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انقالب اسالمي  و دگردیسی  محيط سياسی شيعيان
در فضای نوین خاورميانه

رحمت اهلل فالح1
چکيده 

خاورميانه از اهميت بس��يار بااليی در معادالت قدرت و سياست بين الملل برخوردار 
است. سازه های منطقه اي در تعامل با محيط داخلی و بين المللی الگويی از سازش ها و 
ستيزش ها را خلق مي كند. يكی از  اين سازه ها كه در صحنه اجتماعی، فرهنگی، سياسی 
و امنيتی، خاورميانه عربی را متأثر نموده اليه هويتی جامعه ش��يعيان اس��ت. شيعيان 
خاورميانه با  اينكه در طول تاريخ در حاشيه قدرت و سياست قرار گرفته اند ولی پيروزی 
انقاب اسامي  در احياي هويت فرهنگی و سياسی آنها نقش تاريخی داشته است. البته 
با دگرگونی های منطقه اي و بين المللی عوامل و شرايط منطقه اي كاركرد سنتی خود را 
با چالش مواجه نموده؛ تا  اينكه فضای  ايجاد شده سال های اخير فرصت ها و ظرفيت های 

راهبردی برای شيعيان به وجود آورده است. 
تحوالت خاورميانه در چند دهه اخي��ر مبين جنبش های هويت��ی متأثر از تغييرات 
فرهنگی- سياسی و اجتماعی اس��ت كه ظهور آن مناسبات س��نتی قدرت  و سياست 

1. پژوهشگر مسائل منطقه ای جهان اسام 
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را دگرگون كرده اس��ت. از جمله  اين ش��رايط 
هويت  گرايی اسام به طور خاص تشيع سياسی 
اس��ت كه قوی ترين عنصر در  ايجاد ژئوپلتيك 

هويتی به شمار مي رود.1
هويت ياب��ي گروه هاي اس��امي  ب��ه بازتوليد 
هوي��ت، موجوديت و ق��درت ش��يعيان منجر 
ش��د. ش��يعه از بعد صفويه كه به عنوان مذهب 
رس��مي حكومت صفوي مطرح شد، به ويژه در 
دوران حكومت قاجاريه كه رهبري جنبش هاي 
اسامي حاضر را در مقابل استبداد و استعمار بر 
عهده داشت اگرچه در كانون توجه نظام سلطه 
بود اما تا قبل از پيروزی انقاب اس��امی، نيروهای حاشيه اي قلمداد مي شدند. در بين 
خود گروه های شيعی نيز تمايز و تفاوت زيادی وجود دارد. تمام آنها از اواسط دهه 1980 
به بعد، موقعيت خود را بازسازی كردند. آنان به گونه اي مستقيم و غير مستقيم، تحت 
تأثير موج های انقاب  ايران و نيز فضای هويت گرايی اس��امي  قرار گرفتند.2 گروه هاي 
شيعی توانستند بين خود و گروه هاي سياسی حاكمه تمايز  ايجاد كنند. گروه هايی كه 
آنان را به حاشيه رانده بودند، ناچار شدند موقعيت سياس��ی و اجتماعی شيعيان را در 
تمامي  حوزه های سياسی و اجتماعی خاورميانه بپذيرند. در بسياری از مواقع نسبت به 
آنان نيز نگرانی های امنيتی به وجود آمده بود.  اين امر نشان مي دهد كه شيعيان بيش 
از آنكه تاش كنند هويت خود را از طريق مقابله با »غيرت غربی« به دس��ت آورند، به 
تعارض با گروه هايی پرداخته اند كه برای س��اليان طوالنی، قدرت خود را بر آنان اعمال 
كرده و جلوه هايی از سلطه را به وجود آورده اند؛ به عبارتی گروه هاي شيعی در كشورهای 
مختلف هويت خود را در تعامل با  ايران يافتند. از س��وی ديگر بيش از آنكه به مقابله با 
مجموعه های غربی مبادرت ورزند، درصدد ش��كافتن پوسته سياسی و اجتماعی بودند 

كه برای ساليان طوالنی آنان را كنترل و استحاله كرده بود. 
عاوه بر تأثير انقاب اس��امی، در يك دهه اخير عوامل مختلف��ی در ارتقاي جايگاه 

1. س��يد احمد نكويی، »تأثير برجسته شدن نقش و هويت ش��يعيان در جايگاه  ايران در خاورميانه«، مطالعات 
منطقه اي جهان اسام، س10، ش37، بهار1388، ص48. 

2. طاهره ترابی، »شيعيان حاش��يه اي و اس��تراتژی تغييرات هويتی«، مطالعات منطقه اي جهان اسام، س7، 
ش28، زمستان1385، ص95.  

عالوه بر تأثير انقالب اسالمی، در 
یک دهه اخير عوامل مختلفی در 
ارتقاي جایگاه شيعيان در ژئوپلتيک 
خاورميانه دخيل بود که مي توان 
گفت قدرت گيری شيعيان عراق 
بعد از سقوط صدام، پيروزی 
شيعيان لبنان در جنگ 33روزه و در 
نهایت تحوالت اخير جهان عرب 
که منجر به نظم نوین در منطقه 
مي گردد، در هویت یابي سياسی 
شيعيان تأثير راهبردی داشته است  
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شيعيان در ژئوپلتيك خاورميانه دخيل بود كه مي توان گفت قدرت گيری شيعيان عراق 
بعد از سقوط صدام، پيروزی شيعيان لبنان در جنگ 33روزه و در نهايت تحوالت اخير 
جهان عرب كه منجر به نظم نوين در منطقه مي گردد، در هويت يابي سياسی شيعيان 

تأثير راهبردی داشته است. 
سقوط صدام در سال 2003، به رغم ميل سياس��ت مداران امريكا برای  ايجاد نظامي 
 ليبرال موجب شد نظامي  دموكراتيك بر پايه خواست مردم مسلمان عراق بنا شود. آنچه 
اهميت دارد فرض  ايجاد يك حكومت نيست، بلكه به قدرت رسيدن شيعيان عراق است 
كه ماهيت حكومت مدنظر امريكا را تغيير دادند. سقوط دولت بعثی و به قدرت رسيدن 
جريان های شيعی به روش دموكراتيك، مهر تأييدی بر نگرش سياسی شدن و قابليت 
يافتن تش��يع در جوامع عرب، به خصوص عراق بود. شيعيان عرب در كشورهايي مانند 
بحرين و عربستان كه مثالی از اكثريت و اقليت اند، از تحوالت جامعه شيعه عراق متأثر 

شده و مي شوند. 
پيروزی شيعيان لبنان در صحنه نبرد داخلی و خارجی هم عامل مهمي  بود كه تأثير 
خود را بر قوت گيری هويت سياسی شيعی افزود. جامعه شيعيان لبنان توانسته است در 
سال های اخير با مبارزه، ارتش اسراييل را وادار به خروج از جنوب لبنان كند. در حالی 
كه  اين اتفاق هيچ گاه در رفتار سياسی اسراييل نيفتاده است، چون ارتش  اين رژيم در هر 
سرزمين عربی كه قدم مي گذاشت سياست های تثبيتی را در پيش مي گرفت. از طرفی، 
اعراب نيز در هر جنگی عليه رژيم اسراييل شكس��ت مي خوردند. با  اين حال، سازمان 

حزب اهلل كه با ماهيت شيعی شناخته شده است، توانست جهت معادله را تغيير دهد. 
پيروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه طعم تلخ اولين شكست را به اسراييل چشاند و  اين 
عامل  ايران و حزب اهلل را به بازيگران اصلی دولتی و غي��ر دولتی در صدر منطقه تبديل 
كرد و نيروی مضاعفی به شيعيان منطقه داد تا  اينكه ده ها هزار شيعه را در عراق، بحرين 
و عربستان به خيابان ها كشاند و قدرت های سنتی مانند اردن، عربستان و مصر ناتوان از 
هر گونه تأثيرگذاری بر روند حوادث، خود را در حاشيه ديدند.1 پيروزی حزب اهلل، افكار 
عمومي  جهان عرب را متوجه وجه افتراق هويت ش��يعی نمود كه قابليت های سياسی 
و جهادی آن به مراتب قوی تر از سنی مذهب هاس��ت. البته  اينجا بود كه س��ردمداران 
محافظه كار عرب با هم داستانی با منابع سياسی و فكری غرب به بحث مربوط به هال 

شيعی دامن زده و خطر شيعی را متذكر شدند. 

1. Vali nasr, “When The Shiites Rise”, Foreign Affairs, July/August 2006 
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در دو سال اخير هم تحوالت و دگرگونی سياس��ی منطقه عربی كه با عنوان »بيداری 
اسامی« و به تعبير غربی ها به بهار عربی شناخته مي شود و تاكنون به تغيير رژيم های 
اس��تبدادی و عمدتاً وابس��ته مصر و ليبی انجاميده، موج تازه اي از به قدرت رس��يدن 
اسام گرايان در خاورميانه را به دنبال داش��ته كه با نظم سلفی مورد حمايت عربستان 
تفاوت ماهوی داشته اس��ت؛ با توجه به  اينكه روايت سلفی نظم منطقه اي مطلوب خود 
را از طريق كاربرد قدرت برای مهار قدرت با موازنه قوا با بسترسازی برای دخالت بيشتر 
قدرت های فرامنطقه اي تكوين مي بخشيد. به عبارتی نظم سلفی در پی بازگشت گرايی و 
احياي مناسبات پيشين امنيتی در خاورميانه و در رأس آن قدرت عربستان در منطقه، به 
ويژه در زيرمجموعه امنيتی خليج فارس است؛1 در چنين وضعيتی شيعيان با چالش های 
سياسی- امنيتی مواجه بودند. البته نظم سلفی، در 11سپتامبر به علت  اينكه اكثر افراد 
القاعده تعليم ديده آن بود ضربه ديد ول��ی در تحوالت اخير جهان عرب با چالش جدی 
مواجه شد و جای آن را نظم و قرائت اسامي  اخوانی گرفت كه نسبت به شيعه و قرائت 
اسام انقابی مورد نظر  ايران رويكرد مغرضانه اي نداشته، بلكه رويكرد همكاری جويانه 

و در برخی مواقع رقابت نرم داشته است. 
به هر حال تحوالت يك دهه اخير منطقه، تأثير شگفت انگيزی بر تكاپوی هويت طلبی 
سياسی شيعيان و بازگشت آنان به اسام ناب محمدي)ص( گذاشته است و  اين فرآيند 
در  آينده تأثير خود را بر مناسبات سياست و قدرت منطقه اي جهان اسام به خصوص 

خاورميانه خواهد گذاشت. 
در  اين مقاله ضمن معرفی جامعه شيعيان خاورميانه، به استراتژی هويت طلبانه آنها، 
فرصت ها و چالش هاي آنها در فضای فعلی منطقه اي و در نهايت چش��م اندازهای مورد 

انتظار از فرآيند هويت طلبی سياسی شيعيان پرداخته خواهد شد. 

وضعيت عمومي  شيعيان خاورميانه 
آمار دقيقی درباره تعداد مس��لمانان به طور كلی و شيعيان به طور خاص وجود ندارد. 
منابع گوناگون درباره تعداد شيعيان دنيا، اعدادی از 110 ميليون تا 250 ميليون نفر را 
ذكر كرده  اند. البته نظر غالب بر  اين است كه نزديك به 12درصد از كل جامعه مسلمانان 
جهان را در برمي گيرد.2 شيعيان از فرق مختلفی تشكيل شده اند كه در برخی آمارها به 

1. حميد صالحی، »بيداری اس��امی و تكوين نظم نوين منطقه اي در خاورميانه«، مطالعات راهبردی، س15، 
ش1، بهار1391، ص81. 

2. سيد عباس احمدی،  ايران، انقاب اسامی و ژئوپلتيك شيعه، مؤسسه انديشه سازان نور، 1390، ص63.  
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آن اشاره نگرديده است. از نظر جغرافيايی، بيشتر 
ش��يعيان در منطق��ه خاورميان��ه و خليج فارس 

زندگی مي كنند. 
ايران كان��ون جوامع ش��يعی جهان به ش��مار 
مي رود؛ بيشتر شيعيان در كش��ورهايی زندگی 
مي كنند ك��ه عمدت��اً در اطراف  ايران هس��تند 
و بيش��تر آنها با  اي��ران پيوس��تگی جغرافيايی و 
فرهنگي )مرز خش��كی ي��ا آبی( دارن��د. عراق، 

بحرين، آذربايجان، عربستان، تركيه، پاكستان، افغانستان، امارات متحده عربی، كويت، 
قطر و عمان از جمله  اين كشورها به شمار می آيند. 

عاوه بر  اينها كشورهايی هم هس��تند كه جمعيت قابل توجه ش��يعه در آنها زندگی 
مي كنند، اما در پيوس��تگی جغرافيايي ايران قرار ندارند؛ از جمله لبنان، يمن، سوريه، 

هند و تاجيكستان را مي توان نام برد. 
اكثر شيعيان خاورميانه، در كشور خودشان در جغرافيای راهبردی زندگی مي كنند. 
با توجه به آمار شيعيان مقيم هشت كشور پيرامون خليج فارس )كشورهای عضو شورای 
همكاری خليج فارس،  ايران و عراق( مش��خص مي ش��ود كه منطقه خليج فارس، يعنی 
مهمترين قطب استراتژيك جهان كه قسمت اعظم ذخاير نفتی دنيا را در اختيار دارد، 
عمدتاً منطقه اي شيعه نشين بوده و شيعيان بيش از هفتاد درصد جمعيت آن را تشكيل 

مي دهند.1
اين شيعيان خصوصاً در مناطقی زندگی مي كنند كه منابع اصلی نفت در آنجا قرار دارد. 
به  اين ترتيب به لحاظ پيوستگی تشيع و ژئوپلتيك مي توان چنين گفت كه شيعيان بر 
روی خزانه انرژی جهان نشس��ته اند. با  اين حال همواره در حاشيه قدرت قرار گرفته و 
حاكميت های سنی مذهب آنها، حقوق سياسی و فرهنگی آنها را به رسميت نشناخته اند 
و هر گونه حركت های اجتماعی آنها را با عناوين مختلف به سركوبی كشانده اند. بيشتر 
حاكميت های سنی مذهب با تمسك به قرائت های سلفی، جامعه شيعه را در تنگناهای 

امنيتی قرار داده اند. 
در دوران گذشته در شرايطی كه حوزه خاورميانه تحت سلطه گروه هاي سنی مذهب 

1. عباس نجفی فيروزجايي، نگاه اعراب به  ايران؛ گفتمان ها و رويكردها، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسامی، 
1388، ص98. 

تحوالت یک دهه اخير منطقه، 
تأثير شگفت انگيزی بر تکاپوی 
شيعيان  سياسی  هویت طلبی 
و بازگشت آنان به اسالم ناب 
محمدي)ص( گذاشته است و 
 این فرآیند در  آینده تأثير خود 
را بر مناسبات سياست و قدرت 
منطقه اي جهان اسالم به خصوص 

خاورميانه خواهد گذاشت 
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قرار داشت، برخی از ش��يعيان به منظور مقابله 
با حكومت و اقتدار آنان به كنش های سياسی و 
امنيتی مبادرت ورزيدند كه در بسياری از مواقع 
بی نتيجه بود. شيعيان همواره ضمن بهره گيری 
از هنجارهايی مانند »توريه« و »تقيه« حاكميت 
و اقتدار گروه هاي سنی را با اكراه پذيرفته اند. در 
اين روند، آرمان های ش��يعه نتوانسته است در 
حوزه خاورميانه تحقق يابد.1 بنابراين اراده برای 
تغيير فضای سياس��ی موجود به عنوان »آرمان 
گروه هاي شيعی« در تمام كشورهای خاورميانه 
وجود داشته است. علمای ش��يعی و همچنين 
گروه هاي اجتماعی شيعيان هيچ گاه مشروعيت 
كاملی برای اقتدار مذهبی گروه هاي حاكم قائل 
نبوده اند و  اي��ن امر زمينه های مناس��بی برای 

حداكثر سازی روح مبارزاتی به وجود آورده است. 
در شرايطی كه فضای سياسی برای  ايفای نقش شيعيان محدود و مخاطره آميز است، 

دو گرايش در بين گروه هاي شيعی خاورميانه به وجود آمده است:  
گروه اول موسوم به »شيعيان فرهنگی« به آداب دينی اعتقاد دارند، هنجارهای دينی 
را مورد توجه قرار مي دهند و در نهايت بر اساس قالب های تاريخی و سنتی به رفتار دينی 

مبادرت مي ورزند. 
گروه دوم با نام »شيعيان سياس��ی« از انگيزه و اراده الزم برای تأثيرگذاری در قدرت 
سياسی برخوردارند. چنين گرايش��ی در تمام حوزه های جغرافيايی با گرايش مذهبی 
شيعه مشاهده مي ش��ود. مجموعه هايی از »ش��يعيان فرهنگی« و همچنين »شيعيان 
سياسی« در مناطق عربستان، بحرين، جنوب عراق، كويت، امارات متحده عربی، قطر، 
عمان و لبنان وجود دارند. به  اين ترتيب، حوزه خليج فارس منطقه اي است كه شيعيان 

عرب را به  ايرانيان شيعه و نهادهای دينی شيعه در  ايران پيوند مي دهد. 
موضوعات منطقه اي در بازتوليد و راديكاليزه شدن هويت شيعی، نقش تعيين كننده اي 

1. ابراهيم متقی، »استراتژی درگيرس��ازی  ايران در پيرامون«، مطالعات منطقه اي جهان اسام، س8، ش29، 
بهار1386، ص10. 

در شرایطی که فضای سياسی 
برای  ایفای نقش شيعيان محدود 
و مخاطره آميز است، دو گرایش در 
بين گروه هاي شيعی خاورميانه به 

وجود آمده است: 
گروه اول موسوم به »شيعيان 
فرهنگی« به آداب دینی اعتقاد 
دارند، هنجارهای دینی را مورد 
توجه قرار مي دهند و در نهایت بر 
اساس قالب های تاریخی و سنتی به 

رفتار دینی مبادرت مي ورزند. 
گروه دوم با نام »شيعيان سياسی« 
برای  الزم  اراده  و  انگيزه  از 
تأثيرگذاری در قدرت سياسی 

برخوردارند 
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داشته است. گراهام فولر در  اين باره مي گويد: هويت شيعی همان قدر كه از ويژگی های 
داخلی متأثر است، از فشارهای خارجی محيط اطراف نيز تأثير مي پذيرد. شيعيان جز 
در دوره هايی كوت��اه همواره درجات مختلفی از طرد، تبعيض ي��ا آزار و اذيت را تكميل 
كرده اند. آنان )از طرف اهل تسنن( در سه موضوع الهيات، سياست و وفاداری به كشور 
متهم شده اند. سنيان تصوير مشكوك و كژانديش از تشيع ترسيم كرده اند. آنان اعتقاد 
دارند كه شيعه »جنبش ارتدادی« به شمار می آيد كه اصول اسام را تضعيف كرده است. 
با توجه به چنين ش��اخص هايی، گروه هاي شيعه در كش��ورهای حوزه خليج فارس و 
خاورميانه همواره در محدوديت قرار داشته اند. ساختار اقتدارگرای سياسی كشورهای 
منطقه جايگاه مؤثری برای ش��يعيان  ايجاد نكرده اس��ت. در واقع، شيعيان در وضعيت 
»انزوای سياسی«، مش��اركت معدودی در امور حكومتی داشتند و در نهايت، به عنوان 

»نيروی چالشی و گريز از مركز« تلقی مي شدند. 
چنين نگرشی منجر به احساس انزوای سياسی و همچنين باور فقدان عدالت سياسی 
در ديدگاه و رويكرد شيعيان شد. آنان بر اساس چنين مفاهيمی، محيط اطراف خود را 
با تعابير انقابی تفسير كردند. به همين علت، شيعيان حوزه خليج فارس و خاورميانه با 
نظم سياسی سنتی مخالف بوده و هستند و آن را غير عادالنه، ظالمانه و سركوب كننده 
تفس��ير مي كردند.  اين امر زمينه های چالش، بدبينی و جدال بيش��تر نسبت به حوزه 

سياسی و حكومتی را به وجود آورد.1
در مجموع مي توان گفت، همان گونه كه هويت اسامي  عامل اصلی دگرگونی در كنش 
سياسی كشورهای خاورميانه بوده است، ش��يعيان نيز از دهه 1990 جايگاه سياسی و 
هويتی خود را در تم��ام واحدهای حوزه خليج فارس ترميم كرده ان��د. آنان به تدريج به 
بازيگر سياسی مؤثری در كشورهای منطقه تبديل ش��ده اند. شواهد نشان مي دهد كه 
جايگاه شيعيان نه تنها در تمام منطقه خاورميانه ارتقاي سياسی يافته، بلكه بايد تأكيد 

كرد كه چنين فرآيندی در حوزه خليج فارس از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. 

چالش های محيطی شيعيان خاورميانه 
شيعيان خاورميانه همواره در محيط چالش زا به حيات خود ادامه دادند.  اين چالش ها 
از س��طح محلی تا س��طح ملی، از منطقه اي تا بين المللی متأثر بوده و عوامل و شرايط 

محيطی مختلف در آن دخيل بوده است. كه در ذيل به چند مورد اشاره مي گردد: 

1. همان، ص11. 
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1. گفتمان ضد شيعی سلفيون 
شايد مؤثرترين شخصيت در  اين زمينه، احمدبن عبدالحليم معروف به ابن تيميه، سلف 
اصلی وهابيت باشد. از مشخصات بارز ابن تيميه خصومت با شيعيان و مكتب اهل بيت)ع( 
است. او در اوج گرفتاری مسلمانان از ناحيه حمات پی درپی مغوالن و تهديد صليبيان، 
همه چيز را ناديده گرف��ت و به ارايه چهره اي غير اس��امي  از ش��يعه پرداخت.1 آراي 
ابن تيميه جز در ميان تعداد اندكی از ش��اگردانش، مقبوليتی در بين مسلمانان نيافت؛ 
تا زمانی كه قرن ها بعد، محمدبن عبدالوهاب نجدی )متوفی 1206ه�( افكار  ايش��ان را 
احيا كرد و پس از متحد شدن با محمد بن س��عود، يكی از حاكمان نجد و جد آل سعود 
در سال 1160 قمری، توانس��ت پيروانی پيدا كند. بعد از قدرت گيری خاندان آل سعود 
بعد از جنگ جهانی اول و دوم، ش��يعيان را در منطقه، به خصوص در كشورهای عربی 
تحت فشار قرار دادند. تا  اينكه  اين انديش��ه بعد از انقاب اسامي  تأثير خود را بر روابط 
عربستان و  ايران گذاشت. عربستان با انديشه وهابيت، مناسباتش را با شيعيان منطقه، از 
جمله جمهوري اسامي  ايران تنظيم نمود. گفتمان اسام سلفی ميراث وهابيت در شبه 
جزيره عربستان است و به گفتمان نوبنيادگرايان و القاعده تسری يافته و امروزه عاوه 
بر  اينكه چهره اي خشن از اسام را به نمايش گذاشته، با رويكرد ضد شيعی جهان اسام 

را به جنگ فرقه اي كشانده است.2
بدون ش��ك  ايدئولوژی س��لفی گری و وهابيت با هدايت رسمي  عربس��تان، عاوه بر 
خاورميانه، در ساير نقاط جهان نيز راهبرد خود را با هدف گيری تضعيف شيعيان تعريف 

نموده است. 
2. بزرگ نمايی خطر شيعيان و  ايران 

قدرت يابی ش��يعيان در منطقه به خصوص بعد از س��قوط صدام حس��ين در عراق و 
همچنين پيروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33روزه با رژيم صهيونيستی، باعث شد كه 
بحث »هال شيعی« از طرف حاكميت های سنی مذهب و حاميان غربی شان مطرح و 
دامن زده شود. از اهداف مطرح كردن هال شيعی، بزرگنمايی خطر شيعيان و  ايران بود.  
اين مسئله تا جايی در نگاه برخي از سردمداران افراطي مسلك عرب خاورميانه اهميت 
راهبردی يافت كه در مواضع سياسی حكام عرب و فتواهای علمای وهابی در مورد كمك 

به حزب اهلل لبنان در جنگ با اسراييل تجلی يافت. 

1. عباس نجفی فيروزجايي، همان، ص146. 
2. رك: نبی اهلل ابراهيمی، »گفتمان اسام سلفی و جهانی شدن امنيت خاورميانه«، مطالعات راهبردی، س13، 

ش4، زمستان1389، ص186-192. 
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در واقع آنان برای تبديل كردن تئوری هال ش��يعی به 
نگرانی بين المللی از دو وسيله استفاده كردند: 

1. پيوند زدن تمام ش��يعيان منطقه به يكديگر و اتصال 
جغرافيای ش��يعی از هند و پاكس��تان گرفته تا دمشق و 

بيروت و بزرگنمايی خطر شيعيان در  اين منطقه وسيع. 
2. بزرگنمايی خطر  ايران از طريق پر رنگ نش��ان دادن 

سلطه  ايران بر شيعيان ساير كشورها و وابستگی آن ش��يعيان به  ايران، تا بدين ترتيب 
قدرت  ايران در منطقه را به شدت در حال افزايش نشان دهند. 

به هر صورت، همواره بحث »هال ش��يعی« يك روايت امنيت��ی عرب ها و حتی غير 
عرب های خاورميانه و شمال آفريقا شده و رفتار هويت طلبی سياسی شيعيان با تأكيد 
برداشت گونه از  اين روايت سركوب مي شود. يكی از اهداف آنان از سياسی كردن بحث 
هال شيعی، زنده كردن اختافات قديمي  شيعه- سنی بود تا از طريق  اين تفرقه افكنی 
و فرقه گرايی جلو استقرار ثبات و امنيت در منطقه و به خصوص عراق گرفته شود، تا از 

موفقيت يك دولت شيعی در عراق جلوگيری گردد. 
3. تأکيد بر ناسيوناليسم عربی، برای جدايی سازی شيعيان منطقه 

انديش��ه ناسيوناليس��م عربی در چندين دهه اخير با افت جدی مواجه ش��ده است. 
ناتوانی كشورهای عربی در آزادسازی فلسطين اشغالی و حمله صدام حسين به عنوان 
مدعی رهبری جهان عرب به كويت و در نهايت س��قوط آن توس��ط امريكا، همه و همه 
تأثير خود را بر تضعيف  اين گفتمان نهاده اس��ت. اما در چند س��ال اخير كه مصادف با 
هويت يابي شيعيان در كشورهای عربی شده است، بخش��ی از نخبگان فكری و ابزاری 
خاورميانه درصددند به احياي ناسيوناليسم عربی در مقابل هويت  ايرانی مبادرت ورزند. 
ناسيوناليسم عربی، عاوه بر آن كه خود را در مقابل ناسيوناليسم ايرانی مي بيند، لعاب 
مذهبی نيز بدان مي افزايد و تشيع را نيز در مقابل  اين ناسيوناليسم قرار مي دهد. به نوعی 
از ديدگاه ناسيوناليسم های عرب، مسلمانان با عرب يكسان انگاری مي شوند. اما شيعه 
متهم است كه يك جنبش غير عربی است كه موالی يعنی مسلمانان غير عرب ) ايرانی( 
در عصر صحابه و تابعين، به ترويج آن پرداخته اند تا بدين وسيله، فرهنگ عرب و ويژگی 
عربی اس��ام و در واقع، خود اس��ام را كه به اعتقاد آنان بهترين فرآورده عرب هاست، 

تضعيف كنند.1

1. عباس نجفی فيروزجايي، همان، ص251. 

مهمترین هدف راهبردی 
 ایاالت متحده امریکا، 
از زمان پيروزی انقالب 
تاکنون  اسالمی  ایران 
 این بود که جنبش های 
هویت گرای سياسی شيعه 

را، کنترل و مهار کند 
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در دوران معاصر نويسندگان ملی گرای عرب،  اين اتهام آخر را عليه تشيع، تحت عنوان 
»شعوبی گری« )ضديت عربيت( مطرح كرده اند. با  اين اتهام آنها هويت عربی شيعيان 
عرب را انكار نموده و آنان را  ايرانی االصل های مهاجر معرفی مي نمايند، تا از  اين طريق 

آنها را همواره در حاشيه سياست قرار دهند. 
4. راهبرد تقابل امريكا با جنبش های شيعی در خاورميانه 

مهمترين هدف راهبردی  اياالت متحده امريكا، از زمان پيروزی انقاب اسامی  ايران 
تاكنون  اين بود كه جنبش های هويت گرای سياسی شيعه را، كنترل و مهار كند. به همين 
دليل، با بهره گيری از صدام حسين و ويژگی های ش��خصيتی او، جنگی ميان دو كشور 
شيعه )ايران و عراق( به راه انداخت و طی هشت سال جنگ عراق با كشور شيعی  ايران، 
كمك های فراوانی برای برآورده شدن  اين اهداف كرد؛ اما اكنون موضوع تشيع در عراق و 
خاورميانه، به يكی از مهم ترين موضوعات استراتژی امنيت ملی امريكا تبديل شده است. 
ژنرال های امريكايی در آوري��ل 2003، با ابراز نگرانی از ژئوپلتيك متحول تش��يع در 
خاورميانه و به منظور بررسی راهبرد امريكا در قبال شيعيان به  اين نتيجه رسيدند كه 
برای  ايجاد امنيت در خاورميانه، بايد به جای هال شيعی، در كشورهای منطقه هال 

دموكراسی به وجود آيد. 
تنها نگرانی  اياالت متحده درباره  ايجاد دموكراسی در كشورهای شيعه نشين آن است 
كه  اين طرح موجب بيداری مسلمانان به ويژه ش��يعيان شده و اشتياق آنها را برای نوع 
جديدی از »اس��ام گرايی بازسازی ش��ده« در خاورميانه تحريك كند و به دليل امكان 
شكل گيری هال شيعه در منطقه خاورميانه، فرصت جديدی برای احيای هويت شيعی 
فراهم سازد؛ برخی تدابير پيش بينی شده از سوی تصميم گيران كاخ سفيد برای  ايجاد 

دموكراسی در خاورميانه و مهار و كنترل تشيع بدين شرح است: 
- جلب همكاری آن دسته از روحانيون شيعه كه زمينه های مساعدی برای همكاری 

دارند؛ 
- شناسايی روحانيون ميانه رو )بر اس��اس منافع امريكا( و تبديل آنها به موقعيت های 

نفوذ  اياالت متحده در منطقه؛ 
- مقابله با هويت گرايی سياسی اسامي - شيعی، از طريق  ايجاد نوعی سيستم حكومتی 

سكوالر؛ 
-  ايجاد مؤسسات آموزشی سكوالر، متناسب با مؤلفه های آموزشی غرب؛ 

-  ايجاد برنامه مناسب بلندمدت برای شيعيان در اقصی نقاط جهان؛ 
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- پيگيری تماس ها و ارتباط مس��تقيم با رهبران ش��يعه در عراق، برای جلوگيری از 
تأثيرگذاری بيشتر رهبران شيعی  ايران بر آنها؛ 

- بهره برداری از اختافات مرزی، قومي  و ملی ميان ش��يعيان ع��رب  ايران و تكيه بر 
»عرب« و »فارس«، به عنوان مبنای هويت ملی آنها؛ 

- زير نظر داشتن جنبش های شيعی مخالف منافع امريكا و شناسايی ساختار سازمانی 
آنها؛ 

- تبليغ منفی مبتنی بر سياست تبليغ روانی »انگاره سازی« معطوف به نهادينه سازی 
»دخالت  ايران در فرآيند دولت سازی عراق نوين«؛ 

- بهره برداری از اختافات شيعه و س��نی و دامن زدن به آن، در راستای جلوگيری از 
شكل گيری »هال شيعه« در خاورميانه؛ 

- جلوگيری از پويايی مذهب در سياست كشورهای منطقه؛ 
- بهره برداری از نگرانی های كش��ورهای منطقه و جهان درباره »ژئوپلتيك تشيع در 

خاورميانه« و »مسائل هسته اي  ايران«؛ 
- جلب نظر قدرت های بزرگ برای معرفی گروه هاي وابس��ته به شيعيان لبنان مانند 

حزب اهلل به عنوان گروه هاي تروريستی، در راستای انزوای بين المللی  ايران؛ 
-  ايجاد كمربند امنيتی در محدوده مرزهای  ايران و سوريه كه مستلزم تصرف مناطق 

مرزی ميان  اين دو كشور است؛ 
- طرح و بررسی امكان حمله نظامي  به جمهوري اسامي ايران. 

مطالبات و استراتژی شيعيان در خاورميانه 
وضعيتی كه ش��يعيان در خاورميانه عربی با آن مواجه اند، از كش��وری به كشور ديگر 
متفاوت است. از  اين روی مطالبات و اس��تراتژی های سياسی آنان نيز به همين نسبت 
متفاوت اند. اما در تمامي  موارد، ش��يعيان با تنزل موقعيتش��ان به »جاي��گاه اقليت« و 
شهروندان درجه دوم مبارزه مي كنند. )به ويژه در جاهايی كه اكثريت جامعه را تشكيل 
مي دهند.(1 بنابراين اهداف مشترك معينی در ميان همه شيعيان وجود دارد؛ هر چند 
اهداف مشترك نشانه برنامه اي مشترك يا تاشی مشترك برای كاهش  اين مشكات 
نيست.  ايجاد فضای باز سياس��ی و اجتماعی و تحقق دموكراسی، مشترك ترين هدفی 

1. گراهام ای. فولر و رند رحيم فرانكه، ش��يعيان عرب مس��لمانان فراموش ش��ده، ترجمه خديجه تبريزی، قم، 
شيعه شناسی، 1384، ص118. 
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است كه همه شيعيان از آن بهره خواهند برد. 
در مجموع به مطالبات شيعيان خاورميانه كه مهمترينشان مرتبط به جايگاه اقليتی 

آنهاست اشاره مي گردد:  
1. حقوق برابر شهروندی 

دس��تيابی به حقوق مدنی براب��ر- براب��ری در حقوق ش��هروندی همس��ان با ديگر 
شهروندان- مهمترين اهداف سياسی شيعيان اس��ت. اصوالً اعطای حقوق مدنی برابر 
به شهروندان، در توان حكومت و بر عهده آن اس��ت و در واقع تقريباً هيچ حكومتی در 
منطقه به صورت رسمی، چنين حقوقی را از جامعه شيعی خود دريغ نكرده است. با  اين 
همه، محدوديت های اعمال شده بر ش��يعيان در آزادی بيان، آزادی تأسيس نهادهای 
سياسی يا اجتماعی و برابری در پيشگاه قانون، بيش از محدوديت هايی است كه سنيان 
با آنها روبه رو هستند. از  اين روی، شيعيان در زمينه فقدان حقوق، همسان با ديگران اند. 
اما در مواردی كه حكومت به كسی حقوق سياس��ی اندكی اعطا مي كند، تبعيض عليه 
شيعيان چه به صورت رسمي  و چه غير رسمی، بيشتر است. از  اين رو حتی »برابری در 
محروميت« بر دوش شيعه بيشتر سنگينی مي كند. عربستان يك نمونه خاصی است؛ 
چراكه در آنجا شيعيان به صورت رسمی، در مقايسه با سنيان جايگاه قانونی پايين تری 

دارند؛ مثًا يك شيعه نمي تواند در دادگاه عليه يك سنی شهادت دهد. 
2. پايان بخشيدن به تبعيض 

درخواست پايان دادن به تبعيض به يك معنا، نتيجه مطالبه حقوق برابر است. در  اين 
مورد نيز هيچ حكومتی جز عربس��تان به صورت رسمی در هيچ عرصه اي عليه شيعيان 
اعمال تبعيض نكرده اس��ت.1 اما با در نظر گرفتن ماهيت نهان )يعنی غير رسمي  و غير 
مدون( تبعيض عليه شيعيان در بيشتر كشورها، تاش برای پايان دادن به تبعيض شايد 
از بحث درباره حقوق سياسی برابر معنادارتر باشد. تقريباً تمام حكومت ها، به صورت غير 
رسمی، در حوزه های با اهميتی در حق ش��يعيان تبعيض روا مي دارند. دستگاه امنيتی 
شيعيان را »مظنون« يا »غير وفادار« به دولت تلقی مي كنند و بر  اين اساس آنان را تحت 

مراقبت ويژه قرار مي دهند.2
3. اصالحات دموکراتيك و حمايت از حقوق بشر 

از جنبه نظری، حكومت دموكراتيك و حمايت از حقوق بشر بايد در نظر اكثريت جهان 

1. همان، ص119. 
2. همان. 
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عرب ارزش مطلق داشته باشد. اما وقتی مس��ائل ناظر به جايگاه و اكثريت كانون توجه 
قرار مي گيرد، مسئله به  اين سادگی نيست. 

در كشورهايی كه شيعيان در اقليت اند، برقراری دموكراسی از طريق استقرار حكومت 
قانون، پناهگاهی برای آنان  ايجاد مي كند كه در نظام های اس��تبدادی وجود ندارد. اگر 
دموكراسی به صورت مضيق صرفاً به منزله حكومت اكثريت تفسير شود،  اين خطر وجود 
دارد كه اقليت شيعه در جريان گسترش بنيادگرايی سنی كه در تضاد با تشيع است، به 

مخاطره افتد. 
ام��ا در حالی كه »اس��تبداد اكثريت« بيانگر ي��ك خطر بالقوه اس��ت؛ نهادينه كردن 
دموكراسی و حقوق قانونی در عمل به نفع شيعيان است؛ چراكه راه هايی برای تخفيف 
آالمشان پيش روی آنان مي نهد كه در رژيم های استبدادی دست يافتنی نيستند و نيز 

امنيت شخصی و فرصت های برابر آنان را تضمين مي كند. 
4. حقوق اقليت 

ش��يعيان در حالی كه در پی برابری كامل با س��نيان اند، خواس��تار آن هستند كه از 
آزادی های خاص نيز برخوردار شوند و از آزادی در عرصه های فرهنگی كه مهمترينشان 
امور دينی است، بهره مند گردند. تس��اوی مذهبی، برخاف حق رأی برابر، مستلزم آن 
اس��ت كه ش��يعيان بتوانند آزادانه اعمال مذهبی گروهی خود را به گونه اي متفاوت با 
سنيان به جای آورند و نيز بتوانند در آموزش و پرورش، نوشته ها و سخنرانی ها، علنی از 
عقايدی سخن بگويند كه با باورهای اكثريت سنی متفاوت است. شيعيان مي خواهند 
 اين حق را داش��ته باش��ند كه عقيده و فرهنگ خود را تبليغ كنن��د، بی آنكه با مداخله 
حكومت- به هر بهانه اي كه باشد- روبه رو گردند. اما در عربستان، شيعيان از حق آموزش 
تعاليم تشيع در مدارسشان محروم اند؛ هدف ديگری كه برخی شيعيان بر اساس حقوق 
اقليت آن را مطالعه مي كنند، خودمختاری منطقه اي است. پيش گيری  اين هدف تنها 
در كشورهايی واقع بينانه است كه وسعت آنها به اندازه اي باشد كه بتوانند مناطق متمايز 
داشته باشند و نيز در آنها مناطق مش��خصی برای شيعيان وجود داشته باشد؛ همچون 
جنوب عراق- شرق عربستان س��عودی يا جنوب لبنان. البته همه شيعيان با  اين هدف 

موافق نيستند؛ چراكه به انزوای آنها مي انجامد. 
5. حمايت از سكوالريسم در برابر افراط گرايی سنی 

در جاهايی كه شيعيان در اقليت هس��تند و حاكميت گرايش بنيادگرايی سنی دارد، 
در چنين وضعيتی شيعيان معتقدند يك حكومت سكوالر هدف مهمي  به شمار می آيد. 
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در بسياری از كشورهای مس��لمان )مانند تركيه، 
سوريه و پاكستان( ش��يعيان )يا علويان( بيم آن 
دارند كه بنيادگرايی س��نی قان��ون و ارزش های 
مذهبی سنی را بر جامعه شيعی تحميل كند و با 
جانبداری تلويحی از سنيان، عليه شيعيان تبعيض 
روا دارد و آنان را به ش��هروندان درجه دوم مبدل 
س��ازد. به ويژه در پاكس��تان علت اصلی خشونت 
شديد بين سنيان و ش��يعيان همين امر است. در 
تركيه، شيعيان )يا علويان كه ش��كل متفاوتی از 
تش��يع اند( به همين دليل به ش��دت غير مذهبی 
و چپ گراين��د.1 البت��ه »سكوالريس��م افراطی« 
يا »افراط گرايی س��كوالر« را نيز مي توان خطری دانس��ت كه با انكار ميراث اسامي  و 

جلوگيری از ابراز آن، وحدت و هماهنگی اجتماعی را تهديد مي كند. 
به طور كلی الگوی رفتار استراتژيك شيعيان منطقه را در دو سطح مي توان توضيح داد: 

الف. راهبرد مدنی و قدرت نرم 
شيعيانی كه صرفاً در ش��رايط خيزش هويتی قرار دارند، دارای مطالبات محدودتری 
هستند. آنان هيچ گونه تمايلی برای درگير ش��دن با حكومت ندارند و ترجيح مي دهند 
مطالبات خ��ود را از طريق حداكثرس��ازی روش های مس��المت جويانه پيگيری كنند. 
اعطای حقوق مدنی توسط دولت را به عنوان ضرورت اجتناب ناپذيری تلقی مي كنند كه 
مي تواند برای آنان نقش سياسی و اجتماعی قانونمندی فراهم آورد. به طور كلی شيعيان 
مي كوشند تا به حقوق برابر با گروه هاي سنی دس��ت يابند.  اين امر موجب به كارگيری 

ابزارهای مدنی مانند روزنامه و بيانيه برای تأمين حقوق اجتماعی شان شده است.2
در كشورهايی مانند عربستان شيعيان تاش دارند تا موقعيت شغلی خود را ارتقا دهند. 
در آن شرايط بخشی از مطالبات شيعيان عربستان يا كويت كاهش خواهد يافت. طبعاً  
اين خواسته از طريق حداكثرسازی اصاحات دموكراتيك متناسب با فضای اجتماعی 

1. نگارنده مقاله در حاشيه اجاس بيداری اسامی در تهران )1390( با رئيس شيعيان تركيه، جناب صاح الدين 
اوزگوندوز گفت وگوی مفصلی در مورد علت حمايت شيعيان تركيه و علويان از سكوالريسم انجام داد. تأكيد  ايشان 
بر همين قواعد مذكور در مقاله است و معتقد بود اگر حكومت دينی در تركيه سر كار بيايد، حكومت متعصب سنی 

خواهد شد كه در نهايت به ضرر علويان و شيعيان است. 
2. ابراهيم متقی، همان، ص18.  

نگرانی  ایاالت متحده درباره 
 ایجاد دموکراسی در کشورهای 
شيعه نشين آن است که  این 
طرح موجب بيداری مسلمانان 
به ویژه شيعيان شده و اشتياق 
آنها را برای نوع جدیدی از 
»اسالم گرایی بازسازی شده« 
در خاورميانه تحریک کند و به 
دليل امکان شکل گيری هالل 
شيعه در منطقه خاورميانه، 
فرصت جدیدی برای احيای 

هویت شيعی فراهم سازد 
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هر كشور انجام مي گيرد. شيعيان كشورهايی مانند عربستان نگران »استبداد اكثريت« 
هستند. لذا در صورتی كه فرآيندهای قانونی و حقوقی گسترش پيدا كند، طبيعی است 
كه نقش سياسی و اجتماعی ش��يعيان در جهت هماهنگی با برنامه های عمومي  كشور 

بيشتر مي شود. 
به  اين ترتيب، شيعيان كشورهايی كه در وضعيت اكثريتی قرار ندارند، تاش مي كنند 
تا از »هنجارهای دموكراتيك« بهره مند ش��وند و به  اين  ترتيب زمينه های الزم را برای 
حداكثرسازی مشاركت و حداقل س��ازی تبعيض نژادی، قومي  و مذهبی فراهم آورند. 
تاش شيعيان در  اين گونه كشورها به نحوی اس��ت كه از فعاليت های آزاد و مشاركتی 
ش��يعيان در حوزه های سياس��ی و اقتصادی حمايت مي كند. ارتقای حقوق گروه هاي 
اقليت، كسب امتيازات جديد و متعادل سازی حقوق شهروندی را بايد در زمره نشانه های 

رفتار شيعيان در چنين كشورهايی دانست. 
ب. راهبرد مقاومتی 

منازعه پر ش��دت را باي��د در كش��ورهايی م��ورد توجه ق��رار داد كه ش��يعيان مدار 
همكاری های اجتماعی و همچنين رفتار سياسی كم ش��دت را تجربه كرده اند. به طور 
كلی منازعه در شرايطی به وجود می آيد كه مطالبات اجتماعی به نتايج مطلوب و قابل 
قبولی نمي رسد. از سوی ديگر، اگر فضای سياسی ماهيت غير منازعه آميز داشته باشد، 
برخی مطالبات تأمين مي شود. شواهد نشان مي دهد در بس��ياری از مواقع دولت های 
اقتدارگرا با هر گونه انعطاف در برابر اهداف مسالمت جويانه شيعيان مخالفت كرده اند. 

طبعاً  اين امر، مخاطرات امنيتی گسترده اي برای گروه هاي شيعی  ايجاد مي كند. 
گروه هاي سياس��ی راديكال در كش��ورهايی ظهور پيدا كرده اند كه با محدوديت های 
اس��تراتژيك متنوعی روبه رو شده اند و از س��وی ديگر، امكان كنش قانونمند برای آنان 
وجود داشته است. به طور كلی گروه هاي اهل تسنن عراقی از تعصب ويژه اي نسبت به 
شيعيان برخوردارند. چنين نشانه اي را مي توان در نگرش گروه هاي افراطی در عربستان 
نيز مورد ماحظه قرار داد. برای مثال، در اواس��ط ژانويه 2007 شاهد انتشار فتوای 38 
»مفتی وهابی« در ارتباط با قتل عام ش��يعيان بوديم. در  اين فتوا تأكيد ش��ده است كه 
شيعيان هيچ گونه اصالت اسامي  ندارند و با صفويان، صليبيان و رافضيان پيوند دارند. 
زمانی كه چنين ادراكی نسبت به گروه هاي شيعی  ايجاد مي شود، طبيعی است كه زمينه 

برای تشديد منازعات بين گروه هاي هويتی فراهم خواهد شد.1 

1. همان، ص19. 
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در كش��ورهايی مانند عراق و لبنان، شيعيان توانس��تند موقعيت اجتماعی خود را به 
موازات افزايش جمعيت انسانی ارتقا دهند. علت  اينكه شيعيان توانستند نقش مؤثری در 
 اين كشورها  ايفا كنند به الگوی مبارزاتی و استراتژی امنيتی آنان برمي گردد. در  اين گونه 
جوامع، شيعيان موفق شدند هويت تاريخی خود را ارتقا دهند. آنان در فرآيند جديد به 
هويت  ايدئولوژيك دست پيدا كردند.  اين گونه هويت، ماهيت سياسی دارد. گروه هايی 
كه به هويت سياسی دست مي يابند، تاش همه جانبه اي مي كنند تا اهداف  ايدئولوژيك 

و استراتژيك خود را تأمين كنند. 
در واقع چنين گروه هايی دغدغه خود را ارتقا داده اند. آنان صرفاً به هويت يابي فرهنگی 
و  ايدئولوژيك نمي انديش��ند، چون چنين مطلوبيت هايی را در دوران گذشته به دست 
آورده اند و در نتيجه تاش مي كنند تا هويت خ��ود را بر واقعيت های اجتماعی تحميل 
كنند.  اين امر به كنشگری شيعيان مي انجامد و سطح تعارض آنان را به شكل مرحله اي 
ارتقا مي دهد. به هر ميزان تعارض گرايی تشديد شود، زمينه های الزم برای ارتقای سطح 
منازعات با گروه هاي غير خودی و متعارض فراگيرتر مي شود.  اين روند از دهه 1990 به 
گونه مشهود و گسترده اي ارتقا يافته است. در دوران جديد هويت تاريخی و فرهنگی به 
اشكال جديدی از هويت تبديل شده و در نتيجه، سطح منازعات را ارتقا داده است. اگر 
نيروهای هويتی از مدار  ايدئولوژيك عبور كنند، ولی ب��ه نتايج و مطلوبيت های مؤثری 

دست نيابند، طبيعی است كه سطح منازعات آنان افزايش خواهد يافت. 
س��ومين س��طح هويت يابي ش��يعيان را بايد مبارزه و رويارويی با گروه هاي فرادست 
بين المللی دانس��ت. مواضع سياسی ش��يعيان هم اكنون به گونه اي راديكال شده است 
كه آمادگی الزم را برای مقابله با تهديدات كش��ورهای مداخله گر بين المللی دارند.  اين 
الگو موجب تشديد منازعات سياسی و استراتژيك شده و از سوی ديگر، زمينه های الزم 
را برای ظهور »ديگری جديد«1 فراهم كرده اس��ت.  اين امر را مي توان انعكاس معادله 

سياسی در رفتار شيعيان و در سطح بين المللی دانست. 

تحوالت اخير جهان عرب و چشم انداز وضعيت شيعيان 
تحوالت و دگرگونی های سياسی منطقه خاورميانه عربی در دو سال گذشته كه با عنوان 
»بيداری اسامي« ش��ناخته مي ش��ود و تاكنون به تغيير رژيم های استبدادی و عمدتاً 
وابسته تونس، مصر و ليبی انجاميده، موج تازه اي از به قدرت رسيدن اسام گرايان را در 

1. New other 
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خاورميانه به دنبال داشته است.  اين روند قدرت يابی 
جديد كه انتظار مي رود به تدريج در ديگر كشورها ي 
اين منطقه رخ دهد، نش��ان مي دهد تحوالت بيداری 
اسامي  در منطقه عربی، عاوه بر ابعاد داخلی، دارای 
ابعاد بين المللی نيز است؛ به بيان ديگر، پيامدهای قيام 
مردمي  در جوامع عربی به دگرگونی سياس��ی داخلی 
در  اين كش��ورها محدود نخواهد ش��د و نظم سياسی 
بين المللی را نيز دگرگون خواهد كرد.1 در عين حال با 
توجه به آنكه نظم سياسی بين المللی را مي توان به دو 

سطح منطقه اي و جهانی تقسيم نمود. به نظر مي رسد چشم انداز كنونی تحوالت بيداری 
اسامي  در منطقه عربی معطوف به تغيير رژيم در نظم منطقه اي و در واقع، تكوين نظم 

نوين منطقه اي در خاورميانه است.2 
در هر حال تحوالت اخير جهان عرب در ابعاد مختلف تأثيرات خود را گذاشته است، كه 
در ذيل به چند شاخص مهم تحوالت اشاره و تأثيراتش نسبت به جامعه شيعيان منطقه 

توضيح داده مي شود: 
1. تضعيف نظم سلفی که ضد شيعه بودند 

با توجه به روندهای موجود و رقابت ها و موازنه های منطقه اي، سه سناريو يا چشم انداز 
محتمل و ممكن برای نظم نوين منطقه اي در روند بيداری اس��امي  وجود دارد كه در 
حال رقابت و يا همكاری منطقه اي هس��تند.  اين س��ناريوها را كه در واقع روايت های 
مختلف از بيداری اسامي  مردم منطقه هستند، مي توان در سه چشم انداز يا روايت نظم 
اسام گرايی انقابی، نظم اسام گرايی اخوانی و نظم س��لفی خاصه كرد. نظم انقابی 
روايتی است كه جمهوری اس��امی  ايران با توجه به بنيادهای  ايدئولوژيك خود در پی 
هژمونی آن در س��طح منطقه اي اس��ت. نظم اخوانی نيز مبين هدف منطقه اي جنبش 
اخوان المسلمين در كشورهای اسامي  برای ارتقا به سطح قدرت برتر منطقه اي است. 
نظم س��لفی نيز از س��وی قدرت های محافظه كار و مرتجع منطقه پی گيری مي شود و 
عربستان، قطر و امارات متحده عربی در تكاپو برای تبديل آن به گفتمان مسلط منطقه و 
به حاشيه راندن ديگر گفتمان ها و چشم اندازها هستند.  اين فرضيه، خود مبين مفروضه 

1. حميد صالحی، همان، ص55.  
2. همان. 

روایت اخوانی با  اینکه سعی 
مي کند موازنه ميان نظم 
انقالبی  ایران و نظم سلفی 
سعودی برقرار نماید، ولی با  
این حال نسبت به دیدگاه های 
سلفی زاویه معناداری دارد. 
 این نگرش عالوه بر  اینکه از 
رادیکاليسم دوری مي نماید، 
نسبت به تشيع و انقالب 
اسالمي  نگرش معتدلی دارد 
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ديگری است كه بر مبنای آن، چشم اندازهای ليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات كه 
حاميان و حامانی در منطقه دارن��د، از امكان اندكی برای بهره گي��ری از  اين تحوالت 
سياسی و تبديل شدن به جريان فراگير منطقه اي برخوردارند و در چشم انداز ميان مدت 
توان رقابت با گفتمان های اسام گرا را ندارند. نتايج انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی 
در جوامع تونس و مصر و به قدرت رسيدن نخست وزيران اسام گرا در مراكش و ليبی، 

مؤيد  اين مفروضه است. 
در  اين نظم س��ه قطبی گرايش يا روايت سلفی در پی آن اس��ت تا در  اين مدت، نظم 
منطقه اي مطلوب خود را از طريق كاربرد قدرت برای مهار يا موازنه قوا و با بسترسازی 
برای دخالت بيشتر قدرت های فرامنطقه اي تكوين بخشد. گرايش اخوانی نيز به دنبال 
تأمين امنيت يا نظم منطقه اي در قالب شكل دهی به نوعی كنسرت خواهد بود؛ كنسرتی 
كه محتوای آن عبارت از مسئوليت دس��ته جمعی قدرتمندترين كشورهای منطقه در 

فراهم آوردن نظم و امنيت مي باشد. 
در نهايت گرايش انقابی به پيشگامي  جمهوری اسامی  ايران تمايل خواهد داشت تا 
در فضای جديد نظم و امنيت منطقه اي از طريق مديريت دسته جمعی چندجانبه برقرار 
شود. در  اين الگو، برقراری نظم منطقه اي صرفاً حق ويژه و امتياز كشورهای بزرگ و عمده 
نخواهد بود. به بيان ديگر، جمهوری اسامی  ايران تاش خواهد كرد از طريق همياری 
مجموعه بازيگران منطقه اي، مانع دخالت قدرت های بزرگ فرامنطقه اي شود و در عين 

حال رژيم صهيونيستی را از ماتريس قدرت منطقه اي خارج كند. 
در واقع چنين مي توان گفت نظم منطقه اي مورد نظر عربس��تان و روايت س��لفی، از 
جنبه های مختلف با ناكامي  مواجه ش��ده اس��ت و قابليت های الزم را برای هم س��ويی 
با خيزش های مردمي  ندارد. ام��روزه از منظر بين المللی و منطق��ه اي، مجموع مواضع 
عربس��تان در قبال خيزش های جوامع عربی باعث ش��ده در ادبيات بين المللی مربوط  
به اين خيزش ها، از تشكيل جبهه اي با عنوان باشگاه سلطنتی ضد انقاب سلطنتی به 
رهبری عربستان نام برده شود؛ امری كه جذابيت خاصی را در منطقه ندارد. با  اين اوصاف  
اين نظم با  اينكه همواره در بحرين و سوريه عليه شيعيان وارد يك تهاجم راهبردی شده 
اس��ت، با  اين حال چون در بين توده های اجتماعی جهان ع��رب جذابيتی ندارد، حتی 
با تنفر هم مواجه شده اس��ت و فقط  ايدئولوژی جذابی برای گروه هاي كوچك راديكال 
مي باشد كه در فضای تروريستی بيشتر تعريف مي شود. با  اين اوصاف مي توان گفت نظم 
سلفی و روايت آن در حوزه انديشه اي، فرهنگی و حتی سياسی روايتی شكست خورده 
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اس��ت و نظم مورد نظرش پذي��رش عمومي  نخواهد 
داشت. 

2. احياي نظ�م اخوانی وحدت مح�ور در ميان امت 
اسالمي  

در تحوالت انقابی جهان عرب، روايت و نظم اخوانی 
قدرت بيشتری گرفته اس��ت. روايت اخوانی با  اينكه 
س��عی مي كند موازنه ميان نظم انقابی  ايران و نظم 
سلفی سعودی برقرار نمايد، ولی با  اين حال نسبت به 
ديدگاه های س��لفی زاويه معناداری دارد.  اين نگرش 
عاوه بر  اينكه از راديكاليسم دوری مي نمايد، نسبت 
به تشيع و انقاب اسامي  نگرش معتدلی دارد و  اين 

مي تواند در مقابل روايت سلفی، فرصتی برای شيعيان منطقه به حساب  آيد. در ذيل با 
توجه به اهميت نگاه اخوانی نسبت به  ايران و تشيع به تبار گفتمانی و رفتاری اخوانی ها 

اشاره مي گردد: 
* ديدگاه اخوانی ها نسبت به تشيع و انقاب اسامي 

اگر چه اخوان المس��لمين نيز خود منتسب به »س��لفيه« و به نوعی ديگر تحت تأثير 
»اهل الحديث« كه كس��انی مانند احمد بن حنبل از بنيان گذاران آن بوده اند، مي باشند 
و از  اين هر دو جهت به وهابی ها شبيه هس��تند، اما نوع تفسير و نگاه آنان به  اين مسائل 
خصوصاً سلفی گری متفاوت اس��ت. به عبارت ديگر س��لفی گری اخوانی متأثر از سيد 
جمال الدين اسدآبادی و محمدعبده، دارای نگاهی »وحدت محور« و »اصاح گرايانه« 

در ميان امت اسامي  است.1
برخی از اصول جنبش اخوان المسلمين كه بر مدارا و رفاقت در انديشه آنان نسبت به 
ساير فرق اس��امي  داللت دارد و مي توان همگی آنها را ذيل عنوان »وحدت اسامي« 

جای داد، بدين قرار است: 
الف. اصل عملی: متحد ساختن ملل اسامي  بر پايه اصول قرآنی، نزديك كردن نظريات 

فرقه های مختلف اسامي  به يكديگر. 
ب. اصول انسان گرايانه و جهانی: ترغيب به  ايجاد جامعه اي بر مبنای اصول اخاقی، از 

طريق قوانين جهانی اسام. 

1. عباس نجفي فيروزجايي، همان، ص149. 

پيامدهای تحوالت انقالبی 
جهان عرب که بر مکانيزم های 
دموکراسی و مردم ساالری 
تأکيد داشت، تأثير زیادی 
در زمينه نقش آفرینی فعلی و 
 آینده شيعيان بر جای خواهد 
گذاشت. ویژگی تحوالت 
انقالبی عرب های خاورميانه 
در سال های اخير بيشتر بر  این 
مبنا بود که قواعد دموکراتيک 
در مناسبات قدرت و سياست 

باید در اولویت قرار گيرد 
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ج. اجتن��اب از جدل های مذهبی و فرق��ه اي: اخوان 
مخالف درگيری های غير ضروری در فروع دين است 
و فرقه های اس��امي  را از جدال ه��ای بی مورد بر حذر 

مي دارد.1
توج��ه ب��ه اص��ول پيش گفت��ه نش��ان مي دهد كه 
سلف گرايان اصاح طلب بيش از آنكه به طرح مسائل 
تفرقه آميز ميان دو گروه مذهبی اسام يعنی شيعه و 
سنی بپردازند، به مسائل كان جامعه و امت اسامی، 

و تاش برای حل آنها توجه داشتند. 
اخوان المس��لمين به عنوان يك جنبش پويا، به مصر محدود نماند و در كش��ورهای 
ديگر عربی از قبيل سوريه، اردن، فلسطين، لبنان و ساير نقاط نيز طرفدارانی پيدا كرد 
و شعباتی داير نمود. هر يك از  اين انشعابات كش��وری، البته ديدگاه های ملی متفاوتی 
داش��تند، اما در اصول اوليه جنبش مشترك بودند و لذا تش��ابهات اصولی در ميان آنها 
موجود بود. اما يك ش��عبه از انديشه های اخوانی كه به عربس��تان وارد شد، تحت تأثير 
انديشه های وهابيت دست خوش تغييراتی گرديد و جنبه های ضد شيعی آن تقويت شد. 
اين اش��خاص نقش بس��يار مهمي  در دانش��گاه جديدالتأس��يس مدينه  ايفا كردند و 
دانشجويانی را از سراسر دنيای اهل سنت تحت آموزش قرار دادند. در نتيجه گسترش 
اس��ام گرايی در دهه 1970، اتحادی بين علمای وهابی و برخی روشنفكران اسام گرا 
به وجود آمد. پيامد چنين اتحادی، تفس��يرهايی خشك از ش��ريعت در ابعاد سياسی، 
اخاقی و فرهنگی بود. نوش��ته های س��يدقطب نيز توس��ط برادرش محمد قطب، در 
عربستان ويراستاری و چاپ ش��د.2 تأثير و تأثر متقابل  اين دو انديشه بر يكديگر سبب 
ش��د تا برخی از جنبه های ضد ش��يعی وهابيت به داخل اخوان نيز نفوذ كند. هر يك از 
 اين دو، در دوران جهاد عليه شوروی تش��كيات خود را از كشور متبوع خود خارج و به 
افغانستان كشاندند. نهايتاً الظواهری، سازمان »جماعه الجهاد« مصر را كه وی معاونت 
آن را در غياب ش��يخ عمر عبدالرحمن، روحانی نابينای مصری و رهبر  اين سازمان كه 
در امريكا زندانی بود بر عهده داشت، با س��ازمان »قاعده االنصار« بن الدن ادغام نمود و 
سازمان جديد »قاعده الجهاد« معروف به »القاعده« به وجود آمد.3 بدين ترتيب، القاعده 

1. همان. 
2. مهدی بخشی، »ماهيت و تهديدات نووهابيزم«، راهبرد، ش37، پاييز1384، ص218. 

3. وحيد مژده، افغانستان و پنج سال سلطه  طالبان، تهران، نی، 1382، صفحات مصور آخر كتاب. 

یکی از محدودیت هایی 
که جامعه شيعی به طور 
تاریخی در خاورميانه عربی 
با آن مواجه بود، در حاشيه 
نگه داشتن آنها از قدرت و 
سياست بود؛ طوری که اکثر 
فعاليت شيعيان در خارج از 
قواعد حاکمه در کشورهای 
خاورميانه صورت مي گرفت 
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و انشعاب ها و گرايش های متمايل به آن- از قبيل »جماعه التوحيد و الجهاد« ابومصعب 
زرقاوی كه به كشتار شيعيان در عراق پس از صدام دست مي زد- را مي توان تلفيقی از 
گرايش های ضد شيعه وهابی با گرايش های ضد استعماری و انقابی اخوان به شمار آورد. 
گروه زرقاوی در عراق به ظاهر هم با امريكايی ها و هم عليه شيعيان مي جنگيد، در حالی 
كه جديت آن در مبارزه عليه شيعيان، بسی قوی تر از مبارزه عليه اشغالگران بود. اما بدنه 
اصلی اخوان المسلمين در مصر و كش��ورهای خاورميانه عربی، كماكان به انديشه های 
وحدت محور و سنتی خود پايبند بوده و روابط بهتری با ش��يعيان و  ايران داشته است. 
به عنوان مثال به موضع گيری های مثبت اخوان المسلمين در قبال دو مسئله اي كه به 
 ايران و شيعيان مربوط بود يعنی برنامه هسته اي  ايران و جنگ سی و سه روزه اسراييل 

عليه حزب اهلل لبنان مي توان اشاره كرد. 
در واقع ديدگاه اخوان راجع به  ايران را بايد به سه مقطع قبل از پيروزی انقاب اسامي 

 در  ايران، بعد از انقاب، و شرايط جديد تقسيم بندی كرد. 
در زمانی كه جنبش اخوان المس��لمين در س��ال 1928 پايه ريزی ش��د،  ايران دوران 
سركوب و سياس��ت دين گريزی توسط رضاش��اه را تجربه مي كرد. در  اين برهه زمانی، 
تحركات وحدت گرايانه افرادی نظير آيت اهلل العظمي بروجردي، آيت اهلل كاشانی،  آيت اهلل 
قمي  و نواب صفوی از طرف  ايران و ش��يخ شلتوت، شيخ حس��ن البنا، عمر تلمسانی و 
محمد الغزالی )شاگرد شيخ شلتوت كه نقش مهمي  در صدور فتوای وی داشت( از طرف 
اخوان، نمود بيشتری از سوی دو طرف داشت. هر دو طرف، مبنای كار خود را تأكيد بر 
نقاط اشتراك مذاهب و دوری از تعصبات خش��ك مذهبی قرار داده بودند. بروز و ظهور 
تحركات وحدت گرايانه جنبش شيعی و جنبش اخوان المسلمين در آن مقطع را مي توان 
در حركت و فتوای شيخ شلتوت در به رسميت شناختن مذهب شيعی به عنوان يكی از 

مذاهب شش گانه ديد.1 
بعد از پيروزی انقاب اس��امي  در س��ال 1979 و برپايی حكومت اسامي  در  ايران و 
تأكيدات امام خميني بر وحدت مسلمانان حول اسام ناب محمدي و اهميت اين وحدت 
در مبارزه با استعمار، استبداد، نظام سلطه و آزادي مسلمانان از حقارت دو قرن گذشته، 
اخوان در مناسبت های مختلف، همواره انقاب  ايران را مورد تأييد قرار داده و از پناه دادن 

1. تأسيس دارالتقريب بين المذاهب االساميه در سال 1974 در مصر، به همت آيت اهلل بروجردی و شيخ شلتوت، 
زمينه مناسبی را برای پايه ريزی همكاری تنگاتنگ بين علما و مبارزان ش��يعی و جنبش اخوان المسلمين مهيا 
ساخت. بر  اين اساس، مرحوم ش��لتوت فتوا داد )يجوز التعبد بمذهب الشيعه كسائر المذاهب( كه به همه مذاهب 

اسامی، از جمله شيعه اماميه می توان عمل نمود. 
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شاه توسط سادات انتقاد كرد. اخوان در سال 1357 بيانيه اي صادر كرد و در آن انقاب 
 ايران را الگويی برای مبارزات اسامي  خود عليه دولت وابسته و ضد اسامي  مصر دانست 
و از تمام مسلمانان جهان نيز خواست از مردم  ايران سرمشق بگيرند.1 با پيروزی انقاب 
اسامي  در  ايران، دبيرخانه بين المللی جنبش اخوان المسلمين با انتشار بيانيه اي، امام 
خمينی)ره( را فخر اسام و مسلمين معرفی كرد. اخوانی های مصر كه منشأ و منبع فكری 
و عقيدتی اخوانی های منطقه هس��تند در موارد مختلف عاقه مندی خود را به انقاب 
اسامی  ايران نشان دادند. در دوره رهبری محمدمهدی عاكف، اخوان المسلمين مواضع 
خوبی در قبال  ايران و تشيع اتخاذ كرد كه حساسيت كش��ورهای عربی را برانگيخت و 
حتی گاهی موجب اختاف درونی اخوان نيز شده است. عاكف در مصاحبه اي با روزنامه 

النهار گفته بود چه مانعی دارد مذهب شيعی گسترش يابد؟2
در عين حال اخوان در شرايط بعد از فروپاشی رژيم مبارك، با اقدامات بسيار آرام و با 
رعايت كليه جوانب امر و ماحظه س��اير عوامل و مؤلفه های قدرت، در صحنه سياسی 
منطقه در پی توسعه روابط مؤثر با جمهوري اسامي ايران مي باشد. با  اين اوصاف ظهور 
و قدرت گيری قرائت اخوانی كه در شرايط فعلی در رقابت پيدا و پنهان با قرائت سلفی- 

وهابی مي باشد، فرصتی برای شيعيان محسوب مي شود. 
3. تحوالت دموکراتيك و رشد سازمان های شيعه محور 

يكی از محدوديت هايی كه جامعه ش��يعی به طور تاريخ��ی در خاورميانه عربی با آن 
مواجه بود، در حاشيه نگه داشتن آنها از قدرت و سياس��ت بود؛ طوری كه اكثر فعاليت 
شيعيان در خارج از قواعد حاكمه در كشورهای خاورميانه صورت مي گرفت. پيامدهای 
تحوالت انقابی جهان عرب كه بر مكانيزم های دموكراسی و مردم ساالری تأكيد داشت، 
تأثير زي��ادی در زمينه نقش آفرينی فعلی و  آينده ش��يعيان بر جای خواهد گذاش��ت. 
ويژگی تحوالت انقابی عرب های خاورميانه در س��ال های اخير بيشتر بر  اين مبنا بود 
كه قواعد دموكراتيك در مناسبات قدرت و سياست بايد در اولويت قرار گيرد. در چنين 
شرايطی فضا برای اقليت های شيعی مساعدتر مي گردد تا بتوانند در چهارچوب قواعد 
دموكراتيك احزاب سياسی خود را تشكيل داده و سازماندهی كنند و عمق ژئوپلتيك و 
گفتمان خود را ترسيم و تبليغ نمايند. با توجه به  اينكه گفتمان شيعيان در كشورهای 
خاورميانه بر مبنای شاخصه های حقوق بشر، تساهل و تسامح، رعايت حقوق اقليت ها، 

1. محمد محموديان، »جنبش اخوان المسلمين و  آينده سياس��ت خارجی مصر«، مطالعات راهبردی، س15، 
ش1، بهار1391، ص121. 

2. همان، ص122. 
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هم گرايی و وحدت اس��امي  به جای تقابل، طرد هر 
گونه خشونت ورزی، حمايت از حقوق ملت فلسطين 
و... قرار گرفته است، مس��لماً در فضای دموكراتيك 
قابليت ها و جذابيت های بيشتری نسبت به گفتمان 
خشن و راديكال سلفی به دست خواهد آورد. از طرف 

ديگر بازيگ��ران بين المللی هم مجبور خواهند ش��د  اين گفتمان را مش��روعيت دهند. 
همان طوری كه گراهام فولر صاحب نظر بانفوذ غرب به  اين نكته اشاره دارد كه عقانيت 
در مبانی عقيدتی شيعه برجستگی دارد، لذا غرب مي تواند با شيعه ديالوگ برقرار كند.1 
با  اين اوصاف مبانی رفتاری و گفتاری شيعه به خصوص در خاورميانه ظرفيت های بااليی 

برای تأثيرگذاری بر نظم های منطقه اي را دارد. 

سرانجام سخن
فضای بين المللی و منطقه ای در يك دهه اخير به نفع جنبش های هويت طلب اسامي 
 و به خصوص شيعی در حال دگرديس��ی است. ش��يعيان خاورميانه با  اينكه به صورت 
تاريخی در حاشيه قدرت و ثروت قرار گرفته اند و حاكمان سنی مذهب سياست انكار و 
همانندسازی را برای آنها اعمال نموده اند با  اين حال پيروزی انقاب اسامي  معادالت 
مربوط به عوامل و شرايط محيط ملی، منطقه اي و بين المللی جامعه شيعيان خاورميانه 
را دگرگون نمود و اس��تعدادها و پتانس��يل های آنها را احيا كرد؛ تا آنجايی كه به عنوان 
سازه اي ژئوپلتيك و حتی ژئواستراتژيك در س��ازش ها و ستيزش های منطقه اي نقش 
خود را به نمايش گذاش��ت. البته پس از انقاب اس��امي به خصوص در يك دهه اخير 
قدرت يابی شيعيان عراق، پيروزی حزب اهلل لبنان بر رژيم صهيونيستی تأثيرات مضاعفی 
را بر برجسته شدن نقش منطقه اي شيعيان گذاش��ت؛ تا  اينكه كشورهاي محافظه كار 
س��نی  اعراب همراه با غربی ها بر تئوری هال شيعی تأكيد نمودند. با  اين حال شيعيان 
خاورميانه همواره به جايگاه واقعی خود دس��ت نيافته اند و در مجادله نرم و س��خت در 
پی به دس��ت آوردن حقوق مذهبی خويش اند. در  اين بين تح��والت انقابی عرب های 
خاورميانه و شمال آفريقا كه هويت گرايی اسامي  و تأكيد بر مكانيسم های دموكراتيك 
مي باشد، مي تواند فرصت بی بديلی را بر جامعه ش��يعی منطقه فراهم نمايد و مهمتر از 
همه در  اين تحوالت نظم س��لفی كه قاعدتاً ضد ش��يعی بود با بحران متقاطع و متراكم 

1. حميد دباشی، »سايه گستردن جنگ«، ترجمه اميرحسين تيموری، ميهن، 1386/4/5. 

شيعيان خاورميانه همواره 
به جایگاه واقعی خود دست 
نيافته اند و در مجادله نرم و 
سخت در پی به دست آوردن 

حقوق مذهبی خویش اند
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مواجه شده و نظم اخوانی كه وحدت گراست و نس��بت به تشيع و انقاب اسامی  ايران 
رويكرد مغرضانه اي ندارد تقويت ش��ده اس��ت كه در مجموع فرصتی را مي توان برای 

شيعيان در  اين فضا ترسيم نمود. 


