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شيعيان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ایران 

دکتر بهزاد قاسمي1
نرگس سادات اصفا2

چکيده
انقاب اس��امی باعث شد مذهب ش��يعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانيان معرفی 
شود؛ جوامع ش��يعی در جهان اس��ام به خصوص در خاورميانه در اثر انقاب اسامی 
احساس خودباوری كرده، در جهت رشد و ارتقای سياسی گام بردارند. هدف اصلی اين 
مقاله تحليل جايگاه و موقعيت رهبری ايران در ميان ش��يعيان جهان اس��ام بر اساس 
رويكرد سيس��تمی خصوصاً بهره مندی از نظريات ديويد ايستون می باشد. سؤال اصلی 
اين است كه بر اساس رويكرد سيستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جايگاه رهبری ايران 
در شيعيان خاورميانه مؤثر است؟ به نظر می رسد پاس��خ مناسب به تقاضاهای محيط 
خارجی منطقه ای يعنی محيط جغرافيايی شيعه نش��ين و همين طور ديگر مسلمانان 
و مقابله با فش��ارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا و محيط 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسين)ع(
2. كارشناس ارشد روابط بين الملل
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خارجی منطقه ای يعنی برخی كشورهای عربی در راستای مقابله با جايگاه محوری ايران 
در محيط جغرافيايی شيعه، خصوصاً از طريق جامعه پذيری سياسی در محيط داخلی 
جامعه ايران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمان ها و ارزش های 
انقاب می تواند به اين مهم تحقق بخش��د و باعث ثبات و تعادل نظام سياسی ايران در 
ژئوپليتيك ش��يعه گردد؛ ثبات و تعادلی كه در گرو نقش مؤثر و رهبری در ژئوپليتيك 

شيعه تعريف می گردد.
کليدواژه ها: مقاومت اسامی، ژئوپليتيك شيعه، صدور انقاب، جنبش های اسامی، 

مطالعات منطقه ای. 

1. مقدمه 
نظريات متفاوتي در مورد نقش و جايگاه ش��يعيان در خاورميان��ه وجود دارد. گراهام 
فولر معتقد است كه شيعيان منطقه خاورميانه، مسلمانان فراموش شده اي هستند كه 
هيچ گاه در تاريخ سياسي خود، نقش مؤثري ايفا نكرده اند. آنان نتوانسته اند بنيان هاي 
مبارزه درون ساختاري را در نظام هاي سياسي خود ايجاد كنند. به همين دليل، مي توانند 
با نيروهاي فراملي پيوند سياسي و سازماني برقرار كنند. فولر تأكيد مي كند كه اگر امريكا 
پيوند مؤثرتري با شيعيان ايجاد كند، در آن شرايط، گرايش آنان به همكاري امنيتي با 

ايران كاهش خواهد يافت.1 
مناطق ش��يعي جهان از گذش��ته هاي دور تاكنون، هميش��ه كانون بحران و آبستن 
چالش ها و فرصت هاي مختلف بوده است. اين وضعيت در يك قرن اخير به دليل نمايان تر 
شدن اعتقادات مذهبي ش��يعيان حالتي ويژه به خود گرفته است؛ به طوري كه بررسي 
ژئوپوليتيك مناطقي كه شيعيان در آن حضور دارند، بدون در نظر گرفتن مؤلفه تشيع، 

نتيجه محاسبات را با اشتباه همراه خواهد كرد. 
هر چند ش��يعيان در اغلب كشورهاي اس��امي در شرايط نامناس��بي هستند، اما در 
دهه هاي اخير تحقق انقاب اسامي ايران و شكل گيري نظام جمهوري اسامي نقشي 
تعيين كننده در بازيابي هويت شيعي در مقياسي جهاني و ميان كل مسلمانان ايفا كرده 

است.2 به همين دليل مي توان ايران را كانون و مركز ژئوپوليتيك تشيع دانست. 
ايران به عنوان كشوری كه از نقش محوری در محيط جغرافيايی شيعه برخوردار است 

1. گراهام فولر، قبله عالم؛ ژئوپوليتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1377، ص23.
2. همان، ص311. 
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نيازمند حفظ جايگاه و موقعيت خود در اين خصوص می باشد. لذا هدف اصلی اين مقاله 
تحليل جايگاه و موقعيت رهبری ايران در ميان شيعيان است كه در اين خصوص می توان 
از رويكرد سيستمی خصوصاً آرای ديويد ايستون، سود جست. بر اين اساس سؤال اصلی 
اين است كه بر اساس رويكرد سيستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جايگاه رهبری ايران 
در ميان شيعيان جهان اسام مؤثر است؟ به نظر می رس��د پاسخ مناسب به تقاضاهای 
محيط خارجی منطق��ه ای يعنی محيط جغرافيايی شيعه نش��ين و همي��ن طور ديگر 
مسلمانان و مقابله با فشارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا 
و محيط خارجی منطقه ای يعنی برخی كشورهای عربی در راس��تای مقابله با جايگاه 
محوری ايران در بين شيعيان، خصوصاً از طريق جامعه پذيری سياسی در محيط داخلی 
جامعه ايران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمان ها و ارزش های 
انقاب می تواند به اين مهم تحقق بخشد و باعث ثبات و تعادل نظام سياسی ايران در عالم 
تشيع گردد؛ ثبات و تعادلی كه در گرو نقش مؤثر و رهبری ايران انقاب اسامی در بين 
شيعيان جهان اسام به خصوص خاورميانه می باشد. با پيروزی انقاب اسامی ايران، در 
سراسر جهان اسام، جنبش های اسامی جهان اسام و شيعيان مختلف جلوه گر شد. 
پيروزی انقاب اسامی ايران به احيای عظمت و قدرت شيعيان جهان اسام انجاميد. 

2. رويکرد سيستمی و نظريه ديويد ايستون به مثابه چهارچوب تئوريک 
مفهوم سيستم رابطه ميان واحدها را به ذهن متبادر می سازد. واحدهای يك سيستم 
از يك دس��ت اند يعنی دارای ويژگی های مشتركی هس��تند كه رابطه خاصی را ممكن 
می سازند. هر سيستم در پی آن است كه به تعادل دست يابد. آن را حفظ كند و پس از به 
هم خوردن تعادلش به آن بازگردد. هر سيستم مرزهايی دارد كه آن را از محيطش متمايز 
می سازد. هر سيستم درون دادها و برون دادهايی دارد. برون داد يك سيستم ممكن است 
بار ديگر به عنوان درون داد يا به اصطاح بازخورد به آن سيس��تم وارد شود. سيستم ها 
الگوهايی فرضی از كنش متقابل اند. همراه با باال رفتن سطح وابستگی متقابل و افزايش 
ميزان كنش متقابل، بر ميزان پيچيدگی سيس��تم نيز افزوده خواهد ش��د. دانشمندان 
متعددی در رشته علوم سياسی نظريه سيستم ها را توسعه بخشيده اند. نگاه اين محققان 

متوجه »سيستم سياسی« است.1 

1. جيمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظريه های متعارض در روابط بين المل��ل، ترجمه وحيد بزرگی و عليرضا 
طيب، تهران، قومس، 1384، ص224-237.
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می توان از سه گرايش در نظريه سيستم ها نام برد. گرايش اول از علوم طبيعی و فيزيكی 
سرچشمه گرفته و در علم سياست در آثار ديويد ايستون به اوج خود می رسد. گرايش 
دوم كه به كاركردگرايی ساختاری معروف است از دو سنت عملی مايه می گيرد. سنت 
اول آثار دو انسان شناس به نام مالينوفسكی و رادكليف براون و يك جامعه شناس به نام 
پارسونز و سنت دوم آثار دو دانشمند علم سياست به نام آرتور بنتلی و ديويد ترومن را در 
برمی گيرد. اين دو سنت در آثار مهم گابريل آلموند با هم تلفيق می شوند. گرايش سوم 

برداشت های انتقادی و ماركسيستی از نظريه سيستم ها را در برمی گيرد.1 
تعريف ايستون از سيستم سياسی عبارت است از »نظامی از كنش و واكنش كه در هر 
جامعه ای كه به وسيله آن توزيع های الزام آور يا مقتدرانه ايجاد و اجرا می شود«. از نظر 
وی سيستم سياسی خرده نظام اجتماعی است. ايستون كار سيستم های سياسی را بر 
حسب درون داد و برون داد توضيح داده است. درون دادها، خواسته ها و حمايت هايی است 
كه نظام از جامعه دريافت می كند. برون دادها تصميمات و اقدامات مقامات حكومتی اند.2 
تقاضاها يا از محيط برمی خيزند و يا از درون سيستم. تقاضاها به مثابه مسائلی هستند 
كه اعضای سيستم سياسی برای آنها اهميت قائل شده و از طريق مجاری شناخته شده 
در سيس��تم می كوش��ند تا به آنها رس��يدگی كنند. حمايت ها عبارت اند از كنش ها يا 
جهت گيری هايی كه نقش برانگيزنده و بازدارنده را برای سيس��تم سياسی بازی كنند. 
برون دادها به صورت تصميمات و كنش های سياست گذارانه از سيستم سياسی خارج 
می شوند. اين برون دادها وارد محيط ش��ده و دو پيامد می توانند داشته باشند. اگر اين 
برون دادها تقاضاهای برخی از اعضای سيس��تم را برآورده سازند اين اعضا به حمايت از 
سيستم می پردازند. ولی برون دادها می توانند پيامد منفی هم داشته باشند كه در اين 
صورت سيس��تم با تقاضاهای جديدی روبه رو می شود. ايستون اس��تدالل می كند كه 
زندگی سياسی يك سيستم باز است و از محيط خود تأثير می پذيرد. مرزها سيستم های 
سياسی را از سيس��تم های ديگر جدا می كند. وی توانس��ت رابطه سيستم سياسی را با 
محيط بررسی كند )نمودار مدل جريانی ايستون برای يك سيستم سياسی(. محيط به 

محيط درون اجتماعی و محيط برون اجتماعی تقسيم می شود.3 
از نظر ايستون محيط درون اجتماعی بخش��ی از محيط اجتماعی و فيزيكی است كه 

1. رونالد چيلكوت، نظريه های سياست مقايس��ه ای، ترجمه وحيد بزرگی و عليرضا طيب، تهران، رسا، 1378، 
ص232-233.

2. عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1383، ص150-151. 
3. رونالد چيلكوت، همان، ص237-238. 



81
95

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
  پ

50
4و

ه  9
مار

 ش
هم

ارد
چه

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ن 
يرا

ی ا
ام

 اس
اب

 انق
ري

هب
 و ر

ام
 اس

ان
جه

ن 
عيا

شي

در خارج از مرزهای نظام سياسی ولی در همان جامعه قرار دارد كه شامل سيستم های 
بوم ش��ناختی )فيزيكی و غير انسانی(، زيست ش��ناختی )ژنتيك انسان ها(، شخصيتی 
)روان شناختی( و اجتماعی )فرهنگی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، جمعيتی( می باشد. 
اما محيط برون اجتماعی همان محيط بين المللی است كه از سيستم های بوم شناختی، 

اجتماعی و سياسی )مانند كشورها، سازمان ها( تشكيل می شود.1 
مدل جريانی ايستون برای يك سيستم سياسی2

3. مفهوم شيعه و تشيع 
شيعه در لغت به معنای پيرو اس��ت و به كسانی گفته می ش��ود كه جانشينی پيامبر 
اس��ام را حق اختصاصی خانواده رس��الت می دانند و در معارف اسام پيرو مكتب اهل 
بيت هستند.3 در يك تعريف كلی نام عمومی فرقه هايی است كه قائل به امامت و خافت 
بافصل امام علی بعد از پيامبر)ص( بوده و اعتقاد دارند كه امامت از اوالد ايش��ان خارج 
نمی شود. بر اين اساس اسم شيعه به دوستداران علي)ع( و اهل بيت)ع( گفته مي شود؛ 

به نحوي كه در طول تاريخ به اسم خاص آنها مبدل شده است. 
هسته اوليه تشيع در شهر مدينه شكل گرفت و دست كم تا چندين سال در اين شهر 
باقي ماند. به دنبال فتوحات مس��لمانان در ش��رق و غرب و مهاجرت و سكونت برخي 

1. David Easton, (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice Hall, p71, 73, 110.

2. Ibid. 
3. عامه سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسام، قم، دارالتبليغ اسامی، 1360، ص4. 

سيستم بوم شناختي
سيستم زيست شناسي
سيستم هاي شخصيتي

سيستم هاي اجتماع

سيستم سياسي 
بازخوران اطاعات 

تبديل تقاضا

بازخوران اطاعات

در وندادها

سيستم هاي سياسي بين المللي
سيستم هاي بوم شناختي بين المللي

سيستم هاي اجتماعي بين المللي

تقاضاها

حمايت ها

بروندادها به بروندادها

محيط درون 
اجتماعي

محيط برون 
اجتماعي
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اصحاب نام آشناي امام علي)ع( در نواحي تازه فتح شده، 
زمينه براي راهيابي تش��يع به اين مناطق فراهم شد. تا 
پايان قرن نخست  هجري، ش��يعيان چندان از مرزهاي 
عراق فراتر نرفتند بلكه تنها در حجاز و چند شهر معدود 
عراق محصور ماندند. علت آن حضور دايم امامان معصوم 
در حجاز، اقليت نس��بي جمعيت ش��يعه  مذهب، از بين 
رفتن بسياري از شيعيان در حوادث و تحوالت گوناگون 
)قيام ها، س��ركوب ها و ترورها( و اختناق حاكم از جانب 
حكومت اموي بود كه خود موج��ب محدوديت فعاليت 
شيعيان مي ش��د. در س��ده دوم هجري، برخي تحوالت 
سياسي و اجتماعي، تغييراتي در اين وضعيت ايجاد كرد. استبداد و ستم امويان در كنار 
حضور عناصر ايراني ناراضي از اوضاع اجتماعي موجود، ايرانيان را به قيام كنندگان علوي 
و شيعي- كه عليه حاكميت بني اميه دست به قيام مي زدند- متمايل كرد.1 عامل ديگري 
كه در همين زمان به اين جهت گيري هاي مذهبي و سياسي دامن  زد، نهضت بني عباس 
بود. قيام موفقيت آميز عباسيان در دهه هاي نخست اين قرن، گرچه حركتي شيعي نبود، 
اما از دو جنبه به توسعه تشيع كمك كرد: نخست آنكه جنبش عباسيان برخي شعارهاي 
ش��يعيان- مثل دعوت به آل محمد- را در نواحي گوناگون پراكند؛ ديگر آنكه دستيابي 
بني عباس به اريكه قدرت زمينه ساز قيام هاي ديگري از جانب علويان و شيعيان شد. اين 
امور كمك كردند كه تشيع از اختناق به وجودآمده در دوران امويان خارج شود و بيش 
از پيش رواج يابد.2 عاوه بر اين، آنچه بيش از همه در اين عصر به انتش��ار تش��يع ياري 
رساند، مهاجرت شيعيان به نواحي گوناگون باد اسامي بود. تا آغاز غيبت امام دوازدهم، 
شيعيان در نواحي گوناگون جهان اسام پراكنده شدند و تشيع به مناطق دور و نزديك 

سرزمين هاي پهناور اسامي راه يافت. 

4. وضعيت شيعيان خاورميانه 
شيعيان حدود 15 درصد جمعيت مسلمانان را تشكيل می دهند. البته با توجه به اينكه 
سال هاست سرشماری دقيقی از شيعيان كشورهای عربس��تان، لبنان، عراق و بحرين 

1. حسن حسين زاده ش��انه چی، »تش��يع در عصر غيبت صغری تداوم و تحول«، تاريخ اسام، دوره دوم، ش2، 
تابستان 1380، ص40. 

2. همان، ص41. 

در دهه هاي اخير تحقق 
انقالب اسالمي ایران و 
شکل گيري نظام جمهوري 
اسالمي نقشي تعيين کننده 
در بازیابي هویت شيعي در 
مقياسي جهاني و ميان کل 
مسلمانان ایفا کرده است. 
به همين دليل مي توان 
ایران را کانون و مرکز 

ژئوپوليتيک تشيع دانست
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صورت نگرفته است مشكل بتوان آمار دقيقی از آنها به دست داد. 
آخرين آمار كه از سوی پايگاه الكترونيكی »ويكی پديا« انتشار يافته، حكايت از روند 
رو به رشد تعداد شيعيان در سراسر جهان دارد. اين روند به ويژه از سال 2005 ميادی 
و بعد از جنگ 33روزه حزب اهلل لبنان با رژيم اش��غال گر قدس، سرعت بيشتری يافت. 
به گزارش البرز اين در حاليست كه گسترش تعاليم اين مذهب در جهان باعث شده در 
بسياری از كشورهای غربی نيز تشيع گسترش يابد. به  رغم تبليغات گسترده دشمنان 
مذهب تش��يع به  ويژه وهابيت عليه اين مذه��ب و نيز مش��كات و ضعف هايی كه در 
برنامه های تبليغی شيعيان وجود داشته، آمار شيعيان روزبه روز در جهان رو  به افزايش 

است.1
اما طبق جديدترين آمار اي��ن پايگاه الكترونيكی، حدود 90 درص��د مردم ايران، 85 
درصد مردم آذربايجان، 80 درصد مردم بحري��ن، 65 درصد مردم عراق، اكثريت مردم 
لبنان )55 درصد(، 45 درصد مردم يمن، 35 درصد مردم پاكس��تان، 36 درصد مردم 
كويت، 36 درصد مردم قطر، 20 درصد مردم تركيه، 18 درصد مردم افغانس��تان، 17 
درصد مردم س��وريه، 16 درصد مردم ام��ارات متحده عربی و 10 درص��د مردم هند را 
شيعيان تشكيل می دهند.2 با اين حال ايران، عراق، بحرين، هند، آذربايجان و پاكستان 
بيشترين جمعيت شيعيان را در خود جای داده اند. در سال 2000 وزارت امور خارجه 

امريكا شيعيان سعودی را 900 هزار نفر اعام كرده است.3 

5. انقالب اسالمي و شيعيان خاورميانه
وقوع انقاب اسامي ايران نه تنها الگويي جديد از تشيع و هويت شيعي به وجود آورد، 
بلكه موجب ارتقاي جايگاه شيعيان در جهان اس��ام و شكل گيري جغرافيای سياسی 
تشيع شد. در واقع، شيعيان، پس از وقوع انقاب اسامي ايران و شوك هايي كه به نظام 
بين الملل وارد كرد، قدرت و اثرگذاري خود را بيش از هر زمان ديگري نشان دادند. روي 
كار آمدن حكومتي شيعي در ايران، واقعه اي بود كه عوامل مؤثر بر منطقه را دگرگون كرد 
و موجب تغيير زاويه نگاه غرب به منطقه و عناصر سياس��ی آن شد. انقاب ايران موازنه 

1. حسن مجيدی، »از جنبش تا نهاد بازخيزی ش��يعيان خاورميانه«، مطالعات جهان اسام، س1، ش1، بهار 
1391، ص34-54. 

2. (24/7/87) mouood.org 
3. فواد ابراهيم، شيعيان در جهان مدرن )عربستان سعودی(، دانشگاه امام صادق و پژوهشكده مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی، 1387، ص30.
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قوا را در منطقه به هم زد و به شدت سياس��ت هاي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
را در خاورميانه دگرگون كرد و حساسيت ها و واكنش هايي نسبت به كشورهاي داراي 

جمعيت شيعه برانگيخت. 
يك��ي از پيامدهاي انقاب اس��امي توجه به قدرت تش��يع در ايج��اد دگرگوني هاي 
اساسي در جغرافياي سياسي منطقه و جهان اسام بود. پيش از آن، مذهب شيعه ميان 
تحليل گران سياسي، مذهبي ناشناخته بود و بيشتر به عنوان بخشي از ظرفيت مذهبي 
اسام در دگرگوني هاي سياسي به شمار مي آمد؛ اما حوادثي كه در پي پيروزي انقاب 
ايران رخ داد، كم كم توجه ناظران سياس��ي را به پديده اي جديد جلب كرد. تشيع كه تا 
آن زمان، بيشتر به عنوان نيروي بازدارنده مذهبي به حساب مي آمد، با ايجاد يك نظام 
سياسي فراگير و فعال، به صورت الگويي قابل تقليد براي اصول گرايان مسلمان درآمد؛1 
در حالي كه پيش از انقاب اسامي، دين اسام ديني فاقد كاركردهاي سياسي محسوب 
مي ش��د. انقاب ايران جنبه هاي بالقوه سياسي اس��ام را بالفعل كرد و تفكر شيعي با 
انسجام س��اختاري در ايران نشان داد كه توانايي به ظهور رس��اندن يكي از بزرگ ترين 
انقاب هاي تاريخ را دارد. اين توانايي باعث شد كه بسياري از نهضت هاي رهايي بخش و 

جنبش ها توجه خود را معطوف ايران كنند.2 
در اين راستا جمهوري اس��امي ايران در ارتباط با ساير جوامع ش��يعه از نقشي ويژه 
برخوردار است و به عنوان مهم ترين كشور شيعي مي تواند به كمك ساير شيعيان جهان 
بش��تابد. ايران مي تواند با اصاح عقب ماندگي ها، تأس��يس مدارس مذهبي و گسترش 
مراودات فرهنگي تأثير مهمي بر شيعيان در كش��ورها و مناطق ديگر بگذارد. بي شك 
تبادل فرهنگي، دانشگاهي و حوزوي ميان ايران و ساير مناطق از نقشي مهم در تحول 
فرهنگي ش��يعيان اين منطقه برخوردار اس��ت. همچنين افزاي��ش اطاعات مذهبي و 
حمايت از شيعيان منطقه مي تواند ميزان تأثيرگذاري آنها بر جوامع خود را افزايش دهد. 
شيعيان حوزه خليج فارس؛ نشانه هاي دموكراتيك بيان مي كند كه تغييرات جمعيتي 
مشهودي در گروه هاي قومي و مذهبي شهروندان خليج فارس ايجاد شده است. از سوي 
ديگر، ويژگي هاي عمومي كشورهاي منطقه خاورميانه را بايد در سنت گرايي و تركيب 
آن با مؤلفه هايي از دين گرايي دانس��ت. ش��هروندان حوزه جنوبي خليج فارس همانند 
بس��ياري ديگر از گروه هاي اجتماعي، پناه��گاه خود را در دين جس��ت وجو مي كنند؛ 

1. ياسين رسولي، »كمربند آبی در ژئوپوليتيك تشيع«، علوم سياسی، ش46، بهمن 1382، ص77. 
2. نفيسه فاضلي نيا، »علل نگرانی غرب از انقاب اسامی؛ با تأكيد بر عنصر ژئوپوليتيك شيعه«، علوم سياسی، 

دانشگاه باقرالعلوم)ع(، ش36، زمستان 1385، ص112. 
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بر اس��اس قالب ها و قواعد ديني هوي��ت مي يابند و 
تجارب، عقايد و رويكردهاي نظري خود را بر مبناي 
شاخص هاي ديني سازماندهي مي كنند. بدون در 
نظر گرفتن »هويت  دين��ي« هيچ جامعه اي قادر به 
ايفاي نقش نيس��ت. موج جديد اسام گرايي عامل 
اصلي تحول در قواعد سياسي خاورميانه محسوب 

مي شود. 
شيعيان طي سال هاي گذشته با معضل مشروعيت 
مواجه بوده ان��د. گروه هاي ناسيوناليس��م عرب كه 
عموماً جلوه هايي از راديكاليسم سياسي سني را بر 
منطقه حاكم كرده بودند، شيعيان را يكي از عناصر 

اصلي »معماي امنيتي«1 منطقه مي دانس��تند. به همين دليل، رژيم هاي حوزه خليج 
فارس از ناحيه مردم كشور خود احساس تهديد مي كردند. در بين گروه هاي اجتماعي 
كه نگراني هاي امنيتي ايجاد مي كردند، ش��يعيان از جايگاه وي��ژه اي برخوردار بودند. 
رژيم هاي سياس��ي حوزه خليج فارس از اين موضوع نگران بودند كه آيا انقاب اسامي 
ايران مي تواند احساس��ات انقابي ضد حكومتي در منطقه ايج��اد كند؟ اين نگراني در 
ش��رايطي اوج مي گرفت كه از يك سو، شكنندگي ساختار سياس��ي كشورهاي منطقه 
افزايش مي يافت و از سوي ديگر، تحرك ش��يعيان به گونه چشمگيري ارتقا يافته و در 

نتيجه، جلوه هايي از مبارزه جويي اسامي با رويكرد شيعي را به وجود آورده بود.2 
عمان: بيش از يك چهارم جمعيت عمان شيعه هستند. بيشتر شيعيان عمان در مسقط 
متمركزاند. بخشی از شيعيان عمان خوجه يعنی از حيدرآباد هند هستند. پس از انقاب 
اسامی و رويكرد سياسی شيعيان، شيعيان عمان نفوذ زيادی پيدا كردند و توانستند به 

مركز حكومتی نفوذ كنند.3
شيعيان عراق: شيعيان كشور عراق از اهميت و محوريت خاصي برخوردارند. شواهد 
نشان مي دهد كه شيعيان عراقي هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثير انديشه و ايدئولوژي، 
مهم ترين گروه شيعه در جهان عرب به ش��مار مي روند. بيش از 60 درصد جمعيت 22 

1. Security Dilamma
2. Barry Buzan, New Security Model in 21 th Century, New York: Norton, 2003, p65-66. 

3. زينب متقی زاده، جغرافيای سياس��ی ش��يعيان منطقه خليج فارس، تهران، مؤسسه شيعه شناسی، 1384، 
ص103. 

ثبات و تعادلی که در گرو نقش 
مؤثر و رهبری ایران انقالب 
اسالمی در بين شيعيان جهان 
اسالم به خصوص خاورميانه 
می باشد. با پيروزی انقالب 
اسالمی ایران، در سراسر جهان 
اسالم، جنبش های اسالمی جهان 
اسالم و شيعيان مختلف جلوه گر 
شد. پيروزی انقالب اسالمی 
ایران به احيای عظمت و قدرت 

شيعيان جهان اسالم انجاميد



مقاالت
86

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

ميليوني عراق را شيعيان تش��كيل مي دهند كه 
تعداد آنان به دوازده  ميليون نفر مي رسد. شيعيان 
عراق هم اكنون به عنوان مركز تأثيرگذار در هويت 
و رفتار سياسي س��اير ش��يعيان عرب محسوب 
مي شوند. پس از انقاب اسامی شيعيان عراق با 
الهام گيری از انقاب اس��امی در قدرت سياسی 

مشاركت فعالی داشته اند. 
شيعيان بحرين: شيعيان كشور بحرين وضعيت 
مش��ابهي با عراق دارند. اگرچه هم اكنون بحرين 
يك��ي از پايگاه هاي سياس��ي و امنيت��ي امريكا 
در خليج فارس محس��وب مي ش��ود، بر اس��اس 
واقعيت ه��اي موجود، در ص��ورت ناديده گرفتن 
انتظ��ارات ش��يعيان در اين كش��ور، زمينه براي 
ظهور بحران هاي سياس��ي وجود دارد. شيعيان 
بحرين در وضعيت بسيار ناگواري به سر مي برند 
و براي سركوب آنان از سيستم هاي امنيتي اردن 
و عربستان سعودي نيز استفاده مي ش��ود.1 پس از انقاب اسامی شيعيان توانستند به 
موازات هويت گرايي تأسيسي، ش��كل ديگري از هويت را كه ماهيت مشاركتي داشت، 

به وجود آورند. 
شيعيان کويت: كويت به دليل شرايط جغرافيايي و همچنين ساختاري خود، هم در 
برابر نيروهاي اجتماعي و هم كنش كشورهاي منطقه اي و بين المللي آسيب پذير است. 
شيعيان كويت احساس تبعيض كمتري نس��بت به هم كيشان خود در ساير كشورهاي 
حوزه خليج فارس مي كنند. علت آن انعطاف پذيري ساختار سياسي و اجتماعي كويت 

است. 
ش��يعيان كويت در زمره گروه هاي اجتماعي ای قرار گرفتند كه از نظام سياسي خود 
حمايت مي كردند و الهام گيری از انقاب اسامی و رهبری ايران در منطقه نشان مي دهد 
كه آنان از اولين حقوق اجتماعي برخوردارند. بر اساس شواهد، شيعيان كويت از موقعيت 

1. Mansoor Al-Jamri, "Propect of a Moderate Islamic Discourse",the Case of Bahrain", 
November 22, Published in BFM Bulletin, 1997: p22.

وقوع انقالب اسالمي ایران 
نه تنها الگویي جدید از تشيع 
و هویت شيعي به وجود آورد، 
بلکه موجب ارتقاي جایگاه 
و  اسالم  جهان  در  شيعيان 
شکل گيري جغرافيای سياسی 
تشيع شد. در واقع، شيعيان، 
پس از وقوع انقالب اسالمي 
ایران و شوک هایي که به نظام 
بين الملل وارد کرد، قدرت و 
اثرگذاري خود را بيش از هر زمان 
دیگري نشان دادند. روي کار 
آمدن حکومتي شيعي در ایران، 
واقعه اي بود که عوامل مؤثر بر 
منطقه را دگرگون کرد و موجب 
تغيير زاویه نگاه غرب به منطقه و 

عناصر سياسی آن شد
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اقتصادي و فرصت هاي ش��غلي بهتري در مقايسه با ساير ش��يعيان حوزه خليج فارس 
برخوردارند. به اين ترتيب، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه آنان در ساختار سياسي 

و اجتماعي كشور جذب شده اند.1 
شيعيان عربس�تان: گراهام فولر، شيعيان عربستان س��عودي را به عنوان مسلمانان 
فراموش شده جهان عرب مي نامد. آنها نه تنها گرفتار تبعيض قانوني هستند، بلكه بر اثر 
فشار علماي وهابي، هر گونه هويت يابي شان سركوب مي شود. اگرچه شيعيان عربستان 
سعودي، فعاليت  سياس��ي مؤثري انجام نداده اند و اهداف سياسي- اجتماعي متعادلي 
دارند، اما گروه هاي متعصب مذهبي در عربستان، آنان را بدعت گذار در دين و مشرك 
مي دانند. به همين دليل، امكان جذب شيعيان در ساختار قدرت عربستان وجود ندارد.2 
شيعيان عربستان س��عودي با محدوديت هاي سياسي فراگيري روبه رو هستند؛ اما اين 

امر هم  اكنون با جلوه هايي از تغيير و دگرگوني مواجه شده است. 
ش�يعيان در حوزه مديترانه: لبنان و سوريه در زمره كش��ورهاي حوزه مديترانه قرار 
دارند. گفتني اس��ت ش��يعيان در اين دو كش��ور از نقش، كاركرد و مطلوبيت ويژه اي 
برخوردارند. انقاب اسامي ايران از يك  س��و باعث افزايش هويت گرايي شيعيان لبنان 
شد و از سوي ديگر، زمينه را براي راديكاليزه شدن ش��يعيان سوريه فراهم كرد. تغيير 
سياست ايران در قبال مثلث »لبنان، سوريه، اسراييل«، بيشترين فشار استراتژيك را بر 
منافع و موقعيت منطقه اي امريكا در خاورميانه وارد آورد. در اين دوران، »ايران آرمان 
ش��يعيان لبنان را مورد تأييد قرار داد و براي مدت كوتاهي نيز به تش��كيل يك جنبش 
سياسي راديكال در اين كشور كمك كرد... شيعيان لبنان براي اولين بار فعاالنه و احتماالً 
براي هميشه در فهرست مبارزه ضد اسراييلي به ثبت رس��يدند. اسراييل بازنده اصلي 
بود... ايران بر پايه يك دستورالعمل مشترك ضد ميانه روانه به بسط رابطه استراتژيك 
خود با سوريه پرداخت... ايران آرمان ش��يعيان لبنان را كه يكي از موفقيت هاي عمده 
امام خميني در خارج از كشور است، به راحتي رها نخواهد كرد. اين روند بعد از انقاب 
اسامي ايران گسترش يافت... احساس ش��اه اين بود كه هر كجا با »برگ شيعه« بازي 
كند، فقط به تقويت مخالفان روحاني خود كمك خواهد كرد... بنابراين، سياس��ت هاي 
شيعه، ابزاري نبود كه شاه بتواند در خط مشي خاورميانه اي خود به آن توسل جويد.«3 

وقوع انقاب اسامی نه تنها باعث احساس عزت و قدرت شيعيان و تبديل شدن آنان 

1. Middle East Mirror, «Government and Identity Groups in Kuwait», October 15, 1996.
2. Saudi Arabia Handbook, Washington D.C, Federal Research Division, 1999, P.5

3. گراهام فولر، همان، ص141.
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به عنصری تأثيرگذار در تحوالت منطقه ای و جهانی شد، بلكه با رويكرد اسام سياسی، 
نقشی اساسی در بيداری تمامی جامعه  اسامی ايفا كرد.1 تأثير الهام بخش انقاب اسامی 
كه به افزايش آگاهی پويايی جوامع اس��امی منجر شد، باعث شد فعاليت جنبش های 
سياسی، چه در ميان شيعيان و چه در ميان اهل تسنن گسترش يابد؛2 با اين حال آنچه 
مشخص است اينكه بيشترين تأثيرگذاری انقاب اسامی در ميان جوامع شيعی اتفاق 
افتاده است. شيعيان در حقيقت پس از يك دوره فترت و سستی با ظهور انقاب اسامی 
از خواب بيدار ش��ده، هويت تازه ای يافتند؛ زيرا پيروزی انقاب اي��ران آنان را با الگوی 
عينی يك جنبش شيعی آشنا نمود و اميدهای تازه ای به روی آنان گشود؛3 به اين ترتيب 
انقاب ايران نقطه عطفی در احيای هويت دينی شيعيان و حتی در نگاهی كلی تر، هويت 
دينی مسلمانان پديد آورد و تشيع و اسام را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد.4 اين 

انقاب نظريه  واليت فقيه را با عنوان فرآورده  الگوی شيعی اسام سياسی معرفی كرد.5

6. پيروزی انقالب اسالمی ايران و محور مقاومت اسالم
محور مقاومت اس��ام پس از قرن نوزدهم و مربوط به پيروزی انقاب اس��امی ايران 
است. توضيح اينكه در دوران حكومت پهلوی استعمارگران با اقدامات مختلفی درصدد 
اضمحال و تخريب پايه های فرهنگ اسامی ايرانيان برآمدند و شوك و ضربه شديدی بر 
هويت اسامی ايرانيان وارد نمودند كه در واكنش به اين وضعيت انقاب اسامی رخ داد. 
با پيروزی انقاب ايران، در سراسر جهان اسام، از يوگساوی و مراكش در غرب گرفته تا 
اندونزی و فيليپين در شرق، يك جنبش مردمی نضج گرفت. اين تجديد حيات اسامی 
به شكل های مختلف در حركت های مردمی در عراق، تسخير مسجدالحرام در مكه در 
سال 58، جهاد مسلمانان در افغانستان اشغال شده توسط شوروی، ترور انورسادات در 
مصر و مقاومت ش��ديد در لبنان، بروز ناآرامی در كويت، بحرين، قيام مردم در الجزاير، 
مصر، تونس، مراكش و قيام اس��امی فلس��طين و... تجلی يافت. در انقاب اس��امی 
ايران، مردمی كه از عظمت قدرت خود بی اطاع بودند، با برداش��تی نوين از اس��ام به 
1. علی اشرف نظری، »غرب، هويت اسام سياسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسام«، سياست، دوره 18، 

1387، ش1، ص317. 
2. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اس��امی )تأثيرگذاری و نمونه ها(«، مطالعات انقاب اسامی، 

س5، ش16، 1388، ص5. 
3. زينب متقی زاده، همان، ص200. 

4. حميد پارسانيا، حديث پيمانه، قم، معارف پارسانيا، 1376، ص377. 
5. سيد علی مير موسوی، اسام سنت دولت مدرن؛ نوسازی دولت و تحول انديشه سياسی معاصر شيعی، تهران، 

نی، 1384، ص407. 
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حركت درآمدند. اين حركت، نه فقط شيعيان، بلكه 
طرفداران اهل س��نت را نيز در بر می گرفت؛ چراكه 
پيام امام، پيام وحدت مس��لمانان و يك پيام فراگير 
و جهانی ب��ود. هدف اهتزاز »پرچ��م ال اله اال اهلل« در 
سراسر جهان، نفی تمامی قدرت ها و تكيه بر قدرت 

اليزال الهی و توده های مردم بود.1 
بنابراين پيروزی انقاب اس��امی ايران نه تنها به 
احيای عظمت و قدرت ش��يعيان انجاميد بلكه كل 
شيعيان جهان اسام را دچار تحول و بيداری نمود.2 
در واقع اس��امی بودن انقاب اي��ران، اين ويژگی 
و امتي��از خ��اص را ب��ه آن داد ك��ه دارای جنب��ه  
جهان شمولی باشد و تمام جهانيان را مورد خطاب 

پيغام خود قرار دهد.3 انقاب اسامی ايران در بعد جهان شمولی مانند انقاب صدر اسام 
از يك سو تمام جهانيان را در تمام زمان ها و دوره ها مخاطب قرار داده و از سوی ديگر بر 

فطرت الهی انسان ها تأكيد نموده است.4 
در ادامه به نقش و جايگاه جمهوری اسامی ايران در پراكندگی شيعيان جهان اسام 
پرداخته می شود كه در اين خصوص از رويكرد سيس��تمی و به طور مشخص از نظريه 

ديويد ايستون استفاده می گردد. 

7. تحليل جايگاه ايران در رهبری شيعيان بر اساس نظريه ايستون
اگر بپذيريم كه هدف رويكرد سيس��تمی حفظ ثبات و تعادل نظام است، بنابراين بر 
اين اساس نظام سياس��ی ايران بر طبق تئوری سيس��تمی همواره در پی ثبات و تعادل 
خود در رهبری و مديريت شيعيان بوده اس��ت. ثبات و تعادل، زمانی با بی ثباتی مواجه 
نمی گردد كه سيستم سياسی به ارزش ها و مؤلفه های شكل دهنده آن يعنی آرمان ها و 
اهداف انقاب اسامی ايران پايبند باشد و آن را به نحو احسن اجرا نمايد زيرا ويژگی های 

1. جميله كديور، رويارويی انقاب اسامی ايران و امريكا، تهران، اطاعات، 1374، ص98-99. 
2. مصطفی امه طلب، »غفلت غربی و بيداری اس��امی دو حركت متعارض در جهان كنونی )جستارهايی برای 

نوسازی جهان در عصر پساغرب گرايی(«، پانزده خرداد، دوره سوم، س4، ش12، تابستان 1386، ص142. 
3. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1386، 

ص101. 
4. مجيد صفاتاج، انقاب اسامی و استعمار فرانو در منطقه، سفير اردهال، 1387، ص36.

پيش از انقالب اسالمي، دین اسالم 
دیني فاقد کارکردهاي سياسي 
محسوب مي شد. انقالب ایران 
جنبه هاي بالقوه سياسي اسالم 
را بالفعل کرد و تفکر شيعي با 
انسجام ساختاري در ایران نشان 
داد که توانایي به ظهور رساندن 
یکي از بزرگ ترین انقالب هاي 
تاریخ را دارد. این توانایي باعث 
شد که بسياري از نهضت هاي 
رهایي بخش و جنبش ها توجه 

خود را معطوف ایران کنند
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ايدئولوژيك و ارزشی ناش��ی از انقاب اس��امی ايران يكی از داليل محوريت ايران در 
ژئوپليتيك شيعه محسوب می شود. 

از مهم ترين اهداف و آرمان های انقاب اسامی ايران عبارت است از: گسترش عدالت، 
نفی ظلم و ستم، حمايت از ستمديدگان و مظلومين و نفی اس��تكبار و... در اين زمينه 
مسئله حمايت از مستضعفين در قبال مستكبرين جهان بسيار اساسی می باشد و مورد 
توجه اساسی رهبر انقاب اسامی بوده؛ به طوری كه ايشان چند ماه بعد از به ثمر رسيدن 
انقاب، لزوم تأسيس حزب جهانی به نام »حزب مستضعفين« را مطرح كردند.1 در اصل 
154 قانون اساسی نيز در خصوص حمايت از مستضعفين آمده است: »جمهوری اسامی 
ايران... در عين خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های ديگر از مبارزه 
حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می كند.« در 
واقع انقاب اسامی ايران حمايت از تمام مستضعفين و مسلمانان و رهايی آنان از دست 
استكبار را در سرلوحه كار خود قرار داده و درصدد بوده است آن چيزی كه در ايران يعنی 
رهايی از سيطره قدرت های استكباری واقع شد را به ديگر كشورها انتقال و صادر نمايد. 

امام خمينی)ره( در اين خصوص فرموده اند:
ما می خواهيم اي��ن چيزی كه در ايران واقع ش��د و اين بيداری كه در 
ايران واقع شد و خودشان را از ابر قدرت ها فاصله گرفتند و دست آنها را 
از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در همه دولت ها 
بشود. معنی صدور انقاب ما اين است كه همه ملت ها بيدار بشوند و همه 
دولت ها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاری كه دارند و از اين تحت 
سلطه بودنی كه هستند... نجات بدهد. معنای صدور انقاب اين است كه 

معنويت موجود در ايران را گسترش دهيم.2 
سيستم سياسی ايران با چنين ويژگی منحصر به فردی از ظرفيت تأثيرگذاری بر محيط 
پيرامون برخوردار بوده كه در اينجا به سه محيط داخلی، منطقه ای و بين المللی اشاره 

می گردد. 
محيط داخلي: در سطح محيط داخلی از جمله تأثيرات عبارت است از برقراری وحدت 
و اعتماد ملي، توسعه دانايي محور كه نوانديشي ديني را تشويق نموده، جنبش نرم افزاري 

با ويژگي هاي نفي تقليدپذيري، رعايت ارزش هاي ديني است. 

1. منوچهر محمدی، سياست خارجی ايران در جمهوری اسامی ايران؛ اصول و مسائل، تهران، دادگستر،1377، 
ص34.

2. صحيفه امام، ج13، ص281. 
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محي�ط منطقه اي: در س��طح منطقه ای يعنی 
منطقه شيعه نشين و اسامی اين تأثيرات عبارت 
اس��ت از: 1. بازسازي تمدن اس��امي و ارتقاي 
خودب��اوري فرهنگي ب��ه ملت هاي مس��لمان؛ 
2. ارتقاي بيداري اس��امي و تأكي��د بر وحدت 
جهان اسام. اين امر موجب ايستادگي آنان در 
برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي گرديد؛ 
3. احياي هويت جهان اس��ام با شاخص هايي 
همچون حماي��ت از مس��تضعفان، حق گرايي، 
نفي گرايش ه��اي غرب؛ 4. محوري��ت ايران در 
ثب��ات منطق��ه اي و 5. جهاني ك��ردن مبارزه با 
صهيونيس��م با اعام روز جهاني قدس از سوي 

امام خميني)ره(. 
محيط بين المللي: در س��طح بين المللی اي��ن تأثيرات عبارت اس��ت از: 1. به چالش 
كش��يدن س��لطه فرهنگي غرب از طريق تفكرات رهايي بخش و استكبارستيز، اعطاي 
خودباوري به ملت ها و معرفي اسام به عنوان يك شيوه زندگي؛ 2. گشايش جبهه ثالث 
در نظام بين الملل، از طريق حمايت از حركت هاي اس��تقال طلبانه و تش��ويق ملت ها 
به معنوي��ت؛ 3. پرچمداري انقاب فرهنگي جهاني با ش��اخص هايي همچون تأكيد به 

معنويت، وحدت اسام، فرهنگ استقالي و بومي و غيره.1 
در خصوص محيط منطق��ه ای يعنی محيط جغرافيايی ش��يعيان باي��د گفت از نظر 
جغرافيايی پس از ايران بيش��ترين شيعيان در كش��ورهايی زندگی می كنند كه عمدتاً 
در اطراف ايران هستند و بيشتر آنها با ايران پيوستگی جغرافيايی دارند. عراق، بحرين، 
آذربايجان، عربستان، تركيه، پاكستان، افغانستان، امارات، كويت، قطر و عمان از جمله 
اين كش��ورها به ش��مار می آيند. عاوه بر اينها كشورهايی هس��تند كه جمعيت قابل 
ماحظه ای از شيعيان در آنها زندگی می كنند اما در پيوستگی بافصل ايران قرار ندارند. 
اين گروه از كش��ورها نيز از اين نظر كه همگی در قاره آسيا واقع اند، با هم وجه اشتراك 
دارند. لبنان، يمن، سوريه، هند، تاجيكستان و ازبكستان از جمله اين كشورها هستند. 

1. محمدرضا دهشيری، بازتاب مفهومی و نظری انقاب اس��امی ايران در روابط بين الملل، علمی و فرهنگی، 
1388، ص112-136. 

نظام سياسی ایران همواره در پی 
ثبات و تعادل خود در رهبری و 
مدیریت شيعيان بوده است. ثبات 
و تعادل، زمانی با بی ثباتی مواجه 
نمی گردد که سيستم سياسی به 
ارزش ها و مؤلفه های شکل دهنده 
آن یعنی آرمان ها و اهداف انقالب 
اسالمی ایران پایبند باشد و آن 
را به نحو احسن اجرا نماید زیرا 
ویژگی های ایدئولوژیک و ارزشی 
ناشی از انقالب اسالمی ایران 
یکی از دالیل محوریت ایران در 
ژئوپليتيک شيعه محسوب می شود
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به اين مناطق شيعه نشين بايد شيعيان پراكنده در ساير نقاط جهان را نيز اضافه نمود؛ 
شيعيانی كه در خارج از قاره آسيا و عمدتاً در آفريقا، اروپا و امريكا زندگی می كنند.1 ايران 

در مركز ژئوپليتيك شيعه قرار دارد كه به صورت شكل زير نشان داده می شود: 

مدل مركز- پيرامون قلمروهای شيعی جهان2

شيعيان ساكن در مناطق فوق انتظار پاس��خگويی مناسب جمهوری اسامی ايران از 
آنها را به عنوان رهبر ژئوپليتيك شيعه داشته اند. اين امر خصوصاً در زمان های بحرانی 
مانند جنگ، حمات تروريستی، جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. اين امر محور 
تقاضای مورد نظر محيط خارجی از سيستم سياسی به تعبير ايستون می باشد. زمانی 
كه جمهوری اس��امی ايران با كمك های مادی و معنوی خود به تقاضاهای آنها پاسخ 
مثبت دهد بالطبع بر روند حمايت آنان از جمهوری اسامی ايران افزوده می گردد و ثبات 
و تعادل نظام در ژئوپليتيك ش��يعه كه مبتنی بر عمل به ارزش ها و اصول انقابی است 

پابرجا می ماند. 

1. سيد عباس احمدی، »نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشيع و ايران«، ژئوپوليتيك، س6، 
ش1، بهار 1389، ص48. 

2. همان. 

شيعيان پيرامون ايران

شيعيان نيمه پيرامون ايران

عراق- آذربايجان- بحرين- پاکستان-
افغانستان- عربستان- ترکيه- کويت

قطر- امارات- عمان

لبنان- يمن- سوريه- هند- تاجيكستان- 
ازبكستان

ايران
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در خصوص بعد سياسی نيز سرشت سياسی 
شيعه در چند دهه اخير احيا شده و شيعه در 
نقش آفرينی سياس��ی به عنوان ي��ك بازيگر 
سياس��ی در صحنه جهانی و منطقه به شمار 
می رود. همچنين در خص��وص مؤلفه قدرت 
نيز شيعه با نقش آفرينی سياسی خود پيوندی 
با مفهوم قدرت برقرار می كند. مكتب تش��يع 
برای بازيابی حقوق از دس��ت رفت��ه خود در 
تكاپوی قدرت اس��ت. نمود سياس��ی شدن 
شيعه را می توان در پديده انقاب اسامی به 
وضوح مش��اهده كرد.1 از نظر بصيری، در آن 
سرزمين هايی كه ش��يعه اكثريت دارد يا در 
آنها حضور دارد و نقش سياسی و قدرت شيعه 
را در منطقه باال می برد، ژئوپليتيك ش��يعه يا 
جغرافيای سياسی شيعه نام دارد. از نظر وی 
انقاب اسامی ايران بيش��ترين تأثير را روی 

سياسی شدن ديگر جوامع شيعی گذاشته است.2 
دولت های مختلفی كه پس از پيروزی انقاب اس��امی اي��ران روی كار آمده اند با دو 
مسئله مواجه بوده اند: پاس��خ مناس��ب به تقاضاهای محيط خارجی يا داخلی. اولويت 
قرار دادن يكی از اي��ن دو می تواند به بهای از دس��ت دادن حمايت ديگری منجر گردد 
و می تواند ثبات و تعادل نظام را با بحران مواجه نمايد. در واقع همان گونه كه پاس��خ به 
تقاضاهای شيعيان و ساير مسلمانان جهت كمك های مادی و معنوی ضروری است پاسخ 
به تقاضاهای محيط داخلی يعنی مردم ايران نيز ضروری می باشد. سيستم سياسی ايران 
برای گذار از اين دو راهی ها می بايست با اقدام در جهت جامعه پذيری بهتر و ترويج بيشتر 
و مؤثرتر ارزش ها و اهداف انقاب اسامی ايران جهت حمايت از ملت های مظلوم منطقه، 

افكار مردم را در اين زمينه با سيستم سياسی هماهنگ تر نمايد. 
به طور كلی می توان گفت سيس��تم سياس��ی ايران از فردای پ��س از پيروزی انقاب 

1. »همايش ژئوپليتيك شيعه«، اخبار شيعيان، ش84 و 85، آبان و آذرماه 1391، ص16-17. 
2. محمدعلی بصيری، »شيعيان در حال تثبيت نقش ژئوپوليتيك خود در منطقه هستند«، تراز، ش9، نيمه اول 

شهريورماه 1392، ص72. 

با پيروزی انقالب اسالمی، شيعيان در 
کشور های مختلف احساس کردند 
در ایران حکومتی شيعی به قدرت 
رسيده که توان باالیی برای حمایت از 
آنان در سطح داخلی و خارجی و در 
ميان جوامع سنی مذهب دارد. شيعيان 
با توجهی که به هویت فراموش شده  
خویش کردند، در مقابله با مشکالت 
سياسی اجتماعی موجود، نيرویی 
مضاعف کسب کردند. آنان مفاهيم 
ارزش هایی چون ایثار، تالش برای 
آزادی و استقالل، والیت، شهادت، 
زیر بار ظلم نرفتن، مبارزه با هواهای 
نفسانی و بسياری از ارزش های دیگر 
را در ابعاد وسيع تر و معنای واقعی آن، 

از مردم انقالبی ایران آموختند
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اسامی ايران تاكنون از سطح مناسبی از ميزان پاسخگويی مناسب به محيط جغرافيای 
شيعه و همين طور جغرافيای اسام برخوردار بوده اس��ت. دليل اين امر را می توان در 
حمايت پايدار و گسترده شيعيان و مسلمانان از آرمان ها و اهداف انقاب اسامی ايران 
جست وجو نمود زيرا زمانی حمايت وجود دارد كه پاسخ مناسبی به تقاضاهای آنها داده 

شده است. در اين زمينه روزنامه تركی زمان می نويسد: 
در كش��ورهای حوزه خليج ]فارس[ و شبه جزيره عرب، جمعيت قابل 
توجه شيعی به سر می برد كه ايران، از نزديك، مسائل آنان را مورد توجه 
قرار می دهد... به نظر می رسد كه سياست های ايران در راستای تشكيل 
هال شيعی در جغرافيای جهان اسام اس��ت... پس از مداخله امريكا، 
شيعيان در عراق قدرتمندتر شدند. پس از درگيری حزب اهلل- اسراييل 
در سال 2006 ميادی در لبنان شيعيان حزب اهلل احترام و محبوبيت 
وافری كس��ب كرده اند. حاكميت رافضی ها در س��وريه كه متحد ايران 
اس��ت، نمونه عينی و مهمی برای تشكيل هال شيعی در منطقه است. 
قيام شيعيان در يمن، ارتقاء تأثيرگذاری شيعه تباران پاكستانی و افغانی 
در حكومت هايشان، از نشانه های توسعه شيعه و هال شيعی است... به 
واسطه كمك های غرب در افغانستان، اقليت شيعی هزاره ها، به صورت 
نيروی متعادل حاكميت درآمدند. در پاكس��تان با وج��ود جامعه اكثراً 
سنی مذهب، ش��يعيان در موقعيت كليدی حاكميت قرار گرفته اند. در 
قيام های اخير يمن نيز شيعيان پيشگام اند و ايران نيز در پشت صحنه 
است. در ميان شيعيان كشورهای حاشيه خليج ]فارس[ نيز حركت های 

اجتماعی جدی وجود دارد.1 
بنابراين خروجی نظام سياس��ی ايران در جغرافيای سياس��ی ش��يعه در جهت توجه 
به خواسته ها و تقاضاهای ش��يعيان اس��ت و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت 

می باشد. 
لذا با توجه به بازخورد مثبت سيس��تم سياس��ی ايران در تبديل تقاضا به پاسخ گويی 
مناس��ب، محيط پيرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بين المللی يعنی امريكا و غرب و 
همين طور محيط داخلی يعنی برخی كشورهای عربی درصدد برآمده اند تا با اقدامات 

1. شيعه نيوز )1390/4/8(، »ايران به دنبال هال شيعی است؟«؛
 http://www.shia-news.com/fa/news/22034
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مختلفی مانع از پاسخگويی مناسب سيستم سياسی ايران در ژئوپليتيك شيعه و همين 
طور اس��ام ش��وند. بدون ترديد يكی از مهم ترين اقدامات آنها گسس��ت مرزهای بين 
سيستم سياسی ايران و محيط داخلی اس��ت تا بدين طريق متعاقباً به گسسته نمودن 
مرزهای بين سيس��تم سياس��ی و محيط خارجی مبادرت نمايند. زمانی كه اين مرزها 
گسسته گردد تعادل و ثبات سيستم سياس��ی ايران در رهبری و مديريت ژئوپليتيك 

شيعه با اختال مواجه می شود.
فشارهای وارده بر سيس��تم سياسی ايران از س��وی غرب و امريكا و برخی كشورهای 
عربی منطقه با اين هدف صورت می گيرد كه شكاف بين سيستم سياسی ايران و محيط 
داخلی و خارجی اش تشديد گردد و سيستم سياسی ايران نتواند بازخورد مثبتی در برابر 
درون دادهای ناش��ی از تقاضای محيط خارجی خصوصاً ژئوپليتيك شيعه داشته باشد 

و بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن در ژئوپليتيك شيعه با بحران مواجه گردد. 

نتيجه گيری 
با پيروزی انقاب اس��امی، شيعيان در كشور های مختلف احس��اس كردند در ايران 
حكومتی شيعی به قدرت رسيده كه توان بااليی برای حمايت از آنان در سطح داخلی و 
خارجی و در ميان جوامع سنی مذهب دارد. شيعيان با توجهی كه به هويت فراموش شده  
خويش كردند، در مقابله با مشكات سياسی اجتماعی موجود، نيرويی مضاعف كسب 
كردند. آنان مفاهيم ارزش هايی چون ايثار، تاش برای آزادی و استقال، واليت، شهادت، 
زير بار ظلم نرفتن، مبارزه با هواهای نفس��انی و بس��ياری از ارزش های ديگر را در ابعاد 

وسيع تر و معنای واقعی آن، از مردم انقابی ايران آموختند. 
بر اساس نظريه ايستون مشخص گرديد كه شيعيان ساكن در محيط خارجی انتظار 
پاسخگويی مناسب از جمهوری اس��امی ايران را به عنوان رهبر شيعيان جهان اسام 
داش��ته اند. اين امر خصوصاً در زمان ه��ای بحرانی مانند جنگ، حمات تروريس��تی، 
جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. اين امر محور تقاضای مورد نظر محيط خارجی 
از سيستم سياسی به تعبير ايستون می باشد. با توجه به تأثيرات گسترده نظام جمهوری 
اسامی ايران بر شيعيان و گرايش اكثر شيعيان به نظام جمهوری اسامی ايران می توان 
گفت كه خروجی نظام سياسی ايران در پراكندگی شيعه در جهت توجه به خواسته ها 
و تقاضاهای ش��يعيان بوده و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت بوده است. لذا با 
توجه به بازخورد مثبت سيستم سياس��ی ايران در تبديل تقاضا به پاسخ گويی مناسب، 
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محيط پيرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بين المللی يعنی امريكا و غرب و همين طور 
محيط داخلی يعنی برخی كشورهای عربی درصدد برآمده اند تا با اقدامات مختلفی مانع 
از پاسخگويی مناس��ب سيستم سياسی ايران در پراكندگی ش��يعه و همين طور اسام 
شوند. فشارهای وارده بر سيستم سياسی ايران از سوی غرب و امريكا و برخی كشورهای 
عربی منطقه با اين هدف صورت می گيرد كه شكاف بين سيستم سياسی ايران و محيط 
داخلی و خارجی اش تش��ديد گردد و سيستم سياس��ی ايران نتواند بازخورد مثبتی در 
برابر درون دادهای ناش��ی از تقاضای محيط خارجی در جغرافيای شيعه داشته باشد و 
بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن و در واقع ثبات و تعادل آن در ژئوپليتيك شيعه 
با بحران مواجه گردد؛ روندی كه مقتضی اس��ت با اقدامات مختل��ف خصوصاً از طريق 
جامعه پذيری سياسی و جلب افكار عمومی داخلی نسبت به اهداف و آرمان های انقاب 

اسامی ايران از شدت فشارهای وارده از محيط خارجی بين المللی كاسته گردد.
تاريخ سياس��ي معاصر خاورميانه نش��ان مي دهد كه انقاب اس��امي اي��ران، نقش 
تعيين كننده اي در تهييج و فعال شدن شيعيان اين منطقه دارد. اسام گرايي توانست 
فضاي اجتماعي و انتظ��ارات منطقه اي را متحول س��ازد. همچنين نيروهاي اجتماعي 
كه داراي س��نت هاي ايدئولوژيك بودند، در فضاي احياگرايي ق��رار گرفتند و مبارزات 
سازماني به شكل جديدي از مقاومت اجتماعي تبديل شد. در اين روند، نه تنها گروه هاي 
اسام گراي سني توانس��تند هويت راديكال و مبارزاتي پيدا كنند، بلكه مي توان به اين 
جمع بندي رسيد كه شيعيان نيز موقعيت خود را ارتقا بخشيدند. شيعيان خاورميانه در 
فضايي ظهور كردند كه موج هاي سياسي و هويتي براي مقابله با ساخت هاي سياسي، 
از فضاي حاش��يه اي عبور كردند و در نتيجه، بين اين نيروه��ا و گروه هاي مرجع و نيز 
مجموعه هاي اعمال كننده اقتدار چالش و تعارض به وجود آمد. به اين ترتيب، مي توان 
آينده اجتماعي شيعيان خاورميانه را مطلوب و در جهت حداكثرسازي جايگاه هويتي و 
اجتماعي آنان دانست. موقعيت شيعيان خاورميانه نسبت به گذشته ارتقا يافته است و 

آنان از نقش منطقه اي و منزلت اجتماعي مؤثري برخوردار شده اند.


