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449یگاه ژئوپلیتیک شیعه در منطقه استراتژیک خلیج فارستحلیل جا

استراتژیک خلیج فارسدر منطقهشیعهژئوپلیتیکجایگاهتحلیل

2میترا آشناگر، 1دکتر علی شفیعی عرب

چکیده
هایی فهگرایی و ترکیب آن با مؤلترا باید در سن» خلیج فارس«حوزه هاي عمومی کشورهايیکی از ویژگی

همانند باشند وب شیعه مذهب میطور قاله بگرایی دانست. شهروندان حوزه جنوبی خلیج فارساز دین
ها و اساس قالببروکنندوجو میهاي اجتماعی، ملجاء و پناهگاه خود را در دین جستبسیاري دیگر از گروه

همچنین منطقه خلیج فارس به عنوان مرکز ثقل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی .یابندت میقواعد دینی، هوی
ي به عمل هااسالم متأثر از تشیع به دالیل در انزوا نهادن و محدودیتي هاهمواره شاهد جنبش، خاورمیانه

یی هابا در نظر گرفتن چنین ویژگیباشند.میآمده از سوي حکام دست نشانده در کشورهاي این حوزه 
؟چگونه استخلیج فارس استراتژیک حوزه در شیعیانژئوپلیتیکجایگاه سؤال اصلی این مقاله آن است که 

ي بالقوه هابا وجود تواناییهاي گذشته ساله، باید تأکید داشت که شیعیان طیبه سؤال یاد شددر پاسخ
ی را بر هایی از رادیکالیسم سیاسی سنلوههاي ناسیونالیسم عرب که عموماً جگروهخویش همواره از سوي 

ن یکی از شیعیان به عنوابا وجود این،،انددر محرومیت و انزوا و فشار قرار داشتهاندمنطقه حاکم کرده
نمایند.میایفاي نقش منطقه (Secarty Dlamma)تیعناصر اصلی معماي امنی

.عرب شیعه، شیعه، خلیج فارس، ژئوپلیتیککلیدي:هاي هواژ

مقدمه
گرایی و ترکیب آن با تدر سنرا باید » خلیج فارس«هاي عمومی کشورهاي حوزه یکی از ویژگی

رایی دانست. شهروندان حوزه جنوبی خلیج فارس، همانند بسیاري دیگر از گهایی از دینفهمؤل
ها و قواعد کنند. بر اساس قالبوجو میهاي اجتماعی، ملجاء و پناهگاه خود را در دین جستگروه

هاي دینی تجارب، عقاید و رویکردهاي نظري خود را بر مبناي شاخص.یابنددینی، هویت می
از .اي قادر به ایفاي نقش نیستت دینی هیچ جامعهدون در نظر گرفتن هویبکنند. دهی میسازمان

ي هاسویی جمعیت شیعه جهان عرب، در قلب بزرگترین منطقه نفت خیز خاورمیانه و در کنار آبراه

اه آزاد واحد چالوسسیاسی دانشگاستادیار جغرافیاي-1
Mitra_ashenagar90@yahoo.comسیاسی واحد رشت، ارشد جغرافیاينویسنده مسئول، دانشجوي کارشناسی- 2
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تواند بیشتر منابع نفتی خلیج فارس میحمل و نقل نفت در خلیج فارس قرار دارد و به همراه ایران 
70درصد از ذخائر نفتی جهان در خلیج فارس است و 75خود در آورد، چنانکه را تحت کنترل

درصد جمعیت خلیج فارس شیعه هستند.
عالوه بر توجه به نقش عناصر ، براي بررسی چگونگی قدرت گرفتن جوامع شیعی در منطقهاز سویی 

همیت ژئوپلیتیکی و مفاهیم انقالبی تشیع باید به موقعیت و پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ا
اي و تأثیر آن اي و برون منطقهي درون منطقههادولتمناطق جغرافیایی آنان و نوع روابط سیاسی 

به عبارت دیگر، به دلیل آنکه یک .براي کارگزار نیز توجه کردهایا محدودیتهادر ایجاد فرصت
متجانس از حیث ساختاري یا جغرافیایی یا فضاي جغرافیایی ۀیک منطقۀژئوپلیتیکی بر پایۀمنطق

ژئوپلیتیکی مستلزم باردار شدن سیاسی ۀتوان گفت: پیدایش منطقمیگیرد، میکارکردي شکل 
جغرافیایی به صورت انفرادي یا اجتماعی یا به صورت ناقص یا کامل از بعد سیاسی نقش ۀمنطق

وپلیتیکی در صحنه ژئۀجغرافیایی تغییر ماهیت داده، به صورت یک منطقۀآفرین شوند، منطق
عوامل طبیعی و انسانی کارکرد سیاسی دارند و نظر ، ژئوپلیتیکیۀشود. در یک منطقمیظاهر 
کنند و کنش و واکنش آنها را میو کشورهاي درون منطقه یا برون منطقه را به خود جلب هادولت

ه آن عناصر شکل که آنان بخشی از الگوي رفتاري خود را نسبت بايانگیزند، به گونهمیبر 
ي درون هادولتالگوي فضایی روابط سیاسی گیريشکلبسترسازژئوپلیتیکی ۀدهند. منطقمی

است. بر این اساس، باید ببینیم کشورهاي واقع در منطقه به لحاظ ايو برون منطقهايمنطقه
ۀي ژئوپلیتیکی براي تبدیل شدن به یک منطقهاو محدودیتهاساختاري، از چه ظرفیت
و هاچه فرصتهابرخوردارند و این موقعیت» ژئوپلیتیک شیعه«ژئوپلیتیکی تحت عنوان 

با توجه به ، . به هر حالاندیی براي کارگزار(تشیع و صدور بینش انقالبی) فراهم آوردههامحدودیت
در منطقه، - به عنوان یک عامل ژئوپلیتیک-اینکه یکی از عوامل مهم بازگشت عنصر تشیع

ي ژئوپلیتیکی مناطقی است که شیعیان در آنها حضور دارند، ضروري است به بحث اهویژگی
.ي ژئوپلیتیکی کشورهاي واقع در آن بپردازیمهاو ویژگی» ژئوپلیتیک شیعه«

برخی حکومتهاي منطقه که بخشی از جمعیتشان را شیعیان تشکیل ، همزمان با تحوالت عربی
دست آورده و بدلیل احساس خطر سرایت ه شیعیان ببهانه جدیدي براي سرکوب این، دهندمی

آمیزتري را علیه شیعیان اتخاذ نمودند که رویکرد خشونت، ثباتی به کشورهایشانناآرامی و بی
گفتمان ، در پی تحوالت عربیهمچنین کنیم.میمصداق بارز آنرا در بحرین و عربستان مشاهده 

الی قرائت اخوانی و یا سلفی در عرصه سیاسی و ظهور احتم. اسالم سنی محور مباحثات شده است
ي که مراجع تأکیدرغمعلی(شدن آن به رقیب قرائت اسالم شیعیاجتماعی این کشورها و تبدیل 
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احتمالی نامطلوب براي شیعیان عرب ، معظم شیعه بر وحدت کل مسلمانان و پرهیز از تفرقه دارند)
خواهد بود.، در اقلیت نیز هستنددسته از شیعیان که در کشورهایشانو مخصوصا آن

روش تحقیق- 1- 1
انجام ايباشد و به روش کتابخانهمیاز نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی پژوهشروش تحقیق در این

پژوهشی، از طریق مراجعه به کتب، مجالت علمی وايپذیرد. اطالعات اسنادي و کتابخانهمی
.ي اینترنتی گردآوري شده استهامقاالت و سایت

مفاهیم نظري-2- 1
ژئوپلیتیک-2-1- 1

المللبیناست، رویکردي است در سیاست » سیاست جغرافیایی«ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن 
ي نظامی را بر اساس محیط طبیعی نشان دهد. بر اساس هاکه سعی دارد رفتار سیاسی و توانایی

قطعی جغرافیا بر امور تاریخی و سیاسی این رویکرد، ژئوپلیتیک با درجات مختلف، بیان گر تأثیر 
است. بیش از صد سال است که ژئوپلیتیک به عنوان یک ابزار مفهومی در ادبیات نظامی، سیاسی و 

به کار رفته است. از منظر ژئوپلیتیک، شناخت ابعاد جغرافیایی در فرایند تحقیق بر المللبینروابط 
یی استوار است که در طول زمان در هاز واقعیتگیري انظمی منطقی و در روند تحلیل بر بهره

اندسیاسی یک محیط جغرافیایی بر جا نهادهۀارتباط با مفهوم قدرت آثار خود را در صحن
). ریمون آرون در کتاب جنگ و صلح، در تعریف خود، ژئوپلیتیک را عبارت 1386:78(داداندیش، 

ي هایل جغرافیایی منابع و تفسیر نگرشاز طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحل
.داندمیدیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشري و محیط زیست پیرامون آنها 

. ترکیب سه انددر تعاریف دیگر جغرافیا، قدرت و سیاست عناصر اصلی ژئوپلیتیک دانسته شده
نسبت به یکدیگر ي متشکل انسانی راهاپارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست الگوهاي رفتاري گروه

گر تأثیر جغرافیا بر امور تاریخی و ). از این رو ژئوپلیتیک بیان1386:85کند(حافظ نیا، میتعیین 
گیري دارد که در شکلمیسیاسی است و توجه خود را عموماً بر عوامل جغرافیایی معطوف 

.)227: 1388مؤثرند(هرسیج، هاسیاست
ي متشکل سیاسی هاو گروههادولتنفوذ ةت و گسترش حوزاز این منظر، ژئوپلیتیک دانش رقاب

ي جغرافیایی جهت افزایش هاو فرصتهااست که در صدد کسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرم
ي بیشتر در مکان و فضاي هابراي کسب فرصتهادولتامکان چیره شدن بر رقیب است. 

ا در فضاهاي جغرافیایی بیشتر توسعه داده کنند نفوذ خود رمیجغرافیایی به رقابت پرداخته، سعی 
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الگوهاي ۀخود بیفزاید. از این دیدگاه ژئوپلیتیک به مطالعةرا به قلمرو اعمال ارادهادولتو دیگر 
ي رقابت و کارکردهاي مکان و فضا به این امور و هاو ابزارهاي رقابت آمیز، انگیزههارقابتی، فرصت

).1385:17پردازد(حافظ نیا، میدرت تأثیرگذاري آن بر فراز و فرود ق
ژئوپلیتیک شیعه-2-2- 1

توان مشاهده کرد. در این عرصه میي ژئوپلیتیک آثار تأثیرگذاري مذهب را هادر تحول دیدگاه
حرکت احیاگرانه مذهب فضاي ژئوپلیتیک جهانی را دست خوش تغییر ساخته است. این نکته به 

ژئوپلیتیک هستیم. ۀبازیگري مؤثر عناصر مذهبی در عرصيگیرشکلاین معناست که امروزه شاهد 
قدرت در چارچوب تمایزات و ةآن پدیدۀاست که به وسیلايدر این رویکرد ژئوپلیتیک آموزه

گیرد. در این راستا، مذهب انکار نهایی میي سرزمینی یا جغرافیایی مورد مطالعه قرار هاویژگی
اسالم «گوید میشود. محمد اقبال در این خصوص میب ي سرزمینی محسوهااهمیت تقسیم بندي

.)100-1385:98سیمبر، »(به طور ماهوي غیر سرزمینی است
ژئوپلیتیک منجر به پیوند میان اسالم و ژئوپلیتیک شد. نخست ظهور ۀدو رویداد مهم در عرص

جنگ شش روزه در فلسطین، به ویژه پس از ۀپس از برخورد اعراب و اسرائیل در قضیگراییاسالم
خلیج فارس که هر کدام به ۀخاورمیانه و پس از آن وقوع انقالب اسالمی در ایران و در منطقۀمنطق

لذا انقالب ).1385:109(سیمبر، اندی داشتهالمللبینو ايمنطقهۀخود آثار مهمی در عرصۀنوب
ح سازد. بالتبع شیعی بودن ژئوپلیتیک در جهان مطرةاسالمی توانست اسالم را به عنوان یک پدید

انقالب منجر شد تا در این میان تعریف شیعه به عنوان جایگاهی ژئوپلیتیکی در کانون توجه قرار 
.دادمیي شیعی جهان را تحت تأثیر قرار هاي انقالب ایران کانونهاگیرد، چرا که اولین بازتاب

ي دیگري از همنشینی جغرافیایی را هاتوجه به عوامل فرهنگی و اعتقادي در امر ژئوپلیتیک، حیطه
شمردند، میمطرح کرد. تا پیش از انقالب اسالمی ایران، دین اسالم را تنها یک ایدئولوژي مذهبی 

سیاسی آن را به فعلیت درآورد و تفکر شیعی با انسجام ساختاري ةي بالقوهااما انقالب ایران جنبه
ي تاریخ را دارد. هاانقالبترینرساندن یکی از بزرگخود در ایران، نشان داد که توانایی به ظهور 

آسیا و آفریقا، توجه ۀي آزادي بخش، به ویژه در منطقهااین توانایی باعث شد که بسیاري از نهضت
خود را به ایران و ایدئولوژي اسالم معطوف کنند. این توجه در کشورهایی که از اکثریت مسلمان 

.)1380:71فت و به گرایشی قوي تبدیل شد(صحفی، برخوردار بودند، شدتی بیشتر یا
تواند در میان مسلمانان جهان به میایران «نویسد: میگراهام فولر در خصوص نقش انقالب اسالمی 

یی کسب کند ... مسلماً این ایفاي هاعنوان مرکز اخالقی اسالم در تحکیم موقعیت خود موفقیت
گیرد؛ اما اگر بتواند ادعا میزهاي خود دولت نیز قرار نقش مرکز اخالقی اسالم در خدمت رفع نیا

، قدرت اخالقی منحصر به فرد ايي منطقههاکند که در ایجاد نوعی خصلت اسالمی در سیاست
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تواند یک ایدئولوژي پرداخته و یا منبع اقتداري براي سیاست خارجی خود فراهم آورد میاست، 
.)1373:34(فولر، 

اري انقالب اسالمی این اندیشه و نظر را به وجود آورد که باید به بنابراین قدرت و پاید
ي مذهبی و دیگر پارامترهاي فرهنگی توجه کرد. وقوع انقالب اسالمی ثابت کرد که هاایدئولوژي

این توانایی بیش از هر چیز از خصوصیت ذاتی تفکر تشیع و وجود اصل والیت فقیه در آن ناشی 
والیت در آیین شیعه موجب پویایی و انطباق فعال «اد مستمراجته«شود. تفکر و اصل می

فولر در این .)173-1371:172شود (عزتی، میایدئولوژي اسالمی با تحوالت و تغییرات روز 
به روز ۀفقط تشیع است که مبانی نظري امیدبخشی براي برخورد با مسأل«نویسد: میخصوص 

و تغییر در اسالم مفهوم اجتهاد است که ناظر بر رسیدن اصالحمنشاءترینکردن اسالم دارد. بزرگ
به داوري جدید و مستقل در مورد فقه اسالمی از طریق تفسیر اصول اساسی اسالم است(فولر، 

: کندمیمفهوم ژئوپلیتیک شیعه اظهار ةفرانسوا توال در بررسی خود دربار.)1373:311
گري را به می در ایران و یا رخدادهاي لبنان، شیعهي اخیر در دنیا همانند انقالب اسالهادرگیري

ی قرار داده است. وي در تحلیل المللبینۀصورت یک عامل ژئوپلیتیک در خط مقدم صحن
:شماردمیي نهضت شیعی دو نوع ژئوپلیتیک را برهاکانون

ۀوعشیعی بر مجمۀژئوپلیتیک داخلی که عبارت است از: گستره و شدت تأثیرگذاري هر جامع-1
ي داخلی یک کشور؛هاتحوالت و سیاست

ي هاشیعی بر تحوالت و سیاستۀژئوپلیتیک خارجی که عبارت است از قدرت تأثیرگذاري جامع-2
.یالمللبینو ايمنطقه

کند: اول، آنهایی که تأثیر ژئوپلیتیکی میاز این نظر، او جوامع شیعی را به سه دسته تقسیم 
ی ندارند (جوامع شیعی المللبینو ايي منطقههاو چه بر سیاستچندانی، چه بر صحنه داخلی 

دوم آنهایی هستند که برد ژئوپلیتیکی آنها به ۀگیرند)؛ دستمیاسماعیلی عمدتاً در این دسته جاي 
سوم جوامعی هستند که هم ۀشود، مانند شیعیان عراق و پاکستان؛ و دستمیداخلی محدود ۀصحن

خلی دارند و هم برد ژئوپلیتیکی خارجی. از این رو ایدئولوژي انقالبی ایران را تأثیرات ژئوپلیتیکی دا
ي شیعیان بسیاري را هاسوم قرار داد چرا که مرزهاي داخلی را درنوردید و دلۀتوان در دستمی

شود. ژان میتسخیر کرد، هر چند ژئوپلیتیک شیعه تنها به جهان اسالم با تمام وسعت اش مربوط ن
کند که مرکز ثقل جهان عرب، از بیست سال پیش، میونمان در کتاب سبز و سیاه اشاره پی یر شو

). اگر بخواهیم به تعبیر دیگر بیان 15- 1379:6از مدیترانه به خلیج فارس منتقل شده است (توال، 
رسد انقالب اسالمی منجر به آن شده که مرکز ثقل جهان عرب از مناطق کامالً میکنیم به نظر 

سنی کشیده شود. از جمله تأثیرات انقالب ایران بر ژئوپلیتیک شیعه -به طرف مناطق شیعیسنی 
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المللبین«دانست که بتوان عنوان ايتوان در ایجاد مرکزیت واحد و سازماندهی یکپارچهمیرا 
ان را به آن اطالق کرد. لذا انقالب اسالمی قطبیت شیعی را در جهان پدیدار کرد. این امر نش» شیعه

سیاسی جهان است. این فرصتی است براي ۀگر تأثیر انقالب ایران در بازگشت شیعه در صحن
ۀالگویی انقالبی و استکبارستیز همراه با رفتارشناسی دقیق در عرصۀشیعی که تبیین و ارائۀجامع

ۀمسلمانان جهان بپردازد و انسجام درونی خود را به همۀبین مذهبی در درون اسالم براي هم
جهان اسالم سرایت دهد و در این راستا بیداري اسالمی در کشورهاي منطقه نهایت بهره برداري 

.اسالمی را بنمایدۀوحدت طلبان

ژئوپلیتیک شیعیان خلیج فارس-2-3- 1
ي مختلف هاي شیعی کشورهاي حوزه خلیج فارس، از جنبههانحوه توزیع و پراکندگی جمعیت

عراق و عمان، حضور ، کشورها همانند امارات متحده عربی، هربستاناهمیت داردو در برخی از این 
تواند میي مختلف هاآنان را به صورت متمرکز در برخی شهرها شاهدیم که این تمرکز، از جنبه

زندگی دسته جمعی شیعیان به حس مشترك محدودیت دامنبراي این کشورها خطر آفرین باشد. 
احتمال شورش و اغتشاش آنان ، ت مبارزه را تقویت نمودهزده و زندگی جمعی، جسارت و شهام

دهد و ترس کشورهاي عربی را بر انگیخته است. دلیل میي متحجر عربی را افزایش هادولتبرضد 
شود و میباشد که کانون همه شیعیان جهان محسوب میآن وجود کشوري قدرتمند مانند ایران 

).1381نطقه خلیج فارس بر عهده دارد( وثوقی، نقشی اساسی در تأمین امنیت و انرژي در م
سازد آنچه اینک تحت میمطالعه سیر تاریخی زندگی سیاسی اجتماعی شیعیان خلیج فارس مشخص 

یی است که در هانماید، در واقع یک واکنش و اعتراض به محدودیتمیرخ "رستاخیز شیعه"عنوان
نوعی نباید فراموش کرد که رستاخیز شیعهالبتهطول تاریخ همواره بر آنان تحمیل شده است.

واکنش تدافعی در برابر هجوم و سیطره فرهنگ غرب و فرا گشتردن آن به دیگر نقاط جهان به ویژه 
منطقه خلیج فارس از نظر جغرافیایی ). 200: 1384آید(متقی زاده،میجوامع اسالمی نیز به شمار 

که در بر گیرنده قسمت اعظم ذخایر نفتی ايعمدتاً شیعه مذهب هستند و باید گفت منطقه
).13: 1379العاده حساس ژئوپلیتیکی حضور دارد(توال، فوقخاورمیانه است، تشیع عربی در مناطق

ي تحقیقهایافته- 3- 1
توان مشاهده میاز جنوب شرق آسیا تا اروپا ايپراکندگی جغرافیایی شیعیان جهان را در منطقه

درصد جمعیت مسلمانان 25میلیونی شیعه که حدود 275عیت کرد. در این میان بیشترین جم
4عراق و ترکیه قرار دارند. با این وجود تنها در در کشورهاي ایران، پاکستان، هند،جهان است،
%) شیعیان حداکثر جمعیت را به 75%) و آذربایجان(75(%)، بحرین65%)، عراق(90کشور ایران(
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را تشکیل %)45یعیان بزرگترین گروه جمعیتی(حداقل و لبنان نیز شاندخود اختصاص داده
میلیون نفر است که بیشتر در کشورهاي حاشیه 14دهد. تخمین جمعیت شیعه عرب حدود می

درصد 70لذا شیعیان در خلیج فارس . )23: 1384خلیج فارس مستقر هستند(فولر و دیگران، 
از کرانه ايي گستردهها(ایران) و بخشدهند و عالوه بر سرایر کرانه شمالیمیجمعیت را تشکیل 

جمعیت یک صد ملیونی که داراي جمعیت بومی شیعه هستند.جنوب آن(بحرین، الحساء و کویت) 
در اکثریت قاطع شان شیعه هستند .که در بعضی کشورها اکثریت مطلق شان و، حوزه خلیج فارس
د.دهنمیعیان تشکیل بعضی اقلیت را شی

کیلومتر مربع که در حاشیه شمال 251226عمقیاست با مساحت حدود خلیج فارس دریاي کم 
ي ایران، از شرق به بحر عمان و از جنوب هاغرب اقیانوس هند واقع شده و از شمال شرق به کرانه

1259شود. طول آن از دهانه اروند رود تا تنگه هرمز میعربستان محدود به شه جزیره
کیلومتر متغیر 250تا 180ذکور تا ساحل عمان به تقریب بین کیلومترمربع و عرض آن از دهانه م

کیلومتر از بندر عباس تا 1375کشور ایران با کیلومتر است. 85و در تنگه هرمز تقریباً معادل 
کیلومتر و 5/18درصد کل سواحل خلیج فارس، بیشترین طول ساحل و عراق با 3/45دهانه فاو، 

: 1386با آبهاي آزاد را در اختیار دارد(ویسی، ساحل مرتبط درصد کل سواحل، کمترین طول6/0
این حوزه به عنوان یک منطقه کارکردي در نظام جهانی از هشت واحد سیاسی یا کشور ). 38

در میان . اندمجاور تشکیل شده است که هویت خود را از خلیج فارس گرفته و حول آن گرد آمده
ین کشوها(عربستان سعودي) و یکی از کوچکترین هشت کشور خلیج فارس، یکی از پهناورتر

کشورهاي جهان(ایران) به همراه یکی از ترینهمچنین یکی از کهنآنها(بحرین) قرار دارند. 
از دیدگاه مذهبی، اگر چه همه جدیدترین آنها(امارات متحده عربی) بر گرد این دریا حضور دارند. 

ي مذهبی در هانه منحصر به فرد برخی تفاوتولی نمواندکشورهاي منطقه خلیج فارس مسلمان
شود. ایران پیش از استقالل جمهوري آذربایجان از شوروي تنها کشور شیعه میدنیاي اسالم دیده 

وهابی جهان هستند و عمان تنا مذهب جهان بود، عربستان سعودي و قطر، که تنها کشورهاي 
).151: 1385(مدنی، انداقعکشور عیاضی مذهب جهان است همگی در اطراف این دریا و

شیعیان خلیج فارس در منطقه بسیار حساسی از نظر جغرافیاي سیاسی قرار دارند. خلیج فارس به 
در سرنوشت اقتصادي جهان ايو بزرگترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کنندهترینمنزله مهم

شود میتی و معدنی آن خالصه نبا این حال اهمیت این منطقه صرفاً در وجود منابع گسترده نفدارد. 
با توجه به اهمیت ایدئولوژیکی، ارتباطی، ژئواکونومیکی و منطقه خلیج فارس و نقش سیاسی

ي منطقه هادولتبه جز ایران، در سایر نقاط، شیعیان توسطژئواستراتژیک آن متبلور و آشکار است. 
خود معترض هستند و هرگونه تغییر در ، از این رو به وضعیت انددر فقر و محرومیت نگه داشته شده
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از زمینه حاکمیت کامل و یا نسبی شیعیان را فراهم خواهد کرد. شرایط سیاسی کشورهاي این حوزه،
طرفی جمعیت شیعه عرب به لحاظ استراتژیکی در قلب بزرگترین منطقه نفت خیز خاورمیانه و عرض 

از این منظر در این مبحث به ).117-118: 1385ي نفتی خلیج فارس قرار دارند(فاضلی نیا، هاشاهراه
شود.میرداخته پژئوپلیتیک شیعه در کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس 

عربستان سعودي-3-1- 1
باشد، میکشور عربستان سعودي یکی از مهمترین کشورهاي منطقه خلیج فارس و کل جهان اسالم 

ي نفت و هاقطع نظر از وجود چاهشود. اهمیت این کشورمیکه اکنون تحت پادشاهی سعودي اداره 
اش، از وضعیت ویژه و استثنایی این کشور در زمینه امور مذهبی ناشی وضعیت خاص اقتصادي

اش در عربستان سعودي از قرن هیجدهم شود. حکومت آل سعود از ابتداي روند استقرار تاریخیمی
ار نموده است. و در حقیقت، ی برقرک و تاریخی با مذهب نوظهور وهابمیالدي، پیوند استراتژی

ي مشروعیت هاکنون پایهت ایدئولوژي رسمی حکومت سعودي است که از قرن هیجدهم تاوهابی
مذهبی و سیاسی رژیم سعودي را فراهم نموده است. از طرف دیگر، وهابیت، که خود را جزء مذهب 

یان دارد. این مخالفت ي شیعه و شیعهاداند، دشمنی و مخالفت عمیق و جوهري با آموزهمیتسنن 
، هاگیرد، به نحوي است که از نظر وهابیمیچون و چرا اوج جنون و دشمنی بیکه تا سرحد

شوند. شیعیان از اصول توحید تجاوز کرده و میباشند و مروج شرك معرفی میشیعیان کافر 
، گناهی که مجازات آن مرگ است. اندمرتکب گناه بدعت شده

ايطه و رفتار حکومت سعودي نیز بر اساس همین دید، تنظیم شده است به گونهدر واقع، نوع راب
نگرد بلکه همیشه با میکه حکومت سعودي نه تنها به شیعیان همچون دیگر شهروندان خود ن

کند. رفتار حکومت سعودي با شیعیان، صرفاً بر میدیدي امنیتی و نگران با اقلیت شیعه رفتار 
% از مردم عربستان را 10شیعیان حدود ت آنها شکل گرفته است.حرومیو ماساس تبعیض مذهبی

، در مناطق شرقی(احساءنفر است. آنان غالبا2700000ًدهند یعنی جمعیت آنها حدود میتشکیل 
م به دولت جدید عربستان ملحق شده است. 1913قطیف) سکونت دارند. این مناطق در سال 

قی را به قلمرو خود ضمیمه کرد شیعیان با او توافق کردند که که ملک عبدالعزیز منطقه شرهنگامی
ویژه مدینه ه بتوانند شعایر مذهبی خود را آزادانه به جا آورند. برخی از شیعیان نیز در حجاز و ب

و جنوب سکونت دارند. تنها در ” نجران“منوره سکونت دارند. شیعیان اسماعیلی و زیدي نیز در 
).http://www.7eqlim.ir(اندکه براي کار و تجارت به آنجا آمدههزار شیعه هستند30ریاض 
دهند و می: پنج درصد از کل جمعیت عربستان را تشکیل انددر عربستان سعودي در اقلیتهاشیعه

عمدتاً در ایالت هاشود. شیعهمینفر برآورد 400000نفر تا حداکثر 200000تعداد کل آنها حداقل از 
دهند (عمدتاً میدرصد از جمعیت آن را شیعیان تشکیل 33؛ همان جایی که اندهشرقی متمرکز شد
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برخی منابع و ).www.ALLREFER.Com(اندواالحساء تمرکز یافتهف ي قطیهاو واحههادر آبادي
. در حال حاضر، شیعیان عربستان انددرصدي خبر داده25تا 8هم، از جمعیتی بین هادایرة المعارف

).1382،11اکبري(دهندمیشت درصد و به نقلی پانزده درصد جمعیت را تشکیل حدود ه
توان به طور کلی دو منطقه مهم را به عنوان مناطق تمرکز در مورد پراکندگی جغرافیایی آنان، می

شیعیان عربستان شناسایی کرد. گروه اول شیعیانی هستند که در منطقه حجاز(شامل مکه و 
باشند و قبایل مختلفی را چون میآید، از فرقه زیدیه مینگونه که از روایات برآو اندمدینه) ساکن

. مهمترین این قبایل، قبیله نخاوله اندقبایل بنوجهم، بنو علی، بعض بنی عوف و نخاوله تشکیل داده
و به نسبت شیعیان مکه،اندکردهمیي دور در اطراف مدینه زندگی هاباشند. این گروه از گذشتهمی

ي برخوردارند، اما در مجموع این گروه نیز همواره مورد آزار و اذیت اهل تسنن تراز وضع مطلوب
شمار نخاوله فراوان، و مردان رزمجویی هستند. با این حال مردم شهر، آنها را تحقیر .اندبوده
رتبت دانند و هم از آن روي که ممیکنند هم به این دلیل که آنها آشکارا خود را رافضی می

پذیرند، اما روحانیون میاجتماعی آنها پایین است .آنها به رغم آن که احکام قاضی سنی شهر را 
مخصوص به خود و عقاید ویژه خویش را دارند. آنها ازدواج درون گروهی داشته و مشاغل پستی 

.)1388:17ورنراند،(دارند
طبق آنچه نقل «:نویسدمیهان اسالم رسول جعفریان در کتاب جغرافیاي تاریخی و انسانی شیعه در ج

ي اخیر، به تدریج به هادر دههکرده ومیدر فاصله چهل فرسنگی مدینه زندگی ايشده، آنها در نقطه
هزار نفر ها. این افراد در گذشته با نام نخاوله شهرت داشته و فعالً تعدادشان دهاندمدینه هجرت کرده
در مدینه تعداد سه حسینیه وجود دارد که شیعیان، حضوري اکنون «:نویسدمیاست. وي در ادامه 

وجود فشارهاي وهابیون به آنهاست. در مکه نیز چندین هزار نفر رغمعلیفعال در آنها دارند و این 
کنند که آزادي کمتري نسبت به شیعیان مدینه داشته، بیشتر در حال تقیه به میشیعه امامی زندگی 

ي خود پایبند بوده و استقالل مذهبی خویش هاشارها، آنان همواره به سنتبرند. به رغم این فمیسر 
ي اول و ها.آنگونه که در فصل یک نیز اشاره شد، حضور آنان در این منطقه، به قرناندرا حفظ کرده
گردد. زمانی این منطقه تحت سیطره فاطمیان و سپس زیدیان بود و اوضاع این فرقه میدوم هجري باز

هاي اخیر و با آغاز سیاست تنش بدین منوال نبود. البته در سالهاقبل از حکومت وهابیمذهبی، تا
زدایی از سوي هر دو کشور ایران و عربستان، وضع شیعیان این منطقه رو به بهبود است، ولی شیعیان 

.»تا رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طوالنی در پیش دارند
ي حساء(الهفوف و العمران) و قطیف متمرکز هابیشتر در استانگروه دوم، در منطقه شرقیه ساکن و 

و نزدیکی به سواحل شمالی و اند. آنان نیز از دیرباز مورد آزار و اذیت وهابیان قرار داشتهاندشده
ي انقالبی شیعیان ایران، باعث شده تا کمتر تقیه کنند. البته وضعیت آنان به هاآشنایی با اندیشه
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است ولی به هر حال آنان نیز مورد نکوهش وهابیت بوده و ترو مدینه مناسبنسبت شیعیان مکه
شیعیان این ناحیه نسبت به شیعیان مدینه، در سطوح مطلوبی از حیث فرهنگی قرار دارند .هستند

برند. در سالهاي میو به دلیل ارتباط فرهنگی خود با سایر نواحی، در موقعیت بهتري به سر 
انددادي از این شیعیان در مراکز علمی شیعه در نجف و قم مشغول تحصیل بودهگذشته، همواره تع

شرقی و اصرار ۀي علمی سرشناسی در میان خود داشته و دارند... استقالل شیعیان منطقهاو چهره
آنها بر معتقداتشان، سبب شده است تا آنها از تقیه خودداري کنند و حتی در کنار بقیع نیز به طور 

.)127: 1389صورت جمعی به خواندن دعا مشغول شوند(اخوان کاظمی، مکرر به
روایت شده .نیز روحی تازه یابندهاشاید بتوان گفت انقالب اسالمی ایران، سبب شده این گروه

ۀاحساء، شیعه هستند که عموماً در شهر الهفوف و به ویژه در محلۀحدود نیمی از جمعیت منطق
.گویند بیشتر مردمان قطیف شیعه هستندمیهمچنین . باشندمیمتمرکز نعاثل و در شهر العمران 

کنند که می، در جنوب و نزدیک مرز یمن نیز گروه کوچکی از شیعیان زندگی هاافزون بر این گروه
باشند؛ میهاآنان نیز وضع مشابهی دارند، در هر حال، بیشتر این شیعیان از فرقه دوازده امامی

ران و بحرین که از همین فرقه هستند. موج اصالح طلبی موجود در عربستان، در همانند شیعیان ای
ي ظاهري هاحال حاضر باعث شده است که مسئولین عربستان در قبال شیعیان نیز به نرمش

ي داخلی میان مقامات رژیم سعودي، شیعیان از هابپردازند. ... همچنین به دنبال تشدید اختالف
(اخوان گیردمیو سختگیري کمتري در مورد آنان صورت اندوردار شدهآزادي عمل بیشتري برخ

).128کاظمی، پیشین: 
، در سطح و مسئوالن و مقامات دولتی است و فرهنگ جامعه که مبتنی بر مذهب هاالبته این نرمش

ي فراوانی رو به رو هاباشد و شیعیان همچنان با تبعیضمیبند وهابیت است، بر تعالیم خود پاي
: 1376( آقایی،»دهد.میبه شیعیان، احساس شهروند درجه دوم دست «که گاه ايهستند، به گونه

هرگز نتوانستند احساس شیعه بودن و شیعه ماندن و محب هااین سختگیريرغمعلیولی ).84
خانواده عصمت و طهارت بودن را از دل آنان بیرون کنند. آنان هر سال محرم و با فرارسیدن ایام 

با اندتا کنون سعی کردههاو مخالفتهااشیتراشکالرغمعلیوگواري اباعبداهللا(علیه السالم)، س
از خشم خودشان را به نمایش بگذارند. آل ايي حسینی، جلوههابرگزاري مراسم ویژه و عزاداري

شود، میسعود همواره به این دلیل که برگزاري این گونه مراسم، احتماالً سبب تحرك وهابیان 
این احساس را در آنها بخشکانند و شیعیان به اند، ولی هرگز نتوانستهاندرسماً آنها را ممنوع کرده

هیچ جایگاهی در حکومت هااز بعد سیاسی، این گروه).84همان: (اندنوعی به عقده گشایی پرداخته
وام حاکمیت آنان به خطرساز براي تدايندارند و از دید حاکمان سعودي، تفکر شیعه ایدئولوژي

.آیدمیشمار 
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با توجه به طرز تلقی شیعیان از حکومت و نوع برخورد آنها با حاکمان که برخالف اهل سنت، هر 
تواند میشناسند، میشرعی خویش دانند و مبارزه با حاکم ظالم را، وظیفهمیولی االمر نحاکمی را

خطري است که سردمداران حکومت عربستان براي رژیم سعودي به حساب آید. این ايخطر بالقوه
و به همین جهت، در زمینه کاستن از تعداد شیعه در مشاغل حساس، مانند اندنیز متوجه آن شده

البته این . )69- 68: 1371نصرت اهللا آشتی، (اندسایر کشورهاي حوزه خلیج فارس اقدام کرده
بستان نیز اشاره شد، حاکمان سعودي محدودیت فقط براي شیعیان نبوده و آنگونه که در بحث عر

هادر این میان شیعیان از سایر فرقه. تمام مشاغل کلیدي را در انحصار خاندان خود دارند
ند. نه تنها از حضور آنها در ارتش، نیروهاي امنیتی و مؤسسات خارجی و دفاعی جلوگیري ترمحروم

یی چون خلبانی، هامهم دولتی یا شغلي هاو بخشهاکنند، بلکه حتی براي استخدام در شرکتمی
.اندبا موانع متعددي دست به گریبان

این که شیعیان بر روي بزرگترین ذخیره نفت جهان در منطقه رغمعلیاز جنبه اقتصادي هم، 
ین نواحی عربستان به شمار تر، این ناحیه از محرومايکنند، لکن به دالیل عدیدهمیشرقیه زندگی 

شد، ثروت سرشار نفت میمعتقدند اگر ایاالت شرقی به دست خاندان سعودي فتح نرود. شیعیان می
ساخت؛ یعنی آبادتر و ثروتمندتر از هر کشوري در اطراف میاین منطقه، آن را ایالتی بسیار ثروتمند 

خلیج فارس. سیصد هزار نفر مسلمانان شیعه این منطقه، در مقایسه با شرایط زندگی سایر نقاط 
دهند. عمالً بخش اعظم کارهاي اجرایی نفت را میین، در فقر نسبی به زندگی ادامه سلطان نش

دهند تا جایی که چهل درصد کارگران آرامکو شیعه هستند و سرنوشت حکومت میشیعیان انجام 
خورد، ولی عدم توزیع عادالنه میسعودي، یعنی تولید ثروت سلطان نشین در دست شیعیان رقم 

رقی نسبت به سایر مناطق، مظهري از خشم و غضبی است که وهابیان نسبت به ثروت در مناطق ش
ۀالبته کتاب ژئوپولیتیک شیعه، میزان کارکنان شیع).85پیشین: ، (آقاییاندشیعیان اعمال کرده

میادین نفتی عربستان را حدود هفتاد درصد کل کارکنان برآورد کرده که رقم قابل توجهی است. 
در حالی که شهرهاي .ي ناروایی بر شیعیان شاهدیمهاتبعیض، ت باشداگر این آمار درس

(واقع در االحساء) طی پانزده سال اخیر؛ به مراکز پر رونق صنعتی مبدل » الخیبر«و » دمام«سعودي
، به حال خود رها شده »هفوف«و » قطیف«ي شیعه نشین مجاور آنها واقع در هاشده است، شهرك

).240(کاستیز، پیشین: است
باشد که در نحوه میاین همان منطق وهابیت در بازگشت اسالم سلف و شعار برقراري اسالم ناب 

نفتی عربستان در ةي عمدهانظر به این که منابع و میدان.برخورد با شیعیان، نمودپیدا کرده است
ت آرمکو شرق این کشور و در میان شیعیان قرار دارد و عالوه بر این، اکثریت کارگران شرکت نف

توان میایران، میمسلمانان رنج دیده به انقالب اسالشیعه هستند و با توجه به عالقه عربستان،
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براي قدرت رژیم عربستان به ايچنین پنداشت که این اقلیت در شرایط فعلی، عامل تهدید کننده
.آیدمیحساب 

عراق-3-2- 1
توسط نخبگان عرب 1920ۀز دهبا سرنگونی صدام، روند پان عربیسم متوقف شد؛ فرایندي که ا

قرار داشت. در هادولتسنی این کشور آغاز شد و تا قبل از سرنگونی صدام در دستور کار تمامی 
سازي از اصول مهم ایدئولوژي و سیاست حزب بعث بود. بعد از اخیر، سیاست عربیۀسه ده

ایان یافت. بر اساس قوانین سازي پسرنگونی صدام و روند حاکم بر تحوالت سیاسی عراق، روند عربی
موضوعه، در حال حاضر سعی شده است تقسیمات بر اساس وزن اقوام شیعه، کرد، ترکمن، عرب 

حضور شیعیان و خروج آنها از انزوا را فراهم ۀسرنگونی صدام زمین.سنی و مسیحی انجام شود
. امریکا که با شعار داناجتماعی به شدت فعال شده- سیاسیۀساخت. از آن زمان، شیعیان در عرص

تواند اکثریت شیعه این کشور را نادیده میاستقرار دموکراسی به اشتغال عراق مبادرت ورزید، ن
.سیاست و حکومت جلوگیري کندۀبگیرد و از ورود آنها به عرص

بردند. بعد از سرنگونی وي، میدر زمان حکومت صدام، شیعیان عراق در انزواي ژئوپلیتیکی به سر 
غم انجام ترورهاي گسترده و موانع فراوان، گذار از نظام سیاسی توتالیتر به نظام دموکراتیک به ر

در یک فرایند دموکراتیک، در حالگذار ژئوپلیتیکی نهادهاي سیاسیۀآغاز شد. در مرحل
است. تدوین و تصویب قانون اساسی موقت، تأسیس مجمع ملی و تشکیل دولت قانونی، گیريشکل

ۀشیعیان در کلی.قدامات اساسی در این مرحله بوده است. این روند کماکان ادامه دارداز جمله ا
؛ به طوري که در هیچ کدام از اندنهادهاي جدیدالتأسیس جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده

ي موجود هاپذیر نیست. با توجه به واقعیتسازي امکاننهادهاي اساسی، بدون نظر شیعیان تصمیم
نزدیک، نظم جدید ژئوپلیتیکی در این کشور با تأثیرگذاري زیاد شیعیان ةق امروزي، در آینددر عرا

که بتواند مانع ايگونه عنصر مهم و جديمزاحم، هیچتثبیت خواهد شد. به رغم برخی عناصر
.شودمیتثبیت نظم جدید ژئوپلیتیکی مورد نظر شود، مشاهده ن

دهند که در گذشته میدرصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل 65-60طبق آمار موجود، بین 
اعتماد به نفس و ۀتوسط اقلیت سنی حاکم، سرکوب و منزوي شده بودند؛ به طوري که روحی

خودباوري الزم را نداشتند. بعد از سرنگونی صدام، شیعیان از اینکه فرصت جدیدي براي احیاي 
آنها فراهم شده بود، اظهار رضایت کردند. هر چند از جهت کمی تغییر خاصی ۀتحقوق از دست رف

در جمعیت شیعیان به وجود نیامده است، اما عوامل کیفی همچون اعتماد به نفس و خودباوري، 
وحدت، رهبري، افزایش آگاهی و بینش سیاسی آنها، حکایت از افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در 

اوري و آگاهی از اهمیت نقش خود در معادالت سیاسی، موجب آزاد شدن قابلیت خودب.آینده دارد
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اهللا سیستانی به عنوان مرجع دینی، در مراحل حساس عظیم شیعیان بعد از سقوط صدام شد. آیت
به انجام انتخابات و حل هانقش رهبري بیدار و آینده نگر را ایفا کرده است. مجبور کردن امریکایی

.ایشان بودةجف، از جمله اقدامات اساسی و تعیین کنندبحران شهر ن

اهللا سیستانی حمایت کردند و همواره مطیع ایشان از طرف دیگر، مردم به طور کامل از مواضع آیت
بودند. تظاهرات صدها هزار نفري مردم به دعوت ایشان و در حمایت از انجام انتخابات، از جمله 

ي ایشان بود. بسیاري از اهل تسنن در این هاات و خواستهاقدامات مردم در حمایت از دستور
.راهپیمایی شرکت کرده بودند

ي جهان عرب از جمله الرّیاض، عکّاظ، الرأي العالم، القدس هابعد از حل مشکل شهر نجف، روزنامه
العربی و مانند آنها، به روشنی از تحول نگرش جهان عرب نسبت به شیعیان حکایت کردند. روزنامه

اهللا سیستانی و حل بحران نجف، در حالی که دخالت آیت«الخلیج چاپ امارات اذعان کرد: 
اشغالگران امریکایی و دولت عالوي از حل آن درمانده بودند، نشان داد مرجعیت شیعه 

مرجعیت، قدرت به صحنه آوردن مردن ةقدرتمندترین قطب تأثیرگذار در عراق است و برگ برند
).1384:108(رازانی، » رین قطب سیاسی مطلق در عراق، مرجعیت است..قدرتمندت. است...

ي ها، در برههاندي گوناگون تشکیل شدههارهبران سیاسی نیز به رغم اینکه از احزاب و گروه
انتخابات انجام شده، تقریباً می؛ براي مثال در تمااندحساس، وحدت و همدلی الزم را حفظ کرده

. بنابر توضیحات ارائه اندلیست واحد کردهۀشیعی، اقدام به ائتالف و ارائيهااحزاب و گروهۀهم
ي کیفی برخوردار باشند، عاملی اساسی در جهت افزایش هاشده به طور اصولی مردمی که از ویژگی

آیند. این واقعیت که امروزه در شیعیان میوزن ژئوپلیتیکی و گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی به شمار 
.دهدمیروشنی را نوید ةشود، آیندمیعراق مشاهده

ي هاي هوایی، همچنان راههابه رغم گسترش کمی و کیفی راهنیز موقعیت و منابع طبیعیاز لحاظ 
کند. تنها راه دسترسی کشور میآبی نقش اصلی را در اقتصاد کشورها و در نتیجه قدرت آنها ایفا 

شیعه نشین این ۀ) است که در منطق1375:161ي آزاد نوزده کیلومتر(سنجابی، هاعراق به آب
کشور قرار گرفته است. از جهت منابع طبیعی و مواد خام، عراق سومین کشور نفت خیز جهان به 

کردنشین و هشتاد درصد ۀبیست درصد از منابع کشف شده در شمال، یعنی منطق. آیدمیشمار 
ي آزاد و هاتوجه به دسترسی به آببه طور طبیعی با.شیعیان در جنوب قرار داردۀآن در منطق

ذخایر استراتژیک نفتی در این منطقه و استقرار نظام فدرالی، وزن ژئوپلیتیکی شیعیان افزایش 
تقریباً بیابانی بدون دسترسی به ايي سنی در منطقههاخواهد یافت. این در حالی است که عرب

.اندي آزاد و فقدان ذخایر نفتی قرار گرفتههاآب
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هفتاد درصد از جمعیت کشورهاي ساحل خلیج فارس شیعه هستند؛ به ویژه آنکه این حدود
). ارتقاي وزن 252: 1385جمعیت به طور عمده در مناطق نفت خیز ساکن هستند(محمدپور، 

ژئوپلیتیکی شیعیان در عراق به طور طبیعی تأثیرات فراوانی بر شیعیان این منطقه بر جا خواهد 
:Gerecht, 2008)گذاشت . آنها از تأثیر اندبرخی از اندیشمندان به بازي دومینو اشاره کرده.(1

. بدون تردید برقراري دموکراسی در عراق، انددومینوي دموکراسی در منطقه سخن به میان آورده
)؛ 265: 1385محمدپور، (ي اقتدارگراي عرب فراهم خواهد ساختهاتهدیدي جدي براي حکومت

که به علت سرکوب شدید در دوره صدام، در انزواي ژئوپلیتیکی به سر بنابراین شیعیان عراق
تربردند، نه تنها در این دوران گذار ژئوپلیتیکی، به سرعت به جایگاه ژئوپلیتیکی داخلی شایستهمی

از وضعیت فعلی خواهند رسید، بلکه قلمرو ژئوپلیتیکی آنها به ماوراي مرزهاي جغرافیایی شان 
.تگسترش خواهد یاف

بحرین-3-3- 1
اطلس که درثیر سیاست بر محیط جغرافیاي کشور بحرین است،أي روشن تهامثالازکشور بحرین 

ا به دالیل سیاسی و ت بحرین شیعه برآورد شده است، امجهانی هفتاد و پنج درصد کل جمعی
ست ام اهل تسنن اادارة سیاسی کشور به دست حککنند،میاقتصادي درمناطق دور از شهر زندگی 

باشند. بیشتر شیعیان به طور سنتی به میکه محصول مستقیم سیاستهاي استعمارگران درخلیج 
کنند، تنها در میدور افتاده زندگی ودر نواحی ساحلی واندکشاورزي مشغولايماهیگیري وحرفه

کارگري سیترا و االولی به صفوف تأسیسات نفتیاز آنان در منامه والمحرق وايهي اخیر عدهادهه
معدودي که ةبرند و جز عدمیاین شیعیان، دور از مناطق شهري و در فقر به سر تربیش. اندپیوسته
ي دولتی، به وضعیت مطلوب اقتصادي دست یابند، بقیه در هابا کسب برخی پستاندتوانسته

ي هاحرفهگیري واکثریت پیروان شیعه، به طور سنتی به ماهی.برندمیوضعیت نابسامانی به سر 
ايي اخیر، عدههاکنند. تنها در دههمیو در نواحی ساحلی و دورافتاده زندگی اندکشاورزي مشغول

به یقین .انداز آنان در منامه و المحرّق و تأسیسات نفتی سیترا و االولی به صفوف کارگري پیوسته
.ستسیاسی، با خط مشی حاکمان سنی بی ارتباط نی-این رویکردهاي اقتصادي

شهروند درجه «شیعیان این کشور با وجود آن که از اکثریت برخوردارند، ولی همواره در جایگاه
ي تحمیلی، به همراه موج اصالح طلبی که در خلیج ها. این گونه محرومیتاندقرار داشته» دوم

اولین .را نیز به شورش و اعتراض وا داشته استهاي اخیر رخ داده، این گروههافارس در دهه
در بازار » بحرین«نفر از شیعیان 1800انجام گرفت. حدود 1979زورآزمایی با حکومت، در اگوست 

دست به تظاهرات وسیعی زدند. عکس العمل دولت در مقابل این » منامه«قدیمی پایتخت، شهر 
)603: 1376، ویلهلم دیتل(تظاهرات، اخراج یک شیخ شیعی در اکتبر همان سال از کشور بود
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شدند، مورد شکنجه و آزار قرار میبازداشت » مأمور نفوذي ایران بودن«مگی آنان به اتهام ه
یی بودند که خواهان احیاي هاشدند؛ در حالی که آنان، بحرینیمیگرفتند و سرانجام تبعید می

به طور کلی تا قبل .خویش به عنوان یک شهروند معمولی بودندۀمجلس منحل شده و احقاق حق
امیر جدید بحرین شود، وضعیت خفقان آوري بر بحرین حاکم بود. هرگونه » شیخ حمد«که از آن

پر از زندانیان سیاسی شده بود و حتی هاشد، زندانمیاعتراض از سوي هر کس به شدت سرکوب 
به اوج خود رسید؛ البته بار اصلی 1996در سال هاشدند. این سرکوبمیزنان و کودکان شکنجه 

نشین، در فقر و فالکت به کرد و روستاهاي شیعهمیها بر دوش اکثریت شیعیان سنگینی این فشار
بردند.میسر 

، نه تنها درصدد اصالح خویش نبودند، بلکه حتی از دیگر هاحاکمان بحرین با اتکا به این قضاوت
یان کثریت شیع. جستندمیکشورهاي منطقه نیز در سرکوب آشوبگران(به تعبیر خودشان) بهره 

دارند. براي مهار این آشفتگی، بحرین بر ايبحرین، وضعیت اجتماعی و مذهبی بسیار آشفته
)100: 1379(توال، کند، اما سرکوب فقط راه حلی کوتاه مدت استمیسعودي خود تکیه ۀهمسای

.گیرندمیبرند، بلکه همواره مورد اهانت و تعدي نیز قرار میشیعیان نه تنها از محرومیت رنج 

چپاول و غارت مساجد شیعی و بی حرمتی به شیعیان و اماکن مذهبی آنان، امري عادي به شمار 
آموزش عالی هم ۀعمومی و خصوصی، به ویژه در زمینةرود. ... تبعیض علیه شیعیان در حوزمی

چنان ادامه دارد. حکومت بحرین به قصد مقابله با شیعیان و اصوالً مخالفان، شهروندان کشورهاي
، تابعیت بحرین را به آنان اعطا ترگیرد و با شتاب هر چه تماممیدیگر را در نیروهاي امنیتی به کار 

نوار «خواهد با استخدام نیروهاي بیگانه، به اصطالح یک میکند. خاندان حکومتگران بحرین می
ر سازد و سرکوب به دور خود بکشد تا بتواند در موقع بحران، مخالفان بومی را از خود دو» امنیتی

توانند به منظور حراست از حکومتگران به تابعیت میکند. در حالی که شهروندان کشورهاي دیگر 
هستند؛ یعنی بازماندگان ایرانیان مهاجر، از دهه » عجمۀجامع«بحرین درآیند، افرادي که وابسته به 

حتی از دیگر حقوق توانند تابعیت بحرین را کسب کنند و یا میبیست میالدي به این سو ن
).3: 1377،پهلوان(مند شونداجتماعی مانند آموزش، تهیه مسکن و اشتغال بهره

این وضعیتی بود که شیعیان تا قبل از روي کار آمدن شیخ حمد هر روزه شاهد آن بودند، اما 
که امیر جدید حکومت را در دست گرفت، اوضاع قدري تغییر یافت. حکمرانان بحرینی به هنگامی

این نتیجه رسیده بودند که اگر به این روند ادامه دهند و اکثریت مذهبی را همواره از قدرت دور 
ي مردم چیزي فراتر از آن چه هست خواهد بود و هانگاه دارند، روزي فرا خواهد رسید که خواسته

ز ممکن است در آن صورت، تنها به تغییر نظام راضی شوند. به این ترتیب، اصالحات ظاهري ا
سطوح باال آغاز شد. شیخ حمد که تا قبل از آن، ریاست ارتش را بر عهده و به نوعی در سرکوب 
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به وضوح سعی دارد به شیعیان محروم و ناراضی کشور که اکثریت شیعیان نقش داشت، اینک
دهند، نزدیک شود. مثالً کمی پس از آن که به امیري رسید، روز میمسلمانان بحرین را تشکیل 

ي عزاداري، گوسفند و برنج فرستاد. ... او به شیعیان هاا بود و شیخ حمد براي تمامی دستهعاشور
اجازه داد که وارد ارتش شوند. ... امیر جدید بحرین، صدها زندانی شیعه را آزاد کرده است و از آن 

اما ). 2:يدر(ناراضی بحرین نام بردترینتوان از آزادي شیخ عبداالمیر الجمري، برجستهمیجمله، 
خواهند. ... جاي تعجب نیست که میي خیرخواهانه هاناراضیان شیعه و سنی، چیزي بیش از ژست

به هر حال، اینک .کنندمیبسیاري از مردم، رفتار و سلوك شیخ حمد را تنها یک ظاهرسازي تلقی 
اد، دل کوشد با درگیرکردن آنان در اقتصمیوضعیت شیعیان قدري بهبود یافته است. دولت 

شان ي سیاسیهابه مسایل سیاسی بپردازند و از اعتراضتربدهد تا کمهامشغولی دیگري به آن
کاسته شود. در واقع دولت سعی دارد با مشارکت اقتصادي شیعیان در امور اقتصادي کشور، عدم 

اي مشارکت سیاسی آنان را جبران کند. بنابراین در چند سال اخیر، تجارت به ممري عمده بر
شیعیان تبدیل شده است. حدود هفتاد درصد کسانی که شرکتهاي تجاري را اداره کرده یا به 

، شیعه هستند. قریب همان درصد از افراد شهرنشین بحرین نیز که انددر آمدههااستخدام آن
ي مختلف اشتغال دارند، شیعه هستند. بدین ترتیب، امکانات هاتحصیل کرده بودند و به حرفه

شود، جبران کرده استمیدي، بخشی از تبلیغات مذهبی و سیاسی را که علیه شیعیان اعمال اقتصا
توان گفت در این جا نیز همانند دیگر کشورهاي منطقه، شیعیان تا میاما). 241:جوزف کاستیز(

.رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طوالنی در پیش دارند

، احترام شیعیان به اعقاب حضرت علی(علیه هادکترین توحیدي خشک و انعطاف ناپذیر وهابی
زهرا(س) و زیارت شیعیان از مزار شهدا براي درخواست شفاعت از آنها را ۀالسالم) و حضرت فاطم

:جوزف کاستیز(کردندمیتلقی » شرك«، این قبیل مراسم را گناه کبیره هاکرد. وهابیمیتحمل ن
کنونی، خصوصاً وهابیون و سلفیه، نتیجه فهم گرایش ضد شیعی بسیاري از مخالفیناما،). 238

سفانه این أنادرست پیشینیان آنهاست(در یکسان انگاشتن باطنیان و اسماعیلیان با کل شیعه)؛ و مت
که شیعه اندسوء فهم، هنوز هم ادامه دارد. جالب اینجاست که اکثر این مخالفان، هنوز درك نکرده

و نه تنها مورد قبول اثنی عشریه اندنها به شدت انحرافیي مختلفی است که برخی از آهارا فرقه
که فقهاي شیعه اندنیستند، بلکه مورد طعن و لعن و تکفیر نیز هستند که بهترین نمونه اش، غالت

محکومیت شیعه در بعد سیاسی، از نظر آنان این است که شیعه به .اندبه نجاست آنها فتوا داده
در برابر قدرت )،اهللا علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السالمرسول(صلیپیروي از احکام قرآن و سنت 

حاکم که مجري احکام اسالم نیست و حاکمت کشور اسالمی را در دست دارد و آن را غصب نموده 
مذهبی تشیع، - ي سیاسیهاتوان گفت آموزهمیبه واقع .)51-1368:49آقایی،(انداست، ایستاده
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کشد. بر این اساس، تضادها و تناقضات میر، تعالیم وهابیت را به چالش بیش از هر فرقه دیگ
.و آزار و اذیت شیعیان، نمود عینی پیدا کرده استهادیدگاهی، در بعد اجتماعی با محرومیت

کویت- 3-4- 1
ي رسمی هابراساس آمارحضور شیعیان کویت را باید به حضور شیعه در خلیج فارس جستجو کرد، 

درصد جمعیت این 40، حد اقل هااطالعات داده شده در دائرةالمعارفم و1999و سرشماري سال 
درصدي اهل تسنن که اکثریت 45دهد که درمقایسه با جمعیت میکشور را شیعیان تشکیل 

درگزارش سال . شوند قابل توجه بوده و اقلیت شمردن شیعیان دور ازانصاف استمیمحسوب 
موقعیت کلی جامعه شیعیان (وضعیت ومریکا آمده است:م وزارت خارجه ایاالت متحده آ2003

ساخت سه مسجد جدید شیعیان طی دوره که این گزارش تهیه شده بهبود یافته است) دولت با
م به تصویب رسیده بود موافقت کرده است، بدین 2001عالوه بر سه مسجد دیگر که در سال 

حال بررسی تقاضاي به تازگی دولت درمسجد در این کشوردارند 36مجموع ترتیب شیعیان در
حقوق خانواده موضوعات مربوط ومسائل وتأسیس(دیوان عالی شیعیان) براي برخورد باتشکیل و

پنج اندشیعیان توانسته1382انتخابات پارلمانی سال نکته مهم قابل ذکر آنست که در. باشدمی
پیروزي ، ی پارلمان ازسوي شیعیاننماینده به مجلس بفرستند کسب پنج کرسی از پنجاه کرس

اتخاذ وحدت شد که نتیجه نزدیکی ومیتاریخ حیات سیاسی کویت محسوب سیاسی بزرگ در
.)1382:11،حیدري(رویۀ جریانهاي شیعه دراین کشور بوده است

عمان- 5- 3- 1
فرق ی رسمی آن مذهبی اباضی از بمذهدین آن اسالم و،کشور عمان به لحاظ سیاسی پادشاهی
سه درصد کل جمعیت عمان را شیعیان باشد. بیست ومیاهل سنت که دنباله خوارج هستند 

، مسندم، خابوره، مطرح، سویقدر تمامی شهرها مانند: مسقط، باطنه،دهد که تقریباًتشکیل می
اي، بخشی از آنها در اصل هندي بوده به نام حیدرآبادي شهرت دارند؛ دستهاندصور و .... پراکنده

یکصد سال گذشته از شهرهاي که دراندسوم آنها نیز عجمايدیگر مهاجرین بحرین هستند دسته
. دهندمیدرصد جمعیت کل این کشور را شیعیان تشکیل 23حدود .اندجنوبی ایران به عمان رفته

قریباً این آمار، گرچه بر اساس اطلس جهانی ارائه شده، ولی باز هم تخمینی است. شیعیان عمان، ت
تر. ولی بیشانددر تمامی شهرهاي مسقط، باطنه، مطرح، سویق، خابوره، مسندم، صور و... پراکنده

با نام خوبی شناخته هابخشی از آن.اندآنان در مسقط و شهرهاي استان ساحلی باطنه متمرکز شده
، بحارنه هستند که دیگرايشوند که در اصل هندي بوده و به نام حیدرآبادي شهرت دارند. دستهمی

).49:رسول جعفریان(اندنیز عجمايمهاجرین بحرین و مناطق شمالی خیلج فارس هستند، دسته
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. اندرسد گروه سوم، در یکصد سال گذشته از شهرهاي جنوبی ایران به عمان رفتهمیبه نظر 
نی به عمان مهاجرت بنابراین، ظاهراً تمامی این افراد از مهاجرانی هستند که در طول سالیان طوال

االصل نیستند؛ در حالی که برخی دیگر نظري متفاوت و از این رو به اعتقاد برخی، عمانیاندکرده
در اصل هادهند. به اعتقاد آنان، همان گونه که در فصل یک نیز اشاره کردیم، این گروهمیارائه 

هند و...، به وطن خویش مهاجرت به کشورهاي بحرین، هایی هستند که پس از سالهاعمانی
) به سبب آشنایی با زبان انگلیسی و نیز آگاهی از اصول جدید ها(خوجههاحیدرآبادي.اندبازگشته

تجارت، به سرعت پیشرفت کردند و بخش مهمی از بازار مسقط و عمان را در دست گرفتند. هم 
که ، . وضع نسبتاً مرفه لواتیادر دستگاه سلطنت کارهاي دولتی به عهده دارندهاچنین، افرادي از آن

دهد که سفر کنند و با خویشاوندان میرا بخش متمایز جامعه ساخته است، به آنان امکان هاآن
شیعیان در عراق و ایران بازدید کنند و ۀخود در هندوستان تماس یابند، و نیز از اماکن مقدس

آگاه و ۀورند و از خود طبقي به مسایل جهان و اوضاع روز به دست آترپیوسته آگاهی بیش
کارآمدي به وجود آورند. کوچک بودن عمان و نزدیکی محل زندگی لواتیا در مطرح به دربار 

بین دو طرف ایجاد کرده است. در تحوالت ايویژهۀي درباري در مسقط قدیم، رابطهاخانواده
فداران امامت و ي داخلی بین طرفداران سلطنت و طرهااجتماعی عمان، هم چون جنگ- سیاسی

و نیز در 1956ي خارجی، مانند جنگ بریمی بین عمان و عربستان سعودي در سال هاجنگ
اصلی ةسلطان و لواتیا در کار بوده. شاید انگیزۀمشکالت و مسایل اقتصادي کشور، حمایت دو جانب

یاست که اقلیت و اعتقادي لواتايحمایت لواتیا از سلطان، جلب پشتیبانی او در برخوردهاي قبیله
).45- 47: 1377(عرب، داشتمیبودن آنان ضروري 

نفوذي دهد، به سبب وجود افراد ذيمیجامعه شیعیان عمان را تشکیل ترینبحارنه، گرچه کوچک
که در دستگاه دولت دارد و نیز اعتبار تجار بزرگ آن، از معروفیت و موقعیتی مشابه با شیعیان 

علی رغم تعداد زیادشان، عمدتاً به اموري هم چون دست ورزي و هاملواتی برخوردار است. اما عج
.یا کاسبی جزء و پیشه وري اشتغال دارند

در گذشته محل خاصی در کنار کوي لواتیا در مطرح داشتند که پس از واقع شدن آن در هاعجم
).75ان، (همدور افتاده الخوض انتقال داده شدندۀشهري از سوي دولت، به منطقۀطرح توسع

ي شیعی دیگر از مناطقی چون لبنان، سودان، هاافزون بر این سه گروه که وصف آنان شد، گروه
که براي خود انددر جستجوي کار به این کشور روي آورده...عراق، عربستان، بحرین، پاکستان و

.تشکیالت خاص دارند

در اندو توانستهاندور وارد شدهي شیعه، زودتر به این کشهابه نسبت دیگر گروههاالبته خوجه
توان برخی را می، هااز میان آن.ي دولتی نفوذ کنندهاي اقتصادي و حتی برخی از دستگاههابخش
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. این انددریافت که جزو ثروتمندترین افراد عمان هستند و نفوذ قابل توجهی را از آن خود کرده
. آنان، سنت و آداب و رسوم و اندر مطرح ساکنگروه، عموماً از شیعیان دوازده امامی هستند که د

، مذاهب شیعه اسماعیلی داشتند و کم کم با هاو اغلب این هندياندفرهنگ خود را حفظ کرده
رفتند، مذهب شیعه اثنی عشري میتبلیغات مبلغین ایرانی که هر ساله از قدیم االیام به این کشور 

).11: 1374(یگانه، دهندمیدر این مملکت تشکیل را انتخاب کردند و هم اکنون قشر بزرگی را
ي شیعه نشین بنا کرده و مدرسه، حسینیه و مسجدهاي خاصی هادر سواحل مطرح، محلههاخوجه

.اندبراي خود ساخته

اهل بندرعباس، الر، هاآنتر. بیشاندي گوناگون بودههانیز مردمان متمدن و داراي فرهنگهاعجم
، به مناسبات دو کشور هاشویم که سیل مهاجرت عجممیلوچستان هستند. یادآور رودون، راوند و ب

ایران و عمان در آن زمان سخت بستگی داشته است؛ چنان که هر بار روابط چه مثبت و چه منفی، 
هادر مهاجرنشین خود بمانند و دیگر بازنگردند. عجماندتوانستهمیرسید، اینان میبه نهایت خود 

. کسانی از آنان نیز در اندآن و در باطنه ساکنۀت کشور، مسقط، و در مطرح و حومدر پایتخ
شهرهاي باطنه و مسقط، مساجد و حسینیه ترمسندم و در شهر ساحلی صور اقامت دارند... در بیش

قبایل ترین، اکنون به صورت یکی از مهمهاعجمۀو مؤسسات خیریه مانند اوقاف نیز دارند. قبیل
.)83(عرب، پیشین: اندمان درآمدهشیعه ع

فشارهاي .رسد موقعیت اجتماعی شیعیان عمان، نسبتاً رضایت بخش باشدمیدر مجموع به نظر 
سیاسی کاهش یافته و اینک شیعیان از وضع مطلوبی به نسبت شیعیان منطقه برخوردارند و روابط 

ر حال حاضر، پیروان مذاهب د.آمیز و به دور از تنش استمذاهب مختلف با یکدیگر، مسالمت
).12یشین:پ(یگانه، کنندمیمختلف در عمان با کمال تفاهم و دوستی در کنار یکدیگر زندگی 

دهند و میگرچه برخی، عدم تنش میان مذاهب مختلف را به ناآگاهی و جهل از مذهب خود نسبت 
و اطالعات کمی از آن دان، مذهب خود را به صورت ارثی حفظ کردههااین گروهترمعتقدند بیش

ي فرهنگی و هادارند، ولی به هر حال این عدم تنش، فرصت خوبی به شیعیان داده تا به فعالیت
اجتماعی خود سر و سامانی داده و با مسافرت به کشورهاي شیعی چون ایران و استفاده از مدارس 

این افراد پس از بازگشت ي براي خود فراهم کنند. برخی از ترمذهبی این کشورها، وضعیت مطلوب
. )77پیشین: ، (عرباندامامت مساجد شیعیان را در برخی از شهرهاي عمان عهده دار گردیده

برند و شاید همین امر میشیعیان این کشور، به لحاظ اقتصادي در وضع مطلوبی به سر تربیش
ي علمی، هادر زمینهسبب شده نسل جدید آنان، به تحصیل در سطوح باالي علمی مبادرت ورزند و

نه چندان دور، تأثیر شگرفی بر وضعیت ايتواند در آیندهمیبرخوردار گردند که اياز جایگاه ویژه
.اجتماعی آنان بر جاي گذارد- سیاسی
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به لحاظ سیاسی، به طور کلی در این کشور نیز همانند دیگر کشورهاي منطقه، از هرگونه تحرکات 
این تحرکات شیعی باشد و چه غیر شیعی. اما از آن جا که مذهب شود؛ چهمیسیاسی جلوگیري 

ي سیاسی شیعیان، هااست، به یقین فعالیت)رسمی، مذهب اباضی(یکی از فرق اهل سنت
گر چه وضع سیاسی شیعیان این کشور در مقایسه با دیگر . انگیزدمیي را برتري بیشهاحساسیت

عدالتی در این بعد، کامالً مشهود است. البته عیض و بیپایی از تباست، ولی ردترکشورها مطلوب
ي حکومتی قدم گذارند، به هابه مراکز و دستگاهاندشیعیانی هم که نفوذ باالیی دارند و توانسته

رفته باشند، به رغم و اگر هم تا سطح وزارت پیشاندبیش از پست معاونت وزیر دست نیافته
محول گردیده که چندان حساس و کلیدي نیست، هایی به آناهي آنان، وزارت دستگاههاصالحیت

هابه این سمتاندمثل وزارت خدمات و عمران یا وزارت بهداشت؛ البته تعداد افرادي که توانسته
.برسند، انگشت شمار است

قطر- 3-6- 1
5درصد این کشور مسلمان هستند. اقلیت مسیحی نیز 95اسالم دین رسمی قطر بوده و بیش از 

درصد جمعیت بومی و سنی مذهب قطر داراي 50دهند. بیش از میدرصد جمعیت را تشکیل 
در کشور قطر بیش از .باشند و خانواده آل ثانی، حاکم قطر نیز جزو آنان هستندمیمذهب وهابی 

هزار نفر جمعیت داراي تمام 20هزار نفر سکونت دارند که در میان آنها شیعیان با بیش از 900
ی هستند که یک شهروند مسلمان اهل تسنن قطري داراست. شیعیان قطر نفوذ قابل توجهی حقوق

در بازار این کشور دارند. سایر ادیان چون مسیحیت در مجموع از نفوذ بسیار کمتري برخوردار بوده 
شوند. برخی از آنها بحارنه میشیعیان کشور قطر به دو گروه تقسیم .و کالً نقش مشهوري ندارند

ستند که اغلب از کشور بحرین و االحساء وارد قطر شدند و زبانشان نیز عربی است و گروه دیگر ه
.سایر شیعیان که از ایران وارد این کشور شدند

ابی است ولی برعکس روابط ان سعودي حکومت تحت نفوذ مذهب وهعربستدر قطر نیزمانند
یان قطر ازآزادي رضایت بخش برخوردارباشد، شیعمیآمیزمذاهب مختلف در جامعه قطر مسالمت

که به ، هستندچندین مسجدباشند، شیعیان داراي چندین حسینیه ومیداراي محدودیت نبوده و
).16: 1384، (متقی زادهنمایندمیي مختلف اقدام به برپایی مجالس دینی درآنها هامناسبت

امارات متحده عربی-3-7- 1
درصـد تخمـین زده   20-16یعیان امارات متحـده عربـی بـین    اطلس جهانی جمعیت شايبه گفته

شده است. که بیشتر این شیعیان در امارات دبی ساکن هستند(دبی شهري بندري وپر رونق امـارات  
باشـد، کـه اکثریـت شـیعیان ایـن کشـور درایـن شـهر سـاکن          میمتحده عربی منطقه آزاد تجاري 
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ذ چنـدان ندارنـد وعمومـاً بـه تجـارت وبازرگـانی       نفوشیعیان این کشور درساختار سیاسیباشندمی
.)1384:155،متقی زاده(اندمشغول

نتیجه گیري
ثر ؤجهانی خلیج فارس بر هیچ کشوري پوشیده نیست و قدرتهاي موايامروزه اهمیت منطقه

نسبت به خلیج فارس دارند. در چنین شرایطی کشورهاي منطقه ايی همواره توجه ویژهالمللبین
بهینه منافعی پایدار وحفظ همگونی سیاسی و فرهنگی،مزیتهاي مشترك وبرکیدأاید با تنیز ب

ی آن تبیین نمایند. منطقه خلیج فارس در المللبیني هاعرصهدررابراي خود در سطح منطقه و
ي هاطول چند دهه گذشته مهمترین منطقه جهان محسوب شده و اکنون نیز همچنان در سیاست

ازآن جمله توجیه اهمیت خلیج فارس وجود دارند.نقش مهمی دارد. دالیل فراوانی دری المللبین
ذخایر عظیمی از نفت و گاز جهان است که در کشورهاي ساحلی و درون خلیج فارس نهفته و 

اکثریت جمعیت این منطقه استراتژیک شیعه هستند.حال آنکه.تمرکز یافته است
ط ساحلی که تقریباً تمامی سواحل خلیج فارس را در بردارد، خلیج فارس در یک خۀشیعیان حاشی

توان گفت به لحاظ می، به طور کلی هاخیز بودن این سرزمینساکن بوده و با توجه به نفت
که هم شامل هاي خلیج فارس در انحصار شیعیان است. این بخشهابخشترینجغرافیایی، مهم

نوبی است، در بخش جنوب، سواحل عراق، کویت، سواحل شمالی(سواحل ایران) و هم سواحل ج
یی از سواحل قطر و بندر دوبی را در هاي شرقی عربستان سعودي، سواحل بحرین و قسمتهااستان

یابد. به بیان دیگر، میگیرد و حتی تا سواحل باطنه دریاي عمان نیز امتداد میامارات متحده در بر 
از بعد جمعیتی نیز کشورهاي .شیعیان استۀسلطخلیج فارس از نظر جغرافیاي مذهبی، تحت 

که از میان این سه اندایران، عراق و بحرین، اکثریت قابل توجهی از شیعیان را در خود جاي داده
کشورهاي منطقه هستند. افزون بر آن، کشور کویت نیز با ترینکشور، ایران و عراق از پرجمعیت

این منطقه از توان اذعان داشت که میلذا است.یان خود مورد توجه جمعیت چهل درصدي شیع
شیعیان است و تقریباً حدود هفتاد درصد جمعیت منطقه شیعی ۀنظر جمعیتی نیز تحت سلط

.مذهب هستند
را در این حوزه به خود ايتا جایگاه ویژهانداما از بعد اقتصادي، گرچه شیعیان همواره در تالش بوده

، ولی از آن جا که به لحاظ اندرها تا حدودي نیز موفق عمل کردهاختصاص دهند و در برخی کشو
باشند، در میي دست نشانده عربی سنی مذهبی بوده و هادولتسیاسی همواره تحت سیطره 

ي هاي اقتصادي که تماماً تحمیلی بوده و بر مبناي سیاستهامحرومیت. اندموارد ناکام ماندهتربیش
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شده، در کشورهایی چون عربستان و عراق بیش از دیگر کشورها به اقتصادي حاکمان سنی اعمال 
.خوردمیچشم 

عد سیاسی اسف بارتر است. آنان نه تنها از دسترسی به ي این گروه مذهبی از بهااما محرومیت
، بلکه حتی در برخی کشورها چون عربستان سعودي، اندي کلیدي و حساس بازداشته شدههاشغل

که اطالق شهروند درجه دوم به اي، به گونهاندو حقوق سیاسی نیز محروم گشتهاهاز حداقل آزادي
تأسف برانگیز است در .برند، توصیف به جایی استمی، بر اساس وضعیتی که در آن به سر هاآن

، هاتعدي به آنترینیی برخوردارند و کوچکهادنیایی که در آن حتی حیوانات از حقوق و آزادي
گیرد و در حالی که میانگیزد، در حق شیعیان تا به این حد اجحاف صورت میرا براياعتراض عده

، هیچ کس حتی منادیان حقوق بشر هم، اندحتی از حداقل حقوق انسانی نیز محروم گشتههاآن
اکی از قدرت باقوه ي تحقیق که حهابا توجه به یافته.دهندمیسري به عالمت تأسف تکان ن

ا همگرایی و نماید تا شیعیان این حوزه بمیچنین قه استراتژیک خلیج فارس است،شیعیان در منط
ان و نیروي قه و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تواتحاد و استفاده مطلوب از ساختار جمعیتی منط

بالقوه خود را در جهت نیل به رفاه و عدالت سیاسی و اجتماعی معطوف دارند تا حضور عوامل 
برون زا و بازوهاي عمل کننده آن در منطقه به حداقل رسیده و به جایگاه ویژه و در تهدید کننده

پیش براي رفع چالشهاي همچنین خویش نائل آیند.بی بدیل استعدادها و وزن ژئوپلیتیکی خور 
شیعیان و بلکه کل مسلمانان باید با درك حساسیت فضاي موجود و با رجوع به مشترکات ، رو

و از سوي اسرائیلکه معموالً(از فرقه گرایی و میدان دادن به جریانهاي افراطیاسالمی و پرهیز
شوند) این چالشها را به فرصتی براي تقویت گفتمان وحدت و میآمریکا نیز حمایت و هدایت 

.گرایی تبدیل نماینداسالم
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منابع
.1382مهرماه 15چهارشنبه ، 249مارهش،، پرتو سخن»درعربستانشیعه «، ، امیر عباساکبري-
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، انتشارات: کتاب سیاسی.»سیاست و حکومت در عربستان سعودي«)،1368(داود آقایی-
ي تعامـل ایـران و روسـیه،    هـا )، گفتمان ژئوپلیتیک در آسیاي مرکـزي: عرصـه  1386داداندیش، پروین(-
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