دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1394
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
صفحات  271تا 287

الگوی فرهنگ جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران در قبال تغییرات
عربی منطقۀ خاورمیانه ()2011-2014

محمدولی مدرس،1ابوالحسن صفینژاد،2حبیباهلل گلمحمدی

3

 .1استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی ،تهران
 .2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه خوارزمی ،تهران
 .3کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
(تاریخ دریافت -1394/4/13 :تاریخ تصویب)1394/6/1 :

چکیده
از سال  ،2011منطقۀ خاورمیانه دچار دگرگونیهای سیاسی -اجتماعی عمیقی شد ،این قیامهای مردمی که
از کشور آفریقایی تونس آغاز شد ،به کشورهای خاورمیانه نیز سرایت کرد و ساختارهای پیشین قدرت را
تحتتأثیر قرار داد .چگونگی مدیریت و جهتدهی به این تحوالت ،پرسش اصلی این مقاله است .در واقع،
پرسش اصلی این است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به ایجاد تغییرات در منطقۀ خاورمیانه در
سالهای  2011-2014چگونه پرد اخته است؟ در پاسخ به این سؤال ،این جواب به ذهن متبادر میشود که
جمهوری اسالمی ایران از طریق ترویج الگوی اسالم انقالبی خود در منطقۀ عربی خاورمیانه ،تالش میکند با
توسعۀ ایدئولوژی حاکم بر سیاست خارجی خود ،عمق ژئوپلتیک راهبردی مورد نظر خود را تعمیق بخشد .به
ع بارت دیگر ،استراتژی ایران در قبال این تحوالت ،تلفیقی از ترویج گفتمان ضدهژمون مقاومت و تقویت
ژئوپلتیک نیروهای همسو با ایران است .ازاین رو ،ایران از سویی تالش کرده مواضع انقالبی خود را که در
تضاد با دخالت قدرتهای منطقهای (عربستان) و فرامنطقهای (آمریکا) است ،ترویج دهد و همزمان ،نیروهای
همسو با این گفتمان را به دخالت مؤثر در تحوالت تشویق کند و از آنها حمایت معنوی جدی به عمل آورد.
بنابراین ،در روند رخداد این تحوالت ،جمهوری اسالمی ایران ،عمق فرهنگ جغرافیایی خود را توسعه
بخشیده است که در این مقاله ،به روش توصیفی -تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد.

کلید واژگان :الگوی اسالم انقالبی ،تغییرات عربی ،ژئوپلتیک مقاومت ،فرهنگ جغرافیایی.

رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

asafinejad79@gmail.com
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مقدمه
تسلط بر منطقۀ خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک منحصربهفردش ،به لحاظ سیاسیی ،نظیامی و
اقتصادی جایگاه ویژهای به قدرتها میدهد .آلفرد مکیندر ،برجسیتهتیرین جغرافییدان سیاسیی در
اوایل قرن بیستم ،در نظریۀ معروف خود با عنوان هارتلند (قلب جهان) ،تسلط بیر ایین منطقیه و از
طریق آن بر دریا را نویدبخش امپراتوری جهان دانسته است .به عقیدۀ مانوئل کاستلز ،در آغاز هزارۀ
جدید ،خاورمیانه سهم بسیاری از بحرانهیای عمیومی را بیه خیود اختصیاه خواهید داد (شییرازی و
همکاران .)110 :1390 ،بر این اساس ،کنشگران متشکل از هژمونهای جهیانی ،دولیتهیای منطقیهای و
جنبشهای اجتماعی ،در منازعه بر سر منافع مادی -قدرت ،سرزمین و منابع و ارتقیای هوییتهیای
متعارض و ایدئولوژیهای مشروعیتسازند (هالیدی و دیگران .)47 :1390 ،افزایش تهدییدهای منطقیهای و
پیگیری طرحهای خاورمیانه ای در راسیتای نظرییۀ پاییان تیاریخ فرانسییس فوکویامیا و جیایگزینی
ایدئولوژی اسالمی با ایدئولوژیهای لیبرالیستی ،محور مقاومت را در راستای ایدئولوژی ضیدهژمونی
که با پیروزی انقالب اسالمی در ایران آغاز شده بود ،بهشدت فعال کرد .در واقع ناکامیهیای آمریکیا
در عراق ،پیروزی حزباهلل در لبنان ،و پیروزی حماس در برابر رژیم صهیونیستی ،منطقۀ خاورمیانیه
را علیه ایدئولوژی لیبرال -دموکراسی تحریک کرد.
تحوالت  2011که از تونس آغاز شد و بهسرعت به کشورهای خاورمیانه سرایت کرد ،واکنش دیگیری
علیه نیروهای هژمون داخلی و خارجی بود که سبب تغییرات سیاسی -اجتماعی زییادی در ایین کشیورها
شد و همچنان مسیر خود را طی میکند .بروز این تحوالت ،از طرفی در پاسخ به تقاضاهای انباشیتهشیده
درون این کشورهاست و از طرفی ،تحتتأثیر فشارهای قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای برای میدیریت
تغییرات صورت میگیرد .به همین دلیل بود کیه بیهرغیم ماهییت دموکراتییک تحیوالت ،تعیارض منیافع
نیروهای داخلی و خارجی مانع شکلگیری حکومتهای باثبیات در کشیورهایی همچیون ،تیونس ،مصیر،
لیبی و یمن شده است.
این تحوالت برای کشور جمهوری اسالمی ایران که آن را دارای ریشههای مشترک با انقالب اسیالمی
میبیند ،از اهمیت زیادی برخوردار بوده است؛ بهویژه اینکه ادامۀ آن ،هژمونی روزافیزون ایین کشیور را در
منطقۀ خاورمیانه توسعه میدهد .در این مقاله ،خاورمیانه شامل کشورهای حاشییۀ جنیوبی خلییجفیارس،
مصر ،سوریه ،عراق ،فلسطین ،لبنان ،یمن ،اردن و ایران است .در عیین حیال ،تمرکیز اصیلی پیژوهش بیر
کشورهایی است که تغییرات سیاسی -اجتماعی در آنها رخ داده است یا همچنیان مسییر تغیییر را طیی
میکنند.
حال به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی خواهیم بود که چگونه سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی
ایران به ایجاد تغییرات در منطقۀ خاورمیانه در سالهای  2011-2014پرداخته است؟ برای پاسخ به ایین
سؤال و تحلیل فرضیۀ مطرحشده در چکیدۀ مقاله ،ابتدا چارچوب نظیری از اسیالم سیاسیی بیا تأکیید بیر
اسالم انقالبی ،از منظر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را ارائیه خیواهیم داد .سیپس بیه تشیری
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نظام منطقهای خاورمیانه با محوریت نیروهای ایدئولوژیک همسو با اییران خیواهیم پرداخیت .بیه عبیارت
دیگر ،الگوی اسالم انقالبی را در منطقۀ خاورمیانه و در ارتباط با تحوالت تحلیل خواهیم کیرد .پیس از آن
با ورود به تحوالت جدید منطقه ،الگوی فرهنگ جغرافیایی جمهیوری اسیالمی اییران را تحلییل خیواهیم
کرد و در نهایت ،در بخش نتیجهگیری ،تصویری از الگوی ژئوکالچری ایران ارائه خواهیم داد.

الف) چارچوب مفهومی (اسالم انقالبی)
 .1اسالم سیاسی
اسالم سیاسی به طور عمده نسبتی است که اندیشمندان غیراسالمی به آنچیه زمامیداران در جوامیع
اسالمی برای کسب مشروعیت حکومت خود به کار میگیرند ،مییدهنید (انصیاری .)5 :1385 ،امیا،
پیدایش اسالم سیاسی به طور اساسی در بحران هویت های فردی و جمعی مسلمانان ریشه دارد کیه
توسط نیروهای ایدئولوژیکی و تمدنی غرب به حالیت تیدافعی روی آورده بیود .در واقیع ،بیا بحیران
مشروعیت نخبگان غربگرا ،تحلیل رفتن ساختارهای استبدادی ،شکلگیری تضاد طبقیاتی و ایجیاد
بحران فرهنگی بر اثر سیاست های نوسازی ،موجب بازتولید هویت شد و تمدن سیاسیی -اجتمیاعی
پیشین را در مسلمانان بازتولید کرد (دکجمییان .)68 :130 ،از آنجا که اصطالح خاورمیانه ،معرف منطقیه
ای فرهنگی است (شیرازی و همکاران ،)7 :1390 ،در این منطقه ،هوییت فراملیی اسیالم بیرای بسییاری از
مردم الزامآورتر از هویتیابی از طریق دولت شده است (هنیهبیوش و احتشیامی .)69 :1390 ،در اواخیر دهیۀ
 ،1960اسالمگرایی در واکنش به ناکارآمدیهای ناسیونالیسم مصری و ایرانی در حال رشد بیود .در
این سالها و پیش از آن ،اسالمگرایی تنها جنبههای گفتمانی و اصالحی داشت که موج اول نامییده
میشد (گنجی .)59 :1388 ،اقبال و سیدجمال را میتوان از پیشقراوالن این موج دانست.
در اواخر دهۀ  ،1979انقالب اسالمی در ایران بهعنوان دومین موج بیداری اسالمی مطرح شید .ایین
نقطه از تاریخ در منطقۀ خاورمیانه ،نقطۀ آغازین ایجاد حکومت بر مبنای نظامهیای ارزشیی و ورود اسیالم
سیاسی به عرصۀ روابط بینالملل به شمار میرود (کریمی و صفینیژاد .)112 :1393 ،امام خمینیی و سییدقطب از
رهبران برجستۀ موج دوم به شمار میروند .اسالم سیاسی از منظر برخیی نویسیندگان ،واکنشیی در برابیر
هژمونی مدرنیته بود؛ چراکه طرفدارانش احساس میکردند به هویت و اخالقیات حمله شیده اسیت ،پیس
باید از آنها حمایت شود ( .)Fax & Sandler, 2004: 165اما ،باید تأکید کرد که جریان بیزر اسیالم سیاسیی،
صرفاً نمیتواند ماهیت واکنشی داشته باشد و بروز این ماهیت هم محدود به عصر میدرن نبیوده اسیت .از
همین منظر ،اندیشمندان مسلمان ،اسیالم را بیه عرصیۀ سیاسیی و اجتمیاعی تسیری دادنید و معتقدنید
هیچیک از ایدئولوژیهای سیاسی از سوسیالیسم تیا سیرمایهداری ،تیوان پاسیخگویی کیافی بیه نیازهیای
بشریت را ندارند؛ لذا تنها راهحل اسالم است (انصاری.)14 :1385 ،
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یکی از مفاهیمی که بهویژه در مباحث روابط بینالملل اندیشمندان اسالمی مطرح میشود« ،جهیاد»
است که تأکید اصلی آن ،مبارزه با نمادهای غیراسالمی است و هویت مقیاومتی نامییده میی شیود .جنبیۀ
ضدهژمونی این مفهوم متأثر از آیۀ  141سورۀ نساء اسیت« :خداونید بیرای کیافران راه سیلطه و نفیوذ بیر
مسلمانان را قرار نداده است» .این مفهوم وقتی به عرصۀ سیاسی تسری داده میشود ،در پی نظیامسیازی
سیاسی و اجتماعی پیش میرود که هویت نظامساز نامییده مییشیود (کریمیی و صیفینیژاد )114 :1393 ،کیه بیا
شکلگیری نظام جمهوری اسالمی در کشور ایران ،بهطور رسمی وارد عرصۀ منطقهای خاورمیانه و جهیان
اسالم شد.
پس از وقوع انقالب اسالمی و استمرار نظام سیاسی ایران ،در منطقیۀ خاورمیانیه ،سیه جرییان اصیلی
فکری اسالمی قابل تشخیص بود :گروه اول که با تفکر شیعی ایرانیان همسو بود و عمدتاً شیامل شییعیان
و گروههای مقاومت منطقه می شد .گروه دوم ،جریان معتیدل سینی منطقیه بیود کیه سیعی مییکیرد بیا
الهامگرفتن از انقالب اسالمی ،پیمودن مسیری متفاوت با دولتهیای حیاکم بیر آنهیا و سیازش اسیالم و
مدرنیته خود را بهعنوان جرییان تأثیرگیذار م طیرح کنید کیه عمیدت ًا شیامل جرییان اخیوانالمسیلمین و
گرایشهای مختلف آن بهویژه در مصر و ترکیه میشد .گروه سوم نیز جریان رادیکال سلفی و ناهمسیو بیا
انقالب اسالمی بود که ویژه از سوی عربستان سعودی تغذیه میشد.
در این مقاله ،الگوی ایران را الگوی اسالم انقالبی ،الگوی عربستان را الگیوی اسیالم سیلفی ،و الگیوی
ترکیه و مصر را الگوی اسالم اخوانی نامگذاری میکنیم .درخصوه گرایشهای متفاوت اسیالمی بایید بیه
این نکته توجه کرد که اسالم سیاسی تولیدشده ،وقتی وارد فضای فکری و اجتمیاعی کشیورهای مختلیف
میشود ،بومیسازی میشود .این اسالم سیاسی وارد منشیوری مییشیود کیه از خروجیی آن رنیگهیای
مختلف و گونههای متنوعی مشاهده میشود؛ بنیابراین ،جرییانی همگیون و یکدسیت نیسیت (برزگیر:1391 ،
 .)252البته این مقاله ،در چارچوب اسالم انقالبی مسائل را دنبال خواهد کرد.

 .2الگوی اسالم انقالبی و فرهنگ جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران
تا قبل از وقوع انقالب اسالمی ،نظریهپردازان معتقد بودند تنها راه پیش روی کشورهای جهان سیوم
برای کسب استقالل سیاسی و به تبع آن اقتصادی ،الگوهای سوسیالیستی است ،اما مطالعۀ انقیالب
ایران این فرضیه را رد کرد (احتشیامی .)181 :1385 ،ویژگی اصیلی ایین انقیالب ،تبلیی اسیالم و اصیول
اساسی آن است و جهانشمولی اسالمی ،بیشیترین ارتبیاط را بیا آن دارد .امیا ،بیهکیارگیری از ایین
جهانشمولی در پیشبرد سیاست ها ،به معنای سیلطۀ جمهیوری اسیالمی نیسیت ،بلکیه بیه معنیای
حاکمیت اسالم و موازین اسالمی است ( .)Esposito, 1990: 75از طرف دیگر ،سیاست خارجی جمهوری
اسالمی به دنبال استقرار نظامی کامالً مشابه خود در سیایر کشیورها نیسیت؛ بلکیه اسیالم سیاسیی
تولیدشده به وسیلۀ انقالب اسالمی ایران وقتیی وارد فضیای فکیری و اجتمیاعی کشیورهای مختلیف
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میشود ،شکلهای متفاوتی به خود میگییرد؛ بنیابراین جرییانی همگیون و یکدسیت نیسیت

(برزگیر،

.)252:1391

از این رو ،جمهوری اسالمی در تعامل با منطقۀ خاورمیانه به ترکییب هیمزمیان مسیائل اییدئولوژیک،
اقتصادی و امنیتی توجه دارد و این به معنای جهانشمولی الگیوی ارائیهشیده در سیاسیت خیارجی ایین
کشور است؛ خصوصاً اینکه بیا توجیه بیه قرارگیرفتن اییران در جرگیۀ کشیورهای منطقیۀ ژئواسیتراتژیک
خاورمیانه و تهدیدات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و ...که بهوسییلۀ قیدرتی فرامنطقیهای اعمیال مییگیردد،
سیاستگذاری و تدوین استراتژی درخصوه شفافسازی تعامالت و ایجاد و بسیط روابیط بیا کشیورهای
منطقه ضروری است (افشردی و مدنی .)139 :1388 ،الگویی که برای چنیین وضیعیتی بیه کیار مییرود ،الگیوی
فرهنگ جغرافیایی نام دارد .در واقع ،محیط فرهنگی و ارزشی که در خاورمیانه وجیود دارد ،موجیب شیده
است عمق استراتژیک قدرتهای منطقهای بر اساس میزان تشابهات هویتی شکل گیرد .به همیین دلییل،
در این مقاله از الگوی فرهنگ جغرافیایی بهعنوان چارچوب توصیفی سیاستهیا و راهبردهیای قیدرتهیا
بهره گرفتهایم.
بنابراین ،توصیف منطقۀ هدف بر اساس انگارههای دینی و بیهوییژه قیرآن انجیام خواهید پیذیرفت .بیا
عنایت به همین موضوع نیز گروهها و هستههایی در محدودۀ منطقۀ فرهنگ جغرافیایی شیکل مییگیرنید
که در واقع پیش برندگان ،محرک و خط مقدم الگیوی فرهنیگ جغرافییایی اییران هسیتند و بیا اصیطالح
ژئوپلتیک مقاومت توصیف میشوند .در اصل  11قانون اساسی آمده است« :به حکم آیۀ کریمیۀ «ان هیذا
امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» ،همۀ مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظیف
است سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر بیه عمیل آورد تیا
وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد (یغمایی.)10 :1389 ،
با توجه به نقش برتر اسالم در منطقۀ خاورمیانیه ،پیگییری اییدۀ امیت واحیده در سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی از اولویت برخوردار است .در این سط کیه بیازیگران فراملیی در آن از اهمییت وافیری
برخوردارند و دولت ها به وضع قیانون اساسیی واحید و تشیکیل نیوعی کنفدرالیسیم بیر مبنیای توحیید و
خداپرستی میپردازند که در آن کاپیتالیسم و کمونیسم جایگیاهی نیدارد (دهشییری .)282 :1380 ،حرکیت در
این مسیر از دیدگاه امامخمینی ،ادامۀ راه انبیا است (برزگر .)208 :1390 ،پیگیری این الگو از سیوی جمهیوری
اسالمی که به قدرت نرم آن نیز تعبیر میشود ،برخالف آمریکا که نفوذ آن در فراینید طیوالنی در منطقیه
شکل گرفته ،روندی است که با درنظرگرفتن قرابیت جغرافییایی ،سیوابق تیاریخی و پیونیدهای مشیترک
فرهنگی و مذهبی شکل گرفته و واکنشی در قبال توجه غرب به این بعد از قدرت در کشورهای مسیلمان
است (هرسیج و تویسرکانی.)172 :1388 ،
بنابراین ،الگویی که این کشور در قبال تحوالت منطقه اتخیاذ کیرده اسیت ،میدیریت دسیتهجمعیی
کشورهای منطقه است؛ بدون اینکه قدرتهای بزر از امتیاز ویژهای برخیوردار باشیند (صیالحی.)93 :1391 ،
پیگیری این سیاست از طریق اوپک ،سازمان کنفرانس اسالمی ،اتحادییۀ عیرب ،محیور مقاومیت ،جنیبش
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عدم تعهد و سایر گروههای همسو پیگیری میشود .در واقع ،جمهوری اسیالمی اییران سیاسیت خیارجی
خود را در قبال منطقه از طریق توزییع توانمنیدیهیای هیمگراکننیدۀ مقاومیت در منطقیه بیا تأکیید بیر
اشتراکات فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی انجام میدهد تا جبهۀ ضدهژمونیک فرهنگیی را
علیه هژمونی قدرتهای خارجی به کار گیرد.
پس از پیگیری امت واحده ،نفی ظلم و ظلمپذیری ،جنبۀ دیگر اسالم انقالبی را شکل میدهد کیه در
آیۀ  141سورۀ نساء ریشه دارد و در مبحث اسالم سیاسی ذکر شید .همچنیین در آییۀ  124سیورۀ بقیره
(نفی ظلمپذیری) نیز به این مسئله توجه شده است .بر همین اساس ،امام خمینی(ره) میگویید« :روابیط
ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بیود کیه در ایین رابطیه ،نیه بیه ظلمیی تسیلیم
میشویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد و جهت اجرای آن بیر اسیاس مصیال خودمیان عمیل خیواهیم
نمود» .بر این اساس ،الگوی اسالم انقالبی در سیاست خارجی ایران در دو وجه شکل مییگییرد کیه ییک
جهت آن مبارزه با هژمونی نیروهای ضدانقالب اسالمی است و وجه دیگر آن ،صدور انقیالب و کمیک بیه
مستضعفان و دفاع از آنان که مسلمانان منطقه در نقطۀ کانونی آن قرار دارند (پوراحمیدی .)534 :1389 ،از ایین
رو ،ایران برای اجرای سیاستهایش در منطقه ،فرهنگ جغرافیایی برای خود ترسیم نمیوده کیه نیروهیای
ضدهژمونی و همسو با انقالب اسالمی در کانون آن قرار دارند.

ب) نظام منطقهای خاورمیانه و فرهنگ جغرافیایی ایران
کشورهای حاشیۀ خلیج فارس ،سوریه ،مصر ،ترکیه ،عراق ،فلسطین ،لبنان ،یمن ،اردن و ایران نظیام
منطقهای خاورمیانه را تشکیل میدهند .نظام سیاسی عربستان را در مجموع دو گیروه سینتگیرای
مخالف با فرهنگ و نفوذ غربی و گروه متجدد طرفدار مدرنیته شکل میدهد .گیروه اخییر ،سیاسیت
خارجی کشور را پیش میبرد .بازار بزر مصرفی ،ذخایر عظیم نفتی و نفوذ مذهبی بهواسطۀ مکه و
مدینه به این کشور جایگاه ویژهای بخشیده است .حضور اقلیت شیعی در مناطق نفتخیز عربسیتان
همواره از دغدغه های جدی حکومت آن بوده است و این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابید کیه
تشدید ارتباطات شیعیان عربستان با اکثریت شیعی بحرین کیه از زمیان پییروزی انقیالب اسیالمی
تشکیالتیتر هم شدهاند (حشمتزاده ،)99 :1386 ،میتواند منافع عربستان را که عمدتاً متکی بیه نفیت و
ایدئولوژی سلفی است ،به خطر اندازد .همچنین گروههای انصار حزباهلل در یمین کیه در مجیاورت
عربستان قرار دارند ،همواره نیمنگاهی به ایران داشته و در سالهای اخیر ،در کانون توجه بخشیی از
راهبردهای ایران قرار گرفتهاند.
گفتنی است یمن امروزی که از اتحاد بخشهای شیمالی و جنیوبی آن در  1990ایجیاد شیده اسیت،
همواره تحت نفوذ همسایۀ خود ،عربستان بوده است .از طرفی ،سابقۀ حضور استعمار و رقابتهیای جنیگ
سرد ،مانع اعتالی این کشور شده است و آمریکا و عربستان با وابستهکیردن دولیت یمین ،همیواره سیعی
کردهاند نفوذ خود را بر آن اعمال کنند .یمن امروزی بیا اختالفیات قیومی و فرقیهای ،منبیع بییثبیاتی در
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شبهجزیره عربستان شده است .بحرین کشوری کوچکتر از کوچکترین استان ایران ،عضو اتحادیۀ عیرب
و شورای همکاری خلیجفارس است .ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور قرار دارد و حکومیت
پادشاهی این کشور از سوی اکثریت بهویژه شیعیان همسو با ایران ،با چالش جدی روبهرو است.
لبنان نیز در مرزهای جغرافیایی غرب و خاورمیانه قرار دارد و با وجود گروههیا ،قومییتهیا و میذاهب
مختلف ،ثبات آن تنها از طریق توافق تمامی گروهها صیورت مییگییرد کیه بایسیتی در راسیتای اهیداف
قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای باشید .در ایین زمینیه ،بیشیترین سیود نییز نصییب اییران شیده کیه
بزر ترین اقلیت در این کشور از مدافعان جدی سیاستهای ایران است .قطیر ،امیارات ،کوییت و عمیان،
کشورهای تکمحصولی حاشیۀ خلیج فارس هستند کیه نقیش میؤثری در تحیوالت منطقیهای و جهیانی
بهجز در اوپک ندارند .قطر در سالهای اخیر گامهایی برداشته و در برخی بحرانهای منطقهای بیهعنیوان
نوعی میانجی پذیرفته شده است؛ اما نداشتن ظرفیت سرزمینی و منابع انسانی آن ،میانع تیأثیر جیدی آن
شده است.
عراق با اقتصاد وابستهای مشابه عربستان ،همچنان از گسست شیعه و سنی و گروههای جیداییطلیب
رنج میبرد .دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای نیز تأثیر زیادی در این روند داشیته اسیت .حضیور
اکثریت گروه های همسو با ایران در این کشور و نفیوذ آنیان در سیاختار حکیومتی پیس از صیدام ،عمیق
فرهنگ جغرافیایی ایران را توسعه بخشیده و ایران را میانجی اختالفیات عیراق و سیوریه قیرار داده اسیت.
سوریه خود را پیشقراول ملیگرایی در جامعۀ عرب میداند و بیا قرارگیرفتن در حیوزۀ مدیترانیه و حیوزۀ
ارتباطی که ایجاد میکند ،ژئوپلتیک ویژهای دارد .این کشور به دلیل همجیواری بیا رژییم صهیونیسیتی و
تالش برای آزادسازی بلندیهای جوالن ،اهمیتی حیاتی برای امنیت رژیم صهیونیسیتی دارد و عیالوه بیر
آن تالش میکند در ارتباط با گروههای مقاومت و رژیم صهیونیستی نقشی اساسی بیازی کنید .در واقیع،
گروههای مقاومت عراقی ،سوری و لبنانی در سالهای اخیر کمربند قدرتمندی بیرای نفیوذ سیاسیتهیای
جمهوری اسالمی به وجود آوردهاند و نقش این کشور را در معادالت منطقهای اجتنابناپذیر کردهاند.
کشور پادشاهی اردن به دلیل ضعف زیرساختهای اقتصادی و آسیبپذیری آن ،دارای روابط رسیمی
با رژیم صهیونیستی است و بهشدت به آمریکا وابسته است .مصر با قرارگیرفتن در مسییر راه قیدرتهیای
بزر  ،همواره در حوزۀ نفوذ آنان قرار داشته است .همچنین ایین کشیور پرجمعییتتیرین کشیور عربیی،
دارای تمدن بزر باستانی و صاحب دانشگاه تاریخی– اسالمی االزهر اسیت .ملییگراییی ،سکوالریسیم و
اسالمگرایی در این کشور رقابت میکنند و ضعف اقتصادی آن از طرفی و ویژگیهای هویتی آن از طیرف
دیگر ،سبب شده است در حالت وابستگی و استقاللطلبی به سر برد .البته ملییگراییی امیروزی مصیر بیا
گذشته تفاوتهایی کرده و اعتقیاد میذهبی ،بیهوییژه اعتقیاد اسیالمی مهیمتیرین وسییلۀ بیروز آن اسیت
(.)Heywood, 1998: 268
در واقع ،با وقوع انقالب اسالمی و شکست ناسیونالیسم مصری ،اخوانیها با انتشار کتیاب امام خمینیی
آلترناتیو اسالمی و الگوگیری از انقالبیون ایران ،به سمت تشکیالتیتر شیدن پییش رفتنید ( Esposito, 1990:
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 )150و اعتمادبهنفس حضور در حاکمیت را از انقالب ایران آموختنید .شیاخۀ دیگیر اخیوان در ترکییه نییز
احزاب اسالمگرا را پس از انقالب اسالمی تقویت کرده و نفوذ چشمگیری در نظام سیاسی ترکیه به دسیت
آورده است (حشمتزاده.)220 :1386 ،

پ) الگوی اسالم انقالبی و تغییرات عربی منطقۀ خاورمیانه
به دنبال ناکامی آمریکا در پیشبرد طرح خاورمیانه بزر  ،چهرۀ جدیدی از منطقه شکل گرفیت کیه
همچنان شامل دو محور است .محور اول را سازش شکل مییدهید و شیامل کشیورهایی اسیت کیه
سیاست خارجی آنها بر اساس تعامل با سیاست خارجی آمریکا شکل گرفتیه اسیت و محیور دوم را
مقاومت شکل میدهد که متحدان و جنبشهای همسو با جمهیوری اسیالمی در ایین طییف جیای
میگیرند .سوریه ،گروههای مقاومت در لبنان ،فلسطین بهطور خاه و عراق ایین محیور را تشیکیل
میدهند .شکل گیری این محور با ابیداع هیالل شییعی از سیوی پادشیاه اردن و سیران اقتیدارگرای
حاشیۀ خلیجفارس همراه بوده است (جمالی.)10 :1386 ،
پیش از این نیز عربستان در واکنش به آنچه آن را تهدید انقالب اسالمی میخواند ،شورای همکیاری
خلیجفارس را تشکیل داده بود ،جهتگیریهای ضدهژمونیک اییران کیه منیافع آمریکیا را بیهطیور ذاتیی
تهدید میکرد (شیوری )163 :1382 ،سبب شده است سیاست خیارجی اییران متیأثر از سیاختارهای جهیانی و
منطقهای در راستای توسعۀ الگوی ژئوکالچری اسالم انقالبی استمرار پیدا کند .از آغاز موج سیوم بییداری
اسالمی که با رخداد انقالب اسالمی ایران مقیارن شیده و از پیامیدهای آن ،تشیکیل گیروههیای مقاومیت
اسالمی در منطقه بوده است ،جمهوری اسالمی از این طرییق در جهیت تأثیرگیذاری بیر جهیان اسیالم و
خاورمیانه برآمده است .همچنیین شکسیت ناسیونالیسیم عربیی در جنیگهیای  1973 ،1967 ،1948و
 1982از طرفییی و پیییروزی حییزباهلل در  2001و  2006و تکییرار آن توسییط حمییاس در سییال ،2008
موفقیت پخش الگوی اسالم انقالبی را نشان داد .این تجربه همیواره میانع رونید سیازش در منطقیه شیده
(گنجی )179 :1388 ،و دستباالی جمهوری اسالمی را در معادالت صل در منطقه نشان میدهد .نکتیۀ مهیم
در روند این معادالت این است که تقویت گروههای غیرشیعی مقاومت ازجمله حماس ،از طریق انتخابیات
و حاکی از الگوی جهانشمول و قدرت نرم ایران است که الگوبرداریهای اخوانالمسلمین به هنگام وقیوع
انقالب اسالمی را یادآوری میکند.
تحوالت سال  ،2011فرصت مناسبی برای ترویج الگوی اسالم انقالبیی حیاکم بیر سیاسیت خیارجی
ایران فراهم آورد و نقطۀ عطفی در روابط منطقهای جمهوری اسالمی بود؛ تحیوالتی کیه از نگیاه سیاسیت
خارجی ایران و بسیاری از جمهوریخواهان آمریکایی ،انقالبهای اسالمی و ...از انقالب ایران متیأثر اسیت
(نیاکوئی.)241 :1390 ،

رهبران ایران ،این رخدادها را در راستای حمایت از سیاست خارجی خود مییبیننید (.)Lynch,2011: 12
رهبر عالی ایران در سخنرانیهای خود ،اولویت اصیلی پیس از ایین حیواد را نظیامسیازی اعیالم کیرد و
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مردمساالری دینی را بهترین الگو دانست (خامنهای .)1390 :میردمسیاالری دینیی ،بیرخالف الگیوی لیبیرال-
دموکراسی ،غایتی الهی را در نظر دارد (حسینی )15 :1390 ،و این مهیمتیرین دلیلیی اسیت کیه سیبب شیده
اکثریت نخبگان و علما در منطقۀ خاورمیانه اجماع نظری نسبت بیه الگیوی لیبیرال-دموکراسیی نداشیته
باشند ( .)Khan, 2011:122در واقع ،تحوالت بیداری اسالمی ،نوعی ادبیات سیاسی در منطقیه بازتولیید کیرده
که میتواند به نوعی یکسانسازی و همسیان سیازی سیاسیی در سیط کشیورهای منطقیه منجیر شیود،
همچنین جوامع نسبتا بسته منطقه را که پیش از این با یکدیگر تعامل نداشیتند بیه جیوامعی بیاز تبیدیل
میکند(خانی .)89 :1391 ،نبود رهبری یکپارچه و همگرا کننده انقالبهای مردمی نییز از عوامیل مهیم دیگیر
است ،بنابراین رهبری قوی و قاطع در الگوی اسالم انقالبی میتواند به عنیوان ییک درس در تحیوالت رخ
داده امروزه برای اعراب باشد ) .(Eisenstadt ,2011:10تأسیس دبیرخانۀ مجمیع بییداری اسیالمی و برگیزاری
همایشها و کنفرانسهایی در ارتباط با تحوالت منطقه از سوی جمهوری اسیالمی در راسیتای تعامیل بیا
تحوالت مردمی در راستای آگاهیبخشی ملیتهیای منطقیه ارزییابی مییشیود؛ تغییراتیی کیه از کشیور
آفریقایی تونس آغاز شد و به مصر خاورمیانهای رسید که موضوع بررسی این مقاله است.

 .1مصر
سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال تحوالت مصر ،همواره تأکید بر حضور گروههای مختلیف
سیاسی در ساختار سیاسی مصر بدون وابستگی به آمریکیا و رژییم صهیونیسیتی بیوده اسیت؛ زییرا
وابستهنبودن به قدرتها و دخالتنکردن آنها در تحوالت این کشور ،نقطۀ مشترکی بیرای اکثرییت
گروهها از اخوانالمسلمین تا طیفهای گوناگون جنبش تمرد است .با گسترش بیداری از تونس بیه
یمن و مصر ،رهبری عالی ایران در سخنرانی خود در  15بهمن 1389که به زبیان عربیی نییز اییراد
شد ،بیان داشت« :خیزشهای مردمی تونس و مصر ناشی از اسیالمخیواهی و وابسیتگی دولیتهیای
دستنشانده است که موجب تحقیر مردم و آزادیخواهی آنها شده است» (خامنهای.)1389 :
جریاناتی همچون جنبش  6آوریل از پیشقراوالن تحوالت مصر بود .در نهاییت ،اخیوانیهیا قیدرت را
قبضه کردند و حتی رویکردهای مخالف با ایران را پیش گرفتنید .ایین رویکردهیا ،عمیدتاً متیأثر از فضیای
تحوالت سوریه بود و حتی بر روابط ایران و ترکیه تأثیر گذاشت؛ 1اما ایران به دلییل ماهییت دموکراتییک
روی کار آمدن مُرسی ،برخورد محتاطانهای کرد .همچنین چرخش خوشبینانۀ مرسی به سمت آمریکیا و
عربستان ،درستی جهتگیریهای ایران را نشان داد .جلوگیری از روند نظیامسیازی اخیوانالمسیلمین در
مصر توسط عربستان و پیگیری روند صل خاورمیانه توسط وزیر خارجۀ آمریکا ،همزمان با تضیعیف مصیر
 . 1ایران همواره به ترکیه توصیه کرده است سیاست فعلی ترکیه برخالف سیاست به صفر رسیاندن اختالفیات میرزی بیا
همسایگان بوده و چنانچه جانب سوریه را بگیرد ،اهداف سیاست خارجی این کشور در محیدودۀ جغرافییایی وسییع
پوشش داده خواهد شد (حاجییوسفی.)103: 1391 ،
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و سوریه ،همچنان جمهوری اسالمی را در پیگیری چنین سیاستی مصمم نگهداشته است؛ خصوصاً اینکیه
در روند تحوالت سوریه و مصر ،نفوذ عربستان با کنارزدن قطر و اخوانالمسلمین ،با کمک آمریکیا فزونیی
گرفته است.
کشورهای نفتخیز شورای همکاری خلیجفارس ،با دخالت در روند انتقال قدرت ،از طرفی بیا اعطیای
وام ،سعی در جهتدادن بیه دولیت اقتیدارگرا در مسییر خواسیتههیای خیود دارنید و از طیرف دیگیر ،بیا
رویکردهای محافظهکارانه سعی در امنیتیکردن فضا و مدیریت آن به کمیک آمریکیا ،نهادهیای نظیامی و
گروههای وابسته دارند .کمکهای پنجمیلیاردی عربستان به دولت موقت پس از مرسی ،همافزاییی حیزب
سلفی النور و جنبش تمرد با سیاستهای آمریکا و عربستان ،بهخوبی این مسئله را نشان داده است.
اما تحلیل دقیقتر درخصوه الگوی حاکم بر سیاست خارجی ایران در قبال تحوالت مصر ایین اسیت
که آرایش سیاسی جریانات مختلف مصر که عمیدتاً شیامل اسیالمگراییان ،ناسیونالیسیتهیا و لیبیرالهیا
میشود ،با قدرتگرفتن اسالمگرایان و روی کار آمدن اخوانالمسیلمین ،بیرخالف مواضیع ابتیداییشیان،
بهتدریج از الگوی فرهنگ جغرافیایی ایران در مصر (تقویت جنبشهای اسالمی علیه روند سازش و رژییم
صهیونیستی) فاصله گرفتند .همچنین با وجود حذف آنان ،ایران از حاکمان جدید استقبال چندانی نکیرد؛
زیرا مواضع ایران به گونهای بود که بیشتر تالش کرد به اعالم مواضع با اولویت اسالمگرایان بپیردازد؛ زییرا
هدف ایران در مصر ،توسعۀ اسالم سیاسی و تقویت جنبشهیای اسیالمی در راسیتای جلیوگیری از رونید
سازش فلسطین است .رهبر ایران مهمترین اولویت را نظامسازی اعالم نمود و از آنها خواست تا میانع آن
شوند که الگوهای لیبرالی ،ناسیونالیستی و مارکسیستی به آنها تحمیل شود و قیانون اساسیی جدیید بیر
مبنای نظام ارزشی اسالمی تدوین شود .همچنین پاشنۀ آشیل دیگیر مصیر را نفیوذ جریانیات بنییادگرای
افراطی برشمرد و ارائۀ مدل حکومتی بر این اساس را نفی کرد (مسیعودنیا و خیانی .)50 :1391 ،در واقیع ،سیقوط
مرسی را همین جریانات سلفی فراهم کردند که عربستان و لیبیرالهیای تحیت پوشیش آمریکیا از آنهیا
حمایت میکردند ).(Furtig, 2013: 12

 .2یمن و بحرین
درخصوه تحوالت یمن و بحرین نیز جمهوری اسالمی چنین دیدگاهی دارد .حاکمان این کشورها،
تاکنون به خواستههای مدنی معترضان پاسخ شفافی ندادهاند و تالشهای عربستان و آمریکیا ،حتیی
به قیمت اعزام نیروهای نظامی برای سیرکوب معترضیان در بحیرین و یمین ،میانع از نقیشآفرینیی
نهادهای معترض حقوق بشری جهانی شیده اسیت .عربسیتان کیه اییران را رقییب منطقیهای خیود
میداند ،با خطرناک جلوهدادن نقش حوثیها در یمن و شیعیان در بحرین ،آنها را متحیدان بیالقوۀ
ایران میداند (صادقی و احمدیان.)271 :1389 ،
عربستان سعودی در جریان تحوالت اخیر تالش زیادی کرد تا حوثیها را در برابر سنیهای معتیدل و
اخوانیهای یمن قرار دهد؛ اما برخالف ایین طیرح ،حیوثیهیا در زمیان کوتیاهی توانسیتند نفیوذ و تیأثیر
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چشمگیری در کاخ ریاستجمهوری یمن به دست آورند ،بدون اینکه گروههای معتدل بیا آنهیا مخالفیت
جدی کنند .مقامات رسمی ایران نیز همواره مشیارکت همیۀ گیروههیا ،احیزاب و جرییانهیای سیاسیی-
اجتماعی یمن را در روند سیاسی و در راستای اجیرای مصیوبات گفیتوگوهیای ملیی ،بیهعنیوان سیندی
سیاسی فراگیر تأکید کردهاند (سایت وزارت خارجه ایران.)1393/11/01 :
ایران همچون سوریه ،خواهان حفظ تمامیت ارضیی یمین اسیت؛ بیا ایین حیال ،ارتبیاط خیود را بیا
گروههای مخالف حفظ کرده است .این سیاست ایران دقیقاً برخالف عربسیتان اسیت کیه سیعی کیرد بیا
تقویت حزب تکفیری اصالح و امنیتی کردن فضیای یمین ،میانع انتقیال دموکراتییک حکومیت شیود و از
طرفی ،به کمک این حزب نیروهای زیادی را به سوریه اعزام کند تا محیور مقاومیت را درگییر طیرحهیای
توسعهطلبانۀ خیویش نمایید  .ایین دییدگاه عربسیتان حتیی بیا دییدگاه سیازمان ملیل درخصیوه رونید
مسالمتآمیز انتقال قیدرت در تضیاد اسیت و تأکیید جمیال بنعمیر ،نماینیدۀ سیازمان ملیل در یمین ،در
نشستهای شورای امنیت درخصوه تحوالت یمن که اعالم کرد همچنان فرصت اتخاذ راهکیار سیاسیی
برای حل بحران یمن وجود دارد ،حکایت از نزدیکی دیدگاه ایران و سازمان ملل دارد .تحوالت یمن نشیان
میدهد ایران پس از سوریه و حزب اهلل ،در حیال کسیب متحید راهبیردی دیگیری اسیت کیه بیه لحیاظ
ایدئولوژیک مروج دیدگاههایی است که از حزباهلل لبنان الگوبرداری شده اسیت و در حیال تکیوین ضیلع
دیگر الگوی فرهنگ جغرافیایی ایران در خلیج عدن بهعنوان منطقیهای راهبیردی اسیت .عمیق یمین در
موازنه و تقابلی میان حوثیها و مخالفان دستبهدست میشود؛ اما مقاومت پایدار حوثیها و تیالش عمیان
برای واسطهگری که نوعی مشروعیت در محیط عربی (مخالف با قدرتگیری حوثیها) برای ایین جنیبش
به وجود آورده است ،نشان از پایداری تأثیر آنها در معادالت آینیدۀ یمین دارد .در واقیع ،آنچیه در یمین
شاهد هستیم ،مشابه بخشی از سوریه خواهد بیود کیه در حیداقلیتیرین سیط  ،بخیش مهمیی از عمیق
راهبردی ایران خواهد بود.
درخصوه تحوالت بحرین نیز سیاستهای ضدهژمونی ایران مشهود اسیت .مشییمع ،رهبیر جنیبش
حق بحرین ،در گفتوگو با روزنامۀ االخبار چاپ لبنان گفت« :اگر نظام حیاکم بیر بحیرین بیه درخواسیت
کمک از عربستان متوسل شود ،مخالفان بحرینی نیز حق خواهند داشیت بیهنوبیۀخود بیه اییران متوسیل
شوند و از این کشور بخواهند به نفع آنها مداخلیه کنید» (ایرنیا ،11 :اسیفند  .)1390در همیین راسیتا ،یکیی از
مقامات ایرانی خواستار آمادهباش نیروهای نظامی این کشور در پاسخ به دخالت نظامی عربستان شده بیود
(حاجی یوسفی )101 :1392 ،و همین ردوبدلشدن پیامها میان ایران و معترضان بحرینی ،سیبب زنیدانی کیردن
شیخ علی سلمان ،دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین ،بیزر تیرین جرییان اعتراضیی علییه آل خلیفیه شید.
گفتنی است عربستان تالش زیادی کرد تا کشورهای حاشیۀ خلیجفارس و قدرتهای فرامنطقیهای را بیه
طرح های ایران بدبین سازد .در برابر این وضیعیت ،سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی نییز در جهتیی
تنظیم شده است که با اقناع کشورهای حاشیۀ خلیجفارس ازجمله کویت و عمان که مخالف دییدگاههیای
امنیتی عربستان از طریق شورای همکاری است ،به نوعی بر روند تحوالت تأثیر بگذارد.
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 .3محور عراق -سوریه -لبنان -فلسطین
1

سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال سوریه ،بخشی از راهبردهای این کشور در قبال شامات
است .این راهبرد دارای دو وجه است .اول اینکه در این حوزه ،ایران تالش کرده است ضیمن حفیظ
هم پیمانی با سوریه ،روابط خود را با جامعۀ شیعی لبنان توسعه دهید؛ بیه طیوری کیه شیکلگییری
حزب اهلل لبنان و توانایی ایران برای تأثیر بر آن ،اصلیترین توفیقات ایران در لبنان به شمار مییرود.
وجه دوم ،راهبرد ایران در حوزۀ شامات ،حول محیور مناقشیۀ اعیراب– اسیرائیل شیکل گرفتیه کیه
جمهوری اسالمی رابطۀ خود را با جناحهای نزدیک با سوریه در فلسطین تعمیق بخشیده است (هینه
بوش و احتشامی .)519 :1390 ،از  2005به این سو ،با پیوستن عراق به متحدان ایران ،جمهیوری اسیالمی
به قدرتی منطقه ای تبدیل شد و تالش کرد قدرت خیود را بیه سیایر کشیورهای تأثیرگیذار منطقیه
بقبوالند .نقطۀ استراتژیک پیشبرد سیاستهای ایران در این سالها سوریه بوده اسیت کیه از 2011
تاکنون ،چالشی جدی را در برابر ایران قرار داده و بیهعنیوان نقطیۀ کیانونی ،بیه اختالفیات اییران و
کشورهای تأثیرگذار منطقه دامن زده است.
کشورهای رقیب محور مقاومت ،ایران را به در پیش گرفتن سیاست دوگانیه در قبیال سیوریه و سیایر
تحوالت متهم میکنند و تالش میکنند بدینوسیله در این محور شکاف ایجیاد کننید .از دیید جمهیوری
اسالمی ،آنچه در سوریه میگذرد ،نه در راستای منافع مردمی ،بلکه برای تضعیف مقاومیت و تحیت فشیار
قراردادن گروههای فلسطینی برای سازش با رژیم صهیونیستی است .از طرفی ،بر اساس سیاسیت اعالمیی
این کشور ،راهحل خاتمۀ بحران سوریه ،سیاسی بوده و بر اساس محور سیوری -سیوری و بیدون دخالیت
بیگانگان امکانپذیر است .در واقع جمهوری اسالمی معتقد است بحران دامنزدهشیده در سیوریه ،بیشیتر
جنبههای غیراجتماعی دارد و برخالف کشورهایی همچون تونس و مصر ،خواسیتههیای مسیالمتآمییز از
همان ابتدا توسط گروههای مسل وابسته به قدرتهای خارجی ،بیثباتی و ناامنی را ایجاد کرد.
ادامۀ روند تحوالت و تعدیل خواستههای روسیه در ماندن بشار اسد و نزدیکی این کشور بیه اییران و
چین ،درستی دیدگاه ایران را نشان داد که سبب وتیوی قطعنامیۀ ضدسیوری توسیط چیین و روسییه در
شورای امنیت شد .ایران به طور علنی تأکیید زییادی بیر حفیظ تمامییت ارضیی سیوریه ،دخالیتنکیردن
قدرتهای خارجی و حفظ جایگاه منطقهای مقاومت دارد .در عین حال ،بیهطیور تلیویحی بیر اصیالحات
سیاسی نظام سیاسی سوریه نیز تأکید کرده اسیت .از ایین رو ،بیرای اجیرای راهبیرد اییران ،حیزباهلل بیا
الهامگرفتن از الگوی همکاری خود با سپاه قدس ایران ،از دو گروه در عیراق بیرای تعلییم و تجهییز چنید
 .1این منطقه دربرگیرندۀ سرزمین هایی است که کشورهای کنونی سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسیطین و رژییم صهیونیسیتی
بییرآن بنییا شییدهانیید .گییاهی بخییشهییایی از غییرب عییراق را نیییز جییزو سییرزمین شییام بییه شییمار میییآورنیید:
.fa.wikipedia.org/wiki
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گروه شبهنظامی شیعی دیگر در این کشور با هدف حمایت از اسد استفاده میکند .این گروهها عبیارتانید
از :جیش الشعبی ،لواء (تیپ) ابوالفضل العباس ،کتائب (گردان) سیدالشهدا ،لواء ذوالفقیار و لیواء عمیار بین
یاسر.
برخی از این گروهها به تشکیل نیروهای دفاع ملی (دفاع الوطنی) سوریه ،متشیکل از 50هیزار نییروی
شبهنظامی قدرتمند شیعۀ عراقی و اعضای اقلیت علوی سوریه کمک کردهاند .طبق این مطالعیه ،از چهیار
گروه شبهنظامی ،تیپ ابوالفضل العباس برجستهترین گروه به حساب میآید که متشیکل اسیت از  2تیا 3
هزار نیرو و از پاییز سال  2012تاکنون در درگیریهای سوریه مشارکت داشته است .نیروهای ایین تییپ،
ترکیبی از اعضای لبنانی حزباهلل ،کتائب حزباهلل و عصائب اهل الحیق هسیتند .عملییات ایین گیروههیا
عمدتاً در جنوب دمشق متمرکز است که در آن مبارزان شیعه از حرم حضیرت زینیب(س) ،نیوۀ حضیرت
محمد(ه) محافظیت مییکننید کیه از مهیمتیرین زیارتگیاههیای شییعیان اسیت (.)Levitt and Zelin: 2013
شاخصههای باال در روابط ایران ،سیوریه و حیزباهلل نشیان مییدهید حفاظیت از نظیام سیاسیی سیوریه،
مسئولیتی مهم برای رهبران ایران و حیزب اهلل اسیت؛ زییرا معلیوم نیسیت سیقوط سیوریه بیرای اییران و
حزباهلل چه پیامدی داشته باشد ( .)Ospina, Gray, 2014: 33

نتیجهگیری
تحوالت سال  ،2011فرصت مناسب دیگری در اختیار ایران قرار داد تا ضمن تهدید هژمونی آمریکا،
ژئوپلتیک مقاومت را بیش از پیش توسعه دهد .از این رو ،از همان ابتدا با مشخصنمودن
ویژگیهای ضداستبدادی ،مردمیبودن ،اسالمیبودن و ضدامپریالیستی بودن تحوالت ،بیداری
اسالمی را بر آن نام نهاد .ادامۀ این تحوالت میتوانست تزلزلی بر هژمونی عربستان و آمریکا باشد،
از این رو ،تحوالت سوریه فرصت مناسبی برای ایدئولوژی خفتۀ سعودیها فراهم کرد تا با اعزام
سلفیها از سراسر جهان ،جنگی تمامعیار را علیه نظام سیاسی سوریه به کار گیرند؛ زیرا ایدئولوژی
اخوانیها نیز در این تحوالت رقیب دیگری برای عربستان بود.
بنابراین ،به کمک مخالفان مصری ،اخوانالمسلمین مصر را نیز با کودتای مدنی از سر راه برداشیتند و
از طرفی ،اخوانیها و ایران را در تحوالت سوریه برابر یکدیگر قرار دادنید تیا شیکاف محیور مقاومیت را بیا
منفعلکردن گروههای مقاومت غیرشیعی تشدید کنند و بحران را از سوریه به عراق بکشانند .ایران نییز در
مقابل این تهدید به تقویت گروههای مقاومت در منطقه پرداخت؛ بهطوری کیه بیا محورییت حفیظ نقیاط
ایدئولوژیک خود در منطقه ،گروههای مقاومت را بر اساس اهمیت مناطق ایدئولوژیساز ضدهژمون توزییع
کرد ،گروههایی همچون جمعیت دفاعالوطنی در سوریه با مرکزیت حرم حضرت زینب(س) و اسیتانهیای
علوینشین و مرزهای این کشور با لبنان و تقویت گروههای ضدداعشیی همچیون سیپاه بیدر در عیراق بیا
محوریت شهرهای مذهبی همچون کربال ،سامرا و نجف از سیاستهای ایران بوده است.

 284پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1394

در تنگنای این فشارها برای ایران ،مقاومت جنبش انصار حزباهلل در یمن ،حرکیت غافلگیرکننیدهای
برای عربستان بود .ایران به کمک این گروه توانست موقعیت ممتازی در تحوالت یمن به دسیت آورد و بیا
حمایت از گروههای همسو با خود در بحرین ،ازجمله جمعیت معترض الوفاق ،منطقۀ پیرامیونی عربسیتان
را ناامن سازد .عربستان نیز تالش کرد عالوه بر حماییت از گیروههیای ضیدایرانی منطقیه ،بیا سیالحهیای
اقتصادی خود و متحدش آمریکا ازجمله نفت را علیه ایران به کار گیرد تا ایران نتواند محور مقاومیت را در
منطقه توسعه دهد.
از منظر دیگر ،در چشمانداز نظمیافتن قطب هیای قیدرت بیر مبنیای الگیوی فرهنیگ جغرافییایی در
منطقه ،باید به سه کشور ترکیه (مروج اسالم اخوانی) ،عربستان (مروج اسالم سلفی) و ایران (مروج اسیالم
انقالبی) اشاره نمود .تمرکز اصلی این مقاله بر الگوی ایران بود .روش توصیفی -تحلیلی ایین مقالیه نشیان
میدهد در آنچه بهعنوان بیداری اسالمی در منطقه رخ داده است ،الگوی فرهنیگ جغرافییایی جمهیوری
اسالمی ایران در دو محور اجرا شده است .در محور اول که از آن با عنوان رویکرد فرهنگ جغرافییایی ییاد
میکنیم ،از همان ابتدا ایران ،استکبارستیزی (ضدهژمونستیزی) ،حمایت از نیروهای مردمی (صیرفنظیر
از ماهیت آنها) و اسالمگرایی را ترویج و از آن حمایت کرد .در مقام سنجش نییز ایین رویکیرد موفقییت
خود را نشان داده است .از شاخصههای درستی رویکردهای ایران عبارت است از :دوستی مرسی تیا میانیۀ
راه با ایران ،شکست وی پس از رویگردانی با ایران علیرغم تشدید اختالفات برخی گروههای فلسطینی بیا
ایران در بحران سوریه و بازگشت آنان به سوی ایران.
در محور دوم که از آن بهعنوان ژئوپلتیک مقاومت یاد میکنیم ،منیافع اسیتراتژیک الگیوی فرهنیگ
جغرافیایی به اجرا گذاشته میشود .پیشبرندۀ این راهبردها ،در واقع همان نیروها و گروههیای ژئوپلتییک
قدرت در منطقهاند که حزباهلل لبنان ،گروه هیای عراقیی ،فلسیطینی و انصیاراهلل یمین هسیتند .در رونید
شکلگیری این گروهها باید تأکید کرد که در موج اول بیداری اسالمی ،منطقۀ خاورمیانه فاقید ژئوپلتییک
در سط استراتژیک است؛ اما در موج دوم ،حزباهلل لبنان و در میوج سیوم کیه از  2011بیه بعید اسیت،
شاهد اضافهشدن انصاراهلل یمن به الگوی فرهنگ جغرافیایی جمهوری اسالمی هستیم .بنیابراین ،از منظیر
استراتژیک نیز شاهد توسعۀ ژئوپلتییک مقاومیت هسیتیم .تصیویر الگیوی فرهنیگ جغرافییایی ج.ا.ا .نییز
بهصورت ذیل خواهد بود:
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