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 مقدمه

 مفاهی  از ههموار سیاسی، جغرافیای و سیاسی علوم اندیشمندان دیدگاه در ژئوپلتی ،     

 متحول ژئوپلیتی  موقعیت آن یواسقهبه كه رودیم شمار به و رو به تحولی ناپایدار

 قرار علمی ارزیابی مورد یامنققه و جهانی ی،المللنیب نظام مختلف سقوح در كشورها

 در واحد پیكر ی  جهانی نظام اگر جهانی، ژئوپلیتی  موقعیت ازنظر امروزه،  ردیگیم

 وقوع  شودیم محسوب جهانی یكرهیپ این قلب ایران، میااسل جمهوری شود، گرفته نظر

 شكل را ایران و تشیع مفهومی یرابقه از جدیدی رویكرد ما یدوره در اسلامی انقلاب

 برای را دیگر، راه یهاانقلاب همچون اجتماعی و فرهنگی دیدگاه از ایران انقلاب داد،

 .(Brier and Calvert, 1982: 11) ن باز كرداجتماعی كلا و سیاسی یهایدگرگون

 و مه  عوامل از یكی به تشیع كه بود ازآنپسو  متعدد رخدادهای این اثر در ،واقعبه

 در نهفته پتانسیل اسلامی، انقلاب با كهیطوربهشد  تبدیل ژئوپلیتی  دنیای تأثیرگاار

سیاسی  قدرت هب ایران مثل بزرگی كشور در ماهب این و شد شكوفا تشیع ماهب

 ژئوپلیتی  و جغرافیایی فردمنحصربه موقعیت دلیل به سو ی از كه كشوری ،افتیدست

 و فار جیخل یمنققه در فسیلی انرژی عظی  ذخایر داشتن نیز و غربی جنوب آسیای در

 در انقلاب دیگر، سوی (  از55: 1312 ،والن) است دوخته چش  آن به دنیا خزر، دریای

 20 كمابیش در برگرفتن و شیعه جمعیت درصدی 30 اكثریت با كه بود هدادرخ كشوری

 زیادی تأثیرات بنابراین و رودیم به شمار شیعی قلمروهای كانون جهان، شیعیان درصد از

گااشت  جابه خود از ماهبعهیش جوامع و هاگروه میان در ژهیوبه مرزها، از خارج در را

 در ایران، ژئوپلیتیكی موارد موقعیت نیبه راعلاوه (  105: 1311 احمدی، و نیا )حافظ

 قوی خیلی و مؤثر كدهای ژئوپلیتی  بودن دارا با همراه جهانی  یتیژئوپلفضائی  ساختار

 و جهانی یهاقدرت است كه یاگونهبه خاورمیانه، یمنققه و كشورهای همسایه داخل در

 و داخلی و تحولات ژئوپلیتیكی وزن در تغییر به نسبت را ایران منققه با ه  كشورهای نیز

كشورهای  ملی منافع موارد از بسیاری در زیرا كرده است، حسا  بسیار خود خارجی
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و  ژئوپلیتی  شرایط با مستقی  یرابقه منققه در كشورهای داخلی بازیگران منافع و منققه

 جهانی سقح دارد  در قرار سیاسی ایران نظام رأ  تصمیمات ایران و ژئواستراتژی 

 هارت لند را كه آن است شده تشریح یاگونهبه ایران موقعیت ژئوپلیتیكی اهمیت

 قرارداده استراتژی ، انرژی شكلیضیب یمنققه در قلب و یك  و بیست قرن ژئوپلیتی 

 ژئوپلیتیكی شرایط ایران، وضعیت ژئوپلیتی  در تغییری هرگونه كهیطوربه است؛

 ژئواستراتژی  تبعات و جهانی تغییرات سقح در و زده ه  بر را خاورمیانه منققه كشورهای

 .گااردیم جای بر

 

 روش تحقیق

 ،كاررفتهبه تحقیق روش ی،موردبررس موضوع ماهیت به توجه با پژوهش این در    

 برای یاكتابخانه از منابع استفاده با است شده سعی آن در كه توصیفی تحلیلی می باشد

 باشی   كنندهقانع نبال توجیهد پژوهش، یهااستدلال

 

 مبانی نظری

 و سیاست و قدرت جغرافیا، متقابل روابط یمقالعه عل  ژئوپلیتی  كامل، تعریفی در     

 یعمده (، و توجه33: 1315با یكدیگر است )حافظ نیا،  هاآن تركیب از ناشی یهاكنش

 مراتبسلسله یندهشو دگرگون و اشكال سیاسی یهاقدرتمیان  رقابت به ژئوپلیتی 

 جهانی یا یامنققه ی سیاسی،هایباز دستاورد كه مراتبی سلسله است؛ جهان در قدرت

اما پرسش اساسی این است كه چگونه  ( 123: 1311، زاده مجتهد) است  هاقدرت میان

ی برخوردار گردد؟ و كیتیژئوپلی ااز ماهیت و ومولفه ه تواندیمرویكرد فرهنگی و ماهبی 

ی و جهانی تغییر دهد امنققهنظام قدرت را در عرصه  تواندیمچگونه  كر یرواین  همچنین

 اعتقاد به كه داشت نظر در را نكته این باید موضوع این شدن روشن براییا متحول كند؟ 

 از مفهوم این ابعاد ژهیوبه دارد، متعددی یهاجنبه و ابعاد ژئوپلیتی  مربوطه، كارشناسان
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 ژئوپلیتی  فرهنگی بعد  دارد اهمیت فرهنگی نیز، و اقتصادی ،نظامی سیاسی، دید

 نقش به توجه با ،شودیم شامل را ماهب ازجمله متعددی یهاجنبه خود كه"ژئوكالچر"یا

 و مقرح ژئوپلیتی  مه  مباحث از یكی عنوانبه دارد، بشر یوزندگ سیاست در كه مهمی

 را ماهبی و فرهنگی ژئوپلیتی  یا ژئوكالچر ( بنابراین130است  )همان:  موردتوجه

 ماهیت، یجنبه از آورد كه شمار به ژئوپلیتی  یگسترده مبحث از دیدگاهی توانیم

 خوردن پیوند و سیاست در ماهب ینیآفرنقش  كندیم متبادر ذهن در را رقابت مفهوم

 كهیدرحالشیعه نیست  ماهب و حال زمان به مربوط امری تنها قدرت، مفهوم با آن

 را آن موارد از برخی و كندیم سیاسی اشاره یهادهیپد در ماهب نقش به نیز گلاسنر

 سبب سوریه به پروتستان، و كاتولی  ماهب دو وجود دلیل به ایرلند ظهور :شماردیبرم

 فلسقین هندو، و اسلام ماهب دو وجود دلیل به هند مسیحیان، و مسلمانان وجود

 هاآن در ماهب ینیآفرنقش كه هستند ییهانمونه انان،و مسلم یهودیان وجود یواسقهبه

 ماكور از مناطق برخی در ماهب و دین عامل است، از سوی دیگر اهمیت نمایان

 نمونه برای شد  ملّی اّتحاد رفتن بین از و جانبههمه یهیتجز موجب كه بود یااندازهبه

 و مسلمانان بین اختلاف اثر در تنها هند و پاكستان كشور دو به ی هندقارهشبه یهیتجز

 ( 133: 1332داد )سیف زاده،  روی م 1323 سال در هندوها

 گارگاهى، موقعیت یا منابع خام مانند عواملى، سبب به ایران نیز ، ژئوپلیتی درگاشته     

 از یكى كه ایران سقوط شاه، و اسلامی انقلاب پیروزى با اما ،گرفتیمقرار  موردتوجه

 و شد تبدیل در منققه هاآن دشمن نیرومندترین به بود منققه غرب در و كاآمری ینمتحد

 از جدیدى جانب ابعاد از غرب ،رونیازا  قرارداد خود حملات تبلیغى آماج را هاآن منافع

 موارد، این نیترمه  از یكی ( 21: 1315 نیا، )فاضلی كندیمخقر  احسا  ایران ژئوپلیتی 

 به   ایرانهست شیعی اسلامی ژئوپلیتی  آن در رأ  و وژی ایدئول و اعتقادی عوامل

است  شدهواقع تشیع، جهان قلب در و اسلامی جهان مركز در جغرافیایی موقعیت لحاظ

ایدئولوژی   انرژی و فرهنگی بعد ژئوپلیتی  سه ایران از بنابراین جمهوری اسلامی
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 خود زمانی ایران، آن، بر افزون  دارد ی راالمللنیب نظام بر توانایی تأثیرگااری و ظرفیت

 است  بوده یالمللنیبنظ   یدهندهلیتشك

 

 انقلاب اسلامی ایران 

ها، محتوا و نتایج انقلاب اسلامی ایران به دلیل جاذبت در شعارها، اهداف، روش     

، یالمللنیای و بها و سابقه مشترك دینی و تاریخی و شرایط محیقی منققهحركت

 ی  مكتب اسلامی انقلاب پیروزی .رگاار در جهان اسلام بوده استای اثپدیده

 ایدئولوژی موازاتبهرا  غرب ییگرایماد ایدئولوژی با مخالف ایدئولوژی  دیگر

 دارا با كه قراردادغربی  یهاابرقدرت مقابل در شوروی اتحاد جماهیر كمونیس  یفرسوده

 و حسا  خاورمیانه یمنققه و نجها مسلمان ملل در فرهنگی قوی یهانهیزم بودن

 غرب اعلام مادی یهاباارزش را خود یطلبمبارزهناب اسلامی،  یهاارزش از برخورداری

 هست و بوده انقلاب از بعد استراتژی ژئوپلیتیكی نیتریادیبن اسلامی، انقلاب صدور .نمود

 جهانی یهاقدرت و یامنققهكشورهای  بین زیادی یهاتیحساس برانگیختن منجر به كه

 امام حضرت اوایل انقلاب بیانات در توانیم را استراتژی این اصول محتوا و هست  شده

 اسلامی ما انقلاب چراكه ؛ یكنیمصادر  جهان تمام به را مان انقلاب یافت: ما خمینی)ره(

 مبارزه نیفكند طنین جهان تمام )ص( براللهرسول محمد و الله الا اله لا بانگ و تا است

: 1315 خمینی، هستی  )امام ما مستكبرین هست علیه جهان جای هر در مبارزه و تا سته

 تحت یهاملت بیداری و روزافزون معنویت رشد و اسلامی جوامع حیات (  تجدید131

 تمام با غرب جنگ روانی ماشین تا شد باعث اسلامی انقلاب ی پیروزیهیسا در ست 

و  اه ه شیو با را اسلامی انقلاب یچهره زیی مخدوش ساپروسه خویش توان و قدرت

 بیست  قرن در هاآن اجرای امكان اسلامی و یهاارزش در تا بندد كار به مختلف ابزارهای

 جلوه وارونه تحریف و آنان استعماری یهاتوطئه از كه یكی كند  تردید ایجاد و ش 

به  بود اسلام به دعوت كه را انقلاب صدور از كه هدف یاگونهبه بود انقلاب صدور دادن
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 امام كردند  حضرت زورگیری معرفی و جنگ و دیگران سرزمین به تجاوز معنای

 كه : ماكنندیم تصریح اسلامی انقلاب صدور مفهوم و تبیین معنا مقام در خمینی)ره(

 و بشوی  سوار طیاره ما كه نیست این معنایش كنی  صادر  یخواهیم را اسلام  ییگویم

 ما كهآن   اما یتوانیمما  نه و گفتی  ما نه چیزی همچون ی  .دیگر ممال  هب بریزی 

 همین یلهیوسبه كه داری  ییهادستگاه یلهیوسبه  یتوانیم است كه این  یتوانیم

 آن را اسلام روندیم خارج به یی كههاگروه یلهیوسبه مقبوعات یلهیوسبه مایصداوس

 همه موردقبول بشود معرفی كه هست طوری آن گرا كنی   معرفی هست طوری كه

 ( 51-50: 1315خواهد بود )امام خمینی، 

 

 ی شیعی در منطقه خاورمیانههاجنبشانقلاب اسلامی ایران و ظهور 

اسلامی سیاسی نیز  یهاجنبشانقلاب اسلامی ایران در تولد و تحرك سیاسی بسیاری از      

اخیر  یهادههاسلامی  یهاجنبشی بر پرونده سیاسی نقش داشته است  چنین تأثیری با مرور

در منققه  خودیخودبهوقوع انقلاب اسلامی ایران  كهیدرحال  شودیمدیده  یروشنبه

ی داخلی بسیاری از كشورها نظیر عربستان سعودی و عراق هایثباتیب سازنهیزمخاورمیانه 

ی هاتنشردید  هرچند ایران در گ شدندیمكشورهای باثبات منققه شناخته  عنوانبهكه 

داخلی كشورهای مداخله مستقی  نداشته اما واضح بود كه انقلاب اسلامی ایران تأثیر خود را 

گااشته است  بنابراین به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ی  فضای رو به گسترش 

اسلامی در اتفاق بود، بازتاب انقلاب  كهیدرحال جهان اصولگرایی اسلامی در سراسر

لبنان بیش از هر  :كهیطوربهكشورهای عربی آشكار است  ژهیوبهبسیاری از كشورها 

 "امل اسلامی"،"امل"ی شیعیهاجنبش، قرارگرفتهكشوری تحت تأثیر انقلاب اسلامی 

تحت تأثیر مستقی  انقلاب اسلامی پدید  "جنبش توحید اسلامی"و گروه سنی"اللهحزب"و

سید  اللهتیآدر عراق كه از حمایت "حزب الدعوه اسلامی"فعالیت آمده و فعال گردیدند 

در  نیرا بهصدر برخوردار بود در اثر وقوع انقلاب اسلامی شدت گرفت و علاوه  محمدباقر
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مبارزه با حكومت صدام حسین  پدید  باهدفمجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق  1351سال 

                                                  بود  امر آشكار نیا درآمد و نقش انقلاب اسلامی 

در عربستان سعودی وقوع انقلاب اسلامی انگیزه خوبی به اخوان المسلمین داد تا به رژی       

رهبری  چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت هاآن كهیطوربهسعودی حمله كنند  

سازمان انقلاب اسلامی "ند  مورد دیگر در عربستاناشغال كرد را مسجدالحرامالعتیبی  جهان

 داستانرا 1333كه گروهی شیعه بود و رهبری حوادث عاشورای "عربستان رهیجزشبهدر 

            عربستان را بر عهده داشت نیز تحت تأثیر انقلاب اسلامی رشد نمود   فیط

ی  كودتای نافرجام  جبهه اسلامی برای آزادی بحرین نیز به گفته حكومت بحرین     

به جود آمدند  "كویت اللهحزب"گروه ازجملهدست زد و در كویت ی  جنبش اسلامی 

  ی به شكل اعتراضات اجتماعی نمود پیدا كرد هاحركتدر كشورهای ققر و امارات عربی 

ی قهرآمیز مبارزه گسترش یافت كه نمونه آن در ترور انور هاوهیشدر مصر توسل به      

مصر نیز در "جنبش اخوان المسلمین"بود "سازمان جهاد"توسط 1311ر اكتبرسادات د

                                          دوره انور سادات به دفاع از انقلاب اسلامی ایران پرداخت 

پدید آمدند  در "جنبش گرایش اسلامی"در تونس "جبهه نجات اسلامی"در الجزایر     

                    ی اسلامی رشد كرد  هاحركتزی انقلاب اسلامی مراكش نیز پس از پیرو

  در  یابودهی نیز شاهد الهام گیری از انقلاب اسلامی ایران هاینیفلسقدر سوریه و      

جهاد "یهاگروهفعالیت خود را گسترش داد  در فلسقین نیز "اخوان المسلمین"سوریه 

بعد از  1310حضور دارند كه هر دو  در سال "حما " "سازمان مقاومت اسلامی "اسلامی

 (12-11: 1312 پیروزی انقلاب اسلامی اعلام موجودیت كردند )ملكوتیان،

كشورهای عربی در مناطق دیگر چون آسیای جنوبی، مركزی،  رازیغبهانقلاب اسلامی      

 ر پاكستانقفقاز و تركیه نیز بازتاب داشته است؛ در افغانستان حضور مجاهدین افغانی، د

و  كستانیتاج، در كشمیر كه به ایران صغیر نیز شهره است، در "نهضت اجرای فقه جعفری"

، اوستیای شمالی، بالكاریا، داغستان(، در جمهوری آذربایجان، چونازبكستان، در قفقاز )چ
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  البته در مناطق آمریكای شمالی اندبودهی اسلامی همراه هاحركتدر تركیه، كه با پیروزی 

 گرفتهشكلانقلاب اسلامی ایران  ریتأثی اسلامی تحت هاحركتجنوبی، اروپا و آفریقا نیز  و

 ی است ریگشكل كهیدرحالو 

 

 اسلامی انقلاب ی اسلامی منطقه ازهاجنبشتأثیرپذیری  دلایل

 توانیم را اسلامی انقلاب ی اسلامی منققه ازهاجنبشتأثیرپایری  دلایل یا دلیل     

 اسلامی و دینی جنبه از مسلمانان بر خمینی)ره( امام حضرت رشمرد: تأثیرب گونهنیا

 اسلام، صدر از پس كمی شاید و غرب دنیای در پانزده  قرن از ،درواقع است  رینظك 

 سقح در راهبردهایش و عملكرد و افكار نهضت، اندازه این به كه  ینیبینمرا  شخصیتی

 گااشته تأثیر اسلام جهان و شرق كمونیس ( غرب )لیبرالیس (، )جهان از جهان اع  جهان

 تكیه مادی منابع بر از آن پیش قدرت معنای كه یاگونهبهتغییر مفهوم قدرت،  .باشد

ملمو   منابع برهیتكاز  قدرت، تعریف و معنا ایران اسلامی انقلاب پس از ولی داشت،

ت                                         یاف تغییر یرساناطلاعو  افكار پرورش د،عقای ) معنوی( همچون غیرملمو  به )مادی(

                                هاانسانی بودن همه براطبقاتی و به عبارتی  لاز بین رفتن فواص-  

                                                                ی اجتماعی مرد و زنهاگاهیجااحیای -  

                                                                                ی نظام قدرتساختارشكن-  

                                                                               ارائه الگوی جدید جهانی-  

  صادی و فرهنگیرهایی از استعمار سیاسی، اقت-   

 استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و    -  

 حاك  شدن احكام و اصول و تعالی  اسلامی در حكومت  -
 

 شیعه و تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه کیژئوپلتظهور 

كه واژه ژئوپلیتی  را  دان یمبخش ابتدا بر خود فرض  نیا درقبل از ورود به بحث      

  عل  ژئوپلیتی  به بررسی نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست تعریف نمای 
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یی هاانسانقدرت با ی  سرزمین و  قابل، ژئوپلتی  به معنای نگریدعبارتبهو  پردازدیم

گفت كه  توانیم( با این تعریف 21: 1310كه در آن سكونت دارند است )صحفی، 

شیعیان در كشورهای مختلف خاورمیانه با شیعه به مفهوم امتداد جغرافیای سیاسی   یژئوپلت

آمریكایی در كتاب تشیع، مقاومت و  زیستاسلامهارتلند ایران است  مارتین كرامر، محقق 

در دوران معاصر، "شیعه می نویسد:  یژئوپلتضمنی در مورد اهمیت عنصر  طوربهانقلاب؛ 

ی شیعی هاجنبشست  مفاهی  طغیان انقلابی را پدید آورده ا نیترییقوتشیع برخی از 

موجب شگفتی و  غالباكه  اندكردهاصیلی ابداع  العادهفوقی سیاسی هایاستراتژامروزه 

حیرت دنیای اسلام و غرب شده است      كمربندی از تشیع، حیات اقتصادی، استراتژیكی و 

یی از لبنان، سوریه، عراق، عربستان، كویت، هابخشی گیرد و دربرمتاریخی اسلام را 

  این كمربند كه در پوشاندیمحرین، ایران، یمن، افغانستان، پاكستان و هندوستان را ب

 راتیتأث، خود دنیایی است كه شودیمكشورهای مختلف به اكثریت و اقلیت شیعه تقسی  

(  انقلاب اسلامی 35م: 1312)مجموعه مقالات،  دیبایمانتقال  سرعتبهگوناگون در آن 

 هاملتی خود به حمایت از مشخطتعیین و تبیین سیاست خارجی و  ایران بعد از پیروزی و

یی كه از جمعیت شیعه هاگروهكشورها و  ژهیوبهو گروهای ست  دیده در برابر استكبار 

یكی از متحدان استراتژی   عنوانبهبرخوردار بودند پرداخت  كه اكنون هركدام از آنان 

ی كشورمان در منققه خاورمیانه امنققهفوذ و منجر به افزایش ن شوندیمایران محسوب 

امروزه  كهیطوربه، كنندیمی و موازنه قدرت را به سود ایران فراه  زنچانهشدند و قدرت 

ی بدون حضور ایران امنققهاز فلسقین گرفته تا یمن و آسیای مركزی و قفقاز حل معادلات 

   كندیمشدن موضوع اشاره  كاری نافرجام است  حال نگارنده به چند مورد برای روشن

 هیسور

تری خاورمیانه كه نقش نسبتاً مستقل تنها كشوری است در میان كشورهای عربی سوریه     

آفرینی سوریه در معادلات سیاسی المللی ایفا نموده است  نقشای و بیندر مناسبات منققه

اظ راهبردی سوریه را لبنان و درگیری این كشور با اسرائیل ازجمله مواردی است كه ازلح
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كه سوریه جزئی از جریان مقاومت در كنار ایران و دهد  نكتۀ دیگر آنمه  جلوه می

 منظوربه(  35: 1333)رحمانی،  آیدحساب میالله و حما  در مقابله با اسرائیل بهحزب

 نقش و ایران با سوریه استراتژی  اتحاد به باید منققه این در سوریه نقش بهتر درك

 عنوانبه و اللهحزب با ارتباط ایجادكننده عنوانبه سوریه  كرد تمركز در منققه آن یتابنی

 بیشتر تمایل با دیگر سوی از و رودیم شمار مقاومت به جبهه تقویت برای اصلی كانال

 در ایران نفوذ به منجرعرب،  جهان ایمنققه هایسیاست لحاظ به ایران به این كشور

-El) نیست یافرا منققهبرخی كشورهای منققه و  امر خوشایند این كه است شده منققه

Hokayem,2007:42 .)اللهحزب از كه كرد اعلام رسماً بارهاایران  اسلامی جمهوری 

 و غزه به اسرائیل حملات در حما  از اسلامی جمهوری یهاتیحما  است نموده حمایت

 تحلیل مقمئناً   است تأملقابل نیز نفلسقی اشغالی سرزمین یریگبازپس در گروه این تلاش

 بسیار سوریه نقش گرفتن نظر در بدون حما  و اللهحزب به ایران یهاكم  چگونگی

جمهوری اسلامی معتقد است كه هرگونه  .(Nerguizian,2012: 84) است مشكل

در رابقه با آینده سوریه بدون در نظر گرفتن نقش  یالمللنیمااكره و توافقی درصحنه ب

ی اخیر شاهد انجام مااكراتی برای سرنوشت هاسالدر  نكهیكما ا یران عبث و بیهوده استا

  این واقعیتی به نتیجه مقلوبی نرسیده است كدامچیهسوریه بدون حضور ایران بودی  كه 

های دولت ری)كوفی عنان و اخضر ابراهیمی( و اخنیز  است كه فرستادگان ویژه سازمان ملل

  كندیم؛ كه دست برتر ایران در منققه را آشكار اندن داشتهغربی به آن اذعا

 لبنان 

 دورانشود كه طی عنوان بازیگری منفعل و نفوذپایر شناخته میكشور لبنان كه به     

ی بوده است  لبنان افرا منققههای گاشته عرصه رقابت و منازعه كشورهای منققه و قدرت

ن همواره خواستگاه تحولات فراوانی بوده است ی با سوریه و فلسقیجواره به دلیل 

روزه 33در آن نقش برجسته  ایران را مشاهده كرد جنگ  توانیمرویدادی كه  نیترمه 

آنچه طی  رخ داد 2005 هیژوئو اسرائیل كه در  اللهحزبلبنان است، جنگی كه بین 
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جنگ بود؛  ،ده نبودروز میان رژی  صهیونیستی و لبنان اتفاق افتاد ی  درگیری سا وسهیس

ها، مواضع و نتایج كه به دنبال خود واكنش یاای و فرا منققهجنگی در ابعاد وسیع منققه

روزه 33در جنگ  اللهحزببا پیروزی (  33: 1333 داشت )رحمانی،همراه ای را بهگسترده

 نیدر ا .با اسرائیل موجب نگرانی برخی از كشورهای منققه از افزایش شیعیان در منققه شد

روزه، برپایی 33میان انتشار اخباری مبنی بر شیعه شدن بسیاری از مردم سوریه بعد از جنگ 

موجی از نگرانی و  اللهحزب، بحرین و شرق عربستان به مناسبت پیروزی تیدر كوجشن 

های سیاسی و در چارچوب حمایتنیز ایران  این كشورها حاك  كرد  بر حاكمانتر  را 

الله و لبنان در تلاش بود با رایزنی كشورهای مه  منققه نظیر مصر، حزبدیپلماتی  از 

الله از وضعیت حزب برداری مخالفان و منتقدان خارجیعربستان و تركیه مانع از بهره

 )انوشه، دشو 1301بس و نحوه اجرای ققعنامه موجود در حوزه مااكرات مربوط به آتش

های مالی و اقتصادی به لبنان و شیعیان این تدولت ایران همواره مساعد(  121: 1313

است  آوردهعملبه  اللهحزبجمهوری اسلامی ایران سه نوع پشتیبانی از منققه داشته است  

(  131: 1331از: سیاسی معنوی، نظامی آموزشی و مالی )گلشنی و باقری،  اندعبارتكه 

ی هاكم معتقدند كه اگر  للهاحزبحائز اهمیت بود كه رهبران  قدرآن هایبانیپشتاین 

ی نیاز داشت تا به دستاوردهای فعلی برسد  تریطولانبه زمان خیلی  اللهحزبایران نبود، 

ی هانهضتاصول سیاست خارجی خود در جهت حمایت از  دولت ایران بر اسا 

فرصت  نیاز ای خوببهاست و توانسته  قرارداد مدنظررا الله ازجمله حزب بخشیآزاد

همان ایدئولوژی انقلاب اسلامی است،  اللهحزبای مقابله نماید  تهدیدات منققه ابلدرمق

جمهوری اسلامی ایران  رونیازاسركوب دشمن؛  منظوربهی خود هاییتوانا برهیتكیعنی 

 عمق استراتژیكی خود در حوزه شامات افزایش داده است    اللهحزب تیباقابل

 

 

 عراق
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 سكولار ایدئولوژی زیرا شد؛می شمرده ایران ایدئولوژی  دشمن ،اشغال از پیش عراق     

 ایدئولوژی ترویج آنچه برای بزرگی مانعت و نداش همخوانی اسلامی جمهوری با بعثی

تأثیر  2003اما تهاج  نظامی آمریكا به عراق در مار    شدمی قلمداد شیعیان انقلابی

نظ  گاشته عراق فروریخت  كهیطوربهداشت  المللنیببسیاری بر منققه خاورمیانه و نظام 

در این میان ی شیعیان فراه  كرد، نیآفرنقش( و زمینه را برای 15: 1333)رحمانی، 

در انتخابات جمهوری اسلامی ایران بود كه اولین بار عراق جدید را مورد شناسایی قرارداد  

كه اكثر «لاف شیعهائت» لیستدر عراق و پیروزی شیعیان كه در آن  2005ژانویه  31

به پیروزی رسید و برقراری روابط با ایران  نزدی  به ایران در آن حضور داشتند یهاچهره

، باثباتكشور ایران  طرف در ی(، زیرا 25: 1315ی مواجه شد )آیتی، اگستردهبا استقبال 

ی گراكثرتمردمی و قوی شیعی قرار داشت و در طرف دیگر ی  عراق جدید 

رسمیت دوست، وارد عرصه سیاست و حكومت در خاورمیانه گردید   دموكراتی  و

شد كه این تلقی می در منققهقدرت عراق سرآغاز نفوذ ایران  رأ شناختن شیعیان در 

ین اسا  جمهوری براعربستان را برانگیخت   خصوصبهموضوع خش  كشورهای عربی 

كه در  شوندیمی  شناخته دو همسایه و متحد استراتژ عنوانبهاسلامی ایران و عراق 

 ی دارای نققه نظرات مشتركی هستند امنققهتحولات 

 

 گیری نتیجه

 یهاملتسرنوشت  در تأثیرگاار عوامل نیترمه از  همواره كشورها ژئوپلیتی  موقعیت    

 و والا یهاارزش و هاآرمان بر كه متكی اسلامی انقلاب رسیدن ثمر به است  با بوده هاآن

 كامل طوربه جهانی یدرصحنه ایران ژئوپلیتی  موقعیت بود، ایران ی ملتنهینهاد

 كه فكری مكتب سردمداری ی  نقش به پیرامونی بازیگر نقش از گردید و دگرگون

یافت كه با تركیب عوامل فرهنگی و اعتقادی، دسترسی به  بود، ارتقاء یباورنید و اسلام

كی و استراتژیكی، موقعیت ممتازی را برای منابع عظی  انرژی و موقعیت حسا  ژئوپلتی
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ایران در حوزه ژئوپلتی  شیعه فراه  یافت كه با توجه به حساسیت غرب و برخی 

ی برای امنیت البهشمشیری دو  صورتبهكشورهای خاورمیانه نسبت به این منققه، همواره 

سلامی ایران ی انقلابی شیعه كه نمود آن را در انقلاب اهاآموزه  كندیمایران عمل 

ی سایر شیعیان منققه از آن ریالگو گاست به گفته بسیاری از پژوهشگران سبب  مشاهدهقابل

شده است، كه سبب شده كشورهای غربی و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران با انزوا 

 ژهیوبهی اسلامی هانهضتشیعیان با اطلاق عناوینی مانند تروریس  و بنیادگرا به  قرارداد

آنان تحری  سازند  اما برخلاف رویكرد  بردی شیعی منققه افكار عمومی را هاشجنب

خصمانه غرب و برخی دول عربی منققه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منققه 

افزایش است و موازنه قدرت را به سود انقلاب اسلامی  كهیدرحال روزروزبهخاورمیانه 

ی شكست نمونهاست كه  شدهثابتنیز بر خود آنان  ایران همراه كرده است كه این امر

ی اگونهبهدر مبارزه با طالبان، داعش در منققه مشاهده كرد؛  توانیمرا  هاآنی هااستیس

ی غرب علیه داعش در منققه با شكست مواجه شد اما حضور ایران و المللنیبكه ائتلاف 

ی بسیاری همراه هاتیموفقوزی و با پیر قرارگرفته موردحملهی هادولتهمكاری آن با 

كه توانسته جمهوری  باشدیمبوده است كه همه این موارد به بركت انقلاب اسلامی ایران 

ی و تاثیر گاار در عرصه جهانی به امنققهی  قدرت بلامنازع  عنوانبهاسلامی ایران را 

 منصه ظهور و حضور برساند 
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