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؛چکیده  

ساله  2500تنها موجب از بین رفتن حکومت که نه ،تحولی عظیم در سطح جهان بود ایران انقالب اسالمیوقوع 

و ایجاد تحولی اساسی در ایران شد، بلکه با پذیرش نظام جمهوری اسالمی از سمت مردم و قرار گرفتن  شاهنشاهی

به نمایش گذاشت. رهبران های مشابه قالبه خود را با انجامعه، تفاوت عمد رأسفقیه در رهبری تحت عنوان والیت

تنها در تمام مراحل مبارزه و انقالب پا به پای مردم جنگیدند و ایستادگی کردن نه ،فقیهایران در کسوت والیت

بلکه پس از پیروزی انقالب اسالمی با محوریت قرار دادن مردم در ژئوپلیتیک مقاومت موجب افزایش قدرت سخت 

، گیری گفتمانی بر پایه ایدئولوژیکم جمهوری اسالمی ایران، صدور آن به سایر کشورها و شکلقدرت نر مخصوصاًو 

تحلیل در پی پاسخ به این پرسش است که حضور  ـانقالب شیعی ایران شدند. مقاله پیش رو با روش توصیفی 

های افتهی ایران در منطقه شود؟ ژئوپلیتیکیزن و ه اندازه توانسته است موجب ارتقاءفقیه در جامعه ایران تا چوالیت

فقیه به عنوان رهبر دینی و سیاسی در ایران موجب تغییر در هویت شیعیان در تحقیق نشان داد که حضور والیت

ی موج گیرها و شکلفارس، ارتقاء ژئوپلیتیک تشیع و در نهایت موجب افزایش نقش مردم در حکومتخلیج منطقه

 موجبات افزایش وزن ژئوپلیتیک ایران را سبب شده است.و ، منطقهوم و سوم بیداری اسالمی در د

فقیه، ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک مقاومتانقالب اسالمی، والیت کلید واژه:  

. 

 

 

 



 مقدمه

تغییرات گسترده در ساختارهای ژئوپلیتیکی است. برای شناخت این تحوالت باید  دهندهنشانتحوالت ژئوپلیتیکی 

 ها هستند که موجب چنینها و ایدئولوژیاین اندیشه چراکهها و ایدئولوژی حاکم بر این تحوالت را شناخت اندیشه

دئولوژی ه این اندیشه و ایتوانند به صورت گستردها یکی از فرایندهایی هستند که میتغییراتی خواهند شد. انقالب

قالب وقوع ان در جامعه خود که در کل جهان ایجاد کنند. تنهانهکرده و تحوالت ژئوپلیتیکی اساسی  تغییررا دچار 

وانست به ت فقیهوالیتهایی بود که با پشتوانه دین اسالم و محوریت از جمله انقالب فارسخلیجاسالمی در منطقه 

نشین به هم بریزد. با فروپاشی این سیستم ین منطقه را به عنوان کشوری شیعهلیتیکی اپیروزی رسیده و نظم ژئوپ

تمی سسترده این جریان به طراحی سییتیک در راستای جلوگیری از حرکت گتحلیلگران علوم اجتماعی و ژئوپل

 فارسلیجخآن هم در منطقه  فقیهوالیتتشکیل حکومتی شیعی با محوریت  چراکهجایگزین برای انقالب پرداختند، 

ان جهان را در خود جای داده است موجب همگرایی شیعیان و افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی یکه اکثریت شیع

چنین جلوگیری از گسترش این انقالب و هم فولر و توال برای بیان اهمیت تحلیلگرانی همچون روازاینشد. ها میآن

اران، )ضرغامی و همک وارد ترمولوژی جغرافیای سیاسی شدآن نهادند و این مفهوم  را بر تشیعپلیتیک وآن عنوان ژئ

در واقع با پیروزی انقالب اسالمی پتانسیل نهفته در مذهب تشیع شکوفا شد و این مذهب در کشور  .(3: ص 1391

و ژئوپلیتیکی  یفیایجغرا فردمنحصربهبه دلیل موقعیت  سویکایران به قدرت سیاسی دست پیدا کرد. کشوری که از 

یا دن هایهای فسیلی مورد توجه بسیاری از کشورداشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و سوختدر جنوب غرب آسیا و 

که از نظر  امامیدوازدهدرصد از جمعیت آن را شیعیان  90چنین این انقالب در کشوری که حدود بود. هم

اما آنچه  (.6:ص 1390احمدی و همکاران، ) دند شکل گرفتبو فقیهوالیتایدئولوژیک معتقد به حکومت و رهبری 

کرد و موجب ترس دشمنان نسبت به آن شده بود وجود رهبری های دنیا متمایز میکه این انقالب را با سایر انقالب

حاکمیت دینی بلکه حاکمیت سیاسی را نیز در دست داشت و از این طریق با  تنهانهجامعه بود که  رأسواحد در 

 ه که ما در اینکرد. آنچتشیع را به جهان صادر می موردنظرایدئولوژی و  تضمینادامه حیات انقالب را قدرت تمام 

 رأسن عنوابه  فقیهوالیتتفکرات  تأثیراتکوشیم، میآن  در پی بررسیپژوهش به عنوان سوال اصلی تحقیق 

 فارسخلیجدر صدور ایدئولوژی تشیع در منطقه های کلی نظام و تعیین کننده سیاستحکومت جمهوری اسالمی 

؟ و متناسب با این سوال فرضیه زیر مطرح شده باشدمیاین منطقه از این تفکرات کشورهای سایر  تأثیرپذیریو 

یان، افزایش وزن ژئوپلیتیک آنان و در نهایت حرکت فقیه موجب تغییر در هویت شیعرسد والیتاست؛ به نظر می

 مردمی ناشی از دو فرایند اول در منطقه شده است. 

 



 مبانی نظری

تر شدن فهم مطالب ارائه شده در این پژوهش، از کلمات کلیدی و دشوار این در این بخش در راستای راحت

 شود.پژوهش توضیحی اجمالی ارائه می

 ـ ژئوپلیتیک1

ها و کنشگران سیاسی است که درصدد کسب قدرت و تصرف ژئوپلیتیک علم رقابت و گسترش حوزه نفوذ حکومت

ها برای دهد. آنها امکان قدرت و چیرگی بر رقیب را میهای جغرافیایی هستند که به آنو فرصت هااهرمابزارها، 

 کنند نفوذ خود را در فضایرداخته  و سعی میها و مقدورات، در مکان و فضای جغرافیایی به رقابت پتصرف فرصت

عه ا را از فضای مورد منازرقب برعکسها را به قلمرو اعمال اراده خود بیفزایند و جغرافیایی بیشتر توسعه دهند و آن

 (. 3: ص 1391نیا و همکاران، حافظ) برانند

در بیشتر موارد معنای آن تقابل قدرت در مورد یک سرزمین آید به عبارتی هرگاه از ژئوپلیتیک سخن به میان می

هایی است که ساکن آن هستند. در این تعارض نیروهای سیاسی هر طرف منازعه از ابزارهای مختلف و به و انسان

هاست و محق هستند تا کنند تا ثابت نمایند که حق به جانب آنهای گوناگون استفاده میطور خاص از بازنمایی

ر میرحید) نامشروع است ،در مقابل ادعای رقیبین خاصی را تصرف کنند و یا در سیطره خود نگاه دارند و سرزم

 (.5: 1389و راستی، 

 ئوپلیتیک تشیعـ ژ2

مان باید گفت این واژه از ز بگوییمی با ژئوپلیتیک تشیع و تاریخ به وجود آمدن آن سخن اگر بخواهیم در رابطه

ده است. در واقع پیروزی انقالب اسالمی در ایران و ولوژی جغرافیای سیاسی شرد ترمپیروزی انقالب اسالمی وا

: ص 1376)توال،  قرار داد المللیبیندر خط مقدم صحنه  مؤثرجنگ داخلی در لبنان تشیع را به عنوان عاملی 

ر در جامعه شیعی ب تأثیرگذاریمعتد است ژئوپلیتیک داخلی، گستره و شدت در این رابطه فرانسوا توال . (12

 تأثیرگذاریاز قدرت  نیز عبارت است خلی کشور است. و ژئوپلیتیک خارجیهای دامجموعه تحوالت و سیاست

. به نظر توال نیروی تشیع المللیبینای و های منطقهفقیه بر تحوالت و سیاستجامعه شیعی با محوریت والیت

استوار  هاالتیعدبیه با قدرتمندان و و وفاداری بر سنت نبرد علیه بر رسالت مذهبی آن بلکه بر فلسفه معارض تنهانه

بنابراین وظیفه تمام  .گیر استکند که عالماست و این شعار جهانی برای رهایی تمام بشر نبردی را دنبال می

گی بست مردان جهان است که واقعیت تشیع را شناخته و درک کنند زیرا استقرار صلح در خاورمیانه و جهاندولت

دارد که همان مذهب شیعی است. توال معتقد است مذهب شیعه  المللیبینبه برخورد صحیح با این نیروی جدید 



ای و ههای منطقدر کانون درگیری رفتهرفتهاست که در حقیقت  برخورداربسیار باالیی  ژئوپلیتیکیاز ماهیت 

نان و این مسئله چ اندقرارگرفتهترین منطقه جهان شیعیان در مرکز حساسکه المللی قرار خواهد گرفت چرا بین

 (.6: ص 1392افشردی و اکبری، ) گونی کنندتوانند جهان را دچار تغییر و دگرقدرتی به آنان داده است که می

مارتین کرامر نیز در کتاب تشیع مقاومت و انقالب مدعی است: در دوران معاصر، تشیع به رهبری ایران برخی از 

عاده الهای سیاسی فوقهای شیعی، امروز استراتژیمفاهیم طغیان انقالبی را پدید آورده است. جنبشترین قوی

در ایران با ایجاد  مخصوصاًها این شیوه .اند که موجب حیرت دنیای اسالم و غرب شده استاصیلی ابداع کرده

 تداومموجب  تنهانهکه  ،وردار شده استها برخترین موفقیتاز عظیم فقیهولیجامعه به نام  رأسرهبری واحد در 

سایر شیعیان در دنیای عرب و جنوب غرب آسیا نیز شده  بخشالهامحیات انقالب شیعی این کشور شده بلکه 

تان، های از پاکساست. کمربندی از تشیع حیات اقتصادی، استراتژیکی و تاریخی اسالم را در بر گرفته و بخش

شود. این کمربند در بحرین و هندوستان را شامل میان، عربستان، کویت، ایران، لبنان، سوریه، عراق، افغانست

 قلحداشود و خود شامل دنیایی است که خود به حداکثر و کشورهای مختلف به حداکثری و حداقلی تقسیم می

دچار تحول تواند جهان را شود و دارای چنان ایدئولوژی در درون خود به رهبری ایران هستند که میتقسیم می

اخوان ) پذیری استپذیری و ستمگری و ستمگری و سلطههای آن نفی سلطهترین ویژگیاساسی کنند و از مهم

 (.8: ص 1393کاظمی و شاه قلعه، 

 ـ ایدئولوژی3

بارت تر ایدئولوژی عایدئولوژی از لحاظ سیاسی به مفهوم عقیده یا نظر سیاسی تعریف شده است. به بیان دقیق

های خارجی باشد. در چارچوب سیاست خارجی، ایدئولوژی ظام فکری و عقیدتی که قابل اعمال بر واقعیتاست از ن

آورد و باالخره این عنصر تشکیل دهنده قدرت، یک قالب ذهنی از لحاظ شیوه نگارش نسبت به جهان را فراهم می

و ها گیرد تا بر اساس آن چهارچوب هدفگذاران قرار میمشخصی است که در اختیار سیاست ضوابطمعیارها و 

 (. 2: ص 1390نژاد، خور و باباجانحاللمنافع ملی خویش را ترسیم کنند )

باشد. اما نکته مهم این شناسی میهای است که مبتنی بر نوعی هستیشاز سوی دیگر، ایدئولوژی در برگیرنده بین

عتقد گیرد؟ گروهی متلف سیاسی به عنوان باور یا ابزار مورد استفاده قرار میهای مخاست که آیا ایدئولوژی در نظام

هستند که ایدئولوژی اگر در باور ملتی ریشه دوانده باشد دو ویژگی اساسی دارد نخست اینکه آنی و گذرا نیستند 

خود نحوه عمل و یا سازد که دوم اینکه زمینه فکر را مهیا می ،کندو پذیرش آن تمام وجود انسان را مسخر می

لذا در مواقع دارتر و از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشند هر چقدر باورها ریشه اصوالًسازد.  معینترک عمل را 



ه ک معتقدندن باورها شدیدتر خواهد شد. اما گروهی دیگر وی و خصلت هیجانی مردم معتقد به آتغییر باورها، خ

مردان است که از احساسات و عواطف مردم گذاران و دولتی در دست سیاستابزار مثابهبهایدئولوژی در حقیقت 

هایی همچون کمونیست را استفاده ابزاری از ایدئولوژی نمایند. برتراند راسل توسل به مسلکاستفاده ابزاری می

فع ملی و منا ورها جهت تحقق ایدئولوژی جهت تأمینداند و برعکس آن توسل به دین و مذهب را استفاده بامی

 .(9، 1388، پورحسنذکریان و ) داندحفظ امنیت ملی می

گذاری خارجی بر سیاست تأثیرگذاردر نظام جمهوری اسالمی ایران نیز بدون شک ایدئولوژی یکی از عناصر 

ریزی شده است که مبتنی بر مفاهیمی همچون جمهوری اسالمی ایران بر اساس ایدئولوژی اسالمی پایه باشد.می

های غیره مادی ی مطلق توحید، اعتقاد به ذات خدایی مردم و گرایش مردم به سوی قدرت ایمان و ارزشبرتر

است. و انقالب ایران در مقایسه با انقالب فرانسه و روسیه از نگاه امام خمینی )ره( انقالبی سراسر معنوی است که 

 (.25: ص 1382مغان آورد )اسپوزیتو، ت به اری و سعادتواند از نظر ایدئولوژیک برای کل جهان عدالت اسالممی

 مقاومتئوپلیتیک ـ ژ4

ه مسلط ها و طبقژئوپلیتیک سنتی بر پایه مواضع قدرت و مزیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت

اریخ را تتواند . در حالی که ژئوپلیتیک پسانوگرا و یا انتقادی میمداران بنا شده استسیاست مؤثرجوامع و نقش 

هایی که مقاومت اند تبیین نماید،ها بودهیک آنها و رفتار ژئوپلیتاز دید کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت

 نامندی مسلط را به چالش کشیده و به تعبیر روتلیج آن را ضد ژئوپلیتیک و یا ژئوپلیتیک از پایین میاقتدار طبقه

 أکیدتواقع ژئوپلیتیک انتقادی بر پیوند ژئوپلیتیک با جغرافیای رفتاری (. در 17: 1389پیشگاهی فر و قدسی، )

 ها و اهدافاین وظیفه را بر عهده گرفته است که از یک طرف از تفاوت میان ارزش انتقادی ژئوپلیتیککند می

همین میان پاول  کنند پرده بردارد. دررفتار می عمالًهایی که نهادها شیوهرسمی جامعه و از سوی دیگر از واقعیت 

 ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادیهای فرهنگی داده و با سلطههایی که از درون جامعه تشکیل هویتروتلیج موقعیت

 (.10: 1388)پیشگاهی فر و قدسی،  کند را ژئوپلیتیک مقاومت نامیده استبیگانگان مقابله می

 ایران؛ یموقعیت جغرافیای

کشور جمهوری اسالمی ایران بخشی وسیعی از فالت بزرگ ایران است که در جنوب مختصات و موقعیت: ـ 1

های انحصاری و های داخلی و آباست. مساحت کشور ایران با احتساب خشکی، جزایر، آب قرارگرفتهغرب آسیا 

 2و  درجه عرض شمالی 39دقیقه  46درجه و  25دقیقه و  24بین  کیلومترمربع 1.873.959اقتصادی برابر با 

است. این کشور از غرب و جنوب غربی به کشور  قرارگرفتهدرجه طول شرقی  63دقیقه و  18درجه تا  44دقیقه و 



عراق، از شمال غرب به کشور ترکیه، از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، از شرق به افغانستان و از 

ق دریای خزر با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان چنین ایران از طری. همشودمیجنوب شرق به پاکستان محدود 

ن و با کشورهای عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عما فارسخلیجو از طریق 

 .(1394، ی نیروهای مسلح)سازمان جغرافیای پاکستان دارای مرز دریای است

یاست ، حائل بودن به سغربیآسیای جنوبران در منطقه شدن ایواقع استراتژیک: ژئوموقعیت ژئوپلیتیک و ـ 2

های گرم جهان، و عبور دو شاهراه حیاتی جهان، جاده چنین شوروی سابق به آبیابی روسیه تزاری و همدست

برای تصاحب ایران به دلیل موقعیت  19و  18ابریشم و جاده ادویه از این کشور که سبب درگیری و جنگ در قرن 

 (.31ـ30: 1376شود )بدری فر، شده بود از دالیل اهمیت این کشور محسوب می استراتژیک آن

باشد که بر اهمیت آن افزوده است ازجمله: های طبیعی فراوانی میعالوه بر مطالب ارائه شده ایران دارای شاخص

ود، و ایران را در ب: پیوستگی موقعیت سرزمینی ایران به موقعیت بری اوراسیا که راهبرد اساسی استراتژیک مکین1

های مکیندر ایران داد و با الهام از اندیشهالمللی در دوران پس از جنگ جهانی دوم قرار میدر مرکز توجهات بین

 (.27: 1376کرد )اطاعت، های بری و بحری پیدا مینقش دفاعی برای قدرت

فارس و دریای جنوب )عمان( است که فرد ایران، دارا بودن سواحل طوالنی در خلیج: دومین ویژگی منحصربه2 

کند و به تعبیر اسپایکمن ژئوپلیسین معروف، ایران از موقعیت بحری نیز های آزاد متصل میاین کشور را به آب

برخوردار است، داشتن چنین ویژگی مهمی ایران را نسبت به دیگر کشورهای همسایه و حتی منطقه جنوب غربی 

 (.1395جغرافیایی نیروهای مسلح،  آسیا متمایز کرده است )سازمان

: سومین ویژگی ایران در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز و برخورداری از موقعیت گذرگاهی است که ایران 3 

مرکز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک تاریخ و ) ستبهترین گلوگاه اقتصادی و انرژی جهان گردانیده ارا مسلط به 

 (.19/2/1396فارس، جغرافیای خلیج

 های پژوهشیافته

 ؛ فارسدر منطقه خلیج تغییر هویت شیعیانـ 1

هایی از گرایی و ترکیب آن با مؤلفهفارس را باید در سنتهای عمومی کشورهای حوزه خلیجیکی از ویژگی

هگاه أ و پناهای اجتماعی، ملجفارس، همانند بسیاری دیگر از گروهگرایی دانست. شهروندان حوزه جنوبی خلیجدین

یابند و تجارب، عقاید و رویکردهای ها و قواعد دینی، هویت میکنند. و بر اساس قالبوجو میخود را در دین جست

 کنند.دهی میهای دینی سازماننظری خود را بر مبنای شاخص



ای عنوان جلوه در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته است؛ بلکه باید آن را به تنهانهگرایی امروزه روند دین

گرایی قرار های گذشته در معرض هویته طی دهههایی کهای پراکنده دانست. گروهاز هویت بازسازی شده گروه

یاسی با ن استراتژی و رفتار سعنوان برنامه سیاسی خود استفاده کرده و در نتیجه، بیاند، از ادبیات دینی به گرفته

هایی از سازی خود را بر اساس قالباند. در بین جوامعی که هویتهایی از قواعد دینی پیوند ایجاد کردهجلوه

ای تدریجی اند به گونهها توانستهای برخوردار است آناند، کشورهای خاورمیانه از اهمیت ویژهگرای قرار دادهدین

 (.5ص : 1379و هویتی خود را از این طریق بازسازی کنند )توال،  موقعیت سیاسی، تمدنی

ه بیان داشته است ک "الگوی جدید امنیتی جهان در قرن بیست یکم  "اگرچه باری بوزان در مقاله خود با عنوان 

شود که از زمان افول امپراتوری ای محسوب میمجموعه تنها خاورمیانهجهان اسالم و تمدن سنتی کشورهای 

(. اما واقعیت موجود بیانگر آن 28/2/1396خود نشده است؛ )سایت شیعه شناسی،  تأسیسثمانی موفق به باز ع

 شود.گرایی عامل اصلی تحول در قواعد سیاسی کشورهای خاورمیانه محسوب میاست که موج جدید اسالم

ب باشد که سبتحوالت منطقه می ایدئولوژیک جمهوری اسالمی بر تأثیراترسد اما آنچه در اینجا مهم به نظر می

گرا و غیره دولتی در کشورهای منطقه تالش نمایند که از طریق تولید مقاومت به های هویتشده است که گروه

آورد که از طریق هویت مقاومت به . این امر زمینه ظهور بازیگرانی را فراهم میگردند نائلگرایی ایدئولوژیک هویت

های دهد که گروهنمایند. هویت مقاومت نشان میتی در فضای خاورمیانه مبادرت میسیاسی و امنی آفرینینقش

نمایند تا در برابر فشارهای ناشی از سرکوب و سلطه از طریق تشکیل ژئوپلیتیک مقاومت به اجتماعی تالش می

 (.10: ص 1391نژاد، )مصلی بازتولید هویت مبادرت نمایند

ان تالش کرده است که فهم و درک مفهوم قدرت در راستای تغییر هویت در این راستا جمهوری اسالمی ایر

 پیروزیدچار تغییر اساسی کند. تا پیش از  فارسخلیجحوزه  مخصوصاًجهان و  مختلفمقاومتی را در مناطق 

شکل  بدین ،گرفتبر اساس تعاریف مختلف غرب از قدرت شکل می فارسخلیجانقالب اسالمی هویت مردم منطقه 

باشد. در این رابطه کشورهای غربی در نقش و واکنشگر می کنشگرتفکرات نیچه قدرت به دو شکل  اساس برکه 

ی و افضلکردند )ایفای نقش می واکنشگرکشورهای اسالمی در نقش  مخصوصاًو سایر کشورهای دنیا  کنشگر

گرایانه قبل از پیروزی انقالب یبا توجه به این مفهوم از قدرت هیچ کدام از جریانات مل (.18: 1393همکاران، 

این  چراکهگیری ژئوپلیتیک مقاومت نشد. هویت مقاومت و در نتیجه شکلگیری اسالمی ایران منجر به شکل

بر  .یگریبدون حضور د گرفتهشکلموج کنشگر قدرت بودن و نه  کنشگرموج واکنشگر به جریان جریانات بیشتر 

 توانستد خطری جدی برای غرب ایجاد کنند.کنشگری نرسیده بودن نمیون این جریانات به مرحله چ این اساس،



و صدور ایدئولوژی مقاومت به مناطق مختلف دنیا سبب شکل  فقیهوالیتامام پیروزی انقالب اسالمی با محوریت 

گرا نشین منطقه شد و رویکرد هویتی آنان را از رویه ذاتشیعه مخصوصاًگرفتن هویتی جدید در کشورهای مسلمان 

 گرا به رویه رویکرد گفتمانی تبدیل کرد.و برساخت

چون پانهویت ناسیونالیستی همسازی در کشورهای منطقه به صورت بل از پیروزی انقالب اسالمی هویتتا ق

آنان  هایگفتمان چراکهشد می در این منطقه میگیری امت واحد اسالم و یا بعثیسم بود که مانع از شکلسیعرب

در قالب ناسیونالیسم بود و این حس ناسیونالیستی که بیشتر در قالب مسائل فرهنگی و قومی و نژادی خود را 

های گفتمانی غرب که نشات گرفته از سترش و مقابله با اندیشهکرد توان و اندیشه الزم را جهت گنمایان می

 .)همان( رضی راتزل بود را نداشتطلبی اههای توسعاندیشه

ر انقالب اسالمی از طریق صدوها جنبه گفتمانی به خود گرفت به صورتی که اما پس از پیروزی انقالب این هویت 

یار گیری یک بازنمای فرهنگی بسنشین موجب شکلکشورهای شیعه مخصوصاًایدئولوژی خود به کشورهای منطقه 

ی ه صحنهای بهای حاشیهنی تقابالت ژئوپلیتیکی در این منطقه شد و با کشاندن هویتهای عیگسترده در صحنه

 بازنمایی فرهنگی نهفته در قلب کشورهایاز کارزار موجب تغییر موازنه ژئوپلیتیکی به نفع تشیع با استفاده 

توان از آن د که میگیری محوری از مقاومت در این کشورها شنشین شد و در نهایت این اقدام موجب شکلشیعه

 با عنوان ژئوپلیتیک مقاومت یاد کرد.

 ؛ـ افزایش وزن ژئوپلیتیک شیعیان2

شیعیان در خاورمیانه تمرکز جغرافیایی است که به آنان موقعیت استراتژیک بخشیده  فردمنحصربههای از ویژگی

است و قرار گرفتن در یک امتداد نسبی جغرافیایی باعث شده است تا تحوالت در یک جامعه شیعی سریع و 

 ر جمهوریدر میان سایر جوامع شیعی نیز مؤثر واقع شود. حلقه زدن کشورهای با جمعیت شیعی به دو واسطهبی

، اهمیت دیگری به موقعیت ژئوپلیتیک شیعیان داده است. تأثیرگذاربخش و اسالمی ایران به عنوان یک نظام الهام

 .«انقالب ایران چندین سال شیعیان پاکستان را جلو برد»یکی از علمای پاکستان در این زمینه اظهار داشت که 

خاورمیانه مانند یوگوسالوی یا پاناما که »گفته بود که در همین خصوص حسنی مبارک در دیدار با دیک چینی 

ه عنوان اند و ایران بای است که شیعیان در آن پراکندهبلکه منطقه ت،سیقبالً در آن مداخله نظامی داشته نآمریکا 

           کنند    در این منطقه جلوگیری می جویانهمداخلهشود که از هرگونه کار ستون فقرات شیعیان آن محسوب می

 (.29: ص 1391نژاد، ) مصلی



نیستند، به دلیل نحوه پراکندگی  توجهیقابلدر مقایسه با دیگر مذاهب اسالمی جمعیت  اگرچهشیعیان 

یعیان ش حاضراند. در حال بدیلی یافتهشان در آسیای جنوب غربی، از نظر ژئوپلیتیکی، موقعیت بیجغرافیایی

ر دهند. افزون بو لبنان تشکیل می ، عمانگروه مذهبی را در کشورهای ایران، آذربایجان، بحرین، عراق ترینبزرگ

وعی این است که ن توجهقابلاین، در دیگر کشورهای منطقه نیز به صورت اقلیت حضور دارند. در این راستا نکته 

فارس به ویژه در کشورهای حاشیه خلیجهای شیعی منطقه آسیای جنوب غربی، پیوستگی جغرافیایی میان جمعیت

اکنون ایران با بحرین و بحرین با عربستان سعودی دارای پیوستگی جغرافیای است، امری که پیشینه وجود دارد. هم

های های شیعی، حکومتتر، اگر افزون بر جمعیتتاریخی و فرهنگی آن را تشدید کرده است. در نگاهی جامع

ر قتتر خواهد شد. دولت شیعی مساهمیت ژئوپلیتیک شیعه در آسیای جنوب غربی روشنشیعی را در نظر بگیریم، 

ات و تا شام فارسخلیج، سبب گسترش ژئوپلیتیک شیعی مد نظر ایران از سوریهدر در عراق و حکومت علویان 

 پراکنش مداران با طرح هالل شیعی ازدریای مدیترانه شده است. همین امر سبب شده است بسیاری از سیاست

 (.18: ص 1393، کوه شاهیجغرافیایی و افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در این منطقه نگران باشند )افضلی و 

 

 : کمربند موسوم به هالل شیعی.1عکس شماره 

 

از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، گفتمان ژئوپلیتیک شیعه یعنی گفتمان مقاومت و یا ژئوپلیتیک مقاومت امروزه به 

رهبری ایران از مرزهای جغرافیای فراتر رفته و بازیگران سنی، از جمله حماس را نیز در خود جای داده است. بر 



ک چهارچوب کلی، تحت عنوان فضای یمنطقه، در کشورهای در حال تحول در  اساساًاساس ژئوپلیتیک انتقادی، 

ار است بر رفت مندبهرهواحد قرار دارند و حرکت هر کارگزاری در این فضا، از آنجا که از قرابت گفتمانی با دیگران 

گفتمانی است که در رفتار انقالبیون همه کشورها موج  مؤلفهترین اصلی« مقاومت» و  ،دیگری اثرگذار خواهد بود

یک گرفت در ژئوپلیتان جای میران، سوریه، عراق و تا حدودی لبن. اگر در گذشته در تبیین هالل شیعی ایزندمی

بر مبنای ژئوپلیتیک انتقادی دیگر مکان مقاومتی  چراکهمذهب، عنصری مهم خواهد بود، جدید شیعه، حماس سنی

ر مقاومت در منطقه، به افزایش قدرت آن شده است و هر حرکتی مبتنی ب جایگزینوجود ندارد و فضای مقاومتی 

 (.5: 1390)ساسانیان،  و وزن ژئوپلیتیک شیعیان منجر خواهد شد

افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در این منطقه و در نهایت در کل جهان، موجب شد که توجه بسیاری از جهانیان 

کانون توجه مطالعات مراکز شرقبه سمت این مذهب انقالبی و پویا جلب شود به طوری که شیعه امروزه در 

 رد،گیمی ها صورتترین مطالعاتی است که در دپارتمانترین و پرهزینهشناسی یکی از پرجاذبهو شیعه شناسی است

ل های اسرائیبه طوری که اکنون در دانشگاه ،خاورشناسی شده استو شناسی شناسی مرکز ثقل اسالمو شیعه

سوب ها محشناسی یکی از مباحث استراتژیکی و کلیدی این دانشگاهآویو، باریال و اورشلیم شیعهشامل حیفا، تل

یک  شناسی تبدیل بهاند و شیعهگذاری بسیار زیادی کردهشناسی سرمایهها بر روی شیعهن دانشگاهشود و ایمی

 (70: ص 1390نده دنیا شده است )انصاری زاده، رشته بسیار ز

ی به دلیل ایدئولوژ فارسخلیجی در منطقه مخصوصاًبه صورت کلی افزایش وزن ژئوپلیتیک تشیع در جهان و 

 ارهبدراینجرجیس  یهای اساسی برای غرب شده است، تا جایی که فوازاین مذهب موجب نگرانی قدرتمندبسیار 

ری و مذهبی اسالم، نظامی از سوی جهان اسالم از قرن هفدهم متوقف شده بود، چالش فکتهدید  اگرچهگوید: می

تشیع  ،های ایدئولوژیکیر بسیاری از مردم غرب سایه افکنده است. در چنین فضایی به دالیل آموزهچنان بر تصوهم

فقط  حاکمیت غیره معصوم تشیع با اعتقاد به غاصبانه بودن چراکهاز حساسیت بیشتری برای غرب برخوردار است، 

ومت حک هرگونهپذیرید و از می فقیهولیفقیه واجد شرایط را در کسوت حکومت در زمان غیبت معصوم به صورت 

را  تعماراعتقاد به همین باور اساس اس روازاین داند.کند و آن را جایز نمیجلوگیری می مسلمانبر  مسلمانغیره 

کا ری که آمریکند به طوهای تشیع ایرانی بیشتر احساس خطر میغرب از آموزهکشاند. در این میان به چالش می

زبان رهبر انقالبی ایران خطرناک است، چون فهم  دئولوژی اسالم انقالبی ایران است،ش از ایمطرح کرده که هراس

سیاری از ه بدهد، همین امر موجب شده است کرایج از نقش آرام و خاموش مذهب در سیاست را هدف قرار می

افکار وی قرار گیرند و همین موضوع یکی از دالیل افزایش قدرت و وزن  تأثیریرند و تحت کشورها سخن وی را بپذ

 (.231: 1382) جرجیس،  ژئوپلیتیکی تشیع در منطقه و جهان شده است
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گیرندگان، محققان و ار جمهوری اسالمی در ایران مسائل مهمی را فرا روی تصمیمپیروزی انقالب اسالمی و استقر

ت. اس گرفتهشکلدر چهارچوب استقرار حکومت، دولت و نظام سیاسی اسالم  غالباًپژوهان قرار داده است که دانش

ی گیرلموضوعاتی، از قبیل جایگاه مردم در حکومت، مشارکت سیاسی، موضع حکومت اسالمی نسبت به شک

گرایی سیاسی در ساالری، کثرتمردمبا ها در حکومت، ماهیت نظام والیی و تعامل آن احزاب سیاسی و نقش آن

برخی از مسائلی بود که پس از تغییر نظام  ،فقیهوالیتحکومت اسالمی و توسعه سیاسی و رابطه یا تعامل آن با 

 (.2: ص 1391)دارابی،  سیاسی در ایران و تشکیل جمهوری اسالمی ایران در محافل داخلی و خارجی مطرح شد

طلبان رها شد و مبنای نظم باطل جهان مدرن را بر هم های سلطهبا پیروزی انقالب اسالمی دین از بند سیاست

تواند و باید دنیای امروز را مهندسی و پیشوایی کند، دنیا و عمل ثابت کرد که دین میدر فکر  بدین ترتیبزد. 

های انسان و جوامع بشری در همه دهی به همه تالشمیدان رسالت و مسئولیت دین است و دین مسئول جهت

ن )ره( با دیمنگ در مکتب سیاسی اماها، از جمله فردی، اجتماعی، سیاسی و اخالقی است. اجتماع و فرهعرصه

ساالری دینی ایران مردم آمیخته و هماهنگ است و یکی از علل خصومت مستکبران و نظام سلطه جهانی با امام و

 (.16 : ص1390)حسینی،  ین صحیح رابطه دین و دنیا استهمین تبی

 شود. ایشانیساالری دینی و نقش مردم در حکومت نیز دیده مهمین مسئله در نگاه مقام معظم رهبری به مردم

های شود، باید روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته میروش»فرمایند با بیان این موضوع می

ها مثل اند؛ روشها بسیار مهماخالقی باشند. در اسالم کسب قدرت به هر قیمتی، وجود ندارد. در اسالم روش

ها باید در ها هم اهمیت دارند و ارزشیار مهم هستند؛ روشها بسچنان که ارزشها هستند. در اسالم همارزش

اسالمی باشد، بدون  خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمهمیها هم خودشان را نشان دهند. امروزه اگر روش

. بر همین مبنا باید در هنگام پذیرش دموکراسی به مالحظات ارزش آن مالحظه باید در همین راه حرکت کنیم

ه بخواهد مبنای ها تساهل به خرج دهد و هر روشی را کتواند در روشحکومت اسالمی نمی چراکهعنایت داشت 

 عالوه بر این ایشان بر این باور هستند که در روش دموکراسی غربی بر خالف آنچه بیان «.عمل خود قرار دهد

گونه که باید و شاید، مردم در تعیین سرنوشت خود دخیل و سهیم شود و در عمل آنشود، حق مردم ادا نمیمی

های تبلیغاتی غرب و سعی جدی و گسترده آنان در تحریف افکار عمومی، نیستند. ایشان از اقدامات مزورانه کانون

ود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فناوری پیشرفته بود، اما نب اخالقدر غرب، علم بود، اما »گیرند: این گونه نتیجه می

ز ورساالری؛ امساالری بود، اما در حقیقت سرمایههمراه با تخریب طبیعت و اسارت انسان؛ اسم دموکراسی و مردم

در کشورهای غربی و در خود آمریکا، آن چیزی که به نام انتخابات و دموکراسی وجود طور است امروز هم همین



به همین دلیل ضمن اشاره به نواقص و کمبودهای «. رد، صورت انتخابات است و در باطن حاکمیت سرمایه استدا

ـ را به نقد کشانده و ضمن اشاره به مهد دموکراسیاین روش به طور خاص، جریان دموکراسی را در آمریکا ـ

     کنند مردم بیان می رأیتحریف جمهوری در کشور آمریکا و سعی و کوشش مجامع رسمی در انتخابات ریاست

که حق های جهان خفه شود؛ برای اینخواهی در حلقوم ملتای است برای این که ندای عدالتدموکراسی حربه»

 (.8ـ7: ص 1395خواجه سروی، « )فلسطین پامال شود و کسی نفهمد مردم

المللی و قواعد حاکم بر آن، نشان دهد که بینتوانست با به چالش کشیدن نظام  صورت کلی انقالب اسالمیبه 

دوی  کنند و ماهیت هردو در جهت تسلط بر مردمان جهان سوم عمل می امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم هر

است. در نتیجه انقالب اسالمی در شیوه تعامل میان جهان مستقل و کشورهای  گرایانِمادیجویانه و آنان سلطه

می ایجاد کرد و مرز جدیدی که به قول امام )ره( مرز بین مستضعفان و مستکبران بود را جو تحوالت عظیسلطه

 (. 14: 1385ترسیم نمود )دهشیری، 

بر اساس این تفکر نیروی محرک پیروزی انقالب اسالمی مردم بودند و مذهب تنها عنصر مشترکی بود که همه 

ار ترین نقش را در ساختنیروهای انقالبی را دور هم جمع کرد. بنابراین پس از انقالب اسالمی، این عنصر باید مهم

فقیه ه وجود آمد که امروز همراه با اساس والیتمردم ب رأیکرد. حکومت اسالمی با سیاسی جدید ایران بازی می

. فرهنگی است یمؤلفهساالری دینی ترین کارکرد مردمنگاه مهمشود. در این ساالری دینی یاد میبا عنوان مردم

که در قدرت نرم، فرهنگ اند. چنانتعبیر کرده« هوا برای تنفس»که مقام معظم رهبری آن را به مثابه چیزی 

صول به این اهداف کند، یک ویژگی خاص دارد، اگر حوزه است. اهدافی که این نظام سیاسی دنبال میترین حمهم

بخشی نزد مردم، چه در داخل کارآمدی نظام ممکن است به دین نسبت داده شود و الگوی مشروعیتپدید نیاید، نا

گ متمرکز است، نیازمند سپری شدن نرم بیشتر بر فرهناز آنجا که قدرت ،و چه در خارج، حاصل نشود. کسب نفوذ

ایران و خارج، این دینی از زمان روی کار آمدن در بستر تحوالت درونی جامعه  ساالریمردمزمان طوالنی است. 

چ تاریخی پی»توجه به تحوالت موسوم به بیداری اسالمی و به تعبیر مقام معظم رهبری  ا کسب کرده است. بانفوذ ر

ظام سیاسی این کشورها است؛ ن تحوالت، ندر ای تأثیرگذارینرم ایران برای قدرت  یفهمؤل، اولین «در تمدن بشر

 دناند، اما بستر تمدنی آن را داشتتهساالری نداشی مردمکه سابقه دهدمیرخ  یاین تحوالت در کشورهای چراکه

 (.27ص : 1394)یزدانی و همکاران، 

بخش شد، که برخی از این ها اسالمی و آزادیب جوشش جنبشای، انقالب اسالمی سبدر عرصه منطقه بنابراین

ه و طلبانخود برآمدند. بعضی جنبه اصالح ستمگرها جنبه رادیکالی پیدا کرده و درصدد واژگونی نظام جنبش

ند که های بودای در ذهن مردم تحول ایجاد کنند، بعضی دیگر نیز جنبشرو پیدا کردند تا با اقدامات اندیشهمیانه



که ساختار کلی نظام جمهوری  اهلل لبنانطور کامل برگرفته از انقالب اسالمی ایران بودند؛ مانند جنبش حزببه 

 (.29/2/1396فقیه را درون ایدئولوژی مبارزاتی خود وارد کرد )سایت شیعه شناسی، اسالمی ایران و والیت

محصور به حلقه خواص مسلمانان بود. در این  عمدتاً به صورت کلی تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، بیداری

شاگرد او محمد عبده، عبدالرحمان کواکبی، اقبال الهوری، حسن البنا و و الدین اسدآبادی میان سید جمال

ده تو بعضاًگامان این حرکت بودند و هر یک موجی از بیداری در میان نخبگان و ابواالعلی مودودی از جمله پیش

خویش ایجاد کردند. اما هر یک به دالیلی از هدف نهایی یعنی بازگرداندن سنن و اخالق به نظام مردم منطقه 

 .بازماندندسیاسی مسلمانان 

از بیداری را آغاز و با موفقیت به انجام رساند.  نهضتی)ره(، برای نخستین بار توانست در این میان امام خمینی

ماعی توده مردم، توجه چنین بعد اجتماعی و بسیج اجتپردازی و همیهایشان عالوه بر توجه به وجه معرفتی و نظر

که نتیجه آن تربیت شاگردانی بود که بعد از ایشان  را به بعد فرهنگی نهضت معطوف ساختاساسی خویش 

داشت گرفتند. و از سوی دیگر تربیت درونی عامه مسلمانان را در پی عهده برمدیریت و مسئولیت نظام اسالمی را 

دهند. باالخره نهضت اسالمی در ایران که اساس و شالوده جامعه اسالمی و بدنه فعال نهضت اسالمی را تشکیل می

به ثمر نشست و تنها حکومت اسالمی امت را پدید آورد و اولین منطقه آزاد اسالمی رها از سیطره استبداد داخلی 

 و استعمار خارجی شکل گرفت.

زمان با اشغال المی وارد مرحله جدیدی شد. پیدایش مقاومت اسالمی در لبنان هماز آن زمان به بعد بیداری اس

ترین آثار صدور انقالب ، معمولی1365ال سین انتفاضه فراگیر در فلسطین در و ایجاد اول 1361این کشور در سال 

 و سپس کوزوو( بیداریو بیداری اسالمی بود که چند سال بعد در اوایل دهه نود میالدی در حوزه بالکان )بوسنی 

تدریجی امت در  بیدارسازیای جهت هر یک از این مناطق بر بیداری کلیه مسلمانان دامن زد و هر یک به شعله

ای دامنه بیداری اسالمی به بیداری انسانی کشیده شده است و به دلیل افزایش . به گونهها تبدیل شداین سال

ط در ها فقها و پرچمرهنگی(، ایران دیگر نمادهای مقاومت مانند چفیهو ژئوکالچری )ف ژئوپلیتیکیجایگاه و وزن 

کنند، دست مسلمانان نیست، بلکه مسیحیان و حتی کسانی که در عمق استراتژیک کشورهای غربی زندگی می

 (.7: ص 1392نیا، سروی و یعقوبخواجه) اندطلبی خویش قرار دادهخواهی و عدالتاین نمادها را پرچم آزادی

 اهللآیت انتخاببسیاری دامنه این انقالب فراگیر قطع خواهد شد اما با  زعماما پس از رحلت امام خمینی)ره( به 

تری ادامه بلکه با قدرت بیشتر و گسترده ،نه تنها این رویه قطع نشد به عنوان جانشین ایشان، ایسید علی خامنه

فقیه در مسیر بیداری اسالمی و هموار ای در جایگاه رهبری انقالب اسالمی و والیتاهلل خامنهپیدا کرد. حضرت آیت



وان نمونه اند. به عنکردن این راه و تبیین و رشد این موضوع، مطالب اساسی، دیدگاه و نکات مهمی ابراز کرده

ر د مخصوصاًنوشته سید قطب درباره گرایش به سمت اسالم « آینده در قلمرو اسالم»رجمه کتاب ایشان در ت

 چنین اند. همرا بیان کرده توجهیقابلجوانان و ضرورت تحرک مسلمین و هشیاری آنان علیه استعمارگران، نکاتی 

 «ان در نهضت آزادی هندوستانمسلمان»ترجمه کتاب در قاره هند نیز به بیداری اسالمی در شبهایشان توجه 

گیری موج جدیدی پس ای این تفکرات موجب شکلمجموعه .باشدمی له معظمهای نمونه دیگری از این دغدغه

از دو موج اول بیداری اسالمی یعنی حرکت برخی از علما در کشورهای اسالمی به عنوان موج اول و پیروزی انقالب 

توان آن را موج سوم بیداری اسالمی این عنوان موج دوم شده است که می اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( به

 (.3: ص 1391)نجفی،  ای نامیداهلل خامنهبار به رهبری آیت

موج سوم بیداری اسالمی در حال حاضر در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حال نضج و گسترش است؛ امواج 

خواهانه و ضد نظام های عدالتبخش برخی از حرکته راه یافته و الهامآن حتی فراتر از منطق تأثیراتعظیمی که 

است؛ موجی که  خاسته پاداری در کشورهای غربی شده است. در حال حاضر موج سوم بیداری اسالمی به سرمایه

ها است. این تحول و نشانده استبدادی و استعماری را گرفته و در حال سرنگونی آنهای دستدامن حکومت

ه هایی شدتنها در منطقه خاورمیانه سبب سقوط حکومتموج سوم نه که استبه قدری اساسی و مهم  گردیسید

ها در غرب و به قول کردند، بلکه دامن حامیان اصلی آنرانی میسال با قدرت و قلدری تمام حکمکه بیش از سی

خرمشاد و کیانی، ) است برگرفتهر کشورهای مرکز را نیز د« دوزخیان روی زمین»در کتاب مشهورش « فارن»

 (.5: ص 1391

به صورت کلی بیداری اسالمی در جهان اسالم نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشورهای اسالمی و جهان است. اگر 

ر را در نظر بگیریم. دروند را از نظر علمی تحلیل کنیم، باید سه سطح تحلیل خرد، میانه و کالن  نبخواهیم ای

ها خیزشی از عمق جوامع آگاه و ها و قیاماین انقالب»ان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: سطح خرد، هم

بیدار و معتقد به رسالت اسالمی و انسانی خود است که به واسطه جمود تاریخی و تحمیلی در خواب غفلت به سر 

ت که به واسطه سالیان زیاد، اسگری های دیکتاتوری و سلطهدر سطح تحلیل میانه، تغییر حکومت«. بردندمی

های مختلف، مردم را در جمود فکری و خواب پنداشتند؛ از این رو با شیوهمت خود را جاودانه و تغییرناپذیر میحکو

ها داشتند تا بتوانند بدون دردسر حکومت کنند. اما در سومین سطح تحلیل، فروپاشی این حکومتغفلت نگاه می

آن بر کشورهای اطراف است که موجب تغییر کالن در  تأثیرگذاریتیکی ایران و میزان دلیل بر افزایش وزن ژئوپلی

دهد که خاورمیانه، دیگر های غربی در منطقه و سپس در جهان شد. شواهد نشان میاستراتژی سلطه ابرقدرت

را که چ باشد ای امن برای رژیم صهیونیستیای نخواهد بود که بستری بزرگ برای سلطه آمریکا و منطقهمنطقه



استعمار غیره مستقیم و دیکتاتورهایی  ها هستند؛ مردمی که به واسطهترین عامل در این نهضتاین بار مردم مهم

ی کردند و از چنین وضعیتی ناراض، قذافی، علی عبداهلل صالح احساس سرخوردگی و تحقیر میعلی بنمثل مبارک، 

. از این روی، با پناه بردن به آموزهای نورانی اسالم نشات گرفته دندبورفته خود و خواهان کرامت و عدالت از دست

زمستانی بیدار شدند و بهار گرم بیداری  سنگینخواب و به وسیله مبارزه و شهادت و ایثار از این از انقالب اسالمی 

 (. 18همان، ) اسالمی را در آغوش کشیدند

و تاکنون نیز ادامه دارد توانسته  برگرفتهی از جهان عرب را در پهنه وسیع 2010 وابرنکلی تحوالتی که از  صورتبه

تشیع  یکژئوپلیت وزناست معادالت سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه را به سود ایران دچار تغییر کند و موجب افزایش 

 نبه عنوا علی بنانحالل حکومت  از جملهبا رهبری ایران در این منطقه شود. بدون شک وقوع برخی از تحوالت 

، وقوع بحران در کار مسلمان غیره متخاصم، فروپاشی حکومت مبارک، ظهور و سقوط دولت مرسیرژیم محافظه

ه از کی صلح با دولت خودگردان فلسطینی ست گفتگوهاریه، لبنان، غزه، مصر و اردن، شکودی با سوهای یهمرز

اهلل در صحنه خاورمیانه، نگ ایران و حزبآغاز شده بود، ظهور داعش در عراق و سوریه حضور پرر 2013اواسط سال 

 نهایتاًبا کشورهای عربی طرفدار رژیم صهیونیستی و و متعارض حماس  متغیررد غزه، رویک روزه با 51جنگ 

ده است. همراه کر تاکتیکیآویو را با تغییر ها طرفدار ایران در یمن، سیاست خارجی و امنیتی تلگیری حوثیقدرت

موج هایت و در ن ،نشینی تاکتیکی توسط اسرائیل در مقابل ایرانای است که موجب یک عقباین تغییر به گونه

ها و مقاالت پژوهشی نیز به این موضوع اشاره شده است. که در بسیاری از کتاب ایجاد شده در جهان اسالم است

، نوشته )افرایم انبار(، پس از توضیح تحوالت منطقه به «سرائیلعرب و امنیت ملی ا 2011های خیزش»در مقاله 

های تبودن رفتار دول صامشخپردازد. ندر پرتو این تحوالت می های امنیتی اسرائیلپذیریتخمین و تحلیل آسیب

ئیل، اای اسرگی اسرائیل، افزایش انزوای منطقهدازدارنا و احساسات ضد اسرائیلی، تقلیل بهجدید، رشد فعالیت

 های رژیم صهیونیستیترین دغدغهای شدن ایران، از مهمگیر کننده در حوزه مدیترانه و هستهظهور تغییرات غافل

 است که توسط بیداری اسالمی در منطقه تشدید شده است.

یک سالگی »، مجموعه مقاالت (Nabil al-sahli, 2014)، «های امنیتی اسرائیلبهار عربی و دغدغه»و یا مقاله 

اسرائیل و بهار عربی: »، مقاله (Guzansky and Heller, 2012)، «ایبهار عربی: الزامات جهانی و منطقه

بهار عربی، طوفان عربی؛ »، و مقاله (Berti, 2013)« های خاورمیانه جدیدهایی از رفتار و واکنشدرس

، و کتاب درگیری طوالنی: اسرائیل، اعراب و (Schueftan and Singh, 2011)« هایی برای اسرائیلاستلزام

بهار عربی و درگیری اعراب و اسرائیل: دور »و مقاله « ایتامار رابینوویچ»، اثر (Rabinovich, 2011) خاورمیانه

، که در کتاب بهار عربی و اتحادیه اروپا منتشر شده است نمونه (Asseburg)« های متقابلی منفیباطل واکنش



حوالت در قبال ت یتهاجمپیمانان اسرائیل، اتخاذ موضع امنیتی و روشنی از این آثار است در این مقاله به سقوط هم

ها به عنوان مواردی که سیاست خارجی اسرائیل را با چالش کشیده از سوی اسرائیل و تقویت موضع فلسطینی

کالین »، نوشته (Shindler, 2013)« ائیل مدرنتاریخ اسر»و آخرین اثر کتابی است با عنوان  .اشاره شده است

های ها، رقابتهای این رژیم، جنگرژیم صهیونیستی و چالش تأسیسکه روایتی انتقادی و تاریخی از « شینلدر

تحوالت جهان عرب بر اسرائیل ارائه داده است را نیز  تأثیر نهایتاًسیاسی داخلی، نقش رهبران صهیونیستی و 

و به تبعه آن  2011پس از سال  ،ثاری بر شمرد که تغییرات سیاسی ـ اجتماعی دنیای عربتوان از جمله آمی

 (.7، 1394ایران را به زیان اسرائیل ارزیابی کرده است )دهشیری و مشتاقی،  یتیکیژئوپلافزایش وزن 
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 گیری؛نتیجه

 أثرمتای از این تحوالت، تردید بخش عمدهسازی بوده است. بیمنطقه خاورمیانه از دیرباز مهد تحوالت سرنوشت

 صاًمخصوباشد. در این میان شخصیت رهبران ایران از پیروزی انقالب اسالمی و عملکرد جمهوری اسالمی ایران می

انقالب اسالمی و رهبر تئوری  دارسکانبه عنوان  ای از لحاظ مدت زمان بیشتر رهبریاهلل سید علی خامنهآیت

نوان گیری ژئوپلیتیک مقاومت به عبدیلی است. مقوله مقاومت اسالمی و شکلنظام، نقشی بی سازتصمیمپرداز و 

فقیه و رهبری ایران اسالمی در راستای گسترش حوزه نفوذ والیتهای مد نظر ایشان در جایگاه یکی از شاخص

که  له یک نگاه اعتقادی و قرآنی استتشیع بوده است. نگاه مقاومت در نگاه معظمش وزن ژئوپلیتیک تشیع و افزای

تنها های مختلف قدرت نرم و سخت تبدیل شود و نهگیر نظام در عرصهموجب شده است این نگاه به موفقیت چشم

ت سایر کشورهای منطقه در موجب هراس دشمنان با شنیدن نام جمهوری اسالمی ایرانی شود بلکه موجب حرک

یابی به استقالل و آزادی خود شده است. بدین ترتیب نقش و جایگاه ایشان که رهبران منطقه و جهان جهت دست

ه کتر از آناین نقش و نفوذ بیشو ای و جهانی ایران اسالمی شده فاقد آن هستند، موجب افزایش قدرت منطقه

و به رغم تبلیغات سوء دشمنان هر روز بر جایگاه  ان جای گرفته استرسمی و ظاهری باشد، در قلب مردم مسلم

شود. ویژگی رهبر ایران این است که در کسوت یک فقیه و عالم دینی، نقش رهبری و محبوبیت ایشان افزوده می

قه به طتنها در ایران بلکه در جهان اسالم و منبینی خاصی بر عهده داشته و نهبا بصیرت و روشن توأمسیاسی را 

همین امر موجب شده است که وزن ژئوپلیتیک  وپردازد می سازسرنوشتارائه رهنمودهای راهبردی و سیاسی و 

 افزایش یابد. های تحقیقتشیع با رهبری ایشان در منطقه و جهان بنا بر دالیل ذکر شده در یافته
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