي افراطهاي گروه در كنار فعاليت

اي هاي منطقههاي قدرتتأثيرات انقالب اسالمي ايران در رأس سياستتالش براي خنثي نمودن 

وقايع پس از . اي و در رأس آنها امريكا و عربستان در كشور پاكستان قرار گرفتو فرامنطقه

اي مخالف انقالب ايران با اي و فرامنطقهنيروهاي منطقهدهد  انقالب ايران در پاكستان نشان مي

. جلوگيري از تأثير گذاري و نفوذ انقالب ايران در كشور پاكستان پرداختند استفاده از دو روش به

و تشديد اي  ايجاد تفرقه بين شيعيان و اهل سنت پاكستان و دامن زدن به اختالفات فرقه اول

بر اساس گرايي اسالمهاي ضدشيعي و دوم تشويق و كمك به حكومت پاكستان براي  خشونت

اسالمي ايران و به قدرت رسيدن يك حكومت شيعي در ايران، براي  بنابراين انقالب. فقه حنفي

  . برانگيز بوده است ساز و هم چالش شيعيان پاكستان هم فرصت
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