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نتيجه آن افزايش قيدرت و نفيوذ شييعيان در تحوليات منققيه اسيت بيراين اسيا
چارچوب ژئوپليتي

تبييين ايين تحوليات در

شيعه ،موضوع مورد بحث اين مقاله است
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مقدمه
ژئوپلتي

 ،در ديدگاه انديشمندان علوم سياسی و جغرافيای سياسی ،همواره از مفاهي

ناپايدار و رو به تحولی به شمار میرود كه بهواسقهی آن موقعيت ژئوپليتي

متحول

كشورها در سقوح مختلف نظام بينالمللی ،جهانی و منققهای مورد ارزيابی علمی قرار
میگيرد امروزه ،ازنظر موقعيت ژئوپليتي

جهانی ،اگر نظام جهانی ي

پيكر واحد در

نظر گرفته شود ،جمهوری اسلامی ايران ،قلب اين پيكرهی جهانی محسوب میشود وقوع
انقلاب اسلامی در دورهی ما رويكرد جديدی از رابقهی مفهومی تشيع و ايران را شكل
داد ،انقلاب ايران از ديدگاه فرهنگی و اجتماعی همچون انقلابهای ديگر ،راه را برای
دگرگونیهای سياسی و اجتماعی كلان باز كرد ).(Brier and Calvert, 1982: 11

بهواقع ،در اثر اين رخدادهای متعدد و پسازآن بود كه تشيع به يكی از عوامل مه و
تبديل شد بهطوریكه با انقلاب اسلامی ،پتانسيل نهفته در

تأثيرگاار دنيای ژئوپليتي

ماهب تشيع شكوفا شد و اين ماهب در كشور بزرگی مثل ايران به قدرت سياسی
دستيافت ،كشوری كه از ي

سو به دليل موقعيت منحصربهفرد جغرافيايی و ژئوپليتي

در آسيای جنوب غربی و نيز داشتن ذخاير عظي انرژی فسيلی در منققهی خليجفار

و

دريای خزر ،دنيا به آن چش دوخته است (نوال )55 :9382 ،از سوی ديگر ،انقلاب در
كشوری رخداده بود كه با اكثريت  19درصدی جمعيت شيعه و در برگرفتن كمابيش 09
درصد از شيعيان جهان ،كانون قلمروهای شيعی به شمار میرود و بنابراين تأثيرات زيادی
را در خارج از مرزها ،بهويژه در ميان گروهها و جوامع شيعهماهب از خود بهجا گااشت
(حافظ نيا و احمدی )995 :9388 ،علاوه به راين موارد موقعيت ژئوپليتيكی ايران ،در
ساختار فضائی ژئوپليتي

جهانی همراه با دارا بودن كدهای ژئوپليتي

مؤثر و خيلی قوی

در داخل كشورهای همسايه و منققهی خاورميانه ،بهگونهای است كه قدرتهای جهانی و
نيز كشورهای ه منققه با ايران را نسبت به تغيير در وزن ژئوپليتيكی و تحولات داخلی و
خارجی خود بسيار حسا

كرده است ،زيرا در بسياری از موارد منافع ملی كشورهای
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منققه و منافع بازيگران داخلی كشورهای منققه در رابقهی مستقي با شرايط ژئوپليتي
ايران و تصميمات رأ

ژئواستراتژي

و

نظام سياسی ايران قرار دارد در سقح جهانی

اهميت موقعيت ژئوپليتيكی ايران بهگونهای تشريح شده است كه آن را هارت لند
ژئوپليتي

قرن بيست و يك و در قلب منققهی بيضیشكل انرژی استراتژي

است؛ بهطوریكه هرگونه تغييری در وضعيت ژئوپليتي

 ،قرارداده

ايران ،شرايط ژئوپليتيكی

كشورهای منققه خاورميانه را بر ه زده و در سقح جهانی تغييرات و تبعات ژئواستراتژي
بر جای میگاارد.
روش تحقیق
در اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع موردبررسی ،روش تحقيق بهكاررفته،
توصيفی تحليلی می باشد كه در آن سعی شده است با استفاده از منابع كتابخانهای برای
استدلالهای پژوهش ،دنبال توجيه قانعكننده باشي
مبانی نظری
در تعريفی كامل ،ژئوپليتي

عل مقالعهی روابط متقابل جغرافيا ،قدرت و سياست و

كنشهای ناشی از تركيب آنها با يكديگر است (حافظ نيا ،)33 :9385 ،و توجه عمدهی
ژئوپليتي

به رقابت ميان قدرتهای سياسی و اشكال دگرگون شوندهی سلسلهمراتب

قدرت در جهان است؛ سلسله مراتبی كه دستاورد بازیهای سياسی ،منققهای يا جهانی
ميان قدرتها است (مجتهد زاده )921 :9389 ،اما پرسش اساسی اين است كه چگونه
رويكرد فرهنگی و ماهبی میتواند از ماهيت و ومولفه های ژئوپليتيكی برخوردار گردد؟ و
همچنين اين روی كر چگونه میتواند نظام قدرت را در عرصه منققهای و جهانی تغيير دهد
يا متحول كند؟ برای روشن شدن اين موضوع بايد اين نكته را در نظر داشت كه به اعتقاد
كارشناسان مربوطه ،ژئوپليتي

ابعاد و جنبههای متعددی دارد ،بهويژه ابعاد اين مفهوم از
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ديد سياسی ،نظامی ،اقتصادی و نيز ،فرهنگی اهميت دارد بعد فرهنگی ژئوپليتي
يا"ژئوكالچر"كه خود جنبههای متعددی ازجمله ماهب را شامل میشود ،با توجه به نقش
مهمی كه در سياست وزندگی بشر دارد ،بهعنوان يكی از مباحث مه ژئوپليتي
موردتوجه است (همان )939 :بنابراين ژئوكالچر يا ژئوپليتي
میتوان ديدگاهی از مبحث گستردهی ژئوپليتي

مقرح و

فرهنگی و ماهبی را

به شمار آورد كه از جنبهی ماهيت،

مفهوم رقابت را در ذهن متبادر میكند نقشآفرينی ماهب در سياست و پيوند خوردن
آن با مفهوم قدرت ،تنها امری مربوط به زمان حال و ماهب شيعه نيست درحالیكه
گلاسنر نيز به نقش ماهب در پديدههای سياسی اشاره میكند و برخی از موارد آن را
و پروتستان ،سوريه به سبب

برمیشمارد :ظهور ايرلند به دليل وجود دو ماهب كاتولي

وجود مسلمانان و مسيحيان ،هند به دليل وجود دو ماهب اسلام و هندو ،فلسقين
بهواسقهی وجود يهوديان و مسلمانان ،نمونههايی هستند كه نقشآفرينی ماهب در آنها
نمايان است ،از سوی ديگر اهميت عامل دين و ماهب در برخی از مناطق ماكور
بهاندازهای بود كه موجب تجزيهی همهجانبه و از بين رفتن اتّحاد ملّی شد برای نمونه
تجزيهی شبهقارهی هند به دو كشور پاكستان و هند تنها در اثر اختلاف بين مسلمانان و
هندوها در سال  9103م روی داد (سيف زاده)931 :9332 ،
درگاشته ،ژئوپليتي

ايران نيز به سبب عواملى ،مانند منابع خام يا موقعيت گارگاهى،

موردتوجه قرار میگرفت ،اما با پيروزى انقلاب اسلامی و سقوط شاه ،ايران كه يكى از
متحدين آمريكا و غرب در منققه بود به نيرومندترين دشمن آنها در منققه تبديل شد و
منافع آنها را آماج حملات تبليغى خود قرارداد ازاينرو ،غرب از جانب ابعاد جديدى از
ژئوپليتي

ايران احسا

خقر میكند (فاضلی نيا )29 :9385 ،يكی از مه ترين اين موارد،

عوامل اعتقادی و ايدئولوژي

و در رأ

آن ژئوپليتي

اسلامی شيعی هست ايران به

لحاظ موقعيت جغرافيايی در مركز جهان اسلامی و در قلب جهان تشيع ،واقعشده است
بنابراين جمهوری اسلامی ايران از سه بعد ژئوپليتي

انرژی و فرهنگی ايدئولوژي
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ظرفيت و توانايی تأثيرگااری بر نظام بينالمللی را دارد افزون بر آن ،ايران ،خود زمانی
تشكيلدهندهی نظ بينالمللی بوده است
انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ايران به دليل جاذبت در شعارها ،اهداف ،روشها ،محتوا و نتايج
حركت ها و سابقه مشترك دينی و تاريخی و شرايط محيقی منققهای و بينالمللی،
پديدهای اثرگاار در جهان اسلام بوده است .پيروزی انقلاب اسلامی ي
ايدئولوژي

مكتب

ديگر مخالف با ايدئولوژی مادیگرايی غرب را بهموازات ايدئولوژی

فرسودهی كمونيس اتحاد جماهير شوروی در مقابل ابرقدرتهای غربی قرارداد كه با دارا
بودن زمينههای فرهنگی قوی در ملل مسلمان جهان و منققهی حسا

خاورميانه و

برخورداری از ارزشهای ناب اسلامی ،مبارزهطلبی خود را باارزشهای مادی غرب اعلام
نمود .صدور انقلاب اسلامی ،بنيادیترين استراتژی ژئوپليتيكی بعد از انقلاب بوده و هست
كه منجر به برانگيختن حساسيتهای زيادی بين كشورهای منققهای و قدرتهای جهانی
شده هست محتوا و اصول اين استراتژی را میتوان در بيانات اوايل انقلاب حضرت امام
خمينی(ره) يافت :ما انقلاب مان را به تمام جهان صادر میكني ؛ چراكه انقلاب ما اسلامی
است و تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسولالله(ص) بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه
هست و تا مبارزه در هر جای جهان عليه مستكبرين هست ما هستي (امام خمينی:9385 ،
 )938تجديد حيات جوامع اسلامی و رشد روزافزون معنويت و بيداری ملتهای تحت
ست در سايهی پيروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا ماشين جنگ روانی غرب با تمام
قدرت و توان خويش پروسهی مخدوش سازی چهرهی انقلاب اسلامی را با شيو ه ها و
ابزارهای مختلف به كار بندد تا در ارزشهای اسلامی و امكان اجرای آنها در قرن بيست
ش

و ترديد ايجاد كند كه يكی از توطئههای استعماری آنان تحريف و وارونه جلوه

دادن صدور انقلاب بود بهگونهای كه هدف از صدور انقلاب را كه دعوت به اسلام بود به
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معنای تجاوز به سرزمين ديگران و جنگ و زورگيری معرفی كردند حضرت امام
خمينی(ره) در مقام تبيين معنا و مفهوم صدور انقلاب اسلامی تصريح میكنند :ما كه
میگويي اسلام را میخواهي صادر كني معنايش اين نيست كه ما سوار طياره بشوي و
بريزي به ممال

ديگر .ي

همچون چيزی نه ما گفتي و نه ما میتواني اما آنكه ما

میتواني اين است كه میتواني بهوسيلهی دستگاههايی كه داري بهوسيلهی همين
صداوسيما بهوسيلهی مقبوعات بهوسيلهی گروههايی كه به خارج میروند اسلام را آن
طوری كه هست معرفی كني

اگر آن طوری كه هست معرفی بشود موردقبول همه

خواهد بود (امام خمينی)59-59 :9385 ،
انقلاب اسلامی ایران و ظهور جنبشهای شیعی در منطقه خاورمیانه
انقلاب اسلامی ايران در تولد و تحرك سياسی بسياری از جنبشهای اسلامی سياسی نيز
نقش داشته است چنين تأثيری با مروری بر پرونده سياسی جنبشهای اسلامی دهههای اخير
بهروشنی ديده میشود درحالیكه وقوع انقلاب اسلامی ايران بهخودیخود در منققه
خاورميانه زمينهساز بیثباتیها ی داخلی بسياری از كشورها نظير عربستان سعودی و عراق
كه بهعنوان كشورهای باثبات منققه شناخته میشدند گرديد هرچند ايران در تنشهای
داخلی كشورهای مداخله مستقي نداشته اما واضح بود كه انقلاب اسلامی ايران تأثير خود را
گااشته است بنابراين به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی ايران ي

فضای رو به گسترش

اصولگرايی اسلامی در سراسر جهان درحالیكه اتفاق بود ،بازتاب انقلاب اسلامی در
بسياری از كشورها بهويژه كشورهای عربی آشكار است بهطوریكه :لبنان بيش از هر

كشوری تحت تأثير انقلاب اسلامی قرارگرفته ،جنبشهای شيعی"امل""،امل اسلامی"

و"حزبالله"و گروه سنی"جنبش توحيد اسلامی" تحت تأثير مستقي انقلاب اسلامی پديد

آمده و فعال گرديدند فعاليت"حزب الدعوه اسلامی"در عراق كه از حمايت آيتالله سيد

محمدباقر صدر برخوردار بود در اثر وقوع انقلاب اسلامی شدت گرفت و علاوه به راين در
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سال  9359مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق باهدف مبارزه با حكومت صدام حسين پديد
آمد و نقش انقلاب اسلامی در اين امر آشكار بود
در عربستان سعودی وقوع انقلاب اسلامی انگيزه خوبی به اخوان المسلمين داد تا به رژي
سعودی حمله كنند بهطوریكه آنها چند ماه پس از پيروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری

جهان العتيبی مسجدالحرام را اشغال كردند مورد ديگر در عربستان"سازمان انقلاب اسلامی
در شبهجزيره عربستان"كه گروهی شيعه بود و رهبری حوادث عاشورای 9131را داستان

طيف عربستان را بر عهده داشت نيز تحت تأثير انقلاب اسلامی رشد نمود
جبهه اسلامی برای آزادی بحرين نيز به گفته حكومت بحرين ي
دست زد و در كويت ي

كودتای نافرجام

جنبش اسلامی ازجمله گروه"حزبالله كويت"به جود آمدند

در كشورهای ققر و امارات عربی حركتهای به شكل اعتراضات اجتماعی نمود پيدا كرد
در مصر توسل به شيوههای قهرآميز مبارزه گسترش يافت كه نمونه آن در ترور انور

سادات در اكتبر 9189توسط"سازمان جهاد"بود "جنبش اخوان المسلمين"مصر نيز در
دوره انور سادات به دفاع از انقلاب اسلامی ايران پرداخت

در الجزاير"جبهه نجات اسلامی" در تونس"جنبش گرايش اسلامی"پديد آمدند در

مراكش نيز پس از پيروزی انقلاب اسلامی حركتهای اسلامی رشد كرد
در سوريه و فلسقينیهای نيز شاهد الهام گيری از انقلاب اسلامی ايران بودهاي

در

سوريه "اخوان المسلمين"فعاليت خود را گسترش داد در فلسقين نيز گروههای"جهاد

اسلامی" سازمان مقاومت اسلامی" "حما "حضور دارند كه هر دو در سال  9189بعد از
پيروزی انقلاب اسلامی اعلام موجوديت كردند (ملكوتيان)92-99 :9382 ،
انقلاب اسلامی بهغيراز كشورهای عربی در مناطق ديگر چون آسيای جنوبی ،مركزی،
قفقاز و تركيه نيز بازتاب داشته است؛ در افغانستان حضور مجاهدين افغانی ،در پاكستان

"نهضت اجرای فقه جعفری" ،در كشمير كه به ايران صغير نيز شهره است ،در تاجيكستان و

ازبكستان ،در قفقاز (چچون ،اوستيای شمالی ،بالكاريا ،داغستان) ،در جمهوری آذربايجان،
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در تركيه ،كه با پيروزی حركتهای اسلامی همراه بودهاند البته در مناطق آمريكای شمالی
و جنوبی ،اروپا و آفريقا نيز حركتهای اسلامی تحت تأثير انقلاب اسلامی ايران شكلگرفته
و درحالیكه شكلگيری است
دلایل تأثیرپذیری جنبشهای اسلامی منطقه از انقلاب اسلامی
دليل يا دلايل تأثيرپايری جنبشهای اسلامی منققه از انقلاب اسلامی را میتوان
اينگونه برشمرد :تأثير حضرت امام خمينی(ره) بر مسلمانان از جنبه دينی و اسلامی
ك نظير است درواقع ،از قرن پانزده در دنيای غرب و شايد كمی پس از صدر اسلام،
شخصيتی را نمیبيني كه به اين اندازه نهضت ،افكار و عملكرد و راهبردهايش در سقح
جهان اع از جهان غرب (ليبراليس )( ،جهان شرق كمونيس ) و جهان اسلام تأثير گااشته
باشد .تغيير مفهوم قدرت ،بهگونهای كه معنای قدرت پيش از آن بر منابع مادی تكيه
داشت ،ولی پس از انقلاب اسلامی ايران معنا و تعريف قدرت ،از تكيهبر منابع ملمو
(مادی) به غيرملمو

( معنوی) همچون عقايد ،پرورش افكار و اطلاعرسانی تغيير يافت

 از بين رفتن فواصل طبقاتی و به عبارتی برای بودن همه انسانها احيای جايگاههای اجتماعی مرد و زن ساختارشكنی نظام قدرت ارائه الگوی جديد جهانی رهايی از استعمار سياسی ،اقتصادی و فرهنگی استقلال سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حاك شدن احكام و اصول و تعالي اسلامی در حكومتظهور ژئوپلتیک شیعه و تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه
قبل از ورود به بحث در اين بخش ابتدا بر خود فرض میدان كه واژه ژئوپليتي
تعريف نماي

عل ژئوپليتي

را

به بررسی نقش عوامل محيط جغرافيايی در سياست
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میپردازد و بهعبارتديگر ،ژئوپلتي

به معنای نقابل قدرت با ي

سرزمين و انسانهايی

كه در آن سكونت دارند است (صحفی )09 :9389 ،با اين تعريف میتوان گفت كه
ژئوپلتي

شيعه به مفهوم امتداد جغرافيای سياسی شيعيان در كشورهای مختلف خاورميانه با

هارتلند ايران است مارتين كرامر ،محقق اسلامستيز آمريكايی در كتاب تشيع ،مقاومت و
انقلاب؛ بهطور ضمنی در مورد اهميت عنصر ژئوپلتي

شيعه می نويسد":در دوران معاصر،

تشيع برخی از قويیترين مفاهي طغيان انقلابی را پديد آورده است جنبشهای شيعی
امروزه استراتژیهای سياسی فوقالعاده اصيلی ابداع كردهاند كه غالبا موجب شگفتی و
حيرت دنيای اسلام و غرب شده است

كمربندی از تشيع ،حيات اقتصادی ،استراتژيكی و

تاريخی اسلام را دربرمی گيرد و بخشهايی از لبنان ،سوريه ،عراق ،عربستان ،كويت،
بحرين ،ايران ،يمن ،افغانستان ،پاكستان و هندوستان را میپوشاند اين كمربند كه در
كشورهای مختلف به اكثريت و اقليت شيعه تقسي میشود ،خود دنيايی است كه تأثيرات
گوناگون در آن بهسرعت انتقال میبايد (مجموعه مقالات9180 ،م )35 :انقلاب اسلامی
ايران بعد از پيروزی و تعيين و تبيين سياست خارجی و خطمشی خود به حمايت از ملتها
و گروهای ست ديده در برابر استكبار بهويژه كشورها و گروههايی كه از جمعيت شيعه
برخوردار بودند پرداخت كه اكنون هركدام از آنان بهعنوان يكی از متحدان استراتژي
ايران محسوب میشوند و منجر به افزايش نفوذ منققهای كشورمان در منققه خاورميانه
شدند و قدرت چانهزنی و موازنه قدرت را به سود ايران فراه میكنند ،بهطوریكه امروزه
از فلسقين گرفته تا يمن و آسيای مركزی و قفقاز حل معادلات منققهای بدون حضور ايران
كاری نافرجام است حال نگارنده به چند مورد برای روشن شدن موضوع اشاره میكند
سوریه
سوريه تنها كشوری است در ميان كشورهای عربی خاورميانه كه نقش نسبتاً مستقلتری
در مناسبات منققهای و بينالمللی ايفا نموده است نقشآفرينی سوريه در معادلات سياسی
لبنان و درگيری اين كشور با اسرائيل ازجمله مواردی است كه ازلحاظ راهبردی سوريه را
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مه جلوه میدهد نكتۀ ديگر آنكه سوريه جزئی از جريان مقاومت در كنار ايران و
حزبالله و حما

در مقابله با اسرائيل بهحساب میآيد (رحمانی )35 :9313 ،بهمنظور

درك بهتر نقش سوريه در اين منققه بايد به اتحاد استراتژي

سوريه با ايران و نقش

نيابتی آن در منققه تمركز كرد سوريه بهعنوان ايجادكننده ارتباط با حزبالله و بهعنوان
كانال اصلی برای تقويت جبهه مقاومت به شمار میرود و از سوی ديگر با تمايل بيشتر
اين كشور به ايران به لحاظ سياستهای منققهای جهان عرب ،منجر به نفوذ ايران در
منققه شده است كه اين امر خوشايند برخی كشورهای منققه و فرا منققهای نيست )El-

 .(Hokayem,2007:42جمهوری اسلامی ايران بارها رسماً اعلام كرد كه از حزبالله
حمايت نموده است حمايتهای جمهوری اسلامی از حما

در حملات اسرائيل به غزه و

تلاش اين گروه در بازپسگيری سرزمين اشغالی فلسقين نيز قابلتأمل است مقمئن ًا تحليل
چگونگی كم

های ايران به حزبالله و حما

بدون در نظر گرفتن نقش سوريه بسيار

مشكل است ) .(Nerguizian,2012: 84جمهوری اسلامی معتقد است كه هرگونه
مااكره و توافقی درصحنه بينالمللی در رابقه با آينده سوريه بدون در نظر گرفتن نقش
ايران عبث و بيهوده است كما اينكه در سالهای اخير شاهد انجام مااكراتی برای سرنوشت
سوريه بدون حضور ايران بودي كه هيچكدام به نتيجه مقلوبی نرسيده است اين واقعيتی
است كه فرستادگان ويژه سازمان ملل نيز (كوفی عنان و اخضر ابراهيمی) و اخير دولتهای
غربی به آن اذعان داشتهاند؛ كه دست برتر ايران در منققه را آشكار میكند
لبنان
كشور لبنان كه بهعنوان بازيگری منفعل و نفوذپاير شناخته میشود كه طی دوران
گاشته عرصه رقابت و منازعه كشورهای منققه و قدرتهای فرا منققهای بوده است لبنان
به دليل ه جواری با سوريه و فلسقين همواره خواستگاه تحولات فراوانی بوده است
مه ترين رويدادی كه میتوان در آن نقش برجسته ايران را مشاهده كرد جنگ 33روزه
لبنان است ،جنگی كه بين حزبالله و اسرائيل كه در ژوئيه 2995رخ داد آنچه طی
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سیوسه روز ميان رژي صهيونيستی و لبنان اتفاق افتاد ي

درگيری ساده نبود ،جنگ بود؛

جنگی در ابعاد وسيع منققهای و فرا منققهای كه به دنبال خود واكنشها ،مواضع و نتايج
گستردهای را به همراهداشت (رحمانی )31 :9313 ،با پيروزی حزبالله در جنگ 33روزه
با اسرائيل موجب نگرانی برخی از كشورهای منققه از افزايش شيعيان در منققه شد .در اين
ميان انتشار اخباری مبنی بر شيعه شدن بسياری از مردم سوريه بعد از جنگ 33روزه ،برپايی
جشن در كويت ،بحرين و شرق عربستان به مناسبت پيروزی حزبالله موجی از نگرانی و
تر

را بر حاكمان اين كشورها حاك كرد ايران نيز در چارچوب حمايتهای سياسی و

ديپلماتي

از حزب الله و لبنان در تلاش بود با رايزنی كشورهای مه منققه نظير مصر،

عربستان و تركيه مانع از بهرهبرداری مخالفان و منتقدان خارجی حزبالله از وضعيت
موجود در حوزه مااكرات مربوط به آتشبس و نحوه اجرای ققعنامه  9399شود (انوشه،
 )908 :9383دولت ايران همواره مساعدتهای مالی و اقتصادی به لبنان و شيعيان اين
منققه داشته است جمهوری اسلامی ايران سه نوع پشتيبانی از حزبالله به عملآورده است
كه عبارتاند از :سياسی معنوی ،نظامی آموزشی و مالی (گلشنی و باقری)938 :9319 ،
اين پشتيبانیها آنقدر حائز اهميت بود كه رهبران حزبالله معتقدند كه اگر كم

های

ايران نبود ،حزبالله به زمان خيلی طولانیتری نياز داشت تا به دستاوردهای فعلی برسد
دولت ايران بر اسا

اصول سياست خارجی خود در جهت حمايت از نهضتهای

آزادیبخش ازجمله حزبالله را مدنظر قرارداد است و توانسته بهخوبی از اين فرصت
درمقابل تهديدات منققهای مقابله نمايد حزبالله همان ايدئولوژی انقلاب اسلامی است،
يعنی تكيهبر توانايیهای خود بهمنظور سركوب دشمن؛ ازاينرو جمهوری اسلامی ايران
باقابليت حزبالله عمق استراتژيكی خود در حوزه شامات افزايش داده است

عراق
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عراق پيش از اشغال ،دشمن ايدئولوژي

ايران شمرده میشد؛ زيرا ايدئولوژی سكولار

بعثی با جمهوری اسلامی همخوانی نداشت و مانع بزرگی برای آنچه ترويج ايدئولوژی
انقلابی شيعيان قلمداد میشد اما تهاج نظامی آمريكا به عراق در مار

 2993تأثير

بسياری بر منققه خاورميانه و نظام بينالملل داشت بهطوریكه نظ گاشته عراق فروريخت
(رحمانی )85 :9313 ،و زمينه را برای نقشآفرينی شيعيان فراه كرد ،در اين ميان
جمهوری اسلامی ايران بود كه اولين بار عراق جديد را مورد شناسايی قرارداد در انتخابات
 39ژانويه  2995در عراق و پيروزی شيعيان كه در آن ليست «ائتلاف شيعه»كه اكثر
چهرههای نزدي

به ايران در آن حضور داشتند به پيروزی رسيد و برقراری روابط با ايران

با استقبال گستردهای مواجه شد (آيتی ،)05 :9385 ،زيرا در ي

طرف كشور ايران باثبات،

مردمی و قوی شيعی قرار داشت و در طرف ديگر ي

عراق جديد كثرتگرای

دموكراتي

و دوست ،وارد عرصه سياست و حكومت در خاورميانه گرديد رسميت

شناختن شيعيان در رأ

قدرت عراق سرآغاز نفوذ ايران در منققه تلقی میشد كه اين

موضوع خش كشورهای عربی بهخصوص عربستان را برانگيخت براين اسا
اسلامی ايران و عراق بهعنوان دو همسايه و متحد استراتژي

جمهوری

شناخته میشوند كه در

تحولات منققهای دارای نققه نظرات مشتركی هستند
نتیجهگیری
موقعيت ژئوپليتي

كشورها همواره از مه ترين عوامل تأثيرگاار در سرنوشت ملتهای

آنها بوده است با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامی كه متكی بر آرمانها و ارزشهای والا و
نهادينهی ملت ايران بود ،موقعيت ژئوپليتي

ايران درصحنهی جهانی بهطور كامل

دگرگون گرديد و از نقش بازيگر پيرامونی به نقش سردمداری ي

مكتب فكری كه

اسلام و دينباوری بود ،ارتقاء يافت كه با تركيب عوامل فرهنگی و اعتقادی ،دسترسی به
منابع عظي انرژی و موقعيت حسا

ژئوپلتيكی و استراتژيكی ،موقعيت ممتازی را برای
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ايران در حوزه ژئوپلتي

شيعه فراه يافت كه با توجه به حساسيت غرب و برخی

كشورهای خاورميانه نسبت به اين منققه ،همواره بهصورت شمشيری دو لبهای برای امنيت
ايران عمل میكند آموزهها ی انقلابی شيعه كه نمود آن را در انقلاب اسلامی ايران
قابلمشاهده است به گفته بسياری از پژوهشگران سبب الگو گيری ساير شيعيان منققه از آن
شده است ،كه سبب شده كشورهای غربی و معاند نظام جمهوری اسلامی ايران با انزوا
قرارداد شيعيان با اطلاق عناوينی مانند تروريس و بنيادگرا به نهضتهای اسلامی بهويژه
جنبشهای شيعی منققه افكار عمومی را برد آنان تحري

سازند اما برخلاف رويكرد

خصمانه غرب و برخی دول عربی منققه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ايران در منققه
خاورميانه روزبهروز درحالیكه افزايش است و موازنه قدرت را به سود انقلاب اسلامی
ايران همراه كرده است كه اين امر نيز بر خود آنان ثابتشده است كه نمونهی شكست
سياستهای آنها را میتوان در مبارزه با طالبان ،داعش در منققه مشاهده كرد؛ بهگونهای
كه ائتلاف بينالمللی غرب عليه داعش در منققه با شكست مواجه شد اما حضور ايران و
همكاری آن با دولتهای موردحمله قرارگرفته با پيروزی و موفقيتهای بسياری همراه
بوده است كه همه اين موارد به بركت انقلاب اسلامی ايران میباشد كه توانسته جمهوری
اسلامی ايران را بهعنوان ي
منصه ظهور و حضور برساند

منابع

قدرت بلامنازع منققهای و تاثير گاار در عرصه جهانی به
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 )9امام خمينی ،سيد روحالله ( )9385صحیفه امام :مجموعه آثار امام خمینی(ص) ،تهران:
موسسه تنظي و نشر آثار امام خمينی ،جلد92
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