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ژئوپولیتیک شیعه
عبدالصمد بکر

چکیده
ایران پس از کانادا و مکزیک سومین کشوري است که با ایاالت متحده                              

مرزهاي باختري و خاوري، آن هم در شرایط حساس امنیتی                           در  آمریکا   
سیاسی دارد. -سپتامبر مجاورت جغرافیایی 11پس از 

غرافیاي سیاسی با     مجاورت دوسویه ج        در ادبیات سیاسی روابط بین الملل             
همراه است. در       Heartlandو Pivotalمجموعه اي از مفاهیم از جمله             

هارتلند جهان به شمار می رفت که اتحاد              ، آسیا –دوران جنگ سرد، ارو            
ي     و ر بق شو رض                            سا تعا و  د  بو مسلط  ن  آ بر  یی  فیا ا جغر ي  ر و پهنا با 

کایی  ژئوپولیتیک آن دوران بیشتر در قالب روس هاي فاتح خشکی و آمری                            
هاي فاتح دریاها بود. همچنین در آن دوران کمربند زرد (غالت)، خطوط                                  
استراتژیک انتقال انرژي و از این قبیل مفاهیم در تعامالت ژئوپولیتیک بود 
ولی از زمان ارائه تز برخورد تمدن ها از سوي پروفسور هانتینگتون، ما                                   

دي، مذهبی                         نژا قومی،   ، فرهنگی  ..    شاهد سیاسی شدن هویت هاي  . و
بوده ایم که ژئوپولیتیک شیعه نیز در این فضاي فکري و استراتژیک قرار                            
می گیرد. ژئوپولیتیک شیعه به مفهوم امتداد جغرافیاي سیاسی شیعیان                      
در کشور هاي مختلف خاورمیانه بزرگ با هارتلند ایران است. این وضعیت                 

ان کشور    یکی دیگر از برجستگی هاي استراتژیک ایران در منطقه با عنو                        
حیاتی با هدف تامین ثبات، امنیت و صلح سازي است. بی جهت نیست                       

ا                            ر ن  یرا ا . رمضانی،  . . ا ه      که پرفسور روح  ا ر ر  م فولر           ، 1چها ها دکتر گرا

1- crossroad

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1384پائیز و زمستان
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ایران را قبله عالم و پرفسور جیمزبیل روابط ایران آمریکا را فارغ از نوع                                       
روابط شیر و عقاب نام برده اند. ،رژیم سیاسی

فیایی آمریکا و ایران در شرایط                          چگونه مجاو     رت دوسویه جغرا
سپتامبر (در عراق و افغانستان) با موقعیت                 11حساس بین المللی پس از         

کند؟ برتر ژئوپولیتیک شیعه با هارتلند ایران ارتباط پیدا می

ها     کلید   (     Pivotal:  واژه  هارتلند   ،Heartland      مجاورت ،(
دوسویه، ژئوپولتیک دموگرافی

اسخ به این سؤال، الزم است یادآوري کنیم که این مقاله در صدد               قبل از پ
بحث و بررسی، تحلیل مدلی، ریشه یابی و پیدایش مفهوم ژئوپولیتیک                           

بلکه هدف مهم،     ، شیعه با هارتلند ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ نیست                    
پذیرش این مفروض و سپس نهادینه کردن این مفهوم انضمامی در پروسه 

ري خارجی است. بنابراین با تحلیل مجاورت دوسویه جغرافیایی                 سیاستگذا
ــشن       ــو ــیشتر ر ــظر ب ــ ن ــد ــور ــ م ــفهوم ــ م ــن ــرا ــی ــ ا ــکا و ــری ــم ــر آ ت

می شود. 
مجاورت جغرافیایی می تواند روابط کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. بحث                                

ي                  فیا ا جغر رت  و مجا که  است  ین  تهدید              –ا ك  ا در ا یک  ظهور  سیاسی 
شدید روابط، ادعاهاي مرزي، ریزش قومی معطوف به ارزش ها، شکنندگی 

یک                              لعکس  با و  کند  می  تشدید  یه  همسا ر  کشو بین  ا  ر قبیل  ین  ا ز  ا و 
سیگنالــ هــمکارــيــ بــین آــنــها،ــ بــه ثــباتــ وــ اــمــنیت مــنطقه اــي    

می انجامد. 
داشتن مرزهاي متعدد ونیز دهلیزهاي               Pivotalیکی از مشخصات کشور        

سطوح این دسته کشور ها        نفوذ جغرافیاي سیاسی است. بنابر این هر چه               
بیشتر باشد، که این معرف منابع بیشتر و وسیع عملیاتی است. یکی از                       
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نی                         ا نگر تی،  کشور هاي حیا اصطکاك  کمی سطوح  و  کیفی  مشخصات 
شدید از وجود همسایگان پردردسر است. این دسته از همسایگان با بحران 
یجاد                                      ا منیتی  ا عمیق  ن  ا بحر نه  ا خاشگر پر ي  ها ر فتا ر و  ینی  فر آ

می کنند. 
مجاورت دوسویه جغرافیاي سیاسی آمریکا در مرزهاي باختري (عراق) و                               
مرزهاي خاوري (افغانستان) نیز از این قاعده مستثنی نیست. بحران بی                                
دسر                                         ر د پر  ن  یگا همسا ن  ا عنو به  ق  ا عر و  ن  نستا فغا ا ر  د تی  ثبا
می تواند ادراکات تهدید معطوف به ارزش هاي ایران و آمریکا را تشدید                                    
لگوهاي                                  ا ع  نوا ا ند  توا نی هاي مشترك می  یجاد نگرا ا با  بالعکس  و  کند 
همکاري بین دو طرف به وجود آورد. بحران جاري در عراق و افغانستان                                   

بیش از پیش     را  واقع در حاشیه نزدیک منطقه ژئوپولیتیک شیعه، ایران                     
نظام سیاسی دولت در عصر صفویان                             مبناي فکري  ن کرده است.  نگرا

پولیتیک شیعه   شیعه بود. ایران به عنوان هارتلند منطقه ژئو                   ژئوپولیتیک     
با          تژیک  فیاي سیاسی شیعه همچون یک              پیوند استرا دیگر مناطق جغرا

قلب در دو یا چند کالبد جغرافیایی دارد. 
اگرچه ژئوپولیتیک شیعه داراي واحدهاي مختلف سیاسی به نام                      

قع                         ما پیوندهاي تاریخی بین جمعیت وا در این منطقه       دولت ها است ا
Demo-politicalمقدم بر سوابق جغرافیایی دولت سازي است. بنابراین           

مطالعه شیعه در این منطقه ژئوپولیتیک را تشکیل می دهد. ابتکار طرح                         
خاورمیانه بزرگ دولت بوش و نیز رفرم سیاسی در جهان عرب از یک سو                             

.انه است  مبتنی بر سیاست خارجی آمریکا و دموگرافی جدید در خاورمی                        
از سوي دیگر تالش براي تغییر زیر ساخت فکري، فرهنگی، اجتماعی،                            

سیاسی و اقتصادي منطقه می باشد. 
هنوز مبانی ژئوپلیتیک در رئوس اصلی استراتژي سیاست                  

هاي بزرگ قرار دارد. مبانی ژئوپلیتیک عصر جنگ                     خارجی قدرت      
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یکا  سرد هنوزجزء آموزه هاي طراحان استراتژي بلند مدت آمر                           
از قواعد مذکور                         است و تغییر جغرافیاي سیاسی خاور میانه نیز 
مثتثنی نیست. بسیاري از مقامات برجسته امنیتی و نظامی دولت                       
بوش از طراحان، پژوهشگران استراتژیست هاي مقابله با شوروي و 

.بلوك شرق سابق هستند
رشد جمعیت جوان و معماري سنتی سیاسی قدرت در منطقه،                  

رمیانه اي ایاالت متحده را چالش هایی مواجه ساخته است. از    سیاست خاو
آسیا با هارتلند شوروي داراي استراتژي                  -لحاظ تاریخی ژئوپولیتیک ارو              

آفندي و پدافندي بود.
آسیا به لحاظ عمق خاك تا مرکز           –ژئواستراتژي روس ها در ارو    

می کرد. این احساس آرامش خاطر و امنیتی را براي آنها فراهم (مسکو) 
وضعیت موجب عدم فتح مسکو طی جنگ هاي ناپلئون و هیتلر شد. به                     
نظر می رسد که ژئوپولیتیک شیعه نیز باید از یک ژئواستراتژي مناسب با                        

شرایط متحول منطقه اي و بین المللی برخوردار باشد. 
که هنوز مبانی ژئوپولیتیک در رئوس اصلی                 به یاد داشته باشیم       

ت خارجی قدرت هاي بزرگ قرار دارد. مبانی ژئوپولیتیک                          استراتژي سیاس    
ملی و                               منیت  ا ن  ا ر و مشا اصلی  ه هاي  موز آ هنوز جزء  عصر جنگ سرد 
فیاي سیاسی                             ا تغییر جغر و  مریکا است  آ بلند مدت  تژي  ا استر حان  طرا
خاورمیانه نیز از قواعد مذکور مثتثنی نیست. بسیاري از مقامات برجسته                             

ز طراحان، پژوهشگران و استراتژیست هاي                   امنیتی و نظامی دولت بوش ا           
مقابله با شوروي و بلوك شرق سابق هستند و آموزه هاي ژئوپولیتیک از                            
لمللی و                             ا بین  یط متحول  تحلیل شرا و  تحقیق  براي  نها  آ وردهاي  دستا

سپتامبر است. 11منطقه اي پس از 
ظر آموزه هاي ژئوپولیتیک آن دوران، ژئوپولیتیک شیعه واقع                           از ن   

رو                ا تژیک  ا استر کمربند شکسته،          –در جبهه سوم  است. اصطالح  آسیا 
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اصطالحی است که به کشورهاي جنوب غربی آسیا (خاورمیانه) اطالق می     
شود. این اصطالح به خاطر این است که بحران در آن به سرعت اوج می                            

ین زمان ممکن توسعه می یابد و در این حال سریعا                    گیرد و در کوتاه تر          
فرو می نشیند. استقرار نظامی آمریکا در عراق و افغانستان پس از عبور از                              

به منزله عبور به سوي سابقجبهه باختري در پی فرو پاشی اتحاد شوروي
در ادبیات      »  بلوك شیعه  « جبهه خاوري است. از این پس مفهوم انضمامی                  

ک غرب به ویژه ایاالت متحده ظاهر خواهد شد. نقطه                       سیاسی استراتژی    
عطف سیاسی شدن هویت ژئوپولیتیک شیعه پس از فروپاشی رژیم صدام                    
حسین است. بلوك شیعه با برجستگی دموگرافی و آموزه هاي ایدئولوژیک  
مترصد گسترش و تعمیق نفوذ استراتژیک در سطوح منطقه اي خواهد                        

هاي بزرگ اروپایی           عراق توسط قدرت       بود. یکی از علل پیدایش تصنعی             
ایجاد یک کشور شوونیسم عربی در منتهی الیه جبهه عربی مقابل ایران                          

بود. 
ق،                          ا عر مل  ن شا ا یر ا تلند  ر ها با  گسل سیاسی شیعه  کنون  ا ما  ا
بحرین، لبنان، سوریه، شرق عربستان سعودي، افغانستان ، پاکستان و                             

دولت، ملت و مذهب          هندوستان است. بدیهی است که مکانیسم جدید                
هاي                                    ه  ز مو آ با  ش  بو لت  و د ي  ا نه  میا ر و خا ید  جد ر سیاست  د ي  ز سا

از خلیج فارس NewForceژئوپولیتیک و ایدئولوژیک شیعه تحت عنوان 
تا مدیترانه مماس خواهد بود. همچنین احتمال این است که برخی دولت                           

اقلیت محور (قومی، نژادي، مذهبی، زبانی، و...) مترصد                             Uniqueهاي   
ري                                همکا علت   . یند آ بر ك شیعه  بلو با  یک  تژ ا استر د  تحا ا و  کت  ر مشا
استراتژیک مذکور به خاطر نگرانی ناشی از محاصره آنها توسط دولت هاي         

عربی ونیز تالش براي برقراري توازن قدرت باشد. 
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به عنوان یک                       نه بزرگ  ورمیا گسل سیاسی شیعه در منطقه خا
مریکا غیرقابل اغماض خواهد بود. نیروي جدید در محاسبات استراتژیک آ

در تفکرات استراتژیک روس ها در دوران جنگ سرد سعی برآن                          
اروآسیا     –بود که منازعات کم شدت و جنگ هاي نیابتی از حوزه هارتلند                      

به عبارتی جبهه هاي جدید           ، منتقل شود.    خارج دور      -به حوزه ریملند       
شوروي به وجود آید. اما تجارب                 جنگ با فواصل زیاد از مرزهاي اتحاد                   

ژئوپولیتیک آمریکا در قبال بلوك شیعه در حاشیه نزدیک هارتلند بلوك                          
شیعه آغاز شده است. 

یکی از نگرانی هاي شدید آمریکا ترس از ظهور دومینوي بی ثباتی در                               
بلوك شیعه است. 

در پی چه شرایطی مشارکت استراتژیک دولت ها با بلوك شیعه                      
ز         ا تو ینه شدن                          با هدف  د نها نیسم  مکا مد؟  آ هد  ا خو وجود  به  قدرت  ن 

استراتژیک بلوك شیعه چگونه است؟ بردار زمانی و مکانی مرکز ثقل بلوك 
شیعه چیست؟  آیا آموزه هاي ژئوپولیتیک عصر جنگ سرد در محاسبات                      
استراتژیک آمریکا در قبال بلوك شیعه موفق خواهد بود؟ و از این قبیل                              
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نها از حوصله این نوشتار خارج است ولی  فضاي                   سؤاالت و پردازش به آ            
سپتامبر موجب تالش محافل        11جدید بین المللی و منطقه اي پس از              

فکري استراتژیک در غرب و به ویژه اعضاي ناتو و متحدین واشنگتن براي             
ت سیاسی و                             بیا د ا توسعه  و  ین  و تد و  ك شیعه  بلو قیق  د فهم  و  ك  ر د

منطقه اي ژئوپولیتیک شیعه شده است.استراتژیک براي نیروي پرنفوذ فرا 

نتیجه:
جایگاه جهان اسالم (شیعه) در نظریه هاي ژئوپلتیک 

کلیه نظریه هاي ژئوپلتیکی جهان بر اساس وجود دو محور آب و                       
خشکی مطرح گردیده است. و  این استمرار جنگ آب و خشکی، مسئله                          

د؛ تنها تغییري که      اي است که از دیر باز آغاز شده، باز هم تکرار خواهد ش        
فیایی                                  در آن به وجود آمده ناشی از گسترده تر شدن قلمروهاي جغرا
آنهاست. به نحوي که در نظریه هاي مختلف ژئوپلتیکی و حتی آخرین                          
هاي                                 مکمل  ء  جز م  اسال ن  جها  ، ه ید د گر حی  ا طر هن  کو توسط  نها  آ
ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی دو قدرت بري و بحري جهان محسوب گردیده 

د و این خود، چند پارچگی جهان اسالم را در دیدي استراتژیک مطرح                             ان  
می کند؛ بنابر این، باز هم مشکل ژئوپولتیکی قبل از هرچیز خودنمایی                             
خواهد کرد. نگاهی به نقشه جهان ما را با این حقیقت آشنا می سازد که                          
اگر جهان اسالم با توجه به موقغیت جهرافیایی اش جایگاه واقغی خود را                             
در جهان درك کند، می تواند عالوه بر آنکه مکمل قدرتهاي بزرگ نباشد،                     
خود هسته اصلی یک قدرت بزرگ جهانی به حساب آید. در این خصوص                          

پیر ژرژ در کتاب معروف خود مطرح کرد                  1954براي اولین بار در سال             
که:

اسالم در پرتو اسمان مذهبی اش مایل است که گروه بندي                         « 
ز ملل مسلمان باشد وحتی از لحاظ سیاسی به صورت                جدید و وسیعی ا     
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قدرت سومی بین دو قدرت غرب و شرق در آید. اگر منحصرا اسالم را                               
مبناي گروه بندي مزبور قرار دهیم، چنانکه عوامل ژئوپولیتیکی در آن                                 
دخالت نداشته باشند قابل توجیه نیست، زیرا برخی عوامل براي تضعیف و     

بنابراین شناخت عوامل ژثوپولتیکی تا              1» ن است  برخی دیکر براي تقویت آ
حد زیادي می تواند ما را در حرکت به سوي وحدت واقعی رهنما باشد.

در این بررسی ژئوپولتیکی، قبل از هر چیز الزم است قلمروهاي                          
هر                           ي  برا و سپس  تعیین شود  ه  یژ و به  اسالم شیعه  ن  لتیکی جها پو ئو ژ

پولتیکی خاص آن، به ارائه راه کارهایی قلمرو، با توجه به عوامل سازنده ژئو
مبادرت شود. با توجه به محدودیتهاي بیشمار هر دو قلمرو ژئوپولتیکی                              

می تواند با      -توجه به موقعیت جغرافیایی خود  -غرب و شرق، جهان اسالم
داشتن حداقل محدودیتهاي ژئوپولتیکی، به صورت یک قدرت جهانی در                           

ا هموار کند.آید و راه توسعه و پیشرفت خود ر
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