
14
3

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ت...
اوم

 مق
حور

ی م
اس

سي
ی 

فيا
غرا

 ج
الت

حو
ر ت

ی ب
الم

 اس
الب

 انق
ثير

تأ

تأثير انقالب اسالمی بر تحوالت جغرافيای سياسی محور 
مقاومت در مقابل غرب

دكتر بهزاد قاسمی1
چکيده 

»ژئوپليتيك محور مقاومت« پس از پيروزی انقالب اس��المی ايران با تعريف گفتمان 
جديد در مقابل اه��داف و برنامه های غ��رب، اياالت متحده و اس��تكبار جهانی با نقش 
محوری و رهبری ايران تعريف می شود. ژئوپليتيك محور مقاومت در دسته ژئوپليتيك 
انتقادی قرار دارد؛ كه مهم ترين ويژگی ژئوپليتيك انتقادی گفتمانی بودن و برخورداری 
آن از عنصر مقاومت و مبارزه است. بر اين اساس می توان از دوره های مقاومت گفتمان 
ژئوپليتيك اسالم عليه ژئوپليتيك استعمار و استكبار س��خن گفت؛ مقاومت هايی كه 
عرصه را برای حضور و سلطه كش��ورهای استعمارگر غربی در س��رزمين های اسالمی 
تنگ نموده است. در اينجا موضوع »تحوالت ژئوپليتيك محور مقاومت و تأثير انقالب 
اسالمی« دارای اهميت بوده و بررسی خواهد شد. هر چند مقاومت در گفتمان و انديشه 
اس��المی وجود داش��ته و در تاريخ معاصر به خصوص از قرن نوزدهم به بعد نهضت ها و 
جنبش هايی در مقابل استبداد و استكبار مقاومت كرده اند. اين نوشتار با هدف شناخت 

1. استاديار دانشكده مطالعات بين الملل، دانشگاه جامع امام حسين)ع(
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ماهيت، مؤلفه های ژئوپليتيك محور مقاومت و تأثير انقالب اس��المی تبيين و بررسی 
خواهد شد. بر اين اس��اس سؤال اصلی اين اس��ت كه ماهيت و مبانی نظری و گفتمانی 
ژئوپليتيك محور مقاومت چيست؟ و انقالب اسالمی ايران چه نقش و جايگاهی در آن 
داشته و چگونه ايفای نقش می كند؟ ژئوپليتيك محور مقاومت در مقابل استكبار و رژيم 
اش��غالگر قرار می گيرد. اقدامات اين محور بر مسئله فلس��طين و آرمان آن تأكيد دارد، 
حمايت از بيداری اس��المی از موضوعات مهم و تقويت كننده مقاومت اسالمی به شمار 
می آيد. به نظر می رسد نقش محوری ايران در مقابله با فشارهای ناشی از محيط خارجی 
بين المللی يعن��ی غرب و امريكا و محي��ط خارجی منطقه ای يعنی برخی كش��ورهای 
اقتدارگرای عربی و رژيم صهيونيس��تی در راس��تای مقابله با جايگاه محوری ايران در 
ژئوپليتيك محور مقاومت وجود دارد. انقالب اس��المی ايران ب��ا مبانی نظری گفتمان 
انقالبی خود و در عرصه عملی با مقابله گروه های تكفيری وهابيت، القاعده و داعش نقش 

فعالی را در اين حوزه ايفا می كند. 
كليدواژه ها: ژئوپليتيك، ژئوپليتيك محور مقاومت، انقالب اسالمی، بيداری اسالمی، 

مسئله فلسطين. 

1. مقدمه 
منطقه غرب آس��يا كه اروپايی ها به نس��بت دوری و نزديكی خود به اين منطقه آن را 
خاورميانه می نامند، از نظر ژئوپليتيك، نقطه اتصال ش��رق به غرب و جنوب به ش��مال 
جهان است. بزرگ ترين بازارهای پركشش جهانی در اين منطقه وجود دارد و چهارراه 
تجارت جهانی ناميده می شود. بعد از كش��ف نفت در اين منطقه و پس از جنگ جهانی 
دوم، توجه ويژه به اين منطقه كانونی بود. پيش از انقالب اسالمی دنيا بين دو قدرت برتر 
جهانی يعنی اياالت متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروی تقسيم شده بود. در آن دوره 
استراتژی و راهبرد اين دو قدرت بر س��اخت حوادث )انقالب، بيداری و...( غلبه داشت. 
برخالف دوره كنونی كه استراتژی دولت ها بر مردم غلبه دارد. در اين زمان جهان اسالم 
در فضای جهان شناخته نمی ش��د. غربی ها و امريكا تالش می كردند سكوالريزه كردن 
اسالم يعنی اسالم زدايی از سياست و سياست زدايی از اسالم را انجام دهند. اين استراتژی 
تالش می كرد كه اسالم سياسی نشود. چرا؟ از اينجا ريشه می گرفت كه اياالت متحده 
عالقه مند بود بدون پيدايش عنصر جديد در رقابت قدرت با اتحاد ش��وروی به پيروزی 
برسد و در نهايت جهان تك قطبی بشود. در اين زمان انقالب اسالمی در جهان اسالم و 
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عالم تشيع برنامه نظام بين الملل را به هم ريخته و اياالت متحده و هر دو قدرت متعجب 
ش��دند. پس از پيروزی انقالب اس��المی غرب و متحدين آن همواره جمهوري اسالمي 
ايران را به عنوان »غير« در برابر خود تعريف ك��رده و بر اين مبنا به مقابله جويي با نظام 
اس��المي پرداخته اند؛ نظامي كه با دال مركزي عنصر اس��الم حقيقي، چهارچوب هاي 
فكري و سياسي حكومت هاي آنها را تحت الشعاع قرار داده و با گسترش دامنه دال هاي 
شناور و مركزي خود، سبب هوشياري ملت ها شده است. صف بندی گفتمان مقاومت در 

مقابل گفتمان غير به واقعيت نزديك تر است. 
ژئوپليتيك را به دو نوع س��نتی و انتقادی تقس��يم بندی نموده اند. ژئوپليتيك سنتی 
وجهی امپرياليستی داشت؛ زيرا قدرت های بزرگ درصدد افزايش قدرت خود از طريق 
تصرف مناطق مهمی از جهان بودند. اين روايت از ژئوپليتيك كه به ژئوپليتيك سنتی 
معروف اس��ت در برابر ژئوپليتيك انتقادی يا مقاوم��ت قرار دارد. به ط��ور كلی بر اين 
اساس هرگاه اثر متقابل قدرت و فضا با رويكرد گفتمانی مورد بررسی قرار گيرد، به آن 
ژئوپليتيك انتقادی می گويند. از آنجا كه گفتمان ها می توانند غالب يا مغلوب باش��ند 
بنابراين گفتمان های مغلوب می توانند در ش��رايطی به ايجاد مقاومت عليه ژئوپليتيك 
غالب مبادرت نمايند. به عنوان نمونه می توان به مقاومت های ژئوپليتيك اس��الم عليه 
ژئوپليتيك سلطه گر استعمار اش��اره نمود كه در اين خصوص به چهار موج از مقاومت 
ژئوپليتيك اس��الم از قرن نوزدهم به اين س��و پرداخته می ش��ود. موج س��وم مقاومت 
ژئوپليتيك اسالم مربوط به پيروزی انقالب اس��المی ايران می باشد. با پيروزی انقالب 
اس��المی ايران، در سراسر جهان اس��الم، از يوگس��الوی در اروپا و مراكش در آفريقا تا 
اندونزی و فيليپين در شرق آسيا، يك جنبش مردمی نضج گرفت و به شكل های مختلف 
در جنبش های اسالمی مختلف جلوه گر ش��د. پيروزی انقالب اسالمی ايران نه تنها به 
احيای عظمت و قدرت ژئوپليتيك ش��يعه انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اسالم را دچار 

تحول و بيداری نمود.
ايران به عنوان كش��وری كه از نقش محوری در ژئوپليتيك ش��يعه برخوردار اس��ت 
نيازمند حفظ جايگاه و موقعيت خود در اين خصوص می باش��د. موضوع »ژئوپليتيك 
محور مقاومت و تأثير انقالب اس��المی« دارای اهميت بوده و بررس��ی خواهد شد. هر 
چند مقاومت در گفتمان و انديشه اس��المی وجود داشته و در تاريخ معاصر به خصوص 
از قرن نوزدهم به بعد نهضت ها و جنبش هايی در مقابل اس��تبداد و اس��تكبار مقاومت 
كرده اند. اين نوشتار با هدف ش��ناخت ماهيت، مؤلفه های ژئوپليتيك محور مقاومت و 
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تأثير انقالب اسالمی تبيين و بررسی خواهد شد. بر اين اساس سؤال اصلی اين است كه 
ماهيت و مبانی نظری و گفتمانی ژئوپليتيك محور مقاومت چيست؟ و انقالب اسالمی 
ايران چه نق��ش و جايگاهی در آن داش��ته و چگونه ايفای نقش می كن��د؟ ژئوپليتيك 
محور مقاومت در مقابل اس��تكبار و رژيم اش��غالگر قرار می گيرد. اقدامات اين محور بر 
مسئله فلس��طين و آرمان آن تأكيد دارد، حمايت از بيداری اسالمی از موضوعات مهم 
و تقويت كننده مقاومت اسالمی به ش��مار می آيد. به نظر می رسد نقش محوری ايران 
در مقابله با فشارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا و محيط 
خارجی منطقه ای يعنی برخی كش��ورهای اقتدارگرای عربی و رژيم صهيونيس��تی در 
راستای مقابله با جايگاه محوری ايران در ژئوپليتيك محور مقاومت وجود دارد. انقالب 
اسالمی ايران با مبانی نظری گفتمان انقالبی خود و در عرصه عملی با مقابله گروه های 
تكفيری وهابيت، القاعده و داعش نقش فعالی را در اين حوزه ايفا می كند. هر چند غرب و 
اياالت متحده، دولت های محور سازش را »ميانه رو« و محور مقاومت را »تندرو« معرفی 
می كنند. نظام جمهوری اسالمی با نقش محوری و رهبری در اين محور مخالف جدی 
حضور اياالت متحده و غرب در منطقه بوده و با تأكيد بر حق تعيين سرنوش��ت توسط 

مردم و مقابله با رژيم صهيونيستی و گروه های تكفيری نقش ايفا می كند. 

2. مفهوم ژئوپليتيک 
»ژئوپوليتي��ك« تركيبي از دو واژه »ژئ��و« به معناي زمي��ن و »پوليتيك« به معناي 
سياست است. در فارس��ي، معادل هايي مانند »سياس��ت جغرافيايي«، »علم سياست 
جغرافيايي« و »جغرافيا- سياست شناس��ي« براي آن بيان ش��ده است. در انگليسي به 
آن »جيوپاليتيكس«،1 در آلماني »گئوپلتيك«2 و در فرانسوي »ژئوپوليتيك«3 اطالق 
ش��ده اس��ت. ژئوپوليتيك در اصطالح به رويكرد يا ديدگاهي براي سياس��ت خارجي 
گفته مي شود كه هدف آن تبيين و پيش گويي رفتار سياس��ي و توانايي هاي نظامي بر 
حسب محيط طبيعي اس��ت. بنابراين، رويكرد ژئوپوليتيك بيانگر تأثير قطعي و جبري 
جغرافيا در وقايع سياسي و تاريخي است.4 البته تعاريف ديگري از ژئوپوليتيك و ميزان 

1. Geopalitics 
2. Geopolitike 
3. Geopolitique 

4. جك  س��ي پلينو و روي آلتون، فرهنگ روابط بين الملل، ترجمه حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصر، 1375، 
ص131-132. 



14
7

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ت...
اوم

 مق
حور

ی م
اس

سي
ی 

فيا
غرا

 ج
الت

حو
ر ت

ی ب
الم

 اس
الب

 انق
ثير

تأ

تأثيرگذاري آن ارايه شده است. براي نمونه، جفري 
پارك��ر ژئوپوليتي��ك را ارزيابي رواب��ط بين الملل 
تعريف مي كن��د و امين س��زگين آن را علم و هنر 
تعيين، تثبيت و جهت دهي سياست ملي با در نظر 
گرفتن سرزمين يك كشور به همراه تاريخ ملي آن، 
شعور ملي شهروندان، قدرت ملي كشور، وضعيت 
سياس��ي دنيا و ارتباط��ات مي داند.1 اس��پايكمن 
ژئوپوليتي��ك را برنامه ريزي براي سياس��ت هاي 
امنيتي يك كشور با توجه به پديده هاي جغرافيايي 
تلقي مي كند. از ديد كالين اس.گري، ژئوپوليتيك 
ارزيابي و تطبيق فضايي روابط بين الملل اس��ت و 
هاگ فرينجن از ژئوپوليتيك به عنوان دانشي ياد 
مي كند كه تأثير جغرافيا را بر ش��خصيت سياسي 

كش��ور، تاريخ آن، مؤسس��ات و به ويژه روابط آن را با ساير كش��ورها مورد بررسي قرار 
مي دهد. پير گالوا نيز ژئوپوليتيك را مطالعه نحوه ارتباط بين هدايت سياسي يك قدرت 

با برد بين المللي و چهارچوب جغرافيايي عملكرد آن مي داند.2 
از ديرباز درباره تأثير عوامل جغرافيايی در ش��كل گيری قدرت يك كشور نظريه های 
متفاوتی ابراز گرديده است. بسياری از انديشمندان مانند كوهن، سابقه نظری آن را به 
روشنفكرانی مانند ارسطو، مونتس��كيو، كانت، هگل و هومبولت برمی گردانند.3 هاگن، 
تاريخچه پرداختن به مبحث جغرافيای سياس��ی را به زمان يوناني��ان و روميان ارجاع 
می دهد. از نظر وی اين موضوع توس��ط ژان بودن، در قرن ش��انزدهم احيا شد. سپس 
مونتسكيو اقدام به تدوين و فرموله كردن يك نظريه نظام مند از تأثير محيط جغرافيايی 
بر شيوه های سياسی نمود و كارل ريتر نيز در قرن نوزدهم به بررسی روابط بين انسان و 

موقعيت جغرافيايی پرداخت.4 
برای بس��ياری، بزرگ ترين ن��ام در جغرافي��ای سياس��ی، فردريك رات��زل5 آلمانی 

1. Karabulut, Bill (2005), Strategy, Geo – Strategy and Geopolitics, London: Platin, 
p28-31.

2. عزت اهلل عزتي، ژئوپوليتيك، تهران، سمت، 1379، ص5. 
3 .Cohen, 2009.
4. Hagan, Charles B. (1942), “Geopolitics”, The Journal of Politics, Vol. 4, No. 4, p 478. 
5. Friedrich Ratzel

پس از پيروزی انقالب اسالمی 
غرب و متحدان آن همواره 
جمهوري اسالمي ایران را 
به عنوان »غير« در برابر خود 
تعریف كرده و بر این مبنا به 
مقابله جویي با نظام اسالمي 
پرداخته اند؛ نظامي كه با دال 
مركزي عنصر اسالم حقيقي، 
و  فكري  چهارچوب هاي 
آنها  حكومت هاي  سياسي 
را تحت الشعاع قرار داده و با 
گسترش دامنه دال هاي شناور 
و مركزي خود، سبب هوشياري 

ملت ها شده است
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است. وی نخس��تين كس��ی بود كه اين نوع تحقيق 
و مطالعه را در مسائل سياس��ی مورد توجه قرار داد 
و در س��ال 1897 كتابی در خص��وص »جغرافيای 
سياسی« منتش��ر كرد.1 رودلف كيلن،2 جغرافيدان 
س��وئدی )1922-1864( نظريات راتزل را بس��ط 
و گس��ترش داد. آنچه باعث ماندگاری ن��ام وی در 
تاريخ جغرافيای سياس��ی ش��د، اقدام او به استفاده 
از واژه ژئوپليتيك در س��ال 1899 بود.3 موضوعات 
ژئوپوليتيك گس��تردگي خاصي دارن��د و در طول 
تاريخ دچار تحوالت چش��م گيري ش��ده اند. از آنجا 
كه ژئوپوليتيك نقش عوامل جغرافيايي را در توليد 
قدرت و روابط بين الملل مورد بررسي قرار مي دهد،4 
لذا بررسي طيف هاي مختلف نظير رقابت و گسترش 
حوزه نفوذ در مكان ها و فضاهاي جغرافيايي، بررسي 
مناطق بحراني، بررس��ي مرزهاي بين المللي مناقشه انگيز، بررس��ي روابط قدرت ها در 
فضاهاي جغرافيايي و بررسي عدم انطباق دو الگوي عرضه و تقاضاي منابع حياتي و تأثير 

آن بر روابط كشورها و قدرت ها از موضوعات اين دانش هستند.5 
با توجه به تحوالت صورت گرفت��ه در ژئوپوليتيك، مي ت��وان آن را علم روابط متقابل 
جغرافيا، قدرت و سياست و واكنش هاي ناشي از تركيب آنها با يكديگر دانست. البته در 
تعاريف جديد، قدرت هم از جنبه نرم و هم از جنبه س��خت مورد بررسي قرار مي گيرد. 
در اين تعريف از ژئوپوليتيك، سياس��ت به عنوان يك رويه فكري و عقلي از قدرت براي 
رسيدن به اهداف بهره مي گيرد و جغرافيا نيز به عنوان بستر، عمل مي كند و در حقيقت 

هم توليد قدرت و هم توليد سياست مي كند. 
در مجموع، مباحث مربوط به ژئوپوليتيك از اهميتي وي��ژه در عصر حاضر برخوردار 
شده، زيرا ژئوپوليتيك به معناي نتايج جغرافيايي يك سياس��ت نيز كاربرد پيدا كرده 

1. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضی شريعت پناهی، تهران، ميزان، 1382، ص99.
2. Rudolf Kiellen

3. مارتين جونز و ديگران، مقدمه ای بر جغرافيای سياس��ی، ترجمه زهرا پيشگاهی فرد و رسول اكبری، تهران، 
دانشگاه تهران، 1386، ص10. 

4. پيروز مجتهدزاده، جغرافيای سياسی و سياست جغرافيايی، تهران، سمت، 1381، ص3. 
5. محمدرضا حافظ نيا، اصول و مفاهيم ژئوپوليتيك، مشهد، پاپلی، 1385، ص37.

می توان گفت مسئله مقاومت 
در برابر ظالم و مستكبر، حركتی 
است با منشأ قرآنی و كسانی كه 
در برابر ظالم مقاومت می كنند 
امر خداوند را اطاعت می كنند. 
نكته كليدی مقاومت، نه گفتن 
به كسی است كه قصد اعمال 
سلطه دارد. مقاومت اگر الهی و 
تحت عنوان بندگی خدا باشد، 
نصرت الهی شامل حال آن 
خواهد شد. مقاومت، كليدی 
است برای رساندن انسان به 
عزت و اگر این مهم نباشد باید 
تن به خفت داد و در اسالم این 

مبارزه، »جهاد« نام دارد
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است. بر اين اساس هدف اصلي ژئوپوليتيك تبيين نقش عوامل جغرافيايي در سياست 
كشورهاست. در واقع در تحليلي ژئوپوليتيك، سعي مي شود بين مراكز قدرت بين المللي 
و مناطق جغرافيايي رابطه برقرار شود؛ زيرا وقايع سياسي هميشه در محيطي جغرافيايي 
اتفاق مي افتند و عوامل جغرافيايي در روند پديده هاي سياسي تأثيرگذارند؛ به عبارت 
ديگر بدون توجه به تمام عوامل زيس��ت محيطي، اعم از انساني و غير انساني و ملموس 
و غير ملموس، نمي توان محيط سياسي بين المللي را به طور كامل مورد شناسايي قرار 
داد.1 بر اين اساس بازيگران سياسي در عرصه روابط بين الملل آزادي تام ندارند بلكه به 
شدت متأثر از عوامل جغرافيايي و جمعيتي هستند. با اين اوصاف، ژئوپوليتيك مي تواند 
به عنوان مبنايي تئوريك براي بررسي مذاهب و اديان گوناگون مورد استفاده قرار گيرد. 
به طور كلی ژئوپليتيك يا جغرافيای سياسی در دانشنامه بريتانيكا »تجزيه و تحليل 
تأثيرات جغرافيايی بر مناس��بات قدرت در روابط بين المللی« تعريف ش��ده است.2 در 
ديكشنری انگليسی النگمن نيز ژئوپليتيك اين گونه تعريف شده است: »مطالعه تأثير 
موقعيت يك كش��ور، جمعيت و غيره در سياس��ت های آن«.3 از نظر گری، ژئوپليتيك 
عبارت است از روابط تغييرناپذير بين جغرافيا و قدرت استراتژيك.4 كژلن،5 ژئوپليتيك 
را به عنوان نظريه دولت به عنوان يك ارگانيسم جغرافيايی و يا پديده ای در فضا تعريف 
نمود.6 از نظر جون��ز و همكاران، جغرافيای سياس��ی به عنوان ش��اخه ای از جغرافيای 
انس��انی تلقی می ش��ود كه به هم كنش��ی های متعدد و چندگانه ميان »سياس��ت« و 
»جغرافيا« می پردازد. اين دو اصطالح هر كدام از يك پيكربندی مثلثی برخوردار است. 
در يك س��و مثلث قدرت، سياست و خط مش��ی وجود دارد و در سوی ديگر مثلث فضا، 
مكان و سرزمين. در مثلث اول سياست، مجموعه كامل جريان هايی است كه دستيابی، 
بهره گيری و تداوم قدرت را شامل می ش��ود. نتيجه و برآمد مورد نظر، خط مشی است؛ 
چيزهايی كه با در اختيار داشتن قدرت می توان به دس��ت آورد و به وسيله سياست به 

1. جيمز دوئرتي و رابرت فالتزگ��راف، نظريه های متعارض در روابط بين المل��ل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد 
بزرگی، تهران، قومی، ج1، 1372، ص103. 

2. Encyclopædia Britannica Online (15 June 2010), “Alfred Thayer Mahan”, http:// www 
.britannica.com/EB checked/ topic/357900/Alfred-Thayer-Mahan.

3. Longman Dictionary of Contemporary English, 1993, p433. 
4. Gray, Colin, S. (1989), Martime Strategy and the Defense of the West, New York: 

Rampo Press 7.
5. RudolfKjellen
6. Cahnman, Werner J. (1943), “Concepts of Geopolitics”, American Sociological 

Review, Vol. 8, No. 1, p57. 
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اجرا گذاشته شوند. جغرافيای سياسی به كنش و واكنش های ميان اين سه عنصر و البته 
مثلث دوم نيز می پردازد. در مثلث دوم، فضا، ابزار اصلی جغرافيا اس��ت. مكان نقطه ای 
خاص در فضا، و سرزمين نيز مبتنی بر تالشی رسمی در جهت تعريف و تعيين بخشی 
از فضا است كه هويت و ويژگی های خاص را شامل می شود. از طريق جغرافيای سياسی 
درمی يابيم كه اين شش عنصر قدرت، سياست، خط مش��ی، فضا، مكان و سرزمين به 

لحاظ ماهيتی با يكديگر مرتبط و پيوسته هستند.1 
به طور كلی می ت��وان ژئوپليتيك را به دو نوع س��نتی و انتقادی تقس��يم بندی نمود. 
ژئوپليتيك در ابتدا وجهی امپرياليستی داش��ت زيرا قدرت های بزرگ درصدد افزايش 
قدرت خود از طريق تصرف مناطق مهم��ی از جهان بودند و ايج��اد روابط ژئوپليتيك 
مبتنی بر س��لطه و قدرت بود. به عن��وان نمونه بنيانگذار مكتب انگليس��ی ژئوپليتيك 
هالفورد مكيندر2 در سال 1904 اعالم كرد كه برای كسب قدرت جهانی كشوری موفق 
خواهد شد كه خشكی های زمين را در اختيار داشته باش��د. از نظر وی هر دولتی كه بر 
هارتلند حاكم باشد بر جهان مسلط خواهد شد و از نظر وی اوراسيا هارتلند می باشد. اگر 
كشوری كه ناحيه هارتلند را در اختيار داشته باشد و بتواند بر سرزمين های حاشيه ای 
مس��لط ش��ود و به اين ترتيب به دريا راه يابد آنگاه امپراتوری جهانی در معرض ديد او 
خواهد بود.3 نظريه پرداز ژئوپليتيك امريكايی آلفرد ماهان4 )1914-1840( نيز معتقد 
بود كه اولين گام برای كس��ب قدرت جهانی داش��تن يك نيروی دريايی قوی و كنترل 
درياهاس��ت. وی بر اهميت قدرت دريايی بر قدرت خشكی تأكيد نمود.5 هدف وی اين 
بود كه امريكا به يك قدرت جهانی تبديل ش��ود. ان.جی. اسپايكمن،6 ژئوپليسين ديگر 
امريكايی با ايجاد تغييراتی در نظريه هارتلند، نظريه ريملند )س��رزمين حاشيه ای( را 
ارايه داد. به نظر وی هر دولتی كه ريملند را كنترل كند بر جهان حكومت خواهد كرد.7 
با وجود اي��ن، اين رواي��ت از ژئوپليتيك كه به ژئوپليتيك س��نتی معروف اس��ت در 
قرن بيست و يكم متحول ش��ده و ژئوپليتيك انتقادی يا مقاومت ش��كل گرفته است. 

1. مارتين جونز و ديگران، همان، ص4-5. 
2. Halford Mackinder

3. آالسديد دراس��يدل و جرالد اچ. بليك، جغرافيای سياسی خاورميانه و ش��مال آفريقا، ترجمه دره مير حيدر 
مهاجرانی، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1369، ص36. 

4. Alfred Mahan
5. Encyclopædia Britannica Online (15 June 2010), “Alfred Thayer Mahan”, http:// www 

.britannica.com/EB checked/ topic/357900/Alfred-Thayer-Mahan.
6. Nicholas Spykman

7. آالسديد دراسيدل و جرالد اچ. بليك، همان. 
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ژئوپليتيك س��نتی در اين برخورد متهم به ايجاد ش��رايطی گرديد كه سوءاس��تفاده 
قدرت های استعمارگر از انديشه های جغرافيايی را تس��هيل نموده است.1 به طور كلی 
بر اين اساس هرگاه اثر متقابل قدرت و فضا با رويكرد گفتمانی مورد بررسی قرار گيرد، 
به آن ژئوپليتيك انتقادی می گويند. اين گفتمان ها هستند كه به ژئوپليتيك مورد نظر 
ما معنا و مفهوم می دهن��د و ژئوپليتيك صرفاً در درون اين گفتمان فهميده می ش��ود. 
به عنوان نمونه اگر گفتمان محيط زيس��ت باشد، يك ژئوپليسين به بررسی سياست ها 
و راهبردهای زيس��ت محيطی در س��طوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی و اثرات آن 
بر فضاهای مختلف جغرافيايی می پردازد و ژئوپليتيك زيس��ت محيطی نام می گيرد.2 
از جمله كس��انی كه ژئوپليتيك را به صورت گفتمانی و انتقادی م��ورد بحث قرار داده 
اتوتايل، می باشد. وی معتقد است كه ژئوپليتيك بيش از آنكه به عنوان توصيف شفاف 
از نقشه سياسی جهان تعريف شود به عنوان يك گفتمان درباره جغرافيا و سياست های 

بين المللی بحث می كند.3 
به طور كلی اين گفتمان ها می توانند غالب باشند يا مغلوب. گفتمان غالب ژئوپليتيك 
از جمله گفتمان ژئوپليتيك استعمار هميشه س��عی نموده با غيريت سازی به تثبيت و 
ايجاد هژمونی مبادرت نمايد اما با مقاومت ها و مخالفت های ژئوپليتيك مغلوب و تحت 
حاشيه نتوانسته بر اين روند تداوم بخشد. با ظهور مقاومت ها، گفتمان غالب و سلطه گر 
يا دچار تجديدنظر در مرزهای سياسی خود شده يا مجبور گرديده صحنه را برای ورود 
ژئوپليتيك مغلوب ترك نمايد. بنابراين در ژئوپليتيك انتقادی به نقش پروسه های نوين 
شكل گيری ژئوپليتيك توس��ط نهضت ها و نيروهای اجتماعی، قوميت ها، جنبش های 

اجتماعی نوين و... توجه می شود.4 
بر اين اساس می توان از دوره های مقاومت گفتمان ژئوپليتيك اسالم عليه ژئوپليتيك 
اس��تعمار س��خن گفت؛ مقاومت هايی كه عرصه را برای حضور و س��لطه كش��ورهای 
استعمارگر غربی در سرزمين های اس��المی تنگ نموده است. در اين مقاله ژئوپليتيك 
محور مقاومت؛ ژئوپليتيك مقاومت پيش و بعد از انقالب اس��المی دس��ته بندی شده و 

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص291. 
2. رسول افضلی و وحيد كيانی، »تبيين رويكرد پست مدرنيسم در جغرافيای سياسی و ژئوپليتيك«، سياست 

دفاعی، س20، ش80، پاييز 1391، ص203-204. 
3. ژيرويد اتوتايل و ديگران، انديشه های ژئوپليتيك در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيری، 

تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی،1380، ص26. 
4. مهدی جاودانی مقدم، »ژئوپليتيك نوين تش��يع در خاورميانه و سياس��ت خارجی جمهوری اسالمی ايران، 

ژئوپليتيك، س8، ش2، تابستان 1391، ص32. 
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تبيين خواهد شد. 

3. ژئوپليتيک مقاومت پيش از انقالب اسالمی 
ژئوپليتيك اسالم در طی دو دوره يعنی قبل از حضور استعمارگران در سرزمين های 
اسالمی و پس از حضور استعمارگران قابل بررسی می باشد كه در طی دوره دوم با ويژگی 
مقاومت در برابر استعمارگران غربی همراه می باشد. پس از ظهور اسالم، اسالم تنها در 
بعد جغرافيايی عربستان محصور نماند بلكه بعدی فرامنطقه ای يافت و به باالترين حد 
از ميزان اوج و عظمت خود رسيد. پيامبر اسالم)ص( پس از تثبيت حاكميت خود كه با 
عهد صلح حديبيه اتفاق افتاد، امكان ارتباط مسلمانان با حوزه های تمدنی روم، ايران و 
مصر را فراهم ساخت. ارسال نامه برای فرمانروايان اين حكومت ها اقدام عملی ای بود كه 
پيامبر، با انجام آن، تمدن نوپای اسالمی را به مرحله جديدی وارد ساخت. همين ويژگی 
يعنی گسترش و انتشار تمدن اسالمی در زمان خلفای راش��دين، عهد اموی و عباسی 
نيز تداوم يافت، به طوری كه در اواسط عهد عباسی، گستره تمدن اسالمی در سه قاره 
آسيا، آفريقا و اروپا ظاهر شد و زمينه دستيابی مسلمانان به علوم و دانش های پراكنده، 
در ش��رق و غرب دنيای آن روزگار فراهم گرديد. پهنه دنيای اس��الم در سوی شرق از 
منطقه َختا و ُختن، در چين امروزی تا منتهی اليه مغرب مسكون آن روزگار يعنی مغرب 
اسالمی امتداد می يافت. اين گستردگی در شمال، خط مستقيمی بود كه از شمال چين 
به سواحل شمالی بحر خزر وصل می ش��د و تا ارتفاعات پيرنه، در جنوب فرانسه، ادامه 
پيدا می كرد و در جنوب، خطی است از مجمع الجزاير موجود در آسيای جنوب شرقی به 

منتهی اليه جنوبی شبه جزيره هند و آفريقا.1 
بنابراين ژئوپليتيك اس��الم در دوره تكوين و رشد خود از گس��تره و عظمت ويژه ای 
برخوردار بود و حتی بر ژئوپليتيك غير اس��المی من جمله س��رزمين های غربی غلبه و 
تفوق داشت. لذا زمانی كه ژئوپليتيك اسالم به اوج و عظمت خود رسيد اروپاييان درصدد 
مقابله با ژئوپليتيك اسالم برآمدند و كوش��يدند بر اسالم سيطره يابند و آن را واژگون و 
تحريف سازند و پيروان را از آن روی گردان كنند. كليسا در جنگ های صليبی )1249-
1099م( به س��خت ترين حمالت خود عليه مسلمين دس��ت زد.2 عالوه بر جنگ های 
صليبی كه تا حدی موجب جلوگيری از رش��د ژئوپليتيك اس��الم ش��د و حتی آن را تا 

1. علی اكبر واليتی، »پويايی و بالندگی تمدن اسالمی: بررسی و تحليل فراز و نشيب های تمدن اسالمی از آغاز 
تاكنون«، انديشه حوزه، ش47 و 48، مرداد و آبان 1383، ص18-19.

2. انور جندی، اسالم و جهان معاصر، ترجمه حميدرضا آژير، مشهد، آستان قدس رضوی، 1371، ص257.
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اندازه ای به عقب راند، حمله مغوالن نيز ضربه ديگری بر 
عظمت و شكوه ژئوپليتيك اسالم وارد نمود كه در نتيجه 
اين حمله بغداد سقوط نمود و با مرگ آخرين خليفه كه 
مظهر جانشين خدا و پيامبر در زمين بود ضربه بزرگی به 
عظمت و شكوه ژئوپليتيك اسالم خصوصاً اهل تسنن وارد 
گرديد. سپس با ورود استعمارگران به كشورهای اسالمی 
به ويژه در قرن نوزدهم، ژئوپليتيك اسالم به طور گسترده 
در محاصره قرار گرفت. در اين قرن مس��لمانان عظمت و 
شكوه پيشين خود را به ميزان بيش��تری از دست دادند. 
استعمارگران كشورهای مسلمان را يكی پس از ديگری 

به زير سلطه و نفوذ خود درآوردند. هلندی ها در اندونزی، انگليسی ها در هند، نيجريه، 
سودان، مصر و سومالی، روس ها در آسيای مركزی، فرانسوی ها در كشورهای آفريقايی 
مانند تونس، الجزاير، سنگال و... سلطه يافتند. ژئوپليتيك اسالم ديگر صرفاً اسالمی نبود 
بلكه با حضور نظامی و همين طور فرهنگی، اقتصادی و سياس��ی غرب آميخته گرديد. 
نتيجه تهاجم نظامی استعمارگران در درجه نخست و تهاجم فرهنگی آنها در درجه بعد 
اين بود كه ارزش ها و اصول اسالمی در ميان مس��لمين چه در سطح نخبگان و چه در 

سطح توده مردم كم رنگ گرديد.
در مقابله با اين اوضاع امواجی از مقاومت، ژئوپليتيك اسالم را درنورديد كه برای رعايت 
اختصار صرفاً به مقاومت در قرن نوزدهم به رهبری س��يد جمال الدين اسدآبادی اشاره 
می گردد. هدف نهضت سيد جمال و ش��اگردانش ايجاد اتحاد اسالم برای مقابله با نفوذ 
قدرت های غربی در جهان اسالم بود. در اين ميان سيد جمال وحدت ميان امپراتوری 
عثمانی و حكومت ايران را نيز برای مقابله با اس��تعمارگران بسيار ضروری می دانست؛ 
روندی كه ناديده گرفتن آن يكی از عوامل اساسی فروپاشی امپراتوری عثمانی و متعاقب 
الغای خالفت گرديد و موج جديدی از ژئوپليتيك اسالمی را پس از آن رقم زد. فروپاشی 
امپراتوری عثمانی ضربه ای س��خت بر عظمت و ش��كوه ژئوپليتيك اسالم وارد نمود به 
طوری كه كشورهای تحت نظر آن يكی پس از ديگری به زير سلطه غرب درآمدند. عالوه 
بر اين با فروپاشی امپراتوری عثمانی و الغای خالفت از س��وی زمامداران تركيه شاهد 
ايجاد حكومتی سكوالر از سوی كمال آتاتورك در تركيه هستيم. كماليست ها به سوی 
سكوالر كردن جامعه حركت نمودند. لذا در واكنش به اضمحالل دستگاه خالفت و رواج 

ایران  اسالمی  انقالب 
حمایت از تمام مستضعفين 
و مسلمانان و رهایی آنان 
از دست استكبار را در 
سرلوحه كار خود قرار 
داده و درصدد بوده است 
آن چيزی كه در ایران 
از سيطره  یعنی رهایی 
قدرت های استكباری واقع 
شد را به دیگر كشورها 

انتقال داده و صادر نماید
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وضعيت سكوالريس��م موج دوم مقاومت ژئوپليتيك اسالم چه در داخل تركيه و چه در 
خارج از آن آغاز گرديد. در خارج از تركيه يكی از مهم ترين احياطلبان اسالمی رشيدرضا 
)1935-1865( بود. جنبش وی به دست يكی از طرفدارانش يعنی حسن البناء قدرت 
واقعی يافت. مقابله با گسترش سكوالريسم در مصر كه ناشی از تأثير از سرزمين تركيه 
بود، مقابله با كش��ورهای استعمارگر، حمايت از فلس��طين و... از اهداف البناء بود. و در 

نهضت و جنبش های بعدی نقش زيادی داشتند.

4. انقالب اسالمي ایران و ژئوپليتيک محور مقاومت 
مقاومت ژئوپليتيك اسالم از قرن نوزدهم به بعد مربوط به پيروزی انقالب اسالمی ايران 
است. توضيح اينكه در دوران حكومت پهلوی استعمارگران با اقدامات مختلفی درصدد 
اضمحالل و تخريب پايه های فرهنگ اسالمی ايرانيان برآمدند و شوك و ضربه شديدی 
بر هويت اسالمی ايرانيان وارد نمودند كه در واكنش به اين وضعيت انقالب اسالمی رخ 
داد. با پيروزی انقالب ايران، در سراسر جهان اس��الم، از يوگسالوی و مراكش در غرب 
گرفته تا اندونزی و فيليپين در شرق، يك جنبش مردمی نضج گرفت. اين تجديد حيات 
اس��المی به ش��كل های مختلف در حركت های مردمی در عراق، تسخير مسجدالحرام 
در مكه در سال 58، جهاد مس��لمانان در افغانستان اشغال ش��ده توسط شوروی، ترور 
انورس��ادات در مصر و مقاومت ش��ديد در لبنان، بروز ناآرامی در كوي��ت، بحرين، قيام 
مردم در الجزاير، مصر، تونس، مراكش و قيام اسالمی فلسطين و... تجلی يافت. پيروزی 
انقالب اسالمی در ايران، يك افس��ون و جذبه اسالمی را در مردم ايجاد كرد. از آن پس، 
مردمی كه از عظمت قدرت خود بی اطالع بودند، با برداش��تی نوين از اسالم به حركت 
درآمدند. اين حركت، نه فقط شيعيان، بلكه طرفداران اهل سنت را نيز در بر می گرفت؛ 
چراكه پيام امام، پيام وحدت مس��لمانان و يك پيام فراگي��ر و جهانی بود. هدف اهتزاز 
»پرچم 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 انقالب اس��المی ايران نه تنها به احيای عظمت 
و قدرت ژئوپليتيك ش��يعه انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اسالم را دچار تحول و بيداری 
نمود. در واقع اسالمی بودن انقالب ايران، اين ويژگی و امتياز خاص را به آن داد كه دارای 
جنبه  جهان شمولی باشد و تمام جهانيان را مورد خطاب پيغام خود قرار دهد.2 انقالب 

1. جميله كديور، رويارويی؛ انقالب اسالمی ايران و امريكا، تهران، اطالعات، 1374، ص98-99. 
2. محسن مجرد، تأثيرات انقالب اس��المی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1386، 

ص101.
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اسالمی ايران در بعد جهان شمولی اش مانند انقالب صدر اسالم از يك سو تمام جهانيان 
را در تمام زمان ها و دوره ها مخاطب قرار داده و از س��وی ديگر بر فطرت الهی انسان ها 

تأكيد نموده است.1 
مقاومت ژئوپليتيك جهان اسالم مربوط به جنبش های كنونی است كه از سال 2010 
ميالدی در محدوده ای از خليج فارس تا ش��مال آفريقا در كشورهايی همچون تونس، 
مصر، ليبی، يمن و... رخ داده است. عوامل مختلفی در وقوع مقاومت در اين دوره دخيل 
است كه با تأكيد بر سخنان رهبر معظم انقالب اس��المی به  طور مختصر در ذيل به آن 

پرداخته می شود:
اول؛ وجود حكومت های وابس��ته به غرب و امريكا. يكی از مسائلی كه باعث نارضايتی 
مردم از حكومت های موجود در سرزمين های عربی گرديده و هويت و عزت اسالمی آنها 
را خدشه دار نموده است، وابس��تگی حكومت های آنها به غرب و خصوصاً اياالت متحده 

می باشد؛ رابطه ای كه همراه با در نظر گرفتن منافع رژيم صهيونيستی بوده است.
دوم؛ بی توجهی به مسئله فلسطين و رابطه با رژيم صهيونيستی. فلسطين بخش مهمی 
از عزت و هويت مسلمين را تشكيل می دهد لذا بی توجهی به اين مسئله از سوی رهبران 
عربی نيز يكی ديگر از عوامل اصلی وقوع نارضايتی و نهايتاً قيام عليه حكومت های اين 

مناطق بوده است. 
سوم؛ وجود حكومت های سكوالر. يكی ديگر از داليل قيام های اخير وجود حكومت های 
س��كوالر در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا می باشد. لذا در پاس��خ به سياست های 
دين ستيزانه حكومت های عربی، قشرها و گروه های مسلمان مبادرت به قيام عليه اين 
حكومت ها نمودند. مؤيد اين امر استفاده از شعارهای اسالمی در جريان قيام ها، تأكيد بر 
اصول و ارزش های اسالمی  مانند حجاب پس از سقوط حكومت های سكوالر و استقبال 
مردم از احزاب و گرو ه های اسالم گرا می باشد. در واقع پيام اصلی اين قيام ها همان طور 
كه مقام معظم رهبری فرموده اند چيزی جز »برافراشتن پرچم اسالم كه عقيده عميق و 

دلبستگی ديرين مردم است« نبوده است.2 
بنابراين با وقوع قيام های سال 2011، در ژئوپليتيك اس��الم شاهد حركت به سمت 
عظمت و شكوه دوباره اين منطقه هستيم كه البته اين قيام ها و جنبش ها در اين مسير 

1. مجيد صفاتاج، انقالب اسالمی و استعمار فرانو در منطقه، سفير اردهال، 1387، ص36. 
2. حسين مسعودنيا و اعظم خانی، »بيداری اسالمی در خاورميانه و ش��مال آفريقا از منظر رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی(«، بيداری اس��المی و تحوالت منطقه ای، دكتر اصغر افتخاری )ويراستار علمی(، تهران، دانشگاه 

امام صادق)ع(، 1391، ص21-29.
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با آس��يب های مختلفی مواجه بوده و هس��تند كه 
عدم غلبه بر اين آس��يب ها خصوصاً آس��يب های 
خارجی مانند روی كار آمدن عناصر متعهد به غرب 
و امريكا، ارايه بديل های حكومتی انحرافی از سوی 
كش��ورهای خارجی، ايجاد ناامنی داخلی، تهاجم 
تبليغاتی و رسانه ای مانند جلوه دادن انقالب های 
مردمی به نام انقالب امريكايی دموكراس��ی خواه 
و ناديده گرفتن فرياد اس��المی ملت ها،1 می تواند 
به احيای دوباره عظمت و اقتدار اس��المی در اين 

منطقه خلل وارد نمايد. 
1.4. محور مقاومت از نگاه امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری 

امام خمينی)ره( از جمله بنيانگذاران حركت مقاومت به شكل جديد در منطقه و جهان 
و همچنين بنيانگذار انقالب اسالمی ايران است. نگاه به همه پديده ها بايد از منظر دين 
باشد و بحث مقاومت را نيز بايد از اين منظر مورد بررس��ی قرار داد. با چنين تبيينی از 
مفهوم مقاومت و با نگاهی اجمالی به سابقه مقاومت، نگاه بايد فراتر از موضوعات خاص 
نظير مسئله فلسطين و مقاومت در فلسطين باشد و تحوالت يمن را نيز بايد جزو الينفك 

آن به شمار آورد.
مقاومت از نظر امام خمينی)ره( و نظام اس��المی كه اكن��ون پرچمدار آن مقام معظم 
رهبری هس��تند، دارای مبانی دينی، قرآنی و اس��المی اس��ت. در واقع رفتن به سمت 
مقاومت، امتثال امر الهی اس��ت بدين منظور كه بر اساس دس��تور الهی بايد به سمت 
مقاومت حركت كرد چراكه همه اديان آسمانی و تمام پيامبران، يك پيام واحد برای بشر 
دارند و آن اين است كه انسان ها بايد خدا را بندگی كرده و از طاغوت اجتناب كنند. اگر 
بخواهيم با چنين نگاهی به پيامبران و پيام واحدشان، مسئله مقاومت را درك كنيم بايد 
به دو واژه قرآنی استكبار و استضعاف توجه كرد. اس��تكبار به جريان و سيستمی گفته 
می ش��ود كه ضمن »خودبرترپنداری«، تمام تالش خود را به كار می بندد تا ديگران را 
تحت سلطه خويش قرار دهد. در اين زمان، قرآن كريم امر به مبارزه با استكبار می كند و 

اعالم می دارد استكبار، همان طاغوت است. 
مردمی كه با استكبار مواجه می شوند به دو دسته تقسيم می شوند: گروهی تن به ذلت 

1. همان، ص33-43. 

وهابيون عربستان برای توجيه 
حمایت های خود از گروه های 
تروریستی و افراطی در عراق و 
سوریه و لبنان همواره این بهانه 
را مطرح می كنند كه جمهوری 
ایجاد  پی  در  ایران  اسالمی 
»هالل شيعی« در منطقه است 
و عربستان نيز به عنوان مدافع 
حقوق مسلمانان اهل تسنن با 
تجهيز گروه های ضد شيعی در پی 

مقابله با تشكيل این هالل است
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و سازش می دهند و گروهی ديگر، دس��ت به مقاومت می زنند. آنان كه جلو ستمكاران 
می ايس��تند، خداوند، آنه��ا را مؤمنين واقعی می دان��د كه همچون پيامبر ب��ا كافران و 
مستكبران، شديد هستند اما در جبهه خود از رحمانيت برخوردار هستند. )به اين مهم 

در آيه 21 سوره فتح اشاره شده است.( 
در همين زمينه، مقام معظم رهبری فرموده اند: 

تكفير، يك عاملی برای دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمی است. 
نه فقط شيعه، بلكه اهل س��نت را هم تكفير می كنند. اهل سنت را هم، 
مسجدشان را، نمازش��ان را منفجر می كنند به نفع رژيم صهيونيستی، 
برای اينكه مردم را و مسلمان ها را به هم مشغول كنند تا غافل بشوند از 
مسئله  مهم فلسطين و از حضور دشمن در دل دنيای اسالم غفلت كنند؛ 
هدف، اينها است. يك  عده ای هم از روی ساده لوحی، بعضی هم البته از 

روی غرض، با آنها همراهی می كنند، اين را بايد متوجه بود.1 
می توان گفت مسئله مقاومت در برابر ظالم و مستكبر، حركتی است با منشأ قرآنی و 
كسانی كه در برابر ظالم مقاومت می كنند امر خداوند را اطاعت می كنند. نكته كليدی 
مقاومت، نه گفتن به كسی است كه قصد اعمال س��لطه دارد. مقاومت اگر الهی و تحت 
عنوان بندگی خدا باشد، نصرت الهی شامل حال آن خواهد شد. مقاومت، كليدی است 
برای رساندن انسان به عزت و اگر اين مهم نباش��د بايد تن به خفت داد و در اسالم اين 

مبارزه، »جهاد« نام دارد.
در اين راستا، امروز برای حفظ منافع خود و ادامه مسير بر اساس باورهای اسالمی، بايد 
از مقاومت پشتيبانی كرده و آن را ادامه دهيم. نگاه ما به قضيه فلسطين بايد كالن محور و 
ايدئولوژيك باشد و نبايد از اين نگاه صرف نظر كرد. سياست گذاری و حمايت از مقاومت 
در خارج از مرزهای سرزمينی و كنار مرزهای رژيم صهيونيستی، همواره بايد در دستور 
كار دست اندركاران جمهوری اس��المی ايران برای باال بردن امنيت ملی قرار گيرد. اين 
موضوع را بايد در قالب قاعده »هر كس« كه س��الح خود را به سمت رژيم صهيونيستی 

نشانه رود، تحت حمايت ماست، مطمح نظر قرار داد. 

گفتمان انقالب اسالمي و غيریت سازي دشمنان برای آن
انقالب اسالمي ايران منجر به شكل گيري و عموميت يافتن گفتماني در ايران شد كه 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران حج، 1393/6/16. 
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داراي مختصات خاص خودش مي باش��د. گفتمان انقالب اس��المی، كه به نوعی تداوم 
حركت انبيا و متصل به تعاليم آسمانی است، از ريشه و اساس با گفتمان های رقيب خود، 
مانند سوسياليسم،  كاپيتاليسم و صهيونيسم، تفاوت دارد. دال مركزی گفتمان انقالب 
اسالمی   در شعارهايی نهفته است كه مردم در رفراندوم سال 1357 مطرح كردند. مردم 
در آن زمان خواستار بازگشت به اسالم و حاكميت مردم بودند؛ به عبارت ديگر مسئله 
استقالل، آزادی و جمهوريت را مطرح می    كردند كه بزرگان انقالب هم تبلور اين خواسته 
را بر اس��اس اين آيه ش��ريفه ذكر می    كردند كه »ان اهلل ال يغير ما بق�وم حتی يغيروا ما 

بانفسهم«1 
شاخصه  اصلی گفتمان انقالب اسالمي برآمده از رهنمودهاي امام خمينی)ره( را بايد 
در پذيرش حكومت اس��المی وااليی دانس��ت كه همه  جهت گيری های فكری و ذهنی 
و كنش ها و رفتارهای ف��ردی و اجتماعی آن معطوف به يك ه��دف واال و مقدس )و نه 
مادی گرايانه و قدرت محور( يعنی حكومت اسالمی است. يعنی نوعی اسالم سياسی كه 
در جهان اسالم از اهميت بااليی برخوردار بوده و به تبع آن عرصه  جهانی را نيز تحت تأثير 
قرار داده است. لذا اهميت يابی اسالم سياسی كه بنيانگذار كبير انقالب اسالمی به عنوان 
يكی از محورهای اصلی گفتمان انقالب اسالمی معرفی نموده اند از آنجا نشئت می گيرد 
كه جهان اسالم، اسالم سياسی را به عنوان پديده ای بومی می نگرد و آن را بازگشت به 
هويت گذشته  اس��المی خويش تلقی می كند، با اين تفاوت كه حضرت امام با رد اسالم 
متحجرانه و ارتجاعی، برای پويايی اين گفتمان و از باب باز بودن باب اجتهاد و نقش زمان 
و مكان در آن و مبانی اجتهاد شيعی با رد ادعای گذر از فقه سنتی و تأسيس فقه پويا، لزوم 
تمسك به شيوه  اجتهاد س��نتی را ضمن توجه به مقتضيات زمان و مكان مطرح كردند. 
ايشان در اين مقوله برآن اند كه در حكومت اسالمی هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و 
طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا می كند كه نظريات اجتهادی- فقهی در زمينه های 
مختلف عرضه شود.2 همين امر سبب شده كه آرای سياسی حضرت امام خمينی حتی 
در عرصه های بين المللی نيز تأثيرات عميقی در برداشته باشد و اين متأثر از شعار محوری 
نهضت اسالمی ايران يعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بود. به گونه ای كه اين 
ابعاد سه گانه، چه در سطوح فردی يا جمعی، در اليه های فرو ملی و فرا ملی مطرح گرديد 
و اين گفتمان همانند جريان آزاد سياالت براساس اين قاعده كه انديشه مرز نمی شناسد 

1. احمد جهان بزرگی، »تحليل گفتمانی نظريه انقالب اسالمی«، زمانه، ش84 و 85، 1388، ص28. 
2. سيد روح اهلل خمينی، شئون و اختيارات ولی فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1369، ص241.
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وارد عرصه  روابط بين الملل و معادالت قدرت جهانی گردي��د. از همين رو   دال مركزی 
گفتمان انقالب اسالمی، اسالم است. 

2.4. سطوح تأثيرگذاری انقالب اسالمی در محور مقاومت 
از مهم ترين اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 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 اساس��ی رهبر انقالب اس��المی بوده، به طوری كه ايش��ان چند ماه بعد از به ثمر 
رسيدن انقالب، لزوم تأسيس حزب جهانی به نام »حزب مستضعفين« را مطرح كردند. 

در اصل 154 قانون اساسی نيز در خصوص حمايت از مستضعفين آمده است: 
جمهوری اسالمی 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.1 
در واقع انقالب اسالمی ايران حمايت از تمام مس��تضعفين 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 اس��تكباری واقع شد را به ديگر كشورها انتقال 

داده 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 ابرقدرت 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 انقالب 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 انقالب اين است كه 

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

نخست؛ محيط داخلي: در سطح محيط داخلی از جمله تأثيرات عبارت است از برقراری 

1. قانون اساسی، جمهوری اسالمی. 
2. آيين انقالب اسالمی )گزيده ای از انديش��ه و آرای امام خمينی)ره(، تهران، مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام 

خمينی)ره(، 1373، ص415-417.
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وحدت و اعتماد ملي، توسعه دانايي محور كه نوانديشي ديني را تشويق نموده، جنبش 
نرم افزاري با ويژگي هاي جرئت علمي، نفي تقليد پذيري، رعايت ارزش هاي ديني و...

دوم؛ محيط منطقه اي: در س��طح منطقه ای يعنی منطقه شيعه نش��ين و اسالمی اين 
تأثيرات عبارت اس��ت از: بازس��ازي تمدن اس��المي و ارتقاي خودب��اوري فرهنگي به 
ملت هاي مسلمان؛ ارتقاي بيداري اسالمي و تأكيد بر وحدت جهان اسالم. اين امر موجب 
ايستادگي آنان در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي گرديد؛ احياي هويت جهان 
اسالم با شاخص هايي همچون حمايت از مستضعفان، حق گرايي، نفي گرايش هاي غرب؛ 
محوريت ايران در ثبات منطقه اي و جهاني كردن مبارزه با صهيونيسم با اعالم روز جهاني 

قدس از سوي امام خميني)ره(. 
سوم؛ محيط بين المللي: در س��طح بين المللی اين تأثيرات عبارت است از: به چالش 
كش��يدن س��لطه فرهنگي غرب از طريق تفكرات رهايي بخش و استكبارستيز، اعطاي 
خودباوري به ملت ها و معرفي اسالم به عنوان يك ش��يوه زندگي؛ گشايش جبهه ثالث 
در نظام بين الملل، از طريق حمايت از حركت هاي اس��تقالل طلبانه و تشويق ملت ها به 
معنويت؛ پرچمداري انقالب فرهنگي جهاني با شاخص هايي همچون تأكيد به معنويت، 
وحدت اسالم، فرهنگ اس��تقاللي و بومي و غيره.1 در خصوص محيط منطقه ای يعنی 
محيط جغرافيايی شيعيان بايد گفت از نظر جغرافيايی پس از ايران بيشترين شيعيان 
در كش��ورهايی زندگی می كنند كه عمدتاً در اطراف ايران هستند و بيشتر آنها با ايران 
پيوس��تگی جغرافيايی دارند. عراق، بحرين، آذربايجان، عربس��تان، تركيه، پاكستان، 
افغانستان، امارات، كويت، قطر و عمان از جمله اين كشورها به شمار می آيند. عالوه بر 
اينها كشورهايی هستند كه جمعيت قابل مالحظه ای از شيعيان در آنها زندگی می كنند 
اما در پيوستگی بالفصل ايران قرار ندارند. اين گروه از كشورها 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. به اين مناطق شيعه نشين بايد شيعيان پراكنده 
در س��اير نقاط جهان را نيز اضافه نمود؛ ش��يعيانی كه در خارج از قاره آسيا و عمدتاً در 

آفريقا، اروپا و امريكا زندگی می كنند.2 

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

2. سيد عباس احمدی، »نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشيع و ايران«، ژئوپليتيك، س6، 
ش1، بهار 1389، ص48. 
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3.4. اقدامات تقابلی غ�رب و امريكا با انقالب 
اسالمی در محور مقاومت 

دو گفتمان اصلی در غرب آسيا به چشم می خورد 
نخست گفتمان مقاومت و ديگری گفتمان سازش، 
در پی وق��وع انقالب اس��المی در اي��ران در 1979 
ميالدی نظ��ام برآمده از انقالب اس��المی با تكيه بر 
شعار نه شرقی، نه غربی و تأكيد بر استكبارستيزی 
در عرص��ه بين المللی و استبدادس��تيزی در عرصه 
داخلی ديكتاتوری های موجود در منطقه و حاميان 
فرامنطقه ای آنان را به چالش كشيده با مطرح ساختن 
ارزش ه��ای منبع��ث از اعتقادات اس��المی در برابر 
ليبرال  دمكراسی و كمونيسم، اسالم را به عنوان تنها 
راه سعادت و رستگاری ملل منطقه معرفی نمود. پس 

از انقالب اسالمی و شكل گيری محور مقاومت اقدامات تقابلی زيادی توسط غرب، امريكا و 
كشورهای اقماری برای محور مقاومت و رهبر اين محور صورت گرفته است؛ از جمله مهم ترين 

اقدامات محور سازش و به خصوص رهبر آن امريكا در اين زمينه عبارت است از: 
- تحريم های اقتص��ادی: اصوالً وجود مش��كالت و بحران های اقتص��ادی در محيط 
اجتماع��ی ايران باعث می گ��ردد از ظرفيت های سيس��تم سياس��ی جهت كمك های 
اقتصادی به تقاضاهای محيط ش��يعه و همين طور ديگر مس��لمين كاسته گردد. غرب 
و خصوصاً امريكا با آگاهی نس��بت به اين روند با اعمال تحريم های گس��ترده خصوصاً 
طی چند دهه اخير درصدد بوده اس��ت تا دغدغه اقتصادی مانع از كمك گسترده نظام 
جمهوری اسالمی ايران به محيط خارجی يعنی شيعيان و مسلمانان گردد و بدين طريق 

به شكاف و گسست سيستم سياسی و محيط خارجی اش منجر گردد. 
- مقابله با فعاليت های صلح آميز هسته ای: ممانعت جدی كشورهای غربی و امريكايی 
برای جلوگيری از دستيابی كشورمان به فعاليت های صلح آميز هسته ای، نشان دهنده 
اهميت انرژی هسته ای و اعتبار و پرستيژی است كه برای ايران می تواند به همراه داشته 
باش��د.1 لذا چنين فناوری ايران را تبديل به يك الگو برای تمامی كش��ورهای شيعی و 

1. داود غراياق زندی )به كوشش(، »جهت گيری های محيط تصميم گيری خارجی اياالت متحده امريكا در قبال 
فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی ايران«، ايران و مسئله هس��ته ای )مجموعه مقاالت(، تهران، پژوهشكده 

مطالعات راهبردی غير انتفاعی، 1387، ص10. 

فشارهای وارده بر سيستم سياسی 
ایران از سوی غرب و امریكا و 
برخی كشورهای عربی منطقه با 
این هدف صورت می گيرد كه 
شكاف بين سيستم سياسی ایران 
و محيط داخلی و خارجی اش 
تشدید گردد و سيستم سياسی 
ایران نتواند بازخورد مثبتی در 
برابر درون دادهای ناشی از 
تقاضای محيط خارجی خصوصًا 
ژئوپليتيك شيعه داشته باشد و 
بدین طریق رهبری و جایگاه 
محوری آن در ژئوپليتيك شيعه 

با بحران مواجه گردد



بيداري اسالمي
162

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

اس��المی می كند و بدين طريق بر رهبری ژئوپليتيك آن ميان ش��يعيان و مس��لمانان 
می افزايد و اين چيزی نيست كه غرب و امريكا بتوانند آن را تحمل نمايند و لذا با فناوری 

هسته ای ايران مخالفت های گسترده ای نموده اند.
- ترويج فرهن��گ و ارزش های غربی جهت دور نمودن جامع��ه از اهداف و آرمان های 
انقالب اسالمی: نفوذ فرهنگ غربی در ميان قشرهای جامعه ايران خصوصاً نسل جوان 
را می توان از طريق گرايش به فيلم، موس��يقی، لباس و رفتارهای غربی مشاهده كرد؛ 
وضعيتی كه با مبانی هويت اس��المی و انقالبی در تضاد قرار دارد. شبكه های تلويزيونی 
مروج فرهنگ غربی از طريق فيلم، موس��يقی و برنامه های مختلف كه به زبان فارس��ی 

پخش می شود، در دو، سه دهه اخير شتاب فزاينده ای گرفته است. 
غرب و امريكا با اقدامات رس��انه ای مختلط درصدد دور نمودن جامعه ايران خصوصاً 
نسل جوان از ارزش ها و اصول انقالبی هستند تا بدين طريق نه تنها در داخل جامعه به 
فروپاشی سيستم سياسی اقدام نمايند بلكه از حمايت مردم خصوصاً جوانان از اصول و 
آرمان های انقالبی سيستم سياسی خصوصاً حمايت از ملت های مظلوم شيعه و مسلمان 
بكاهند و بدين طريق به تشديد گسست بين سيس��تم سياسی و محيط خارجی ايران 

مبادرت نمايند.
- شكاف بين شيعه و س��نی از طريق طرح هالل ش��يعی. يكی ديگر از اقدامات غرب 
و امريكا جهت گسس��تن مرزهای بين سيس��تم سياس��ی و محيط خارجی اش، بحث 
شيعه هراسی و طرح مسائلی مانند هالل شيعی است. به عنوان نمونه پس از قدرت يابی 
شيعيان در عراق، امريكا و برخی كش��ورهای عربی از قدرت يابی شيعيان در منطقه به 
وحشت افتادند و با طرح هالل ش��يعی درصدد مقابله با آن و همين طور رهبر آن يعنی 
ايران برآمدند. در اين رابطه ملك عبدهلل پادشاه اردن، ادعا كرد كه »نتيجه اصلی جنگ 
در عراق ش��كل گيری يك هالل شيعی تحت سلطه ايران بوده اس��ت.«1 به نظر »ملك 
عبداهلل«، هالل شيعی از ايران شروع و در اين اواخر با حاكميت شيعيان بر عراق تداوم 
يافته و از اقليت علوی حاكم بر س��وريه گرفته تا لبنان كه با افزايش روزافزون جمعيت 

شيعه مواجه است، را در برمی گيرد.2 
همين طور اين وضعيت در فردای پس از وقوع انقالب ها و جنبش های اخير در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا نيز به چشم می خورد. آنها سعی نمودند با مطرح كردن مجدد 

1. حسين پوراحمدی و جمال جمالی، »طرح هالل شيعی: اهداف، موانع و پيامدها«، شيعه شناسی، س7، ش26، 
تابستان 1388، ص7-56. 

2. شيعه نيوز، 1390/4/8. 
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هالل ش��يعی و جلوه دادن آن به عنوان خط��ری برای منطقه، به اخت��الل در مرزهای 
سيستم سياسی ايران و محيطش مبادرت ورزند. به عنوان نمونه روزنامه نيويورك تايمز 
در مقاله ای، تصريح كرد كه با آغاز »بهار عربي«، ائتالفي ش��امل كشورهاي سني عليه 

هالل شيعی در منطقه خاورميانه تشكيل شده است.1 
در خصوص جنبش ها و انقالب ه��ای اخير در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا بايد 
گفت ايران تنها در ژئوپليتيك شيعه )بحرين و يمن( تأثيرگذار نبوده بلكه در ژئوپليتيك 
اسالم نيز از جايگاه ويژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه سامی البراهم، استاد جامعه 
تونس در اين زمينه ضمن آنكه معتقد است در جريان انقالب تونس مسلمانان شعارهايی 
می دادند كه منطبق بر اسالميت و تعقيب اهداف اسالمی بود، در ادامه نيز اين حركت 
را ملهم از انقالب اسالمی ايران می داند. از نظر وی پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران 
حركت مردم تونس به عشق امام خمينی رحمت اهلل عليه آغاز شد.2 همچنين متفكران 
عربی شركت كننده در بيس��ت و چهارمين كنفرانس وحدت اسالمی در سخنان خود 
تأكيد كردند كه حركت ميليونی مردم در جهان اسالم، انعكاس پيروزی انقالب اسالمی 
ايران به رهبری امام خمينی)ره( است كه بعد از گذشت بيش از سی سال، اكنون بروز 

كرده است.3 
بحران سوريه و نقش مؤثر جمهوری اس��المی ايران در اين كشور برای ناكام گذاشتن 
طرح های ضد دولتی در س��وريه نيز مجدداً زمينه را برای طرح هالل شيعی و مقابله با 
آن فراهم نمود. به عنوان نمون��ه از نظر روزنامه نيويورك تايمز، بحران س��وريه مرحله 
سرنوشت سازی از مراحل تقابل ائتالفی سنی و ائتالفی شيعی است و برنده اين ميدان، 
جايزه استراتژيك و باارزشی را به دست خواهد آورد.4 در اين زمينه مفتی وهابی عرعور، 
حامی تروريست های سوريه، در يك سخنرانی در شهر الجبيل به شيعه، ايران و حزب اهلل 
حمله نمود و اعالم نمود كه پادش��اه اردن ملك عبداهلل ثانی در حدود هشت سال پيش 
و در يك گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست از تشكيل هالل شيعی گفت و اينكه نبايد 
اجازه دهيم توطئه تش��كيل هالل شيعی به سرانجام برس��د.5 وهابيون عربستان برای 
توجيه حمايت های خود از گروه های تروريس��تی و افراطی در عراق و س��وريه و لبنان 

1. همان، 1391/8/9. 
2. سامی البراهم، »الثوره التونسيه أفشلت جميع خطط االستكبار العالمی«، 2011. 

3. »همايش ژئوپليتيك شيعه«، اخبار شيعيان، ش84 و 85، آبان و آذرماه 1389، ص15-17. 
4. شيعه نيوز، 1391/8/9. 

5. همان، 1392/5/15.



بيداري اسالمي
164

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

همواره اين بهانه را مطرح می كنند كه جمهوری اس��المی اي��ران در پی ايجاد »هالل 
شيعی« در منطقه است و عربس��تان نيز به عنوان مدافع حقوق مسلمانان اهل تسنن با 

تجهيز گروه های ضد شيعی در پی مقابله با تشكيل اين هالل است.1 
بنابراين فش��ارهای وارده بر سيستم سياس��ی ايران از س��وی غرب و امريكا و برخی 
كش��ورهای 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 ناشی از تقاضای محيط خارجی خصوصاً ژئوپليتيك شيعه 
داشته باش��د و بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن در ژئوپليتيك شيعه با بحران 

مواجه گردد. 
4.4. مقايسه نگاه محور مقاومت و سازش به مسائل و تحوالت در غرب آسيا

در مطالعه و مقايسه نگاه محور مقاومت با رهبری انقالب اسالمی ايران و محور سازش 
با محوريت اياالت متحده با متحدان منطقه ای و كش��ورهای اقماری اش می بينيم كه 
درصدد مقابله با گفتمان انقالبی و نهضتی هستند؛ در اينجا برخی از مهم ترين مسائل و 

تحوالت را در نگاه اين دو محور مقايسه خواهيم كرد. 
1.4.4. نگاه به مسئله فلسطين 

يكی از بحران های منطقه غرب آس��يا بی ش��ك بحران فلسطين اس��ت بحرانی كه از 
پايان جنگ جهانی اول و ص��دور اعالميه بالفور به نوعی آغاز گرديده و تأس��يس رژيم 
صهيونيستی در سال 1948 بر شدت آن افزود؛ بحرانی كه به رغم گذشت چندين دهه 
همچنان الينحل مانده اس��ت، بی ترديد مسئله فلس��طين موجب بدبينی ملل منطقه 
نسبت به غرب شده )به جهت حمايت كشورهای غربی از رژيم صهيونيستی( و نارضايتی 
آنان را نسبت به رژيم های محافظه كار منطقه به جهت عدم حمايت الزم از ملت فلسطين 
و داشتن مناسبات مودت آميز و همه جانبه با حاميان رژيم صهيونيستی منجر گرديده 

است.  
امروزه اهميت مسئله فلسطين به حدی است كه دولت ها و جنبش های سياسی موجود 
نه تنها در كشورهای عربی كه در كشورهای مسلمان غير عرب نيز نمی توانند نسبت به 
آن بی تفاوت باشند. محور مقاومت نيز چنانچه از نامش پيداست راه حل مسئله فلسطين 
را مقاومت در برابر اشغال گران دانسته معتقد است تنها راه حل عادالنه برای حل و فصل 
اين بحران مقاومت مردمی و برگزاری همه پرسی از صاحبان اصلی سرزمين فلسطين 

1. همان، 1392/11/13. 
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می باشد. 
حال آنكه محور محافظه كار معتقد به حل اين 
بحران با توس��ل به روش ه��ای ديپلماتيك بوده 
اعضای اين ائتالف بارها اعالم نموده اند در صورت 
بازگش��ت آوارگان فلس��طينی به سرزمينشان و 
تشكيل كشور مس��تقل فلس��طين به پايتختی 
بيت المقدس به عادی سازی مناسبات خود با رژيم 
صهيونيستی دست خواهند زد )همان طرحی كه 
ملك عبداهلل پادشاه پيشين عربس��تان در زمان 

وليعهدی خود در سال 2002 ارايه كرد(.
با پيروزي انقالب اسالمي ايران و استقرار نظام جمهوري اسالمي، امام خميني همواره 
بر ضرورت دفاع از مردم مظلوم فلسطين تأكيد داشته و آن را يك تكليف ديني دانسته اند. 
در واقع حمايت هاي ايران از لبنان، فلسطين و جنبش حماس را مي بايست در راستاي 
عملياتي كردن اصول انقالب اسالمي دانست. در اين راس��تا عربستان و اياالت متحده 
تالش دارند با دخالت در مسئله حل و فصل بحران فلس��طين، جمهوري اسالمي را به 
چالش بكشند و از قدرت نفوذ آن بكاهند.1 هدف ايران اس��تقرار يك جامعه اسالمي با 
محوريت امت اسالمي است؛ حمايت ايران از حماس و گروه هاي فلسطيني سني مذهب 
موجب كم رنگ شدن نقش مذهب در رابطه با اين گروه ها و جمهوري اسالمي ايران شده 
است. در مقابل اياالت متحده و عربس��تان تالش دارند با حمايت از گروه هاي سني در 
مقابل ايران موازنه سازي كنند.2 اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران همواره در 
منطقه خاورميانه به جايگاه مردم در نقش تعيين سرنوشت خود چه از طريق انتخابات 

و غيره احترام گذاشته است. 
موضع گيری رهبری نظام در خصوص راه  حل مسئله فلسطين چنين بيان مي شود:

ما همه پرسی از ملت فلسطين را پيشنهاد مي كنيم. ملت فلسطين نيز 
مانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند و نظام حاكم 
بر كشورش را برگزيند. همه  مردم اصلی فلسطين، از مسلمان و مسيحی 

1. پرويز نادري نسب، »چالش های روابط جمهوری اسالمی ايران و عربستان در منطقه«، سياست، مجله دانشكده 
حقوق و علوم سياسی، دوره 40، ش1، 1389، ص328.

2. محمد جميري، »بررسی و تبيين نقش فرامنطقه ای اياالت متحده امريكا در روابط جمهوری اسالمی ايران و 
عربستان سعودی پس از 11 سپتامبر«، ره آورد سياسی، ش29، 1389، ص145. 

با پيروزي انقالب اسالمي ایران و 
استقرار نظام جمهوري اسالمي، 
امام خميني همواره بر ضرورت 
دفاع از مردم مظلوم فلسطين تأكيد 
داشته و آن را یك تكليف دیني 
دانسته اند. در واقع حمایت هاي 
ایران از لبنان، فلسطين و جنبش 
حماس را مي بایست در راستاي 
عملياتي كردن اصول انقالب 

اسالمي دانست
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و يهودی )نه مهاجران بيگانه( در هر جا هس��تند؛ در داخل فلس��طين، 
در اردوگاه ها و در هر نقطه  ديگر، در يك همه پرسی عمومی و منضبط 
ش��ركت كنند و نظام آينده  فلس��طين را تعيين كنند. آن نظام و دولت 
برآمده  از آن، پس از اس��تقرار، تكليف مهاجران غير فلسطينی را كه در 
ساليان گذشته به اين كشور كوچ كرده اند، معين خواهد كرد. اين يك 
طرح عادالنه و منطقی اس��ت كه افكار عمومی جهانی آن را به درستی 
درك مي كند و مي تواند از حمايت ملت ها و دولت های مستقل برخوردار 
شود. البته انتظار نداريم كه صهيونيست های غاصب به  آسانی به آن تن 
در دهند، و اينجاست كه نقش دولت ها و ملت ها و سازمان های مقاومت 
شكل مي گيرد و معنی می يابد. مهم ترين ركن حمايت از ملت فلسطين، 
قطع پشتيبانی از دشمن غاصب اس��ت؛ و اين وظيفه  بزرگ دولت های 

اسالمی است.1 
اين ايده ای است كه بر اساس آن همه مردم فلسطين با هم برابر خواهند بود و همه از 

حقوق بشر و حقوق شهروندی خود در يك جامعه دموكراتيك استفاده خواهند كرد. 
2.4.4. نگاه به غرب و رويه دموكراسی غربی و امريكايی

محور مقاومت دولت های غربی به ويژه امريكا را دارای نقشی مخرب در منطقه دانسته، 
برخی سياست های اين كشورها را در قبال غرب آسيا ريشه بسياری از مشكالت موجود 
در آن می داند؛ بعالوه كشورهای غربی را به جهت حمايت هايشان از رژيم صهيونيستی 
مورد سرزنش قرار می دهد. مجموعه اين عوامل موجب بدبينی محور مقاومت نسبت به 
غرب شده و اگر گهگاه همكاری هايی را نيز ميان دو طرف شاهد بوده ايم جنبه مقطعی 
و موردی داشته است. در مقابل محور محافظه كار گرچه هر از گاهی از دولت های غربی 
به ويژه امريكا به دليل حمايت های آنان از رژيم صهيونيس��تی انتقاد می كند اما معتقد 
به تفكيك موضوعات بوده در عرصه ه��ای مختلف با كش��ورهای غربی همگرايی های 
گسترده ای دارد؛ به بيان ديگر اين جريان وجود برخی اختالفات در پاره ای از موضوعات 
با دولت های غربی را مانعی بر سر راه همكاری در ديگر عرصه ها ندانسته نگاهش به غرب 

و به خصوص امريكا مثبت است. 
در اين راس��تا، حمايت چند دهه اي امريكا از مقوله ثبات و نادي��ده گرفتن مطالبات 
دموكراتيك و ضد استبدادي ملت هاي خاورميانه در كشورهاي عربي شمال آفريقا نهايتاً 

1. www. khamenei.ir 
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به ظهور پديده انفجار مشاركت خواهي سياس��ي ملت هاي مزبور در قالب خيزش هاي 
مردمي عليه تداوم رژيم هاي اقتدارگرا و مورد حمايت امري��كا انجاميد؛ ناتواني اياالت 
متحده در مهار جنبش ه��ا و قيام هاي مردم��ي خاورميانه عربي، كه مش��خصه اصلي 
آن پيگيري الگوي دموكراس��ي كنترل ش��ده در كشورهايي اس��ت كه نمي توان موج 
آزادي خواه��ي در آنها را متوقف يا مهار ك��رد.1 ارتقای جامعه مدن��ي، انجام اصالحات 
سياسي و اجتماعي واقعي در خاورميانه، مانند هر منطقه ديگر، تنها به دست نيروهاي 
سياسي منطقه و س��ازمان هايي كه مردم آن  را نمايندگي مي كنند ميسر است. بر اين 
اس��اس اياالت متحده در اصول آزادي هاي سياسي و دموكراسي س��ازي در خاورميانه 

متفاوت و به تعبير دقيق تر متناقض با اصول دموكراتيك عمل كرده است. 
عدم تعهد عملی اياالت متحده به اصول دموكراتيك و ش��عارهای مردم ساالرانه مورد 
تأكيد خود در رهيافت واشنگتن برابر بحرين و عربستان از يك سو و رويكردش در قبال 
تحوالت سوريه، ليبي، تونس، مصر از سوی ديگر نمود و ظهور يافته است. سياست اياالت 
متحده با منافع اس��تراتژيك و راهبردي آن در خليج فارس درهم تنيده شده است. به 
گونه اي كه اين ديدگاه در واش��نگتن وجود دارد كه روابط خود را با عربستان سعودي 
بايد در مسير ثابت و بدون تغييري حفظ كند، اما شكست در تحت فشار قرار دادن مؤثر 
متحدانش ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد.2 ادامه سركوب ها در بحرين ممكن 
است در كوتاه مدت آرامش را برقرار سازد، اما در بلندمدت اين سياست هزينه هايي را به 

بار خواهد آورد و ممكن است شيعيان را به سمت ايران متمايل سازد. 
با حمله نظامي اياالت متحده در مارس 2003 رژيم بعثي س��رنگون ش��د و عراق به 
اشغال نظامي امريكا درآمد. با اشغال عراق و رش��د محور شيعه در عراق، ايران نيز نفوذ 
قابل توجهي در عراق پيدا كرد. نگرانی واشنگتن و متحد وي عربستان سعودي از روي 
كار آمدن شيعيان آن هم از طريق مردم س��االري از چند جنبه قابل تأمل است. از يك 
منظر الگوي مردم ساالري عربي در عراق كه به عنوان كشور عربي الگوي انتخاب غربي 
در آن نهادينه شده اس��ت و از آن طريق موجب قدرت گيري شيعيان و روي كار آمدن 
افراد و گروه هاي غير هم سو با اياالت متحده منجر شده است. و از منظر ديگر روي كار 
آمدن اكثريت شيعي در عراق اس��ت كه خود می تواند مسئله امنيتي اي را براي منطقه 

1. رضا س��ليماني، »رويكرد تئوريك به سياس��ت امريكا در قبال انقالب اس��المی ايران و بيداری اس��المی در 
خاورميانه«، انقالب اسالمی، س1، ش2، 1391، ص95. 

2. jones Toby jones.time to disband the Bahrain-based u.s. fifth fleet,the atlantic,10june 
2011,p11.
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شيعي نشين ش��رقي عربستان س��عودي به  وجود 
آورد كه منافع خود و متحدش واشنگتن را به خطر 
اندازد.1 ورود نظاميان شيعي به ارتش عراق )نيروي 
صدر و سپاه بدر( و همچنين روي كار آمدن حزب 
الدع��وه و مجلس اعل��ي انقالب اس��المي عراق در 
انتخابات ژانويه 2005 كه از مدافعان ايران هستند، 
نگراني كش��ورهاي عرب��ي و غربي و ب��ه خصوص 
واش��نگتن را برانگيخته اس��ت؛2 چرا كه اين امر به 
معناي سرآغاز نفوذ ايران در منطقه و قدرت گيري 
گروه ها و تش��كيل رژيم هاي غير همس��و يا ضد غربي و امريكايي در منطقه خاورميانه 

خواهد شد.
3.4.4. خط مشی در سياست خارجی

به طور كلی دو گونه خط مشی در سياست خارجی وجود دارد: نخست خط مشی حفظ 
وضع موجود كه بر اين اساس كشورها از نحوه تقسيم قدرت در عرصه بين المللی و جايگاه 
خود در آن و به طور كلی مناسبات حاكم بر نظام بين الملل رضايت داشته و خواهان حفظ 
و تداوم وضع موجود می باشند و ديگر رويكرد تجديدنظرطلبانه است؛ به اين معنا كه يك 
دولت يا به طور كلی يك بازيگر نظام بين الملل از نحوه توزيع قدرت در عرصه بين المللی 
و جايگاه خود در آن ناخرسند بوده مناسبات حاكم بر نظام بين الملل را ناعادالنه می داند؛ 
از اين رو شرايط موجود را نپذيرفته در پی تغيير نظم حاكم برمی آيد. تا آنجا كه به غرب 
آسيا مربوط می شود محور محافظه كار رويكردی محافظه كارانه داشته تمايلی به وقوع 
تحوالت عميق و سريع ندارد؛ به بيان ديگر سياست حفظ وضع موجود را دنبال می كند؛ 
حال آنكه محور مقاومت مناس��بات موجود در عرصه جهانی را به طور عام و منطقه ای 
به طور خاص را عادالنه ندانسته خط مشی انقالبی دارد. به ديگر سخن، محور مقاومت 

در عرصه بين المللی و منطقه ای خط مشی تجديدنظرطلبانه را در پيش گرفته است. 
4.4.4. بيداری اسالمی و گرايش به سوی محور مقاومت

از دو محور مقاومت و محافظه كار سخن به ميان آورده، به تفاوت ميان اين دو جريان هر 
چند به اختصار اشاره شد. تقابل اين دو جريان كه طی سه دهه با شدت و ضعف متفاوت 

1. حميد صالحي، »مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اس��المی ايران«، مطالعات راهبردی، 
س14، ش1، 1390، ص160. 

2. نبی اهلل ابراهيمي، »شورای همكاری خليج فارس و برنامه هسته ای ايران«، شرق، ش622، 1386، ص1. 

محور تكفيری به  ویژه داعش با 
داعيه مقابله با »دشمن نزدیك« 
یعنی شيعه به جای »دشمن دور« 
یعنی صهيونيسم، بحران سازی 
تصنعی در محيط امنيتی محور 
مقاومت اسالمی و جلوگيری 
از نهادینه شدن این محور را با 
حمایت غرب و صهيونيسم در 

دستور كار خود قرار داده است
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تداوم يافته بود، با آغاز تحوالت اخير غرب آس��يا وارد مرحله جديدی ش��د. طرفين كه 
در طول سه دهه ائتالف های مستحكمی را شكل داده به موازنه سازی با يكديگر دست 
زده بودند زمينه را برای بر هم خوردن توازن قوا در منطقه فراهم می ديدند. اساس��اً هر 
موازنه ای در عرصه بين المللی تا زمانی پابرجا خواهد بود كه متغير ديگری آرايش نيروها 
را بر هم نزند به نحوی كه تغييرات پيش آمده در وضعيت نيروها توازن قوا را به سود يك 

طرف و به زيان طرف ديگر تغيير بدهد. 
در چنين وضعيتی طرفين بر فعاليت های خود می افزايند تا از شرايط پيش آمده سود 
جسته در صورت امكان برطرف مقابل تفوق يافته يا الاقل به نوعی به موزانه سازی جديد 
دس��ت بزنند اما تا پيش از آن بروز يك دوره بی ثباتی به جهت بر هم خوردن توازن قوا 
محتمل خواهد بود. بيداری اسالمی با سرنگونی برخی رژيم های منطقه و بروز بی ثباتی 
در برخی ديگر از كشورهای غرب آس��يا موازنه موجود ميان دو محور مقاومت و اعتدال 
عربی را بر ه��م زده منطقه را وارد يك دوره بی ثباتی و تنش نم��وده به نحوی كه عمده 
كشورهای غرب آسيا را به صورت مستقيم يا غير مستقيم با چالش های امنيتی مواجه 
ساخت. دو محور مذكور نيز درصددند از شرايط موجود سود جسته ژئوپليتيك منطقه را 
به زيان طرف مقابل تغيير داده و نظم مورد نظر خود را در منطقه استقرار بخشند. تداوم 
چنين وضعيتی موجب رويارويی هر چه بيشتر اين دو جريان شده است آن هم با شدت 
و حدتی كه تا به امروز سابقه نداشته است. در اين بين يكی از كشورهايی كه از تحوالت 

موسوم به بيداری اسالمی متأثر شده است يمن می باشد. 
در چهارچوب ديدگاه دموكراس��ي، علت اصلی خيزش های مردمی خاورميانه را بايد 
در وجود دولت های غير دموكراتيك، فقدان آزادی بيان، نبود دموكراسی واقعی، فقدان 
حقوق زنان و س��ركوب احزاب و گروه های مخالف جست وجو كرد. دموكراسي سازي يا 
صدور دموكراسي در قالب اصالحات سياسي، اعطاي آزادي هاي سياسي شهروندان و... 
به ابتداي تش��كيل اياالت  متحده و به خصوص پس از روي كار آمدن ويلسون و جريان 
جنگ جهاني اول برمي گردد. گزارش ويلسون به كنگره مبني بر اين كه امريكا بايد يك 
جهان امن براي دموكراسي ايجاد كند، فقط يك بحث اخالقي براي امريكا نبود بلكه او 
دريافته بود كه حكومت هاي دموكراتيك همكاران بهتري از حكومت هاي پادش��اهي و 
استبدادي براي امريكا و منافع آن هس��تند.1 نظم و ثبات مدنظر امريكا در دوره جنگ 
سرد كه در مقابل كمونيس��ت مطرح شده بود، دموكراس��ي را تنها دستاويز خود براي 

1. رضا سليماني، همان، ص105. 
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مقابله با ايدئولوژي ماركسيست ها تبديل كرده و گسترش مي داد. امريكا در دهه 1990 
نظريه صلح دموكراتيك را به راهنماي عمل سياست خارجي خود تبديل كرد؛ كلينتون 
دموكراسي را سومين ستون سياست خارجي خود مي داند. در تئوري صلح دموكراتيك 
كه در دهه1980طرح شد، طراحان سياست خارجي امريكا معتقد بودند كه دموكراتيك 
شدن ديگران منجر به كاهش منازعات ميان امريكا و ديگر كشورها مي شود. گسترش 
دموكراسي در واقع بهترين راه براي تضمين امنيت امريكا و برقراري صلح و ثبات بادوام 
ترسيم مي شد. با افول كمونيست در شرق زمينه هاي دموكراسي غربي بر مدار ارزش هاي 

ليبراليستي امريكايي شروع به ترويج خود كردند.1 
در مسئله قيام هاي مردمي كشورهاي عربي منطقه، جمهوري اسالمي ايران به موضوع 
مردم ساالري تأكيد كرده  است. بر اين اس��اس، راهبرد واكنش اياالت متحده امريكا در 
دوران رياست جمهوري اوباما پس از شكست سياست مهار جنبش ها و قيام هاي مردمي 
در خاورميانه عربي بر هدايت و كنترل قيام هاي مردمي با هدف روي كار آوردن رهبران 
همسو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن رهبران انقالبي و غرب ستيز تعلق گرفته 
است.2 در حالي  كه ش��واهد عيني تحوالت اخير منطقه خاورميانه بيانگر اين است كه 
در طرح انقالب اسالمی برای خاورميانه بزرگ، پايبندی عملی به حق تعيين سرنوشت 
مردم وجود دارد اما در طرح خاورميانه بزرگ امريكايی چنين پايبندي وجود ندارد؛ بلكه 
تمامي اهداف امريكا در راستاي منافع ملي خود بوده است. اين شواهد نهايتاً پارادوكس 
عميق ميان آرمان و واقعيت را در سياست خارجي امريكا به نمايش مي گذارد. به عبارت 
ديگر، ناتواني واش��نگتن در حل اين پارادوكس تاريخي ميان آرمان هاي دموكراتيك و 
محافظه كاري مانعي در راه دموكراتيزاسيون واقعي و عملي دولت هاي خاورميانه عربي 
به ش��مار مي رود و نهايتاً موجب طرح مطالبات حقوقي و سياسي شهروندان در جوامع 
خاورميانه در قالب مردمي و بيداري اسالمي شده است.3 همه اين شواهد گوياي عيني 
اين مسئله اس��ت كه تحوالت منطقه غرب و امريكا را با چالش جدي مواجه كرده و نيز 
عدم پايبندي آنها به انديشه و رفتارشان را آشكار ساخته  است. به اين ترتيب با افزايش 
نقش و جايگاه مردمي منطقه و رشد و گسترش مرد م ساالري اسالمي پيروزي هايي در 

آينده نصيب انقالبيون خواهد شد.

1. Fukuyama Francis (1992), The End of History and Last Man, London: Hamish 
Hamilton, p1. 

2. رضا سليماني، همان، ص116.
3. همان، ص113. 
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5.4.4. محور مقاومت و مسئله سوريه
در مسئله سوريه واشنگتن راهكار سياسی و نظامي را برای حل بحران سوريه مطرح 
مي كند؛ در حالي كه نقش بش��ار اس��د در مرحله انتقال قدرت را مردم س��وريه تعيين 
خواهند كرد. جمهوري اسالمي ايران با عنايت به اهميت نقش و جايگاه مردم در تعيين 
سرنوشت سياس��ي خود همواره بر دخالت دادن مردم برای تعيين آينده نظام سياسی 

سوريه تأكيد مي كند.
تحليل گر امريكايی درباره مسئله سوريه تشريح كرده است كه: 

امريكا با هر حركت دموكراتيك در جهان مخالف اس��ت. علت آن نيز 
اين اس��ت كه امريكا تمايلی به ايجاد نظام ه��ای دموكراتيك مخالف با 
سياس��ت های خود ندارد. امريكا به علت سياس��ت هايش دشمنانی در 
تمام جهان دارد و به همين علت طبيعی اس��ت ك��ه از وجود نظام های 
دموكراتيك كه تمايل ملت ها در رد سياست های امريكا را دنبال می كند، 

نگران باشد.
چامسكي معتقد است:  

هنگامی كه امريكا از رژيم های دموكراتيك سخن می گويد، منظورش 
آن رژيم هايی است كه از وی حمايت می كنند، اما اگر در همين كشورها 
انتخاباتی برگزار ش��ود و دولتی با رويكرد مخالف امريكا روی كار بيايد، 
واشنگتن اين انتخابات را دموكراتيك نخواهد خواند،  به عنوان مثال اين 
اتفاقی بود كه در انتخابات فلس��طين در سال 2006 روی داد و جنبش 

حماس در جريان آن پيروز انتخابات شد. 
اشاره چامسكی به انتخاباتی است كه نتيجه آن به نفع جنبش حماس تمام شد اما از 
آنجايی كه اين نتيجه دلخواه امريكا نبود، كارشكنی كردند و اين پيروزی را به رسميت 
نشناختند. همين كار باعث شد، فلسطين دو پاره شود و بخشی از فلسطينی ها در نوار 
غزه مستقر شوند1 مجموعه اين اتفاقات فقط يك معنا دارد؛ دموكراسی ای مورد پسند 
امريكايی هاست كه فرد دلخواه آنها از صندوق رأی بيرون آيد. در غير اين صورت، كشور 
هدف آنها متهم به تقلب در انتخابات می شود و فرد پيروز آماج حمالت متعدد از جمله 
فشارهای اقتصادی قرار می گيرد و اگر هيچ كدام از اين اقدامات به نتيجه منجر نشود، 
راهكار نظامی در دستور كارش��ان قرار می گيرد و اين دقيقاً همان سناريويی است كه 

1. farsnews
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در سوريه در حال اجرايی شدن است. تقابل 
موضع گيری جمهوری اسالمی ايران و امريكا 
در قضيه س��وريه كه به نوعی نش��ان دهنده 
پايبندی ايران به راه حل سوری و نقش ملت 

سوری و عدم پايبندی امريكا به آن است.
در مجموع با گس��ترش بيداری اسالمی در 
منطقه، اش��تباه بودن انگاره هايی كه غرب و 
امريكا در طول ساليان گذشته سياس��ت های خود را بر مبنای آنها تنظيم كرده بودند، 
محرز ش��د. اين انگاره ها عبارت اند از: امريكا می تواند به رژيم ه��ای عربی در خصوص 
همكاری امنيت��ی و ثبات در بازاره��ای نفت و گاز اعتم��اد كند ب��دون اينكه خواهان 
اصالحات سياسی و اقتصادی در اين كشورها باشد؛ امريكا كنش گر اصلی عرصه تحوالت 
خاورميانه اس��ت و می تواند به راحتی با رقبا و دش��منان خود مقابله كند. طي دو سال 
گذشته رژيم های تونس، مصر، ليبی و يمن سقوط كرده اند و ناآرامی ها در بحرين ادامه 
دارد. امريكا نگران گسترش اين ناآرامی ها به عربستان سعودی، اردن، مراكش، امارات 
متحده عربی و كويت است كه با اعتراضات مردمی مواجه بوده اند. امريكا در راهبرد نوين 
خود تالش می كند با تقويت گروه های افراطي، مانع به قدرت رسيدن اسالم گرايان در 

كشورهای داراي خيزش مردمي شود. 
با توجه به خيزش هاي مردمي منطقه و مبارزه با س��اختار سياس��ی مس��تبد و فاسد 
)اس��تبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ امي��دی به اص��الح و تغيير آن نبوده اس��ت، 
استعمارس��تيزی و عدم وابس��تگی به كش��ورهای خارجی به خصوص امري��كا و رژيم 
صهيونيستی به چشم می خورد. مردم معترض اين كشورها به دنبال استقالل سياسی 
كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين داليلی 
كه موجب بروز چنين تظاهرات گس��ترده در كشورهای اس��المی شده تعالی خواهی و 
هويت  طلبی اس��ت. تحقق چنين مسئله ای در گرو احيای اس��الم اصيل است. خيزش 
مردم با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ كرامت و منزلت انسانی می شود.1 اين 
چنين درخواس��ت هاي عمومي و ادامه مطالبات مردم از حاكمان نش��انه الگوپذيري از 
انقالب اسالمي بوده و شكل خاورميانه را شبيه خاورميانه مدنظر انقالب اسالمي كرده 

1. بهزاد قاسمي، »گزارش اجالس جهانی استادان مسلمان دانشگاه ها و بيداری اسالمی«، مطالعات راهبردی 
جهان اسالم، س13، ش51، 1391، ص205. 

در چهارچوب دیدگاه دموكراسي، 
مردمی  خيزش های  اصلی  علت 
خاورميانه را باید در وجود دولت های 
غير دموكراتيك، فقدان آزادی بيان، 
نبود دموكراسی واقعی، فقدان حقوق 
زنان و سركوب احزاب و گروه های 

مخالف جست وجو كرد
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است. بيداری اس��المی و تحوالت داخلی صورت  گرفته در بسياری كشورهای منطقه 
عرصه را برای پيش بينی، اعمال نفوذ و مديريت سياس��ت ها توسط امريكا كاهش داده 
است؛ به نحوی كه امروز در خاورميانه اسالمي بسياری از تحوالت، فارغ از پيش بينی يا 
اعمال نفوذ اين كشور، در حال شكل گيری است. بيداری اسالمی بسياری از كشورهای 
محور سازش را با چالش های جديد داخلی مواجه كرده و از توان آنها برای افزايش فشار 

بر محور مقاومت كاسته است. 
ناتوان��ی امريكا و متحدان��ش در كاهش نقش اي��ران در منطقه و شكس��ت در تحقق 
تغييرات دلخواه غرب، به ويژه در س��وريه و در مرتبه  كمتری در عراق، نشان از كاهش 
نفوذ و اثرگذاری جدی امريكا بر موازنه  قدرت در منطقه و ناكامی در شكل دهی به نظم 
مدنظر غرب در خاورميانه دارد.1 نظم حاكم در خاورميانه پس از موج دموكراسی خواهی 
در خاورميانه از بين رفته است و كش��ورهای مختلف از روسيه و چين گرفته تا تركيه و 
قطر به دنبال تعريف جايگاهی جديد برای خود در عرصه بين الملل به ويژه در خاورميانه 
هستند. در اين راس��تا حمايت چند دهه ای امريكا از مفهوم ثبات در منطقه براي حفظ 
منافع خود و ناديده گرفتن مطالبات دموكراتيك و ضد استبدادی ملت های خاورميانه و 
شمال آفريقا در نهايت به ظهور پديده مشاركت خواهی و آزادی خواهی سياسی ملت های 
مذكور در قالب بيداری اس��المی عليه تداوم رژيم های عربی اقتدارگرا و مورد حمايت 
امريكا ختم شد. امريكا ناتوان در مهار جنبش ها و قيام های مردمی در خاورميانه عربی 

به سياست هدايت و كنترل تحوالت در اين كشورها مبادرت كرده است.2 
احتمال مخالفت اس��الم گرايان با رژيم صهيونيس��تی و گفتمان ض��د امريكايی آنها 
يك��ی از نگرانی های امريكا بوده اس��ت. رژيم های سرنگون ش��ده در منطق��ه به همراه 
رژيم صهيونيس��تی متحد امنيتی امريكا در منطقه بودند و در راستای ثبات سازی در 
چهارچوب منافع امريكا حركت می كردند. در اين شرايط بی ثباتی و خأل امنيتی به  وجود 
آمده و امريكا قدرت تأثيرگذاری خود را تا حد زيادي از دست داده و نگران از دست دادن 
نفوذ خويش اس��ت. ناآرامی ها در جهان عرب و جايگزين شدن دولت های اسالم گرا به 
جای رژيم های دوس��ت و مورد اعتماد رژيم صهيونيستی و احتمال اتخاذ سياست های 
خصمانه از سوی آنها عليه اسراييل موجب نگرانی مقامات اين رژيم شده است. در داخل 
فلسطين هم عموم مردم خواستار اتخاذ سياستی قاطع در قبال اين رژيم و اتحاد فتح و 

1. Pollack .Kenneth M. (2012) Shifting sand in Middle East, brooking institute, 14 feb. 
2012, accessed, p1.

2. رضا سليماني، همان، ص94. 
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حماس هستند. اسراييل مسلماً در اين شرايط امنيت خود و چشم انداز صلح با اعراب را 
مثبت ارزيابی نمي كند و خود را در محيطي تهديدآميز می بيند.1 

6. نتيجه گيري 
در اين مقاله ضمن ارايه تعريفی از مفهوم ژئوپليتيك، نقش و تأثير ارزش ها و مؤلفه های 
محور مقاومت متأثر از گفتمان انقالب اس��المی بر ارتباط و كنش متقابل س��ه عنصر 
جغرافيا، سياست و قدرت، به بررسی ژئوپليتيك مقاومت پيش از انقالب اسالمی عليه 
كشورهای استعمارگر غربی پرداخته شد كه در قرن نوزدهم به رهبری سيد جمال الدين 
اسدآبادی، مقاومت ژئوپليتيك اسالم پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در كشورهای 
مختلف به خصوص در مصر به رهبری حسن البناء بود. ژئوپليتيك مقاومت بعد از انقالب 
اسالمی در طی جنبش های اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نقش و جايگاه 
ويژه ای برخوردار است. پيروزی انقالب اسالمی ايران نه تنها به احيای عظمت و قدرت 
ژئوپليتيك مقاومت انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اس��الم را دچار تحول و بيداری نمود. 
اين امر حتی از جهان اس��الم هم فراتر می رود و انقالب اس��المی ايران موجب بيداری 
دينی ديگر اديان و بيداری انسانی غيرمتدينين گرديد. انقالب اسالمی و نظام جمهوری 

اسالمی ايران به عنوان رهبر ژئوپليتيك مقاومت و كانون آن بوده است. 
نقش  محوری اي��ران در جبهه مقاوم��ت در زمان های بحرانی مانن��د جنگ، حمالت 
تروريستی، جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. محور مقاومت، به عنوان جدی ترين 
مدافع فلسطين، می توانست با وقوع جنبش های بيداری اسالمی، گسترده تر و عميق تر 
از وضعيت كنونی آن شود ولی محور تكفيری به  ويژه داعش با داعيه مقابله با »دشمن 
نزديك« يعنی ش��يعه به جای »دشمن دور« يعنی صهيونيس��م، بحران سازی تصنعی 
در محيط امنيتی محور مقاومت اس��المی و جلوگيری از نهادينه ش��دن اين محور را با 
حمايت غرب و صهيونيسم در دستور كار خود قرار داده است. آنچه در بيداری اسالمی 
نيز گفته ش��د با آغاز تحوالت منطقه غرب آسيا و ش��مال آفريقا، كشورهای نزديك به 
جريان محافظه كار كوشيده اند توازن قوا را به سود خود و به زيان محور مقاومت بر هم 
بزنند كه تقابل بيش از پيش اين دو جريان را در پی داشته است. يمن همسايه جنوبی 
پادش��اهی عربس��تان به رغم همجواری با رهبر محور محافظه كار طی ماه های اخير به 

1. Christopher M. Blanchard, et al., “Change in the Middle East: Implications for US 
Policy,” Congressional Research Service, March 7 2012, www.crs.gov, p3.
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محور مقاومت متمايل بوده اس��ت؛ زيرا با ورود به مرحله بيداری اسالمی و مقاومت در 
برابر جريان وهابيت و حاميان بين المللی به محور مقاومت وارد شده است. تأكيد محور 
مقاومت بر استبدادستيزی و استكبارستيزی و عدم سازش آن با رژيم صهيونيستی را 

می توان در جنبش انصاراهلل مشاهده نمود.
با تبيين وضعيت تح��والت در منطقه و تأثير انقالب اس��المی و مح��ور مقاومت اين 
واقعيت مشخص می شود كه رويارويي اسالم و غرب پديده جديدي نيست و ريشه هاي 
تاريخي دارد؛ پيروزي انقالب اس��المي در ايران و احياي مجدد ارزش هاي اس��المي و 
بازيابي مجدد هويت اس��المي مجدداً موج هراس از اسالم و مس��لمانان را در دل غرب 
زنده كرده و رويارويي اس��الم و غرب ابعاد جديدي يافته و با راه اندازی اسالم هراسی و 
گروه های تكفيری درصدد تضعيف اين محور هستند. گروه تكفيری داعش، برای غرب و 
صهيونيسم كاركردهايی دارد كه برآيند نهايی آنها، ايجاد گسست در محور ژئوپليتيك 
مقاومت و از اولويت خارج ساختن مقابله با اشغالگران فلسطين است. با سرايت هدفمند 
جريان تكفيری گری به محي��ط امنيتی جمهوری اس��المی به مثاب��ه ام القرای جبهه 
مقاومت، تالش می شود از گسترش محور مقاومت جلوگيری شده و به اسراييل مصونيت 

بخشيده شود.


