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1391فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال هشتم، شماره دوم، تابستان 
29-62صص 

نوين تشيع در خاورميانه وئوپليتيكژ
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 

قماسالمي، واحد آزادسياسي، دانشگاه علوماستاديار -∗∗∗∗مهدي جاوداني مقدمدكتر 

12/5/1389: تاريخ پذيرش20/9/1388: تاريخ دريافت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چكيده
به عراق، يكي از مهمترين نقـاط عطـف تـاريخ ايـن     آمريكاظهور دومين دولت شيعه در منطقه خاورميانه پس از حمله 

را كـه بـا احيـاي شـيعيان و بازنمـايي هويـت آنـان در        چشود منطقه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران محسوب مي

، تحـوالت و  ايمنطقـه آن در سـاختار قـدرت و امنيـت    ژئوپليتيكات سياسي، ايدئولوژيك و تأثيركشورهاي منطقه و 

عنـوان طراحـي   ايـن مسـئله بـا   . وجود آمده اسـت هو ژئواستراتژيك خاورميانه بژئوپليتيكنويني در تعامالت تغييرات 

اي ي از مقامات رسمي كشورهاي منطقـه نوين تشيع در خاورميانه از سوي بسيارژئوپليتيكگيري هاللي شيعي يا شكل

هاي آنان نسـبت بـه افـزايش قـدرت نـرم شـيعيان و       العملها و عكسقرار گرفته و با واكنشتأكيداي مورد و فرامنطقه

ژئوپليتيـك اين اساس، با توجه به اهميت نقش تحوالت جديد بر. گرايي در منطقه دامن زده استايران، به تشديد فرقه

، گيـري شـكل ارزيـابي تحليلـي چگـونگي    حاضـر بـه  نوين سياسي، اجتماعي و امنيتي خاورميانه، مقالـه منطقه بر نظم

سـلطه و  ژئوپليتيـك نوين تشيع در خاورميانه در قالب دو گفتمان ژئوپليتيكيابي و سياسي شدن پروسه يا پروژه هويت

ايران در اين زمينه را مـورد بررسـي قـرار    هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ژئوپليتيك مقاومت پرداخته و بايسته

.داده است

.ايرانژئوپليتيك شيعه، هالل شيعي، ژئوپليتيك سلطه، ژئوپليتيك مقاومت، خاورميانه،:كليديهايهواژ

∗E-mail: Javdani2020@gmail.com
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مقدمه-1

سازي در عراق كه به افزايش نقش شيعيان در تحوالت اخير در خاورميانه و دولت ـ ملت

ن كشور و بازيابي هويت شيعيان در منطقه منجر شده است، سبب ساختار هرم سياسي در اي

امنيتي منطقه خاورميانه -انداز سياسي هاي جديدي در قبال چشمها و نگرشظهور دكترين

هاينگرشمهمترينيا ژئوپليتيك نوين تشيع يكي از 1در اين ميان، هالل شيعه. شده است

اي بارها مورد توجه قرار اي و فرامنطقهطقههاي منسياسي است كه از سوي برخي از دولت

اين اصطالح كه با عبارات و آمارهايي در . شده استتأكيدگرفته و بر ضرورت مقابله با آن 

مورد تعداد شيعيان و همگرايي آنان در تشكيل ژئوپليتيك نويني در خاورميانه همراه است، 

يري در منطقه در نظر گرفته و ظهور گعنوان محور ژئوپليتيك در حال شكلمذهب شيعه را به

توان از جمله مباحث مطرح در اين مقوله، مي. بيني كرده استهالل شيعه در خاورميانه را پيش

:به موارد زير اشاره كرد

هاي خيز خاورميانه و در كنار آبراهمنطقه نفتبزرگترينجمعيت شيعه جهان عرب، در قلب ●

تواند بيشتر منابع نفتي دارد و به همراه ايران ميفارس قرارونقل نفت در خليجحمل

ت كنترل خود درآورد؛فارس را تحخليج

فارس شيعه درصد جمعيت خليج70فارس است و درصد از ذخاير نفتي جهان در خليج75●

هستند،

ن تا پاكستان را در اختيار دارند؛جمعيت مسلمانان در قوسي در امتداد لبنادرصد50شيعيان●

يابي شيعيان در آن، د و با قدرتندهجمعيت عراق را شيعيان تشكيل ميدرصد 60بيش از ●

شود؛قه اتصال هالل شيعي تكميل ميحل

گيري هالل شكلايران قلب ژئوپليتيك تشيع است و با افزايش قدرت ايران در منطقه، ●

شود؛شيعي تسريع مي

ن و تقويت عناصر تشيع در منطقه شده و تحوالت نوين خاورميانه سبب افزايش قدرت ايرا●

.يابي شيعيان كمك كرده استتبه قدر

1. Shiite (Shi'a) Crescent
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31ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه و سياست خارجي ايران_________________________

اي همراه اي و فرامنطقههاي منطقههاي مختلف و نگراني برخي دولتاين مسئله كه با نگرش

رو در اين از اين. هاي منطقه گرديده استشده است سبب تعامالت جديدي در روابط دولت

ات بازيابي تأثيرتشيع در خاورميانه، پيشينه تاريخي طرح هالل شيعه و مقاله به بررسي جغرافيايي

.هويت شيعيان در ساختارهاي قدرت و امنيت منطقه پرداخته شده است

پژوهشمسألهبيان هدف و -2

گيريشكلي جايگاه شيعيان در خاورميانه و علل ژئوپليتيكهدف از اين پژوهش، بررسي و تبيين 

اين اساس، در اين پژوهش با بررسي جغرافيا بر. تشيع در منطقه استليتيكژئوپو اهميت يافتن 

مذهب اقليت در عنوانبهو پيشينه تاريخي انزوا، ستم، سركوب و تبعيض اجتماعي عليه شيعيان 

در خاورميانه در قالب ژئوپليتيكرويكردي انتقادي به گيريشكلهايزمينهجهان اسالم، 

بنابراين سوال .سلطه مورد ارزيابي قرار سوال گرفته استژئوپليتيكل تشيع در مقابژئوپليتيك

تيك نوين تشيع در خاورميانه براساس كدام يك از دو يئوپلژ:اصلي اين پژوهش اين است كه

) در قالب يك پروسه(مقاومتژئوپليتيكو يا ) در قالب يك پروژه(سلطه ژئوپليتيكنگرش 

شكل گرفته است؟ 

فرضيه تحقيق-3

سويكمقاومت، از ژئوپليتيكو سلطهژئوپليتيكگفتماندوديالكتيكازتشيعژئوپليتيك

روايت انتقادي  بازنمايي هويت فردي و جمعي شيعيان در اظهار نارضايتي از شرايط موجود و 

مسلط ژئوپليتيكاي گفتماني در تالش در تبديل آن به وضعيت مطلوب و از سوي ديگر ساخته

.ايط موجود در توازن قدرت در خاورميانه استبراي حفظ شر

روش تحقيق-4

اين اساس با توجه به بر. تحليلي استفاده شده است-در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي

دنبالبهنوين تشيع در خاورميانه، ژئوپليتيكاينكه محقق عالوه بر تالش براي تعيين چيستي 

است خارجي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه نيز ي حاكم بر سيژئوپليتيكتبيين مالحظات 
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_______________________1391م، تابستانودك ـ سال هشتم، شماره فصلنامه ژئوپليتي32

اي و كلي بر مبناي روش كتابخانهطوربهبوده است، گردآوري اطالعات از روشهاي گوناگون و 

. به شيوه تحليل كيفي ارزيابي شده استعمدتاًهاي تحقيق اينترنتي صورت گرفته و سپس يافته

تشيعژئوپليتيكگيريشكلمباني نظري -5

در معناي كالسيك به بررسي نقش عوامل جغرافيايي در سياست بر اساس رويكرد ئوپليتيكژ

كالسيك يا ژئوپليتيكدر اين معنا، . پردازدميالمللبينگفتمان مسلط قدرت در روابط 

سلطه، از تركيب سه پارامتر جغرافيا، قدرت و سياست براساس ژئوپليتيكارتدوكس در قالب 

,Hafeznia(گرددتعريف  ميالمللبينن قدرت حاكم بر نظام نظم گفتمانيِ نوسا 2000: لذا .)84

استعماري و رقابت شديد و آشكار ژئوپليتيكدر اين چارچوب گفتماني، همان ژئوپليتيك

اند و ايجاد قدرت مواجه شدهءو جهاني جهت نفوذ در مناطقي كه با خالايمنطقهقدرتهاي 

سلطه، بازنمايي دانش و ژئوپليتيكدر واقع، . بر نفوذ يا سلطه استاي مبتنييژئوپليتيكروابط 

متعدد، خطوط هايجنگرقيب در طي هايقدرتقدرت در دوره رقابت استعماري بود كه 

دادند و بر اين اساس، مرزهاي نقشه سياسي جهان ترسيم قدرت را مرتب كرده يا آنرا تغيير مي

:Dalby & Routledge,1998(گشتمي ژئوپليتيكهاي اندازچشمبنابراين بنيانگذاران ).15

را از باال به پائين و از منظر بازي ژئوپليتيكجهاني مانند ماهان، مكيندر، راتزل، كيلن و هوفر، 

.   بزرگ ژئواستراتژيك منافع قدرتهاي استعماري در عرصه جهاني ترسيم كردند

ژئوپليتيكست و يكم متحول شده و در قرن بيژئوپليتيكاين وجود، اين روايت از با

پردازي متفاوت و از پائين به تاريخ بر اساس نگرش طبقات انتقادي يا مقاومت يعني روايت

شكل گرفته -هستندژئوپليتيككه درگير مقاومت در برابر دولت و كاركردهاي -تحت سلطه

ط استعماري و با جديد برخالف تفسير گفتمان مسلژئوپليتيكبراساس چنين نگرشي در .است

توسط ژئوپليتيكگيريشكلننويهايمسلط، به نقش پروسهژئوپليتيكرويكردي انتقادي به 

هاي مردم بومي و ي اجتماعي نوين، جنبشها، جنبشهاو نيروهاي اجتماعي، قوميتهانهضت

,Routledge(شودگروههاي چريكي توجه مي 2001: قادي انتژئوپليتيكواقع، در در.)557-558

ني اذهالااي اجتماعي و بين، جغرافيا در زمينهژئوپليتيكشناسانه گفتمانهاي با واسازي معرفت
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33ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه و سياست خارجي ايران_________________________

). Reynolds, 1994: 396(گيردمورد تحليل قرار مي

اساس دو در خاورميانه مورد توجه قرار گرفته است نيز برنوين تشيع كه اخيراًژئوپليتيك

ژئوپليتيككه در ايگونهبه. و مقاومت قابل تحليل استسلطه ژئوپليتيكرويكرد گفتمان 

نوين تشيع در ژئوپليتيكو بازنمايي هويت و سياسي شدن شيعيان و ظهور گيريشكلسلطه، 

اي در مند و متقابل ميان قدرت، سياست و جغرافيا و پروژهاي كنشرابطهعنوانبهخاورميانه 

مقاومت، ژئوپليتيكتفسير شده و در قالب ايطقهمنو فراايمنطقهراستاي منافع بازيگران 

احياي شيعيان در بستر يك جنبش اجتماعي نيروهاي منزوي و محروم جوامع خاورميانه 

ژئوپليتيكبا توجه به اين دو رويكرد متفاوت به . گرددگذار به شرايط مطلوب تبيين ميجهت

نوين تشيع پرداخته شده و ميزان يكژئوپليتبه بررسي اين دو تفسير از حاضرتشيع، در مقاله

سلطه و مقاومت، مورد ارزيابي قرار ژئوپليتيكتوهم يا واقعيت اين سازه گفتماني براساس 

.گرفته است

جغرافياي شيعه-6

توان مشاهده اي از جنوب شرق آسيا تا اروپا را ميدر منطقهجهان راشيعيانجغرافياييپراكندگي

درصد جمعيت مسلمانان جهان 15ميليوني شيعه كه حدود 215ن جمعيت در اين ميان بيشتري. كرد

، عراق )ميليون31(، هند )ميليون33(، پاكستان )ميليون نفر68با حدود (است، در كشورهاي ايران 

، عراق )درصد90(كشور ايران 4با اين وجود تنها در . قرار دارند) ميليون14(و تركيه ) ميليون21(

شيعيان حداكثر جمعيت را به خود ) درصد75(و آذربايجان ) درصد75(حرين، ب)درصد65(

را تشكيل ) درصد45حداقل (رين گروه جمعيتي ر لبنان نيز شيعيان بزرگتاند و داختصاص داده

تر در ميليون نفر است كه بيش14جمعيت شيعه عرب حدود تخمين). Nasr, 2006: 25(دهندمي

,Fuler(مستقر هستند فارسكشورهاي حاشيه خليج 2005: 70فارس لذا شيعيان در خليج.)23

اي و بخش گسترده) ايران(دهند و عالوه بر سراسر كرانه شمالي درصد جمعيت را تشكيل مي

كه داراي جمعيت بومي شيعه هستند، در ) بحرين، الحساء و كويت(از كرانه جنوب آن 

منطقه را شامل جمعيت ميليون نفر 400از ميليون 140اي از فلسطين تا پاكستان منطقه
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ميليون نفر از جمعيت اين 68درصد شيعه كه 90در اين ميان ايران با اكثريت مطلق . شوندمي

كشور هستند، قلب ژئوپليتيك شيعه و تنها دولت شيعي قبل از تحوالت اخير در عراق 

اي نظام جمهوري شد و مركز اصلي مذهب شيعه و حمايت از شيعيان تحت لومحسوب مي

,Ahmadi(آمدميحساببهاسالمي ايران  2010: 48(.

)Nasr, 2006: 25(غرافياي شيعهج: 1نقشه شماره 
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35ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه و سياست خارجي ايران_________________________

1جهانپراكندگي شيعيان در واحدهاي سياسي :1شمارهجدول

جمعيتكشور
درصد 

مسلمان
جمعيت مسلمان

درصد جمعيت 

شيعه
جميعت شيعيان

68.000.000%95-73.777.77790%75.000.00099.4ايران

21.158.400%70-27.936.00065%30.000.00099عراق

6.178.608%75-8.238.14465%8.581.40099.2آذربايجان

420.000%75-570.00065%718.00081.2بحرين

1.200.000%60-2.104.31045%3.800.00059.3لبنان

2.484.000%20-16.560.00015%18.400.00092.2سوريه

2.860.000%15-23.700.00010%24.600.00097عربستان

910.000%35-2.660.00030%2.800.00095كويت

76.000%15-760.00010%800.00077.5قطر

662.400%20-3.496.00010%4.600.00076.2امارات متحده عربي

33.160.712%20-160.829.45015%165.803.56096.3پاكستان

30.900.000%15-154.500.00010%1.103.060.00014هند

5.328.180%15-29.601.00010%29.900.00099.7افغانستان

14.000.000%15-73.000.00010%75.000.00098تركيه

9.000.000%40-23.363.00035%25.000.00099.1يمن

Wikipedia & World Fact Book, 2009

عالوه در به. ر رسمي و يكساني از تعداد شيعيان جهان وجود ندارد و در تمامي آمار تعداد شيعيان، اختالف وجود داردهيچ آما: نكته- 1

:براي مطالعه بيشتر نك.محاسبه شده است ... امامي، علوي، زيدي، بهره و 12هاي اين آمارها، تعداد جمعيت شيعيان در تمامي فرقه

- Demographics of Islam and Shia: Wikipedia, the Free Encyclopedia (2009)
- CIA- The World Fact Book – Field Listing- Religions

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

_______________________1391م، تابستانودك ـ سال هشتم، شماره فصلنامه ژئوپليتي36

دليل موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك آنان اهميت جايگاه و منزلت شيعيان در منطقه به

در واقع موقعيت جغرافيايي استقرار شيعيان يا ژئوپليتيك شيعه در منطقه . در خاورميانه است

در منطقه محسوب كمربندي استراتژيك، اقتصادي و سياسي ) سرزمين مركزي(خاورميانه با 

درصد از ذخاير نفتي 75خيز خاورميانه كه رين منطقه نفتشود، زيرا شيعيان در قلب بزرگتمي

اند و با اكثريت جمعيت شيعي ايران، عراق و آذربايجان بر جهان را در اختيار دارد، قرار گرفته

ان سعودي به نشين شرق عربستدرصد ذخاير نفت دنيا دسترسي دارند كه اگر قسمت شيعه30

رسد، بنابراين شيعيان عرب به همراه ايران درصد مي50اين ارقام اضافه شود اين مقدار به 

,Fazelinia(فارس را به كنترل خود درآورندتوانند اكثر منابع خليجمي 2007: عالوه بر . )132-135

نفتي عربستان درصد كاركنان شاغل در ميادين 70كه اين اهميت اين موضوع با توجه به اين

درصد مردم بحرين 75درصد جمعيت قطر و 15شهروندان كويت و درصد25و شيعه هستند 

,Toal(شودنيز شيعه هستند تشديد مي 2000: اين مسئله با توجه به تحوالت اخير در .)126

يابي شيعيان در عراق آغاز شده و اولين دولت عرب شيعي را منطقه كه با دومينوي هويت

.د آورده است، از اهميت بيشتري برخوردار شده استوجوبه
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,Thompson(تمركز ژئواستراتژيك شيعيان در خاورميانه: 2نقشه شماره  2009: 23(

تشيعژئوپليتيكپيشينه تاريخي -7

تشيع در اين منطقه نيز با حضور گيريشكلبا ظهور دين اسالم در شبه جزيره عربستان، 

. ش آنان بعد از رحلت پيامبر و اعتراض سياسي به روند جانشيني آغاز گرديدشيعيان و گستر

اين صورت اوليه تشيع از قرن نهم ميالدي به بعد به شكل عقيده جداگانه و قابل تشخيصي 

در قرن . درآمد و طي حكومت عباسيان، مراكز آموزشي شيعه در عراق و ايران توسعه يافتند

در عراق و حمدانيان در سوريه كه هر دو تمايالت شيعي بويهدهم در دوران حكومت آل

با آغاز سلسله صفويه كه اولين دوره حاكميت شيعيان در ايران . داشتند، اين امر شدت يافت

اي از ايران تا جنوب عراق و لبنان جريان شيعه تقويت شود در منطقهشناخته مي

ع در ايران توسط شاه اسماعيل ن مذهب تشيشدميبنابراين با رس).Momen,1980: 97(شد

با دعوت شاه اسماعيل از علماي شيعه جبل عامل لبنان و بحرين و ورود سويكصفوي از 
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هاي مذهبي تشيع تدوين كتب اساسي شيعه از آناتولي، لبنان و عراق به ايران، اصول و دكترين

عه و عثمانيان سني گرديد و از سوي ديگر براي اولين بار جهان اسالم به دو قطب صفويان شي

يابي و تشخص مستقل يك دولت شيعي از جهان اسالم هويتدليلبهمسألهاين . تقسيم گرديد

اين وجود، باشدميسني مذهب آن زمان، نقطه عطف بسيار مهمي در تاريخ تشيع محسوب 

هجري شمسي 1357پس از سقوط سلسله صفويان تا پيروزي انقالب اسالمي در ايران در 

تر شده و ظهور رنگرغم تداوم جريان شيعه در منطقه، هويت شيعي كمعلي) م1979(

در اين ميان . يابي شيعيان در منطقه شدندهاي استبدادي و سپس سكوالر مانع هويتدولت

هاي بالقوه ايدئولوژي مذهبي شيعه را بالفعل كرد و با پيروزي انقالب اسالمي در ايران، جنبه

مي، مبارزه با ناسيوناليسم و برقراري اتحاد جهان اسالم در برابر غرب احياي هويت واحد اسال

شيعيان در منطقه و بويژهيابي مسلمانان و و مسئله صدور انقالب ايران، سرآغاز هويت

در واقع پيروزي . اي در كشورهاي خاورميانه شدهاي سياسي عمدهتحوالت و دگرگوني

به صدور انقالب بر پايه اعتقاد به وحدت تأكيدفقيه و انقالب در ايران و ارائه نظريه واليت 

اي براي رسيدن به پيروزي عنوان مقدمهجهان اسالم و گذرا بودن مفاهيم كشور و حكومت به

هاي اسالمي در سراسر اسالم ناب، سبب شد تا انقالب اسالمي ايران به الگويي براي جنبش

جهت بازسازي جايگاه سياسي خويش و با جهان تبديل شده و در اين ميان شيعيان نيز در

هاي اين مسئله در همان ابتداي پيروزي انقالب مورد توجه دولت. حمايت ايران تحريك گردند

اي قرار گرفته و با توجه به گرايش نه شرقي و نه غربي سياست خارجي اي و فرامنطقهمنطقه

يعيان در كشورهاي خاورميانه به امتداد جغرافياي سياسي شمعنايبهايران، ژئوپليتيك شيعه 

المللي كه در اسرائيل درباره چنانچه در همايش بين. ها تبليغ شدمركزيت ايران طرح و تا مدت

برگزار شد و در كتاب شيعه، مقاومت و انقالب تدوين شد، مارتين كرامر 1984شيعه در 

هاي شيعي جنبش«:كندييي به ژئوپليتيك شيعه و اهميت آن اشاره مآمريكاستيز محقق اسالم

اند كه غالباً موجب شگفتي و حيرت العاده اصيلي ابداع كردههاي سياسي فوقامروزه استراتژي

اند ها برخوردار بودهترين موفقيتها در ايران از عظيماين شيوه. دنياي اسالم و غرب شده است

بندي از تشيع، حيات كمر. دانبخش ساير شيعيان در دنياي عرب و جنوب آسيا نيز شدهو الهام
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هايي از لبنان، سوريه، عراق، گيرد و بخشاقتصادي، استراتژيكي و تاريخي اسالم را در بر مي

اين كمربند كه . پوشاندعربستان، كويت، بحرين، ايران، افغانستان، پاكستان و هندوستان را مي

ات تأثيردنيايي است كه شود، خوددر كشورهاي مختلف به اكثريت و اقليت شيعه تقسيم مي

:Kramer,1984(»يابدگوناگون در آن به سرعت انتقال مي 36(.

هاي اسالمي در منطقه با آغاز جنگ ايران و عراق و تداوم جنگ تحميلي، بسياري از جنبش

شيعيان كه شاهد تداوم درگيري ميان دو كشور ايران و عراق با اكثريت جمعيت شيعه بويژه

هاي منطقه كه از كم تحت فشار و اذيت دولتاي قرار گرفتند و كمپيچيدهبودند در وضعيت 

.احياي رستاخيز شيعه نگران بودند در محاق قرار گرفتند

تشيعژئوپليتيكدولت شيعي عراق و سياسي شدن -8

تحوالت اخير در خاورميانه و تشكيل دومين دولت شيعي منطقه پس از سقوط رژيم بعثي عراق كه 

آغاز فصل جديدي در معادالت امنيتي و سياسي خاورميانه و موج نوين احياي آگاهي معنايبه

آن بر فرايندهاي سياسي منطقه است، مبدأ طرح مجدد تأثيراسالمي و بازسازي هويت شيعيان و 

اي اعراب را دگرگون اين تحوالت قواعد و الگوي روابط منطقه. هالل شيعه در خاورميانه است

يابي شيعيان در تمامي قدرت رسيدن شيعيان عرب در عراق، زمينه مناسبي براي هويتكرده و با به 

وجود فارس كه مسلمانان فراموش شده و شهروندان درجه دوم هستند را بهكشورهاي حوزه خليج

اين مسئله با توجه به اهميت عراق از نظر تعداد شيعيان، . )Zweiri & Konig, 2008: 514(آورده است

دهد و همچنين از ميليون نفر را تشكيل مي20تقريباًميليوني عراق كه 30رصد جمعيت د65كه 

گروه شيعه در جهان عرب بر شيعيان منطقه از اهميت مهمترينفكري و ايدئولوژيك تأثيرنظر 

بنابراين تحوالت سياسي عراق سبب شده است تا شيعيان عراق به . خاصي برخوردار شده است

هويت و رفتار سياسي ساير شيعيان عرب تبديل شوند و شيعيان منطقه كه همواره با گذارتأثيرمركز 

ديده ترديد نسبت به وفاداري آنان به دولت مركزي نگريسته شده است و در وضعيت نابسامان 

دنبال تثبيت قدرت خود و بهبود اوضاع سياسي و سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار دارند به

عنوان يك آيند و زندگي سياسي جديدي را با بازتعريف جايگاه شيعيان بهاقتصادي شيعيان بر
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اين مسئله همچنين سبب شده است تا با تحوالت جديد سياسي . مذهب مؤثر در منطقه آغاز كنند

اي ظهور كند و لذا با افزايش نگراني از پررنگ شدن قدرت منطقهبزرگترينعنوان در عراق، ايران به

ر ساختار قدرت منطقه و تقويت جايگاه هژمونيك ايران در جهان عرب، طرح نقش عنصر شيعي د

رو نگراني از ژئوپليتيك متحول از اين. هالل شيعي يا ژئوپليتيك شيعه مجدداً مطرح شده است

آمريكاطرح شده و به دولت 2003يي در آوريل آمريكاهاي شيعه در خاورميانه در نشست ژنرال

نشين د امنيت در منطقه خاورميانه، هالل دموكراسي در كشورهاي شيعهتوصيه شد كه براي ايجا

:Kessler & Priest, 2003(وجود آيدبه 8(.

يابي آنان در اين راهكار كه تداوم استراتژي خاورميانه بزرگ بود با پيروزي شيعيان و قدرت

الل شيعه را براي گيري هاي شد و زمينه طرح بحث شكلساختار سياسي عراق وارد مرحله پيچيده

ملك عبداهللا در . آوردوجودبهميالدي 2004نخستين بار توسط ملك عبداهللا پادشاه اردن در دسامبر 

دنبال تشكيل هالل شيعه در منطقه اي با واشنگتن پست، با طرح اتهاماتي عليه ايران كه بهمصاحبه

ي اسالمي در عراق دست زده است و در اين راستا به مداخله در عراق و تالش در ايجاد جمهور

است پرداخت و در مورد ايجاد هالل شيعي در منطقه كه باعث مشكالتي در كشورهاي 

هاي شيعي در آنها هستند هشدار داده و در اين مورد حتي عربستان سعودي را فارس كه گروهخليج

منطقه و نگراني از افزايش نقش و نفوذ ايران در. از خطر ظهور هالل شيعي مصون ندانست

طور مكرر توسط ساير رهبران و تحوالت سياسي خاورميانه در قالب هالل شيعي پس از آن به

، ...مقامات جهان عرب طرح شد، چنانچه يك ماه پس از اعالم خطر هالل شيعي توسط ملك عبدا

شيعيان عراق و لبنان پيوندشان با ايران«حسني مبارك رئيس جمهور مصر نيز با اين عنوان كه 

، نگراني خود را از تقويت محور شيعي در »شان به كشورهاي خودشان استتر از وابستگيقوي

.خاورميانه ابراز كرد

سازي اهل سنت از شيعههالسياسهمچنين پادشاه عربستان در مصاحبه با روزنامه كويتي 

بستان به نام مقامات مذهبي عربزرگترينتوسط ايران ابراز نگراني كرد و چندي بعد نيز يكي از 

شيخ عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين عضو مجلس اعالي افتاء و دعوت و تبليغ سعودي، بحثي 

سپس اين ). Terhale, 2007: 6(تحت عنوان ضرورت ياري اهل سنت در عراق را مطرح كرد
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و ايمنطقهي سياسي، امنيتي، اجتماعي و مذهبي هاتوسط بسياري از شخصيتمسأله

ادعاي ايجاد هالل شيعي و مداخله ايران در . هاي غربي بارها تكرار شدرسانهوايمنطقهفرا

عراق و كشورهاي منطقه سبب شد كه حتي اين تصور در ميان برخي از اعراب سني منطقه 

ها در صدد ضربه زدن به اعراب و سنيآمريكاوجود آيد كه ايران با همكاري مخفيانه با به

هاي منطقه معادل با ستيزي در ميان سنيگرايي و شيعهساز فرقهاين مسئله زمينه. باشدمي

.ستيزي در خاورميانه شدآمريكا

,Nasr(پراكندگي جمعيت شيعيان در منطقه: 3نقشه شماره  2006: 6(

هالل شيعي عالوه بر تحوالت عراق و ظهور يك دولت شيعي برخاسته از برگزاري طرح

وقوع برخي تحوالت جديد دليلبهتاكنون 2004در اين كشور، از سال انتخابات دموكراتيك

آمريكادر قالب گسترش همگرايي سويكدر منطقه بارها مورد توجه قرار گرفته و اخيراً نيز از 

هاي عرب منطقه در راستاي تقويت جريان شيعه سكوالر در دومين انتخابات پارلماني و دولت
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در نفوذ ايران در اين كشور در دستور كار قرار گرفته و از سوي ديگرعراق و مقابله با افزايش 

20و گسترش فروش تسليحات نظامي به رقمي بالغ بر آمريكاقالب اتحاد استراتژيك اعراب و 

در منطقه و تشديد ايران هراسي و تهديدسازي پرونده آمريكاهاي متحد ميليارد دالر به دولت

.استاي ايران پيگيري شده هسته

شيعي و تحوالت خاورميانه كه سبب تقويت طرح بحث هاللمهمتريندر اين ميان، 

:و اعراب در منطقه شده است عبارتند ازآمريكاهمگرايي 

هاي قابليتبويژههاي علمي و تكنولوژيك و افزايش نفوذ ايران در منطقه با تقويت توانايي-١

منطقه؛افزايش قدرت نرم ايران در دفاعي و نظامي آن و

افزايش اي واي ايران در سايه دستيابي به چرخه سوخت هستههاي هستهتداوم فعاليت-٢

قدرت و اقتدار ملي ايران؛

يابي شيعيان در پرتو تحوالت عراق و تغيير رويكرد تحريم و عدم شركت در هويت-٣

ان و درصدي شيعي لبن45انتخابات به رويكردي دموكراتيك در ميان شيعيان كه با تركيب  

چنانچه در . درصدي شيعي بحرين پيروزي ديگري را براي شيعيان رقم زد75جمعيت 

اي داشته و جمعيت وفاق ملي اسالمي به انتخابات اخير در بحرين شيعيان حضور گسترده

24نامزد در انتخابات پارلماني و 17حزب شيعي بحرين با بزرگترينرياست علي سلمان رهبر 

ها در عرصه رسمي سياسي اين كشور حضور پيدا كرد و توانست شهردارينامزد در انتخابات 

اين رويداد باعث ).Wehrey, 2006: 3(نامزد خود را به پارلمان جديد بفرستد16با انتخاب مردم 

عربستان، در مناطق 2005تحريك شيعيان عربستان سعودي شده و در انتخابات داخلي سال 

هاي ابر ساير نقاط بوده و شيخ حسن الصفار يكي از شخصيتنشين مشاركت سياسي دو برشيعه

منتقد عربستان با مقايسه ميان شيعيان اين كشور با شيعيان عراق، آنان را به كسب امتيازات 

؛)Nasr, 2006: cfr(ر در پي شركت در انتخابات فراخواندتسياسي و اجتماعي بيش

H-ميالدي كه سبب تقويت 2006سال روزه عليه اسرائيل در33اهللا در جنگ پيروزي حزب

هاي سياسي عنوان قهرمان جديد اعراب شد و زمينهمحبوبيت اين جنبش و سيدحسن نصراهللا به

همچنين اين پيروزي به احياي . وجود آوردالزم را براي تغيير دولت سينيوره در لبنان به

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

43ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه و سياست خارجي ايران_________________________

هدف مهار جريانات كه با آمريكامقاومت اسالمي در منطقه و شكست طرح خاورميانه جديد 

بخشي هاي آن در خاورميانه تدوين شده بود انجاميد كه سبب هويتراديكال مخالف سياست

عالوه بر اين، . شيعيان و تثبيت آنان در جغرافياي سياسي هالل شيعه و بيداري جهان اسالم شد

و يكاآمراهللا سبب گسترش نفوذ ايران با بازيگري اين جنبش در جنگ نيابتي پيروزي حزب

ذ آن در منطقه انجاميد؛اسرائيل با ايران شد كه به تقويت قدرت ايران و گسترش نفو

I- مقاومت در خاورميانه پس از ناكامي اسرائيل در جنگ ژئوپليتيكتقويت جايگاه حماس و

عنوان تنها راه دستيابي به اهداف خود در حماس بر مقاومت اسالمي بهتأكيدروزه غزه و 22

اي ي منطقهكار فتح و بازيگري حماس در نقش دومينوب تضعيف جريان محافظهمنطقه كه سب

ايران شد؛

J- در تثبيت موقعيت خود در افغانستان و عراق و مذاكرات آن با ايران كه سبب آمريكاناكامي

اي و هاي منطقهافزايش وزن ايران در معادالت امنيتي منطقه و ارتقاي نقش آن در حل بحران

همچنين . به سود ايران شدآمريكااي اي ايران و هژموني فرامنطقههژموني منطقهتضعيف توازن

ناكامي طرح خاورميانه جديد و معماي هالل شيعه يا هالل ديكتاتورهاي سني حاكم در منطقه 

هاي منطقه از برانگيختگي جهان تشيع و و بحران امنيت در عراق سبب افزايش نگراني دولت

رهبري ايران در منطقه شد؛شيعه بهايجاد هالل 

و 2009تثبيت نقش شيعيان در ساختار سياسي عراق در انتخابات شوراهاي استاني در سال -٧

هاي هايي ميان ائتالفايجاد شكافرغمعليكه 2010دومين انتخابات پارلماني در سال

.  ي پارلمان در اختيار شيعيان قرار گرفتهاانتخاباتي شيعيان، اكثريت كرسي

اي جموعه اين عوامل سبب تكرار خطر تشكيل هالل شيعي از سوي مقامات رسمي منطقهم

گرايي و اي و تالش مشترك آنان در كاهش نفوذ ايران در منطقه شده و به فرقهو فرامنطقه

اي كه عالوه بر فتاوي برخي علماي وهابي گونههاي مذهبي در منطقه دامن زده است، بهتنش

هاي عربي از تداوم هاي مالي، امنيتي و سياسي برخي دولت، حمايتسعودي عليه شيعيان

. تقويت شيعيان سكوالر در اين كشورتشديد شده استمنظوربهبحران امنيت در عراق 
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بازيگردان هالل شيعه در خاورميانه-9

هاي سياسي، اقتصادي و توان محصول تقويت پتانسيلطور كلي اگرچه طرح هالل شيعه را ميبه

ساز تغيير نقشه سياسي و ايدئولوژيك جتماعي ژئوپليتيك شيعه در منطقه دانست كه زمينها

يابي شيعيان در منطقه كمك كرده است، اما هيچ خاورميانه شده و به افزايش خودآگاهي و هويت

هاي پردازياي كه روايتگونهاجماعي در مورد چگونگي ظهور آن در خاورميانه وجود ندارد به

و در ايمنطقهو فراايمنطقهازسوي قدرتهاي برتر - سلطهژئوپليتيكدر قالب دو گفتمان مختلفي

–مقاومت ژئوپليتيكو - يك پروژه از قبل طراحي شدهصورتبهشان راستاي حفظ و بسط منافع

جنبشي اجتماعي عليه تبعيض ساختاري  حاكم بر آنان در منطقه در طول عنوانبهاز سوي شيعيان 

توان هاي مختلف را مياين نگرش.در اين زمينه مطرح شده است- خ در قالب يك پروسهتاري

:بندي كردزير تقسيمصورتبه

)سلطه از احياي شيعيانژئوپليتيكپردازي گفتمان روايت(پروژه هالل شيعه : الف

احي اي هدفدار با طربراساس اين نگرش، ايجاد ژئوپليتيك نوين تشيع يا هالل شيعي پروژه

بر اين اساس، . مشخص و در راستاي دستيابي به اهداف خاصي در منطقه تدوين شده است

شيعيسم در منطقه، رويكردي طراحي پروژه هالل شيعي و يا تكرار و تداوم بحث در مورد پان

با اين وجود هيچ وحدت نظري . شودمحور بوده و از مركز مديريت مشخصي هدايت ميهدف

محور به هالل شيعه مطرح يا طراح آن وجود ندارد و چهار نگرش پروژهدر مورد بازيگران 

:شده است

هالل شيعي و انديشه كسب قدرت هژمونيك ايران در منطقه) 1

واقعي است كه از سوي ايران اي معتقدند كه هالل شيعي يك پروژهبراساس اين نگرش، عده

در بويژهاي در واقع تحوالت منطقه. وجود آمده استدر پرتو تحوالت جديد در خاورميانه به

طلبي ايرانيان با تكيه عراق و لبنان و گسترش تعامالت ايران و سوريه، سبب خيزش دوباره جاه

اي را به مركزيت ايران و مذهب شيعه از گرايي شده و هژموني منطقهبر ايدئولوژي و ملي
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رو ايران با از اين. جود آورده استوالنهرين تا آسياي ميانه در قالب ژئوپليتيك شيعه بهبين

رهايي از تهديد طالبان در افغانستان و صدام در عراق، سردمدار احياي تشيع در خاورميانه شده 

هاي شيعه و سني در اسالميسم در سياست خارجيِ دولت جديد به جذب تودهبر پانتأكيدو با 

اسالم كه از ابتداي انقالب تاكنون القريمنطقه پرداخته و در تالش براي كسب مجدد رهبري ام

در اين راستا مواضع . دنبال دستيابي به رهبري جهان شيعه برآمده استناكام بوده است، به

يي و ضد اسرائيلي ايران نيز تالشي براي بسيج افكار عمومي جهان عرب و آمريكاراديكال ضد 

 ,Razavi(شوده محسوب ميشيعيان و به حاشيه راندن نيروهاي طرفدار غرب در منطقبويژه

2010: :اهداف ايران در تدوين و اجراي هالل شيعه عبارتند ازمهمترين.)15

اي كه در آن ايران نفوذ بيشتري در منطقه دارد و بر ساختارهاي كسب هژموني منطقه-١

ادي و فرهنگي منطقه مسلط شده است؛سياسي، اقتص

يابي ج شيعيان از انزوا كه با هويتها بر منطقه و خروپايان تسلط سنتي حكومت سني-٢

شود و به تقويت هژموني هاي منطقه ميسر ميشيعيان و كسب جايگاه بهتر آنان در دولت

كند؛شيعه به رهبري ايران كمك مياي شيعيان در هاللمنطقه

عنوان نماينده نيابتي اي از خاورميانه و نابودي اسرائيل بهو نيروهاي فرامنطقهآمريكاخروج -٣

در منطقه كه از طريق تقويت دومينوهاي شيعي تحت نفوذ ايران در هالل شيعه ميسر آمريكا

).The Emerging shia symposium, 2006: 8-9(شودمي

با توجه به مجموعه اين عوامل، براساس اين رويكرد، هالل شيعي يك پروژه ايراني در 

اي هاي فرامنطقهمنطقه و قدرتالمللي است كه خطر آن از سوي اعراب بينگسترش شيعه

رايي آنان در مقابله با نيات واقعي ايران در ايجاد هالل ا گوشزد شده و به همگدرك و باره

باشد، گرديده شيعه كه هم راستا با صدور انقالب در اوايل پيروزي انقالب اسالمي ايران مي

.است
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نسبت شيعيان و اهل سنت در منطقه

ويژه در عراق، تواند با ايجاد هالل شيعي، در كشورهاي منطقه خاورميانه به

دهند، بحرين، لبنان، كويت و آذربايجان كه درصد بااليي از جمعيت آنان را شيعيان تشكيل مي

هاي براساس اين نگرش، طرح مسئله ظهور هالل شيعه و تكرار آن و هشدار مداوم به دولت

اي است كه با شكست استراتژي خاورميانه بزرگ و سپس 

يي ايجاد شبح هالل شيعه در 

بنابراين اگرچه تحوالت . 

نمايي شيعيان هرگز در آن 

اندازي از ظهور هالل شيعه يا 

هاي در واقع شكست استراتژي

هاي منطقه از در خاورميانه علت اصلي طرح تاكتيك جديد القاي تهديد به دولت

اهداف مهمترينرو از اين

_______________________1391م، تابستانودك ـ سال هشتم، شماره فصلنامه ژئوپليتي

نسبت شيعيان و اهل سنت در منطقه:1شماره نمودار

تواند با ايجاد هالل شيعي، در كشورهاي منطقه خاورميانه بهايران مي

بحرين، لبنان، كويت و آذربايجان كه درصد بااليي از جمعيت آنان را شيعيان تشكيل مي

.دست گيرداي شيعي را در خاورميانه بههژموني منطقه

اورميانهدر خآمريكاشبح هالل شيعه، تاكتيك نوين 

براساس اين نگرش، طرح مسئله ظهور هالل شيعه و تكرار آن و هشدار مداوم به دولت

اي است كه با شكست استراتژي خاورميانه بزرگ و سپس ، پروژهآمريكامنطقه از سوي 

يي ايجاد شبح هالل شيعه در آمريكابر اين اساس، پروژه . خاورميانه جديد آغاز شده است

. در منطقه ساخته شده استآمريكاراستاي منافع خاورميانه در 

نمايي شيعيان هرگز در آن آمده است، اما قدرتوجودبهجديدي در ژئوپليتيك شيعه در منطقه 

اندازي از ظهور هالل شيعه يا گيرد نبوده و چشمحدي كه مورد تهديد و تحذير قرار مي

در واقع شكست استراتژي. يعيان در منطقه وجود نداردطراحي ژئوپليتيك با محوريت ش

در خاورميانه علت اصلي طرح تاكتيك جديد القاي تهديد به دولت

,Jamali(الل شيعي به رهبري ايران شده است 2008: 27-32(.

فصلنامه ژئوپليتي46

ايران مي:نكته

بحرين، لبنان، كويت و آذربايجان كه درصد بااليي از جمعيت آنان را شيعيان تشكيل مي

هژموني منطقه

شبح هالل شيعه، تاكتيك نوين ) 2

براساس اين نگرش، طرح مسئله ظهور هالل شيعه و تكرار آن و هشدار مداوم به دولت

منطقه از سوي 

خاورميانه جديد آغاز شده است

خاورميانه در 

جديدي در ژئوپليتيك شيعه در منطقه 

حدي كه مورد تهديد و تحذير قرار مي

طراحي ژئوپليتيك با محوريت ش

در خاورميانه علت اصلي طرح تاكتيك جديد القاي تهديد به دولتآمريكا

الل شيعي به رهبري ايران شده استتشكيل ه
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47ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه و سياست خارجي ايران_________________________

:اورميانه عبارتند ازاز ساختن ايده ظهور هالل شيعي در خآمريكا

در قبال عراق و ايران و تالش در بويژهدر منطقه آمريكاهاي فرافكني شكست سياست-١

گيرد؛كه با تاكتيك هراسي صورت ميايجاد جبهه متحدي از سوي همسايگان اين كشورها 

جنگ رواني جديد عليه جهان اسالم و ايران با خلق دشمن موهوم و غيرواقعي كه -٢

اين جنگ رواني و تبليغاتي راستاي پيگيري اهداف . نيسم در منطقه شده استجايگزين كمو

بخشي به حضور آن در خاورميانه و مشروعيتدر منطقه و توجيهآمريكاسياست خارجي 

هاي منطقه طراحي وي دولتاز س) ايران(حتي در حمله به يك كشور اسالمي آمريكااقدامات 

شده است؛

در راستاي تضعيف همزمان شيعه و سني » بينداز و حكومت كنتفرقه«اعمال سياست سنتي - ٣

اي كه با جدا كردن بخشي از گونهبه1توسط يكديگر در قالب استراتژي هرج و مرج مديريت شده؛

تراشي، در ابتدا جهان اسالم يعني اهل تسنن از بخش ديگر آن يعني شيعيان و ايجاد تفرقه و دشمن

ايران كرده و با تضعيف آن در منطقه توسط اهل بويژهه شيعيان نوك پيكان حمالت خود را متوج

ها رفته و به تضعيف گام به گام اسالم در منطقه دست سنت، به آسودگي به سراغ سني

:Golpira, 2007(يابدمي ؛)4

H - 11پس از بويژهساختن دشمن جديدي براي بنيادگرايان سني كه با پايان جنگ سرد و

دانستند، بنابراين با تدوين خطر تشكيل هالل شيعي، من اصلي خود ميرا دشآمريكاسپتامبر 

از تيررس حمالت تروريستي آنان تا آمريكاشيعيان به دشمن آنان در منطقه تبديل شده و 

و حتي برخي آمريكاهاي عربي سني و به عالوه كه با همگرايي دولت. ماندحدودي مصون مي

. اندهاي تكفيري تبديل شدهو گروهها ان به دشمن اصلي سلفيبنيادگرايان سني نيز شيعيان و اير

پيروزي تمام عيار مسيحيون و يهود جز با پيروزي «: گويد كهچنانچه زرقاوي در اين زمينه مي

توانيد لذا اگر مسيحي يا يهودي نمي،شيعيان كه عامل مخفي دشمنان اسالمند ممكن نيست

را حافظ مرز ... ابا رد همه شواهد موجود جنبش حزبهمچنين او . »بكشيد شيعيان را بكشيد

,Esmaeeli(داند كه هدف آنان هرگز مبارزه با اسرائيل نيستاسرائيل مي 2007: ؛)95-100

1. Managed Chaos 
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I-گذاري آن بر منطقه و تعميق تأثيراي ايران و كاستن از تالش در تضعيف موقعيت منطقه

مهار جديد ايران از سوي ياستهاي عرب منطقه كه در قالب سشكاف ميان ايران و دولت

,Mojtahedzadeh(گيردهاي خاورميانه صورت ميدولت بنابراين تدوين و اجراي تهديد .)2006

در قبال ايران است كه اين بار با انشقاق آمريكاهاي گذشته ظهور هالل شيعه تداوم سياست

شود؛عه و سني در منطقه پيگيري ميميان شي

J- مقاومت در خاورميانه و احياي اسالم سياسي ژئوپليتيكو نابودي كنترل، تضعيف، مقابله

هاي عربي در منطقه است و سبب شكاف ميان دولتآمريكاهاي كه مانع اصلي اجراي سياست

اي كه در حالي كه مردم منطقه خواهان احياي مقاومت منطقه و مردم نيز شده است، به گونه

هاي عربي و حتي علماي سني با ل هستند برخي دولتو اسرائيآمريكابويژهعليه استعمار و 

اند، چنانچه در جنگ اخير و اسرائيل، فتاويي را عليه مقاومت صادر كردهآمريكاهمكاري با 

. در جنگ منع كردند... البنان، حتي مردم را از دعا براي پيروزي حزب... ااسرائيل و حزب

مقاومت در خاورميانه سبب جنگ رواني و از هالل شيعي و زنجيره آمريكابنابراين ترس 

سازي هالل شيعي شده است؛و مفهومتحريف واقعيت و جعل اصطالح

گيرندگان كشورهاي مسلمان با بزرگنمايي تهديد شيعيان از مسئله انحراف اذهان تصميم- ٧

؛ره مقاومت در منطقه براي اسرائيلاسرائيل و ايجاد فضاي تنفس جديدي با مهار شيعيان و زنجي

كنترل آن بر منابع نفتي خاورميانه كه بويژهاز تضعيف هژموني آن در منطقه آمريكانگراني -٨

را آمريكاست و نفوذ ايران در هالل شيعه، كنترل آمريكابه تعبير چامسكي ابزار سلطه جهاني 

بنابراين تضعيف مجموعه هالل شيعي كه تهران قله آن بوده و . كشدبر اين منابع به چالش مي

ست؛آمريكاهاي امنيت ملي لبنان امتداد يافته است در صدر اولويت... اا حزبت

در خاورميانه كه با تهديد اعراب از آمريكاتداوم هژموني سياسي، اقتصادي و امنيتي -٩

پيگيري آمريكاتشكيل هالل شيعي و سپس طرح محاصره آن توسط هالل سني به رهبري 

و كشورهاي منطقه افزايش آمريكاو گسترش روابط در اين راستا ضريب همگرايي. شودمي

يي به كشورهاي آمريكاهاي يافته و با ايجاد معماي امنيت جديدي در منطقه به فروش سالح

.شودكمك ميآمريكاخاورميانه و جلب اعتماد آنان به نزديكي روابط با 
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و شيعيانآمريكاايجاد ژئوپليتيك شيعه، طرح مشترك ) 3

آمريكااي است كه با همكاري و اتحاد شيعيان و د است كه هالل شيعي پروژهاين نگرش معتق

بر اين اساس، . و اسرائيل براي نابودي اهل سنت در منطقه طراحي شده و در حال اجراست

11در قبال جهان اسالم پس از حوادث آمريكاقدرت گرفتن شيعيان در عراق بخشي از نيات 

بنابراين . واقعي درآورده و به دست شيعيان بدهداز چنگ اسالمسپتامبر بوده است تا عراق را 

ها در در صدد ضربه زدن به اعراب و سنيآمريكاايرانيان با بويژههمكاري استراتژيك شيعيان 

 The(آيدآمده و با گسترش هالل شيعي، جهان اسالم تحت سلطه شيعيان در ميوجودبهمنطقه 

Shia-Sunni Divide, 2006: 5(.ين پروژه از سوي افراطيون و بنيادگرايان سني و برخي سران ا

هاي مردم در هاي وهابي سعودي و برخي از تودههاي عربي و تعدادي از علما و مفتيدولت

هاي تحريك مسلمانان سني عليه كشورهاي عربي خاورميانه مطرح شده و يكي از انگيزه

هاي يب عتبات عاليات شيعه يا عملياتشيعيان در خاورميانه و فتاوي تكفير آنان و تخر

) شيعيان(و مشركان ) آمريكا(انتحاري در عراق است كه به تعبير آنان براي نابودي كفار 

.گيردصورت مي

سازي در منطقهسناريونويسي اعراب در بحران) 4

ن كه اولين بار توسط ملك عبداهللا پادشاه اردطورهمانبراساس اين رويكرد، طرح هالل شيعي 

هاي عربي منطقه اي عربي بوده كه در راستاي منافع برخي دولتمطرح شد، سناريو يا پروژه

سازي در روابط اند تا با بحرانهاي عربي سعي كردهبر اين اساس دولت. تدوين شده است

ايران، شيعيان و اعراب در پرتو تحوالت جديد در خاورميانه، از شدت بازتاب برخي تحوالت 

داليل آنان در طرح هالل شيعي و مهمترين. ها را حفظ كننده و منافع اعراب و سنيمنطقه كاست

:القاي تهديد تشكيل آن در ميان مردم كشورهاي خاورميانه عبارت است از

جنگ افغانستان و عراق و احياي شيعه در عراق و توانمندسازي شيعيان منطقه سبب -١

اي برنده بزرگ آن بوده ان بدون هيچ هزينهتغييرات عميقي در خاورميانه شده است كه اير

در واقع ايران با حذف طالبان و صدام و تضعيف دو جريان پان اسالميسم سني طالباني . است
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اين مسئله دو جريان . و پان عربيسم صدام در منطقه، به قدرت و نفوذ فراواني دست يافته است

د تحريك كرده و اين احساس در آنان ايدئولوژيك با ايران مشكل دارنلحاظبهمذكور را كه 

آمده است كه همه چيز در منطقه به نفع ايران در جريان است، بنابراين آنان به تبليغات وجودبه

الل شيعي محور آن قرار گرفته اند كه طرح همنفي وسيعي عليه ايران و شيعيان دست زده

است؛

اي براي مقاومت در عنوان بهانهايران بههاي طلبانه خواندن سياستهاي سني منطقه با جاهدولت- ٢

. اندبراي انجام اصالحات سياسي استفاده كردهآمريكاهاي اتباع شيعه و درخواستبرابر خواسته

هاي عربي از ، رژيمآمريكااز محققان شوراي روابط خارجي »استيون كوك«عبارت ديگر به تعبير به

از طرح هالل شيعي براي سركوب اند و بهره بردهتخيل هالل شيعي تنها در راستاي منافع خود

پذيري از شيعيان عراق استفاده تأثيرر شيعيان كشورشان و مشروعيت اين فشارها براي عدم بيشت

قدرت معنايبهاند كه اگر آوردن دموكراسي به خاورميانه پيام دادهآمريكاهمچنين آنان به . اندكرده

,Ahrary(بهتر است با ديكتاتوري اهل سنت كنار آيداآمريكيافتن شيعيان و ايران است،  2006: ؛)12

تحوالت عراق و ظهور اولين دولت شيعي عربي در مركز خالفت اسالمي سني عباسيان و -٣

مانعِ به قدرت رسيدن شيعيان عراق بزرگترينزدايي كه باعث از بين رفتن سپس پديده بعثي

رانده شدن اهل سنت در عراق و سپس در هاي عربي از به حاشيهشد سبب نگراني دولت

بنابراين . يابد شده استاي كه از سوريه تا پاكستان گسترش ميسطحي فراتر از آن در منطقه

ها براي كسب قدرت ميان دو گروه عمده منطقه كه ثبات خاورميانه را به احتمال افزايش تنش

عامل اساسي در طرح هالل شيعي است؛اندازد يك خطر مي

H-فارس و بخش اي در حوزه  امنيت خليجهالل شيعه در چارچوب توازن قدرت منطقهطرح

عليه آمريكاعربي خاورميانه با افزايش نگراني اعراب در راستاي كسب حمايت بيشتر از سوي 

در مقابل شيعيان و آمريكاگيرد و به همگرايي جهان عرب سني و ايران و شيعيان صورت مي

ند؛كايران كمك ميبويژه

I- مستمر بر آن به همراه برخي فتاوي علماي وهابي، زمينه تأكيدتدوين طرح هالل شيعي و

هاي بعثي و القاعده و كسب حمايت معنوي و سياسي از سوي برخي رهبران همكاري سازمان
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عرب، سبب تقويت موضع آنان در عراق و ممانعت از ثبات سياسي در اين كشور به سود 

.كندعراق از انحصار قدرت سني بر آن جلوگيري ميشيعيان شده و از خروج

1)دشمن دشمن من دوست من است(آمريكااتحاد اعراب و ) 5

و آمريكااي مشترك ميان انداز ظهور هالل شيعي، پروژهبراساس اين رويكرد، طرح چشم

ش هاي عربي در راستاي منافع مشترك آنان در تحديد نفوذ ايران در منطقه، كاهبرخي دولت

هاي عراق و تثبيت رو يا راديكال و تقويت جريان شيعه سكوالر و سنينقش شيعيان ميانه

رو اتحادي مشترك ميان دو دشمنِ از اين. در خاورميانه استآمريكااي هژموني فرامنطقه

.وجود آمده استاحياي هويت شيعي و گسترش نفوذ ايران در منطقه به

)مقاومت از احياي شيعيانژئوپليتيكي گفتمان پردازروايت(پروسه هالل شيعي : ب

پروسه يا فرايندي دانست كه به مرور زمان توانميژئوپليتيك نوين تشيع يا هالل شيعه را 

در واقع، احساس . شودشكل گرفته و موجب خود آگاهي شيعيان و بازسازي هويت آنان مي

بنابراين . شودامع شيعي ميسرنوشت مشترك و تاريخ، فرهنگ و هويت همسان سبب پيوند جو

.گيرددر يك چرخة نه چندان از پيش تعيين شده، هالل شيعي در خاورميانه شكل مي

:داليل احياي شيعيان در پروسه زماني كنوني عبارتند ازمهمترين

فشار تدريجي ناشي از انزواي ديرين سياسي و محروميت اقتصادي شيعيان عرب سبب -١

اين . دنبال تغيير در شرايط كنوني برآيندخود ناراضي بوده و بهشده است تا آنان از وضعيت

عنوان مذهب اعتراض عليه ظلم و ستم به تغيير مسئله با توجه به ماهيت ايدئولوژيك شيعه به

؛)Bose, 2007: 2-5(شرايط آنان خواهند انجاميد

اقتصادي فرهنگي، تاريخي، مذهبي ولحاظبهيابي شيعيان كه تحوالت عراق سبب هويت-٢

شرايط مشابهي با شيعيان عراق دارند شده است و اين مسئله به احياي شيعه در منطقه كمك 

در آمريكااز سوي ديگر افزايش آگاهي شيعيان با طرح گسترش دموكراسي . كرده است

1. Enemy of my enemy is my friend
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خاورميانه همراه شده و با برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك به توانمندسازي سياسي 

شود؛ورميانه منجر ميشيعيان در خا

روزه و مقاومت 33اهللا لبنان در جنگ پيروزي حزببويژهتحوالت منطقه خاورميانه -٣

گرايانه دولت نهم ايران، كاتاليزورِ گذار شيعيان در فلسطين توسط حماس يا سياست اصول

دي آنان در كشورهاي عربي شده است؛تقويت جايگاه و منزلت سياسي، اجتماعي و اقتصا

H-در عراق كه از بويژهثباتي در منطقه و جوامع عربي يا تشديد بيآمريكايت همگرايي تقو

شود سبب افزايش همكاري شيعيان و تشكيل ضد ها عليه شيعيان ياد ميآن به تهديد سني

هاي سلفي و تكفيري و يا علماي وهابي هاي عربي يا گروهو برخي دولتآمريكااتحادي عليه 

.شودمي

)پروسه ـ پروژه(اي در پس يك پروژه يعه پروسههالل ش: ج

گيرد، اما داند كه به مرور زمان شكل مياي ميسومين نگرش به هالل شيعي آن را پروسه

عبارت ديگر هالل به. برداري از اين فرايند به سود خود هستنداي در تالش براي بهرهعده

هاي منطقه و شيعيان در حال ولتساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دداليلبهشيعي 

دنبال مديريت تحول و تغيير در جهت مديريت گيري است، اما جرياناتي در اين فضا، بهشكل

وجود آمده و رو عرصه رقابت و بازيگري بهاز اين).Walker, 2006(منافع خود هستند

به ميزان قدرت و گران آن در حال اجرا هستند كه بسته هايي در راستاي منافع تدوينپروژه

.شودانداز هالل شيعي ترسيم ميالمللي، چشماي و بينبازيگري آنان و تحوالت منطقه

توهم يا واقعيت هالل شيعه در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران -10

بدون شك شيعيان در هيچ مقطعي از تاريخ خود به اندازه شرايط كنوني از موقعيت ممتاز 

اند، زيرا كه اكنون آنان در ايران و عراق حاكميت قاطع را در دست ودهجهاني برخوردار نب

عالوه بر اين با تحوالت جديد منطقه كه . دارند و در افغانستان و لبنان نيز در حاكميت شريكند

با رستاخيز شيعي در خاورميانه همراه شده است، مشاركت سياسي فعال آنان در انتخابات 
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از سوي ديگر تجربه . گاه و موقعيت آنان در منطقه شده استدموكراتيك سبب تقويت جاي

عراق و آگاهي سياسي شيعيان از هويت مذهبي خود سبب سياسي شدن شيعيان در خاورميانه 

وجود شده و فضاي سياسي بازتري را براي تبديل مزيت جمعيتي شيعيان به قدرت سياسي به

شيعيسم و يا حتي رهبري متحد جوامع عنوان پانبا اين وجود هرگز چيزي به. آورده است

,Broning(شيعي در راستاي تشكيل هالل شيعه وجود ندارد 2008: رغم در واقع علي.)66-75

هاي مذهبي، فرهنگي، تاريخي و سياسي و حتي شرايط اقتصادي مشابه جوامع شيعي كه ديدگاه

تثبيت قدرت شيعيان هاي سياسي يكسان براي كسب حقوق اساسي خود و آنان را به فعاليت

توان از يك وحدت مديريت در جهان كند، به دشواري ميدر كشورهاي منطقه هدايت مي

رسد پروژه مينظربهبنابراين . عنوان يك تهديد مطرح كردشيعه سخن گفت يا اينكه شيعه را به

ر زيداليلبههالل شيعي يا وحدت جوامع شيعيان در طراحي ژئوپليتيك نوين خاورميانه 

:واقعيت نداشته باشد

در تعريف هالل شيعي يا ژئوپليتيك تشيع معموالً از امتداد جغرافياي سياسي شيعيان از -١

جنبش (در اين ميان بر شيعيان ايران، عراق، سوريه، لبنان . شودايران تا لبنان سخن گفته مي

شود كه در مياين مسئله در حالي مطرح. شودميتأكيدو جنبش حماس در فلسطين ...) احزب

درصد از جمعيت 15حداكثرسوريه حكومت در دست اقليت شيعه علوي است كه تنها

گاه دليل تركيب جمعيتي آن هيچبنابراين بافت ملي سوريه به. دهدسوريه را تشكيل مي

از سوي ديگر دولت سوريه نيز نشان داده . عنوان بخشي از هالل شيعي تلقي شودتواند بهنمي

گذار خود استفاده تأثيرهاي برنده و اش از همه برگهر جهت دفاع از منافع ملياست كه د

و اسرائيل بيشترين فشار را به سوريه آمريكاكند و تنها در راستاي منافع خود و وقتي كه مي

شود و در شرايط ديگر حاضر به مذاكرات پنهان با نزديك مي... اكنند به ايران و حزبوارد مي

مسئله حماس و فاصله آن از هالل شيعي كامالً آشكار است، زيرا حماس . باشدز مياسرائيل ني

دليل محاصره سياسي، اقتصادي و يك سازمان مذهبي مبني بر گرايشات اخواني است كه به

دليل بافت از سوي ديگر شيعيان عراق و لبنان نيز به. تبليغاتي به ايران نزديك شده است

مزيستي آنان با اهل سنت و تالش آنان در حفظ تماميت ارضي جمعيتي اين دو كشور و ه
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دنبال تشكيل هالل شيعي در خاورميانه كه رغم گسترش همكاري با ايران بهكشورشان علي

دليل فشار و همچنين شيعيان بحرين نيز به. باشد نيستندآمريكاها و همواره مورد تهديد سني

چنداني ندارند و حكومت بحرين نيز با سركوب سياسي حكومت بر آنان تحرك سياسي 

برآمده 2010ريزي در اعطاي تابعيت در صدد تغيير تركيب جمعيتي شيعيان تا سال برنامه

,Khashegchi(است ؛)2006

شيعيان يك جمعيت يكپارچه نيستند و سرنوشت مشتركي ندارند و وضعيت اقتصادي و -٢

هاي سياسي و ميزان پايبندي گيريو جهتاجتماعي آنان انشعابات عرضي در آنها پديد آورده 

انشعابات رو از اين. آنان به مذهب شيعه نيز تقسيمات طولي در جوامع شيعي ايجاد كرده است

ا مرزهاي سياسي بين كشورهاي عربي و مالحظات امنيتي در محدود ترين آنهشيعيان كه واضح

و كشور شيعي مانند ايران و عراق كردن ارتباط و همكاري شيعيان و يا اختالفات سياسي ميان د

ساز اجتماعي تشيع، سبب تنوع پايبندي به مذهب در ميان است و همچنين بسترهاي هويت

. وجود آورده استكار و راديكال را بهرو، محافظهآنان شده و جريانات شيعيان سكوالر، ميانه

ان را گروهي اي نگرش غرب به شيعيان كه آناين جريانات برخالف اصطالحات كليشه

پندارد، در عقيده، هدف و نيز ميزان پايبندي و وفاداري به مواضع مشترك، تعصب يكدست مي

در مسألهبا يكديگر اختالف دارند؛ چنانچه اين آمريكامذهبي و حتي تعامل با غرب و 

ار آشككامالًهاي انتخاباتي شيعيان انتخابات اخير پارلماني عراق و ايجاد شكاف ميان ائتالف

,Taghizade(بنابراين ظهور هالل يكپارچه شيعه و مديريت واحد آن توهمي بيش نيست. شد

2007: ؛)12

اگرچه ايران همواره به منزله مركز مذهب شيعه و محور ايدئولوژيك مأمن شيعيان و تنها -٣

اي كه پيرو ايران باشد دولت شيعي مورد توجه شيعيان بوده است، اما ايجاد مذهب شيعه

هاي منطقه، سياسي شدن يي بيش نيست و برخالف تصور نادرست غرب و برخي دولترؤيا

هاي سياسي شيعيان به تهران يا تشكيل حكومت ديني به سبك منتهي شدن راهمعنايبهشيعيان 

,Fuler(يي نيستآمريكاطور خودكار ضدايران و به 2005 زيرا اين مسئله با نگرش .)149-165:

به واليت فقيه و زندگي سياسي و حضور تشيع در عرصه عمومي متفاوت مرجعيت شيعي 
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، )ره(جامعه همراه است و در كنار نگرش انقالبي و كامالً فعالي مانند رويكرد امام خميني 

خويي ... اطرفي در مسائل سياسي آيتگرايي با تكيه بر تقواي شخصي و بيسنت انزوا و عزلت

:Ghorayeb, 2007(داردو سيستاني و پيروان آنان وجود ) ره( ؛)7

H-هاي شيعيان در كشورهاي مختلف و حتي در درون يك كشور نيز مطالبات و خواسته

هاي و يا گروهاالحرارهحركمثالً در حالي كه گروهي از شيعيان بحرين مانند . متفاوت است

دستيابي ساالر براي استيفاي حقوق از دست رفته خود و شيعي دانشجويي خواستار حكومتي مردم

بزرگترينها هستند، جمعيت الوفاق الوطني االسالمي كه به حقوق مساوي سياسي و مدني با سني

جريان سياسي شيعه و گروه مخالف در بحرين است، خواهان برپايي حكومت اسالمي و تطابق 

و دليل فقرعالوه بر اين مطالبات شيعيان در برخي كشورها به. قوانين با شرع مبين اسالم است

بيشتر اقتصادي است، در حالي كه در برخي جوامع شيعي كه وضعيت بهتري ،محدوديت اقتصادي

اين تشتت اهداف شيعيان و حضور آنان در قلب . شوددارند مطالبات اجتماعي يا سياسي مطرح مي

؛)Bahrain sectarian challenge, 2005(مانع عمده تحقق هالل شيعي است) بجز ايران(جوامع سني 

I- ناسيوناليسم و جدايي سياسي جوامع شيعي مانع عمده ديگري در ايجاد هالل شيعي است

. اي برخوردار استالمللي از اهميت ويژهاي و بينكه در پرتو تحوالت نظام امنيت منطقه

چنانچه اين مسئله مانع اقدامات عملي ايران پس از اقدامات ضدشيعي اعراب و بويژه دولت 

,Terhalle(ه شيعيان يمن شديمن و عربستان علي 2007: از سوي ديگر شيعيان در درك ). 12

هاي هويتي خود معموالً هويت ملي و سپس عربي يا اسالمي را مقدم بر هويت شيعي مؤلفه

دهند تا رو نخبگان شيعي نيز همواره خود را پايبند به الگوهاي محلي نشان مياز اين. دانندمي

دست آورند و از اتهام نمايندگي جوامع شيعي ديگر به دور تري را بهپذيرش همگاني بيش

,Fuler(بمانند 2005: ؛)38

J-دليل فقدان يكپارچگي الزم ميان آنان، ضعف ساختاري جامعه شيعي، احياي كامل شيعيان به

عدم سازماندهي مطلوب، بالتكليفي و عدم دستيابي به نتيجه مطلوب در مورد رهبري، 

و انتظار غيرواقعي از كشورهاي مسلمان شيعي و عدم سياست يكسان وابستگي مالي و سياسي 

نگ ايران در قبال آنان ممكن نيست؛و هماه
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اگرچه اين يك واقعيت است كه شيعه ساختاري ايدئولوژيك با ماهيتي فراكشوري دارد و ايران - ٧

وپليتيك شيعه گذار است، اما ظهور يك هالل شيعي يا طراحي نقشه ژئتأثيربر احزاب شيعه فعاالنه 

:زير با ابهام و ترديد همراه استداليلبهدر خاورميانه به مركزيت و رهبري ايران 

ها براي تحقق هالل شيعه كافي نيست زيرا جمعيتي، تعداد شيعيان به نسبت سنيلحاظبه)الف

درصد از جمعيت محيط سني عربي را كه از اندونزي تا مغرب گسترانده شده 15شيعيان تنها 

جز چهار كشور ايران، عراق، بحرين و آذربايجان در اقليت و تحت هدارند و در اكثر كشورها ب

.هاي محلي هستندفشار و سركوب دولت

ايران مركز قدرت شيعه، در مقايسه با عربستان رهبر جهان عرب سني پتانسيل اقتصادي )ب

درآمد ناخالص ملي بسيار كمتري در تشكيل هالل شيعه نسبت به قوس سني دارد زيرا 

حدود درصد بيش از ايران بوده و سرانه ايران نيز60-جمعيت ايران با يك سوم-عربستان 

اين مسئله با توجه به دغدغه اولويت اقتصاد داخلي نسبت به . سرانه عربستان استيك چهارم

ايران و هزينه ايجاد هالل شيعي در خاورميانه در ميان برخي از مسئولين جمهوري اسالمي 

و حتي يك دولت (حمايت مالي و معنوي گسترده عربستان در مقابله با ظهور هالل شيعي 

بنابراين ايران توانايي اقتصادي . شوداز اهميت بيشتري برخوردار مي) شيعي باثبات در عراق

.)Obaid, 2006:8(ايجاد هالل شيعي در خاورميانه را ندارد

ارتش منطقه را در اختيار دارد، اما هرگونه مداخله بزرگتريناز نظر نظامي نيز اگرچه ايران)ج

در تعارض قرار گرفته و آمريكانظامي ايران در منطقه در راستاي ايجاد هالل شيعي با منافع 

.دارداين مسئله ايران را از مداخله نظامي در امور داخلي عراق و ساير كشورهاي منطقه باز مي

رغم اشتراكات تاريخي، فرهنگي و مذهبي با شيعيان نيز ايران علياز نظر فرهنگي و مذهبي )د

دليل فارس يا عجم بودن در مقابل اعراب، همواره با شكاف هويت عربي ـ عجمي منطقه، به

رو ايران فروپاشي ديوار سني مذهب طالبان و صدام و احياي شيعه در از اين. مواجه است

گرايي عنوان يك تهديد و عدم بازگشت مليه عراق بهمنطقه را تنها تضميني عليه ظهور دوبار

اين مسئله در ميان كشورهايي كه شيعيان در . داندعربي ضد ايراني تحت رهبري اهل سنت مي
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بنابراين . هاي سني كامالً آشكار استهاي اعمالي دولتدليل سياستآن در اقليت هستند نيز به

دليل تشويق امامي به12ردم سوريه به شيعه ادعاهايي مبني بر تغيير مذهب بسياري از م

عنوان مهد ظهور پدران هاي ايران كامالً نادرست بوده و سوريه بهحكومت سوريه يا حمايت

قيم با شكاف هويتي عربي ـ عجمي و شيعه ـ سني با ايران تيميه و ابنبنيادگراي سني مانند ابن

,Mark(بوداي از هالل شيعه نخواهدمواجه بوده و هرگز قطعه 2010: 23.(

ترين دليل تالش آن در وحدت جهان اسالم كه بيشپروژه ايران در ايجاد هالل شيعي به)هـ

و اسرائيل در منطقه دارد و همچنين به سبب نياز به آمريكامزايا را براي اين كشور در تقابل با 

يه ايران و يا خطر علآمريكاگرايانه هاي تحميلي انزواهمسويي اعراب در مقابل سياست

.هاي ايران همخواني نداردهاي سني در ايران، غيرعقالني بوده و با  سياستتحريك اقليت

كه از دهدميهاي مختلف در مورد ظهور هالل شيعي نشان ين اساس، ارزيابي نگرشبر ا

اجتماعي -ها و فشارهاي سياسيمحروميتدليلبهاي است كه هالل شيعي، پروسهسويك

شان از عيان عرب و افزايش خودآگاهي آنان و تالش براي بهبود شرايط موجود زندگيشي

بر ظهور تأكيداست و از سوي ديگر گيريشكلطريق بازتوليد گفتمان هويتي تشيع در حال 

اي است كه از طريق آن اعراب درصدد حفظ وضع هالل شيعي توسط كشورهاي عربي، پروژه

حفظ منافع ملي خود و منظوربهيعيان منطقه و تشديد شيعه هراسي شيموجود و مقابله با احيا

عليه افزايش قدرت نرم ايران در خاورميانه هستند اين آمريكاتعامالت استراتژيك شان با 

درحالي است كه پروژه ايجاد هالل شيعي يا وحدت جوامع شيعيان و طراحي ژئوپليتيك نوين 

جاي هالل همقاومت بژئوپليتيكدر قالب حفظ و تقويت تشيع در خاورميانه توسط ايران تنها 

.شيعي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دستوركار قرار دارد

گيرينتيجه-11

هاي ايدئولوژيك، سياسي، فرهنگي يا هويتي از فعاليتداليلبهشيعيان همواره در طول تاريخ 

جز در هاين مسئله ب. اندماندهسياسي و كسب قدرت و حكومت در جوامع اسالمي دور

مقاطعي خاص در تاريخ تشيع، مانند دوره صفويه در ايران، تا پيروزي انقالب اسالمي ايران و 
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احياي هويت شيعي و ارائه نظريه واليت فقيه و پذيرش مشروعيت حكومت در زمان غيبت 

ياسي شيعيان ادامه داشت بنابراين انقالب ايران كه نقطه عطف مهمي در آغاز حيات س

در ميان بويژهشد سبب تحوالت سياسي، اجتماعي در جوامع مسلمان خاورميانه و محسوب مي

هاي امنيتي ـ سياسي با اين وجود آغاز جنگ ايران و عراق و تشكيل مدل. شيعيان گرديد

اي با هدف سد نفوذ انقالب ايران، هاي فرامنطقههاي مسلمان منطقه و قدرتمشترك دولت

اين مسئله با سقوط دولت بعثي صدام حسين و . جانبه صدور انقالب شدتداوم همهمانع 

در جنگ با اسرائيل و افزايش ... ارستاخيز شيعيان در منطقه و تحوالتي مانند پيروزي حزب

قدرت و نفوذ ايران در منطقه وارد نقطه عطف دوم بازسازي هويت شيعيان در خاورميانه شد و 

اين پروسه با طرح هالل شيعي و افزايش . وجود آورددر منطقه را بهزمينه تحوالت جديد 

در منطقه از تشكيل ژئوپليتيك نوين تشيع در خاورميانه همراه آمريكانگراني اعراب سني يا 

از خاورميانه بزرگ به خاورميانه جديد و يا تعامالت جديدي آمريكاشد و به تغيير استراتژي 

دوديالكتيكتوانميرا تشيعژئوپليتيكطرح اين مياندر. انجاميدهاي عربي منطقه ميان دولت

اي اي در پس يك پروژه، سازهدر قالب پروسهومقاومتژئوپليتيكو سلطهژئوپليتيكگفتمان

روايت سويكتشيع، از ژئوپليتيكدر واقع، .گفتماني دانست كه هم برساخته و هم سازنده است

ردي و جمعي شيعيان در اظهار نارضايتي از شرايط موجود و تالش در انتقادي  بازنمايي هويت ف

مسلط براي حفظ ژئوپليتيكاي گفتماني در تبديل آن به وضعيت مطلوب و از سوي ديگر ساخته

.شرايط موجود در توازن قدرت در خاورميانه است

مهوري نوين تشيع در تحوالت منطقه، جژئوپليتيكاين شرايط، با توجه به اهميت در

:اسالمي ايران در راستاي منافع ملي خود بايد راهكارهاي زير را در قبال اين مسئله پيگيري كند

دهد كه ظهور يك هالل شيعي عيني يا كه واقعيات سياسي منطقه نشان ميبا توجه به اين-١

پان شيعيسم در شرايط كنوني در منطقه وجود ندارد، جمهوري اسالمي ايران بايد ژئوپليتيك 

احياي كامل شيعه در خاورميانه را تنها در قالب استراتژي كالن امنيت ملي معنايبهنوين تشيع 

بر تأكيددنبال انداز بيست ساله در نظر گرفته و در شرايط فعلي بهجمهوري اسالمي و چشم

عنوان جزئي از بدنه امت واحده اسالمي و تالش در بهبود اوضاع شيعيان در جوامع اسالمي به
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ي منطقه هادولتهان اسالم باشد و با مقابله با پروژه ايران هراسي به كاهش نگراني سايرج

هالل شيعي در خاورميانه بپردازد؛نسبت به تحوالت عراق و يا طرح

از آنجا كه ظهور دومين دولت شيعي در منطقه و طرح هالل شيعه سبب گسترش شكاف -٢

كفير شيعيان شده است، ايران بايد به زدودن گرايي در منطقه و حتي تشيعه ـ سني و فرقه

يعه و سني در منطقه مبادرت ورزد؛اختالفات ش

هاي عربي جمهوري اسالمي ايران بايد با ديپلماسي فعال خود و از طريق تعامل با سران دولت- ٣

دارد؛در عراق بازبويژهگراي كنوني هاي فرقهعربستان و مصر آنان را از تداوم سياستبويژه

H-رچه پروژه ايراني تشكيل هالل شيعي در خاورميانه در شرايط كنوني ممكن نيست، اما اگ

هاي شيعي ضعيف يا در حال اغما در منطقه گروهبويژهايران بايد به تداوم همكاري با شيعيان 

زني در منطقه و ادامه داده و با تقويت فكري، سياسي و اقتصادي آنان، دومينوهايي را براي چانه

حفظ كند؛آمريكاهاي احتمالي انزواگرايانه ابله با سياستيا مق

I-عنوان محور قدرت نرم خود پيگيري كرده تا ايران بايد طرح هالل شيعي در منطقه را به

وان و اقتدار هاي منطقه، تبتواند در مقابل افزايش قدرت سخت و خريد تسليحات نظامي دولت

دهد؛كشور را ارتقا

J-كند تأكيدبايد بر لزوم گذار به دموكراسي و انتخابات آزاد در منطقه جمهوري اسالمي ايران

وجود به،انديابي شيعيان كه با تجربه عراق، سياسي شدهتا از اين طريق محمل الزم در قدرت

اين مسئله بايد با تكيه بر لزوم دستيابي به دموكراسي بومي در قالب مردمساالري ديني . آيد

از سوي ديگر . نبايد با تحميل آن به ساير كشورهاي منطقه انجام شودصورت گيرد، اما هرگز

گرايان ريزي احتمالي در مورد شرايطي كه در گذار به دموكراسي، اسالمايران بايد به برنامه

ا ضد شيعي به قدرت برسند بپردازد؛تضعيف و نيروهاي سكوالر ي

ح ايجاد قوس سني در مقابل هالل با توجه به افزايش اختالف شيعه و سني در منطقه و طر-٧

شيعي در خاورميانه، جمهوري اسالمي ايران بايد به تهديدهاي احتمالي تحريك مناطق 

در اين راستا توجه بيشتر سياسي، . تهديد امنيت ملي خود توجه كندمثابهبهنشين در كشور سني

نسبت به ساير مناطق ترياقتصادي و اجتماعي به اين مناطق كه معموالً در وضعيت نابسامان
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اند ضرورت دارد؛مرزنشين واقع شدهقرار دارند و معموالً در مناطق 

عنوان حلقه اتصال هالل شيعي بايد با محوريت راهبردهاي ديپلماسي ايران در قبال عراق به-٨

:زير تنظيم شود

قرار ثبات ساالري در آن و استسازي مردمتقويت نهادهاي دموكراتيك در عراق و نهادينه)الف

شود؛افزايش قدرت شيعيان منجر ميو امنيت در اين كشور كه به

گرا، سكوالر و بعثي در ي جريانات مليأافزايش ميزان رهايزمينهشناسي اجتماعي آسيب)ب

و تداوم تالش براي حفظ وحدت و ائتالف ميان شيعيان عراق انتخابات پارلماني اخير و

حاكميت شيعه در اين كشور؛

بسط هالل جلوگيري از اقداماتي كه ايران را به مداخله در امور داخلي عراق و يا تالش در )ج

شيعي در منطقه متهم كند؛

هاي سني و يكال و گروهتدوين استراتژي جامعي در نحوه تعامل با شيعيان سكوالر و راد)د

كرد عراقي؛

؛)ختالفات ارضي و مرزيابويژه(مقابله با تشديد برخي اختالفات عراق با ايران)هـ

عنوان ژئوپليتيك نوين تشيع شناخته شده و همواره بر چه امروزه منطقه هالل شيعي بهاگر-٩

شود، اما اين مسئله نبايد جمهوري اسالمي ايران را از اين ميتأكيدروابط ايران و اين كشورها 

ين ادامه  داشته و واقعيت كه ژئوپليتيك اصلي شيعه از شرق ايران در چين تا مرزهاي فلسط

. تراكم شيعيان در شرق ايران بيش از تعداد آنان در منطقه موسوم به هالل شيعه است، باز دارد

رو ايران بايد سياست فعالي را در قبال حمايت از جايگاه شيعيان در اين كشورها و از اين

ي برخوردار است در هند و پاكستان از اهميت خاصبويژهتقويت آنان در پيش گيرد اين مسئله 

. تواند به افزايش توان ديپلماسي ايران در منطقه كمك كندو مي

قدرداني-6

داند از حمايتهاي مادي و معنوي معاونت پژوهشي دانشگاه وسيله نگارنده بر خود الزم ميبدين

. عمل آوردآزاد اسالمي واحد قم در راستاي انجام اين پژوهش كمال تشكر و قدرداني را به
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