فصلناهه سیاست خارجی
سال بیست و نهن ،شواره  ،2تابستاى  ،4931صص 441 -493

5
بازسازی تحوالت جنوب غرب آسیا بر
بنیاد رقابت ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه
عطاءاهلل عبدی / 1سیدمحمدحسین حسینی / 2وحید صادقی

3

 .1اؿحادیار زغؼافیای ؿیاؿی داٌكگاق ظّارزىی
 .2کارقػػٍاس ارقػػغ ى انعػػام ىٍ لػػَای داٌكػػهغق ركاةػػب ةیًانيهػػم كزارم اىػػّر ظارزػػَ

ataabdie@yahoo.com

mh.hossein25@yahoo.com

 .3کارقٍاس ارقغ زغؼافیای ؿیاؿی داٌكگاق جؼةیث ىغرس
جاریط جنّیب)1394/3/28 :
(جاریط دریافث1394/1/15 :

vahidsadeghi86@yahoo.com

چکیـده
در منطقه جنوب غرسب سیر ت اػترترت

یوولی ی ر

ایرروووویی

واروارز ام دارود یرت ی

یسدوردار یودز ایت؛ یهگودهای که این منطقه ی ش ام سدکه صتور صکلگ سی اویالفوتی منطقهای
واگسای یتصر ،حول محور چتوشوتی امن ی در نمنطقهای صکل گسفیه ایت .در این م رتن ایرسان
اسک ه در طول اتریخ یه یژز ام ممتن یهریا ت صنتدیه صرن مزوب ص ػه اویط صفویتن ،ارد
چتوشوتی فسا اد امجایه جنگوتی ارت

مسمی صردر مستول وویی رمزوب در د ران یػرر

در ر ایط م تن طسف ن اأث س میتدی داصت .ایتیتً یس ین تد درگ سیوتی ورویی ایرن لسیرش مطرس
م صود که میغ سوتی یوولی ی ر
م ریر یت اوجه یه اجسی ت

در سینرز ر ایط ایسان اسک ه چه دقض دواونرر داصرتب یرهدظس

اتریذ

یت وحرت میغ سورتی یوولی ی رر  ،صرتور دروغ دویرتن در

ر ایط م تن ایسان اسک ه در ط ف ام رقتیتوتی انشسم ش دواو م یود که یهطور قطع دود این امرس
احت اأث س ایرووورویی جسیتنوتی ی تی حتکم در د کضور دواور یرود .لرژ وش حتترس یرت
اییفتدز ام ر یکسد اوص ف راحی ی یه احی ل یوولی ی

ر ایرط کنرود ایرسان اسک ره یرس مبنرتی

اجسیهوتی اتریذ لسدادیه یه این دی جه ری رز ایت کره کضروروتی ایرسان اسک ره وسچنرر ام
صکل رقتیتوتی قریا دظ س جنگوتی طو د د ری کسدزادر ،و ایرن رقتیرت در صرکل دروین
یوولی ی ک یه دترج ام مسموتی جغساف تی وسی

ام طسف ن یسایت کسدز ایت.

 واژگان کلیدی:
یوولی ی

 ،جنوب غسب سی ت ،ایسان ،اسک ه ،صفوی ،غثاتد
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هقدهه
ركاةب ایؼاف ك جؼکیَ ةا جّزَ ةَ قٍاؿَُا ك ىحغیؼُای ُّیحی ك فؼٍُگی در طّؿ جػاریط
ُيّارق دارای اُيیث زیادی ةّدق ك جعاىم ك جعػارض دك ایػغلّنّ ی اُػم جـػًٍ ك جكػی از
ٌلػف ةـػؽایی در فؼازكٌكػیب ىٍاؿػتام طػؼفیً ةؼظػّردار ةػّدق اؿػث .اُيیػث ىّكعیػث
لّپهیحیهی ایؼاف ك جؼکیَ ك كؼار گؼفحً آٌِا در دك ٌظاـ ؿه ٍحی مفّی ك عذيػاٌی ك ایفػای
ٌلف آٌِا ةؼ ةٍیاد ایغلّنّ یُای ىحفاكم (جضاد فهؼی ك علیغجی) ُيػؼاق ةػا ركاةػث ةػؼ ؿػؼ
كغرم ةیً دك اىپؼاجّری جازقىحّنغقغق در ىٍ لَ ،ةاعخ پیػغایف ؿػ ش جيػاس ك ىؼزُػای
ٌاپایغاری قغُ .ؼچٍغ گاُی ةا ةؼكز درگیؼی ك کكيهف ةیً آٌِا ،طؼفیً ةَ كهيػؼك یهػغیگؼ
جساكز کؼدق ك ؿؼصغام ظّد را زاةَزا ىیکؼدٌغ (صافظٌیا .)349 :1387 ،در ایً ىیاف ٌظاـ
ةیً انيهم كؼف قاٌؽدُو ةػَ رُتػؼی اٌگهػیؾ ،فؼاٌـػَ ك ركؿػیَ کػَ اىپؼاجػّری عذيػاٌی را
ىِوجؼیً ركیب ظّد ىیداٌـحٍغ ،از طؼیق ٌؽدیهی ةَ ٌظاـ ایؼاف ؿعی در ایساد قهاؼ ىیاف
دك ك ب ىِو زِاف اؿالـ داقحٍغ .پؾ از ككػّع زٍػج زِػاٌی اكؿ ك قهـػث عذيػاٌی در
ٌحیسَ كؼاردادُای ؿایهؾػپیهّ ك ؿًرىّ ؿؼزىیً عذياٌی جسؽیَ قغ کَ ىِوجػؼیً ةؼایٍػغ
آف ،ؿلّط ظالفث در ؿاؿ  1924ك جكهیم جؼکیَ زغیغ ةَ رُتؼی ىن فی کياؿ پاقا ةّد.
در طؼؼ ىلاةم ٌیػؽ ایػؼاف مػفّی در ٌحیسػک ٌاکارآىػغی صهػاـ ك اػع ؿیاؿػث داظهػی
فؼكپاقیغ ك در دكراف كازار ٌیؽ ةَرغو فعانیث گؼكقُای قیعی ةا جغییؼ ؿه ٍث از كازػار ةػَ
پِهّی ایً ٌیؼكُا ةَصاقیَ راٌغق قغٌغ ك ایؼاف پِهّی ةػا جؼکیػَ آجػاجّرکی كارد پیيافُػای
ىٍ لَای ٌظیؼ پیياف ةغغاد قغ ،اىػا ةػا ككػّع اٌلػال  1357در ایػؼاف ك ةػازجعؼی ُّیػث
قیعی ،فنم زغیغی در ركاةب ایؼاف ك جؼکیَ آغاز گؼدیغ .پػؾ از ككػّع اٌلػال در ایػؼاف ك
ركی کار آىغف ٌظاىیاف در جؼکیَ در ؿاؿ 1983ركاةب طؼفیً چٍغاف رك ةػَ گكػایف ٌتػّد
كنی پؾ از ؿاؿ  2002اؿالـگؼایاف ةا عٍػّاف صػؽ عػغانث ك جّؿػعَ ك ىتحٍیةػؼ اٌغیكػَ
اظّاٌی ةَ كغرم رؿیغٌغ ك ةا اجعػاذ ىكػی پؼاگياجیـػحی ك دکحػؼیً عيػق اؿػحؼاج ی
زيِّری اؿالىی ٌؽدی

ةػَ

قغق ك ركاةب طؼفیً جا صغكدی ةِتّد یافث .در قؼایب کٌٍّی کػَ
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اعحغاؿگؼایاف در ایؼاف پیؼكز قغقاٌغ ك ُيچٍاف صؽ عػغانث ك جّؿػعَ جؼکیػَ كػغرم را در
دؿث دارد ،ىحغیؼُایی ٌظیؼ زةاف ،ىػُب ،ىؤنفَُای ىؼةّط ةَ جّؿعَ ؿیاؿی در دك کكػّر،
ركاةب ظارزی آٌِا ةا ٌظاـ ةیًانيهم ك ركاةث در ىٍاطلی ٌظیؼ زٍّ غؼ آؿیا ٌلف فعػانی
را در ؿیاؿث ظارزی طؼفیً ٌـتث ةَ یهغیگؼ ایفاء ىیکٍٍغ.
ةٍیاد ىلانَ صااؼ ةؼ ایً پؼؿف ٌِادق قغق اؿث کَ ىحغیؼُای لّپهیحیػػ

در آیٍػغق

ركاةب ایؼ اف ك جؼکیَ چَ ٌلكی دارٌغ؟ فؼایَ پ كُف ایً اؿث کَ ةػا جّزػَ ةػَ جسؼةػَُای
جاریعی ك ةا نضاظ ىحغیؼُای لّپهیحیػ  ،ركاةب ىیاف ایؼاف ك جؼکیَ در طیفی از ركاةثُػای
جٍفآىیؽ در ٌّؿاف ظّاُغ ةّد ك ایً اىؼ ظّد ،جضث جػثدیؼ ایغلّنػػّ ی ك زؼیاٌػام ؿیاؿػی
صاکو در دك کكّر ظّاُغ ةّد.
 .4کارکردهای ژئوپلیتیکی تشیع در دوره صفوی
اٌغیكيٍغاف در ةؼرؿی دكرق مفّیَ ك ؿیاؿث ظارزی آف ةیكحؼ ةػَ اةعػاد ؿیاؿػی ػ
ازحياعی ُيگؼایی ك كاگؼایی ك پیاىغُای كاگؼایػی در ركاةػب طػؼفیً جّزػَ داقػحَاٌغ ك در
كاکاكی ك ةؼرؿی جٍف ىیاف دك اىپؼاجّری مفّی ك عذياٌی ةَ ىـالهی ٌظیؼ رؿيی ٌغاٌـػحً
یهغیگؼ ،پٍاٍُػغگی قػاُؽادگاف ك ٌاىػَُای جضؼیػ آىیؽ اقػارق کؼدقاٌػغ .آٌِػا در جضهیػم
پیاىغُای ؿیاؿی ركاةب كاگؼایاٌَ مفّی ك عذياٌی ةَ ىؤنفػَُایی ٌظیػؼ ىغاظهػَ دكنثُػای
ةیگاٌَ ،دظانث اركپاییاف ،دظانث ازةهاف ك قّرشُای داظهػی در ؿػؼزىیً عذيػاٌی ك ایػؼاف
(قّرش یٍیچؼی ك قّرش كاایةیج) اقارق کؼدقاٌغ ك کيحؼ از ىٍظؼ لّپهیحیػ

ك ةػَكی ق

ةُعغ فؼٍُگی ةَ ارزیػاةی ىّاػّع پؼداظحَاٌػغ .از ایػً ىٍظػؼ ةایػغ گفػث کػَ ةعػغ فؼٍُگػی
لّپهیحی

یا لّکانچؼ 1کَ زٍتَُای ىحعغدی اززيهَ ىػُب را قاىم ىیقّد ،ةا جّزػَ ةػَ

ٌلف ىِيی کَ در ؿیاؿث ك زٌغگی ةكؼ دارد ،ةػَعٍّاف یهػی از ىتاصػخ ىِػو لّپهیحیػ
ىّرد جّزَ كؼار ىیگیؼد (ىسحِغزادقٌ .)130:1389 ،لفآفؼیٍی ىػُب در ؿیاؿث ك پیٌّػغ
ظّردف آف ةا ىفِّـ كغرم ،جٍِا اىؼی ىؼةّط ةَ زىاف صاؿ ٌیـث ،ةههَ در گػقحَ ٌیؽ یهػی
از ؿػػازقُای ىػػؤدؼ در زغاؿػػازی ىؼزُػػای زغؼافیػػایی ةػػّدق اؿػػث .ایػػً ٌلفآفؼیٍػػی در
1. Geo-culture
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جنيیوؿازی ك جنيیوگیؼی دكرق مفّی دارای اُيیث فؼاكاٌی ةّدق ك ؿؼچكيَ ةـػیاری از
کارکؼدُای لّپهیحیهػی ایً دكرق را جكهیم دادق اؿث .امّالً ؿیاؿث ظارزی ایؼاف از زىاف
مفّیَ ةَ ةعغ ی

ؿیاؿث ظارزی قیعی یػا قػیعَىضّر ةػّدق کػَ رفحارُػای آف اغهػب در

كاکٍف ةَ رفحارُای ظارزی ظنياٌَ مّرم ىیگؼفحَ اؿػث (یّؿػ ٌ .)41:1386 ،هحػَ در
ظّر جّزَ در ایً زىیٍَ ایً اؿث کَ ٍُگاىیکَ ؿػعً از قػیعَ ك قیعَقٍاؿػی ةػَ ىیػاف
ىیآیغ ،ةیكحؼ جالشُا در راؿحای آقٍایی ةا علایغ ك آىّزقُای ىػُتی (ةعغ ىعٍػّی) جكػی
اؿث ك کيحؼ اجفاؽ ىیافحغ کَ ةَ ىؤنفَُای فیؽیهػی زّاىػ قػیعَىػُب ٌیػؽ جّزػَ قػّد
(ىحلیزادق)17 :1384 ،؛ ةٍاةؼایً جكػؼیش کارکؼدُػای لّپهیحیػ

جكػی در زىػاف مػفّیَ

ىـحهؽـ قٍاظث ىفِّـ آف در ةـحؼی زغؼافیایی اؿػث کػَ اذُػاف را ةَؿػيث لّپهیحیػ
قیعَ رٍُيّف ىیؿازد .لّپهیحی

قیعَ ةػَىفِّـ اىحػغاد زغؼافیػای ؿیاؿػی قػیعیاف در

کكّرُای ىعحه ظاكرىیاٌَ ةا ُارجهٍغ ایؼاف كهيغاد ىیقّد .اُيیث ایؼاف ةَاٌػغازقای اؿػث
کَ گؼاُاـ فّنؼ ،ایؼاف را «كتهَ عانو» ك ركحانَ رىضاٌی آف را «دكراُػی صـػاس» ٌاىیغقاٌػغ.
عغقای از ماصبٌظؼاف غؼةی ٌیؽ ىعحلغٌغ ،صـاؿیث آىّزقُػای ایػغلّنّ یهی قػیعَ زىػاٌی
ةیكحؼ ظّاُغ قغ کَ ىّكعیثُای لّپهیحیهی قیعَ درٌظؼ گؼفحَ قّد (زيانی.)12:1386 ،
ایؼاف دكرق مفّی در ةیً ؿَ كغرم ؿٍیىػُب عذياٌی در غؼ  ،جیيّریاف قتَكارق ٍُغ در
قؼؽ ك ازةهاف در قياؿ قؼكی ىضنّر ك از آٌِا ىحيػایؽ ةػّد کػَ در ایػً ىیػاف ،اىپؼاجػّری
عذياٌی ىؼکؽیث امهی زِاف اؿالـ را دراظحیار داقث.
دركاك ىّكعیث لػّپهیحیهی دكنػث مػفّی آف را در کػاٌّف ارجتػاطی اىپؼاجّریُػای
ىـهياف آف دكرق كؼار دادق ةّد ك ةا جّزَ ةَ ایٍهَ ىّكعیػث صـػاس دكنػث مػفّی ىّزػب
اٌؽكای لّپهیحی  1آف قغق ةّد ،ةؽرگجؼیً چانف لّپهیحیهی دكنث مػفّی ةػا كػغرمُای
ركیب ظّد در ىػُب جكی ظالمَ ىیقغ .ازایًرك ،ركاةب ك ؿیاؿثُای دكنػث مػفّی در
كتاؿ ُيـایگاف كغرجيٍغش گاُی از ركی دكؿحی ك در اغهب ىػّارد دقػيًكار ةػّدق اؿػث.
صحی در ةؼظی از ىّارد ركاةب ىٍ لَای ،ركاةػب فؼاىٍ لػَای را جضػث جػثدیؼ كػؼار ىػیداد ك
زىیٍَ جكهیم اجضاد جاکحیهی ىیاف دكنػث مػفّی ك كػغرمُای ٌّظِػّر اركپػایی را فػؼاُو
1. Geopolitical Isolation
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ىیکؼد .اززيهَ ؿیاؿثُای قاق عتاس ،زهب اجضاد ك دكؿحی ةػا دكنثُػای اركپػایی ةػؼای
صفظ ىٍاف اكحنادی ك ةَ كی ق جضؼی

آٌِا ةؼ اغ اىپؼاجّری عذياٌی ةّد .ةا جّزَ ةػَ ركاةػب

ظنياٌَ مفّیاف ةا ُيـایگاف ،جٍِا ُيـایَای کَ ُيّارق ركاةب صـٍَای ةػا ایػؼاف داقػث،
اىپؼاجّری گّرکاٌیاف ٍُغ ةّد کػَ ةػا اجضػاد اؿػحؼاج ی

طػؼفیً در ىلاةػم ازةهػاف ،كهيػؼك

زغؼافیایی ػ ؿیاؿی ایؼاف در صهو علتَ دفاعی ك پكحّاٌَ لّاؿػحؼاج ی

دكنػث گّرکاٌیػاف

عيم ىیکؼد ك در ىلاةم كهيؼك زغؼافیاییػؿیاؿی دكنث گّرکاٌیػاف ٌیػؽ ةػؼای مػفّیاف در
ىلاةم جِغیغام دكنث عذياٌی از چٍیً ارزقی ةؼظػّردار ةػّد (صافظٌیػا ك كهػیزادق:1386 ،
 .)19-22ةؼ ایً پایَ ىیجّاف گفث کػَ ظِػّر دكنػث مػفّی جػثدیؼ رفػی ةػؼ کارکؼدُػای
لػػّپهیحیهی جكػػی گػاقػػث ك یهپػػارچگی زغؼافیػػایی ىؼزُػػای ایػػؼاف را ةػػَُيؼاق داقػػث؛
ةٌَضّی کَ ةا گػقث زىاف ایؼاف ،صّزق لّپهیحی

ظػّد را فؼاجػؼ از عذيػاٌی جعؼیػ کػؼد ك

ةَدٌتاؿ گـحؼش كهيؼك ك کـب صّزقُای زغؼافیایی ةیكحؼی در ةـحؼ جكی ةّد .انتحَ ایػً
راٌغىاف لّپهیحیهی ةا چانفُایی ٌیؽ ركةَرك ةّدق اؿث؛ ةَ ایً ىعٍا کَ ایؼاف ُيػّارق از ؿػّی
كغرمُای پیؼاىٌّی یعٍی ركؿیَ ،عذياٌی ك ازةهاف ىػّرد جِغیػغ كػؼار ىیگؼفػث ك در ىّااػ
ىعحه گاُی دچار پؾركی ك زىاٌی درصاؿ پیفركی ةّد .در اكج ایً دكرق ىؼزُای ؿیاؿػی،
صؼیيی ةَ طّؿ جلؼیتی  14500کیهّىحؼ را درةؼ ىیگؼفث کػَ از قػياؿ ةػَ آؿػیای ىؼکػؽی،
دریای ظؽر ك كفلاز؛ از زٍّ ةَ دریػای عيػاف ،کكػّر عيػاف ك ةضػؼیً؛ از قػؼؽ ةػَ جيػاىی
افغاٌـحاف ك ؿیـحاف ك از غػؼ ةػَ ةیًانٍِػؼیً ك كـػيحی از آؿػیای مػغیؼ ىٍحِػی ىیقػغ
(صافظٌیا .)304-305 :1381 ،ىِوجؼیً جثدیؼ مػفّیاف در جذتیػث ىؼزُػای ایػؼاف ،جكػهیم ك
صفظ ىؼزُای ؿیاؿی آف در ىضغكدق فضاییػزغؼافیایی فالم ایؼاف ةّدق اؿث .ایً ؿاىافدُی
فضایی را ىیجّاف ةَمّرم زیؼ ٌيایف داد :اؿحافُای ىؼکؽی کػَ در آف زىػاف ایانػث ظّاٌػغق
ىیقغٌغ ك از ظّدىعحاری ةیةِؼق ةّدٌغ؛ ایانثُای پیؼاىػٌّی کػَ ىانیػام ىیپؼداظحٍػغ ،كنػی
ظّدىعحاری گـحؼدقای داقحٍغ؛ ك فؼىاٌغاریُای کػم ةػا عٍػّاف «ةیگهػؼ ةیگػی» کػَ ةػَرغو
پؼداظث ىانیام از ظّدىعحاری کيحؼی ةِؼق ىیةؼدٌغ (ىسحِغزادق.)340 :1389 ،
ایً انگّ ٌكاف ىیدُغ کَ ؿاظحار صهّىث ك ٌظػاـ ؿیاؿػی صػاکو ةػؼ ایػؼاف در دكرق
مفّیاف جضث انگّی ٌاصیَای یا قتٌَاصیَای قهم گؼفحَ ةّد ،اىا فعانیث ٌیؼكُػای كاگػؼا از
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ىِو جؼیً ىكهالم زغؼافیای ؿیاؿػی کكػّر در دكرق مػفّیاف ةػّدق اؿػث کػَ قػاقعتاس
اؿحؼاج ی زاةَزایی کاىم افؼاد ك اىهاٌام ایم یا طایفػَ ك عكػیؼقُای ظػاص کػَ عيػغجاً از
ىٍاطق صـاس ةَ ؿؼصغام ك ىؼزُای کكّر مّرم ىیگؼفث را دٌتاؿ کؼد.
 .2بازسازی سیاسی ژئوپلیتیک تشیع در ایراى پس از پیروزی انقالب اسالهی
ىػُب جكی کَ در دكرق مفّی در ایؼاف ةَرؿيیث قٍاظحَ قغ ،در دكرقُای ةعغ ٌیػؽ
ىػُب رؿيی کكّر ةّد ،كنی ركح جكی ةیف از آٌهَ در ؿاظحار صهّىثُای پؾ از مفّیَ
ػ كازار ك پِهّی ػ كزّد داقحَ ةاقغ ،در ىیاف جّدقُای ىػؼدـ كزػّد داقػث .عيیػق ةػّدف
اٌغیكَ جكی در ذًُ ىؼدـ ایؼاف ك در جٍگٍا كؼار گؼفحً آٌاف از ؿّی صهّىثُػای كازػار ك
پِهّی ،درٌِایث آٌاف را ةَؿيث ایسػاد یػ

صهّىػث دیٍػی ؿػّؽ داد کػَ پػؾ از اٌسػاـ

ىتارزقُای اٌلالةی گـحؼدق ةَ رُتؼی اىاـ ظيیٍی(رق) ،صهّىث زيِّری اؿػالىی جثؿػیؾ
قغ ،ك ىػُب جكی ةار دیگؼ جّاٌـث زایگػاق ظػّد را در دؿػحگاق دكنحػی ك در ىیػاف ىػؼدـ
جذتیث کٍغ .اٌغیكَُای ىتحٍیةؼ جكی پؾ از پیؼكزی اٌلال اؿالىی ةَصغی اُيیث یافػث
کَ در دركف ظّد زىیٍَؿاز قهمگیؼی ٌظؼیَُایی ٌظیؼ «مغكر اٌلػال »« ،اـانلػؼی زِػاف
اؿالـ» ك ...قغ ك دیگؼ ىٍاطق زغؼافیػایی قیعٌَكػیً را جضػث جػثدیؼ كػؼار دادق ك ةػٌَّعی
آرایف زغیغی از لّپهیحی

جكی را جؼؿیو ٌيّد.

دركاك ةا پیؼكزی اٌلال اؿالىی ،قیعیاف در کكػّرُای ىعحهػ اصـػاس کؼدٌػغ در
ایؼاف صهّىحی قیعی ةَ كغرم رؿیغق اؿث کَ از كزف لّپهیحیػ

ةػاالیی ةػؼای صيایػث از

آٌػاف در ؿػ ش داظهػػی ك ظػارزی ك در ىیػػاف زّاىػ ؿػٍیىػُب ةؼظػػّردار اؿػػث .جػػثدیؼ
انِاـ ةعف اٌلال اؿالىی کَ ةَ ةاال رفحً آگاُی ك پّیایی زّاى اؿالىی ىٍسؼ قػغ ،ةاعػخ
قغ فعانیث زٍتفُای ؿیاؿی چَ در ىیاف قیعیاف ك چَ در ىیػاف اُػم جـػًٍ گـػحؼش
یاةغ (قیؼكدی.)5 :1381 ،
از ىٍظؼ ىّكعیث زغؼافیایی ایؼاف ،ؿاظحار ركاةب لّپهیحی

دارای اُيیث زیادی اؿث،

زیؼا ةَعٍّاف ةازجا انگُّای راة َ ةیً کكّرُا ةؼ ةٍیاد ؿ ش كغرم آٌِا عيم ىیکٍػغ ك آف
را ةَ ىغؿ كانؼقحایً ىكاةَ ىیؿازد؛ ازایًركُ ،ؼچٍغ ایؼاف ی

كػغرم ىٍ لػَای ىضـػّ
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قغق ك در زایگاق ٌیيَپیؼاىّف كؼار دارد ،نهً اگؼ ىحغیؼ جكػی را درٌظػؼ ةگیػؼیو ،ةَمػّرم
ىؼکؽی در ىیاف ٌیيَپیؼاىّفُای ظّد عيم ىیکٍغ .ةؼ ایً ىتٍػا ٌیيػَپیؼاىّف قػاىم ؿػَ
کكّر عؼاؽ ،ةضؼیً ك آذرةایساف ىیقػّد کػَ اکذؼیػث زيعیػث قػیعَىػُب دارٌػغ .ؿػایؼ
کكّرُایی کَ زيعیث قیعَ دارٌغ ٌظیؼ نتٍػاف ،پاکـػحاف ،عؼةـػحاف ،جؼکیػٍَُ ،ػغ ،یيػً،
ؿّریَ ،کّیث ك اىارام ةَدنیم ٌغاقػحً اکذؼیػث ةػاالی قػیعیاف كهيػؼك پیؼاىػٌّی ایػؼاف را
جكهیم ىیدٍُغ (صافظٌیا ك اصيغی .)80 :1388 ،ةؼاؿاس ىّكعیث لػّپهیحیهی قػیعیاف ك
كؼار گؼفحً آٌِا در ىٍاطق پیؼاىٌّی ك ٌیيػَپیؼاىٌّی ىیجػّاف گفػث ىٍػاطق ٌیيػَپیؼاىٌّی
ةیكحؼ در کاٌّف جّزَ ایؼاف كؼار ظّاٍُغ گؼفث.
مدل شماره ( )1مزکشیت ایزان در جهان تشیع
لبوان ،پاکستان ،عربستان ،ترکیى يود ،یمن،
سٌریى ،کٌیت و امارات

عراق ،بحرین و آذربایجان

ایران

(تزسیم اس نگارندگان)

در زىیٍَ ةازؿازی لّپهیحی

قیعَ پػؾ از اٌلػال اؿػالىی افؽكفةػؼ جضػّالم صػّزق

ٌظؼی ،در صی َ کارةؼدی ٌیؽ ایً ةازؿازی در اقهاؿ ىعحه رخ دادق کَ اززيهَ ىِوجػؼیً
ایً جضّالم را ىیجّاف در قهمگیؼی اصػؽا ك جكػهمُای قػیعَگؼا در کكػّرُایی ٌظیػؼ
عؼاؽ ،نتٍاف ،ةضؼیً ،پاکـحاف ،افغاٌـحاف ك فهـ یً یافث .کكػّر عػؼاؽ ةػَدنیم ُيسػّاری
زغؼافیایی ةا ایؼاف ،كزّد اىاکً ىػُتی ،اکذؼیث زيعیث قیعَ ،صضّر آیػثاهلل ظيیٍػی در
زىاف جتعیغ ك كی گیُای ىكحؼؾ فؼٍُگی ػ جاریعی اززيهَ کكّرُایی ةػّد کػَ از اٌلػال
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اؿالىی جثدیؼ پػیؼفث .در ایً کكّر صؽ انغعّق در جؼكیر جكی ٌلف ةـػؽایی داقػحَ ك ةػا
ككّع اٌلال ایؼاف ةؼ ىیؽاف فعانیثُایف افؽكدق قغق اؿث .ؿؼٌگٌّی مغاـ ٌیؽ زىیٍَ صضّر
قیعیاف ك ظؼكج آٌِا از اٌؽكا را فؼاُو کؼد؛ ةَگٌَّای کَ از آف پػؾ قػیعیاف در عؼمػَُای
ؿیاؿیػازحياعی ةَقغم فعاؿ قغق ك در جياـ ٌِادُای ؿیاؿی جازقجثؿیؾ زایگاق ىٍاؿتی
ةَدؿث آكردٌغ .ةٍاةؼایً قیعیاف عؼاؽ کَ ةَدنیم ؿؼکّ قػغیغ در دكرق مػغاـ در اٌػؽكای
لّپهیحیهی ةَؿؼ ىیةؼدٌغٌَ ،جٍِا در دكراف گػار لّپهیحیهی ةَؿؼعث ةَ زایگاق لّپهیحیهی
داظهی قایـحَجؼ از كاعیث فعهی ظّاٍُغ رؿیغ ،ةههَ كهيػؼك لػّپهیحیهی آٌِػا ةػَ ىػاكرای
ىؼزُای زغؼافیاییقاف گـحؼش ظّاُغ یافث (جالقاف.)126 :1389 ،
عالكق ةؼ عؼاؽ ،داىٍَ زغؼافیایی گـحؼش جكی از ؿّی ایؼاف ىٍسؼ ةػَ ؿػؼایث آف ةػَ
نتٍاف قغ .در نتٍاف ،صؽ اهلل ةَىذاةَ ی

زٍتف ىعان ؿیاؿی ك ازحياعی درپػی قهـػث

نتٍاف از اؿؼالیم ك جضػث جػثدیؼ آرىافُػای اٌلػال اؿػالىی در ىیػاف قػیعیاف پغیػغ آىػغ.
ىِوجؼیً فعانیث صؽ اهلل ةَ زٍج  33ركزق ؿاؿ  2006ىؼةّط ىیقّد کَ در ىلاةػم ر یػو
اؿؼالیم ُیچ اىحیازی از دؿث ٌغاد .در ةضؼیً ٌیؽ جثدیؼپػیؼی قیعیاف آف کكػّر از اٌلػال
اؿالىی در جكهیم زتَِ اؿالىی ةؼای آزادی ةضؼیً جتهّر یافث (جالقاف .)88 :1389 ،پػؾ
از ككّع جضّالم ىٍ لَ ظاكرىیاٌَ ،ىؼدـ ةضؼیً کَ اکذؼیث آٌاف را قیعیاف جكهیم ىیدٍُغ
ظّاؿحار ةؼکٍاری ك ظه ر یو آؿظهیفَ ةّدقاٌغ .ةغیِی اؿث کَ جضّالم ةضػؼیً ك پیػؼكزی
قیعیاف از ىٍظؼ لّپهیحیهی ةـیار صیاجی ظّاُغ ةػّد .در پاکـػحاف ىكػارکث ؿػازىافیافحَ
قیعیاف در كانب ٌِضث ازؼای فلَ زعفؼی جسهی یافػث اىػا در افغاٌـػحاف ةػَدنیم صضػّر
ٌیؼكُای طانتاف ،قیعیاف چٍغاف ٌحّاٌـحَاٌغ جّفیق ك کاىیاةی کـب کٍٍغ ك جعغاد زیػادی از
آٌاف ةَ ایؼاف ىِازؼم کؼدقاٌغ .در فهـ یً ةَدنیم صيایثُای فؼاكاف ایؼاف ،ىؼدـ ذٍُیػث
ىذتحػػی ٌـػػتث ةػػَ قػػیعیاف ایػػؼاف دارٌػػغ ك ایػػؼاف جّاٌـػػحَ اؿػػث در ایػػً کكػػّر از ٌفػػّذ
كاةمىالصظَای ةؼظّردار قّد .مؼؼٌظؼ از فؼمثُای لّپهیحی

زيِّری اؿػالىی کػَ در

کكّرُای ىعحه ىٍ لَ ظاكرىیاٌَ از آف ةؼظّردار اؿث ،جِغیغُای لّپهیحیهی ٌّیً جكی
ى ؼح اؿث کَ در دك دؿحَ كؼار ىیگیؼٌغٌ .عـحیً جِغیغ كاةمجّزػَ در صػّزق ىٍ لػَای،
عغـ كفاؽ قیعیاف ةؼ ؿؼ داقحً رُتؼی كاصغ ك كاگؼایی فؼكَای اؿػث .دكىػیً ٌػّع جِغیػغ
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ةَمّرم فؼاىٍ لَای اؿث کَ ٌاقی از عالیق لّپهیحی  1كغرمُای زِاٌی ةػَكی ق ایػاالم
ىحضغق اىؼیها در ظاكرىیاٌَ اؿث .در ازؼای ایً ؿیاؿث ،ایػاالم ىحضػغق اغفػاؿ کكػّرُای
ىـهياف ىٍ لَ ،جفؼكَ ،اؿحؼاج ی ىٍفعمؿازی ك جؼكیر ٍُسارُػای ى هػّ ظػّد را دٌتػاؿ
ىیکٍغ (یّؿ .)43-45 :1386 ،
مدل شماره ( )2تهدیدات علیه تشیع
تًدیدات ژئٌپلیتیکی هٌین تشیع

تًدیدات موطقىای

عدم وفاق شیعیان و واگرایی فرقىای

تًدیدات فراموطقىای

عالیق ژئٌپلیتیک قدرتيای جًاهی

(تزسیم اس نگارندگان)

 .9حوله اهریکا به عراق و کاربست هالل شیعی
ام الح یا داٌفكا ق ُالؿ قیعی ةؼای ٌعـحیً ةار جّؿب ىهػ

عتػغاهلل دكـ ،پادقػاق

اردف در دؿاىتؼ  2004ى ؼح قغُ .الؿ قیعی ةیكحؼ زٍتػَ عیٍػی ك زغؼافیػایی داقػحَ ك
دقيٍاف جكی ٌگؼاف اجناؿ ىػُتی زغؼافیایی قیعیاف در کكّرُای عؼةی ىٍ لَ ُـػحٍغ؛
درصانیکَ از دیگؼ اةعاد ىِو اٌـاٌی آف اززيهَ كاةهیث انگّؿػازی ك جتػغیم قػغف ةػَ یػ
قاظل ،کيحؼ ؿعً ةَىیاف ىیآكرٌغ .آٌاف پؾ از اٌحعاةام پارنياٌی  2005عػؼاؽ از كػغرم
یافحً ایؼاف ُؼاس داقحٍغ ،ةغكف آٌهَ ادؼام ُالؿ قیعی ك كغرم قػیعیاف در ىٍ لػَ را ةػؼ
عؼمَ داظهی ظّد ةػؼآكرد کػؼدق ةاقػغ؛ ازایػًرك ،ةػٌَظؼ ىیرؿػغ اقػحتاق فػاصف در فِػو
ىؤنفػَُای اٌـػاٌی ُػالؿ قػػیعی ك مػؼفاً ةیػاف لػػّپهیحیهی از آف ،عػاىهی ىِػو در اػػع
ةؼٌاىَریؽیُای آٌاف ةؼای قِؼكٌغاف ظّد ةّدق اؿث (ىسحِػغزادق .)23 :1379 ،کػارةؼد كا ق
ُالؿ قیعَ ُوزىاف ةا ةَكغرم رؿیغف قػیعیاف در اٌحعاةػام عػؼاؽ پػؾ از صيهػَ ایػاالم
1. Geopolitical Interest
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ىحضغق اىؼیها در ؿاؿ  2003ةَ ایً کكّر ةّدق اؿث .ةؼ ایً ةٍیاد ةَكغرم رؿیغف قػیعیاف
در عؼاؽ جهيیمکٍٍغق ُالنی از صّزقُای ٌفّذ قیعی ةّد کَ کكّرُای نتٍاف ،ؿّریَ ،عؼاؽ،
ایؼاف ،پاکـحاف ك افغاٌـحاف را درةؼ ىیگؼفث؛ ةَ ایً ىعٍا کػَ ٌػَجٍِا در ایػؼاف قػیعیاف در
كانب زيِّری اؿالىی ك در نتٍاف در ىلاـ زٍتكی ىلحغر ك پیكؼك ،ةههَ در عػؼاؽ ك ؿػّریَ
ٌیؽ کَ دكنػث را دراظحیػار دارٌػغ ،از زایگػاق جعییًکٍٍػغقای در ىٍ لػَ ةؼظػّردار ُـػحٍغ
(ىعؼكؼ .)270 :1392 ،اٌغیكيٍغاف ك پ كُكگؼاف ٌیؽ در جفـیؼ پیاىغُای اقػغاؿ عػؼاؽ در
ؿاؿ  2003جّؿب ٌیؼكُای اىؼیهایی از پغیغق كغرمگیؼی قیعیاف یاد کؼدق ك ةؼای جّمی
ایً پغیغق از ىفػاُیيی چػّف اصیػای قػیعَ ،ظیػؽش قػیعَ ،ىضػّر قػیعَ ،پافقیعیـػو،
ةیًانيهم قیعَ ،رٌـاٌؾ قػیعَ ،اىپؼاجػّری قػیعَ ،قیعیـػحاف ك ةیػغاری قػیعَ اؿػحفادق
کؼدقاٌغ .ةَطّر عيغق پؾ از اقػغاؿ عػؼاؽ در ؿػاؿ  ،2003ةؼظػی ىعحلػغ ةػَ قػهمگیؼی
لّپهیحی

قیعَ در ىلاةم لّپهیحی

ؿٍی ُـػحٍغ ك ىغعیاٌػغ ایػؼاف ةػَعٍّاف كػّیجؼیً

کكّر قیعی ىٍ لَ ةَدٌتاؿ اؿحفادق از ایً كاكعیث ةؼای پیكتؼد اُغاؼ ك ىٍاف ىهػی ظػّد
ىیةاقغ .در كانب ایً دیغگاق کَ ُو از ؿػّی ةؼظػی از ؿیاؿػثگػاراف ك ُػو کارقٍاؿػاف
ى ؼح قغق اؿث ،اصیای جكی ٌّیغدٍُغق ؿاظث ی

ظاكرىیاٌَ زغیغ صّؿ ىضػّر قػهاؼ

ىػُتی قیعَ ك ؿٍی اؿث (پّراصيغی ك زيانی.)9 :1388 ،
در زىیٍَ ُالؿ قیعی ك ةازیگؼداف آف دیغگاقُای ىحفاكجی كزّد دارد؛ ةَگٌّػَای کػَ
ةؼظی از آف ةػا عٍػّاف «پػؼك ق» یػاد کػؼدق ،گؼكُػی آف را «پؼكؿػَ» ك ةؼظػی دیگػؼ آف را
پؼكؿَای در پؾ ی

پؼك ق ىیداٌٍغ .ةؼ ةٍیاد ٌگؼش «پؼك ق ُالؿ قیعَ» ایسػاد لّپهیحیػ

ٌّیً جكی یا ُالؿ قیعی پؼك قای ُغؼدار ةا طؼاصی ىكػعل ك در راؿػحای دؿػحیاةی ةػَ
اُغاؼ ظامی در ىٍ لَ جغكیً قغق اؿث کَ در ایً چِارچّ  ،چِار ٌگؼش پؼك قىضّر ةػَ
ُالؿ قیعَ كزّد داردٌ .گؼش ٌعـث ،اٌغیكَ کـػب كػغرم ُ ىٌّیػ

از ؿػّی ایػؼاف در

ىٍ لَ را ىغٌظؼ كؼار دادق اؿث .ةؼ ىتٍای ایً ٌگؼش ،عػغقای ىعحلغٌػغ ُػالؿ قػیعی یػ
پؼك ق كاكعی اؿث کَ در پؼجّ جضّالم زغیغ ظاكرىیاٌَ ةَكزّد آىغق اؿث .دركاكػ جضػّالم
ىٍ لَای ةَكی ق در عؼاؽ ك نتٍاف ك گـحؼش جعاىالم ایؼاف ك ؿػّریَ عاىػم ظیػؽش دكةػارق
ایؼاٌیاف ةا جهیَ ةؼ ایغلّنّ ی ك ىهیگؼایی قغق ك ُ ىٌّی ىٍ لػَای را ةػَ ىؼکؽیػث ایػؼاف ك
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ىػُب جكی از ةیًانٍِؼیً جا آؿیای ىیاٌَ در كانب لّپهیحی

قػیعَ ةػَكزّد آكردق اؿػث.

ٌگؼش دكـ ،دیغگاق «قتش ُالؿ قیعی» را ى ؼح ىیکٍػغ ك ىعحلػغ اؿػث پػؼك ق اىؼیهػایی
ایساد قتش ُالؿ قیعَ در ظاكرىیاٌَ در راؿحای ىٍاف اىؼیها در ىٍ لَ ؿاظحَ قػغق اؿػث.
ٌگؼش ؿّـ ىعحلغ اؿث کَ ُالؿ قیعی پؼك قای اؿث کَ ةػا ُيهػاری ك اجضػاد قػیعیاف ك
اىؼیها ك اؿؼالیم ةؼای ٌاةّدی اُػم ؿػٍث در ىٍ لػَ طؼاصػی قػغق ك درصػاؿ ازػؼا اؿػث؛
ازایًرك ،كغرم گؼفحً قیعیاف در عؼاؽ ةعكی از ٌیثُای اىؼیها در كتاؿ زِاف اؿالـ پػؾ
از صاددَ یازدق ؿپحاىتؼ ةّدق اؿث کػَ عػؼاؽ را از چٍػج اؿػالـ كاكعػی درآكردق ك ةَدؿػث
قیعیاف دُغٌ .گؼش چِارـ ،ىعحلغ ةَ ؿٍاریٌّّیـػی اعػؼا ةػؼای ةضؼافؿػازی در ىٍ لػَ
اؿث .ةؼاؿاس ایً ركیهؼد ،طؼح ُالؿ قیعی ُيافگٌَّ کَ ٌعـحیًةار جّؿػب ىه عتػغاهلل
ى ؼح قغ ،ؿٍاریّ یا پؼك ق عؼةی ةّدق کَ در راؿحای اُغاؼ ةؼظی از دكنثُای عؼةی ىٍ لَ
جغكیً قغق اؿث ك در ایً چارچّ آٌاف ؿػعی کؼدقاٌػغ ةػا ةضؼافؿػازی در ركاةػب ایػؼاف،
قیعیاف ك اعؼا در پؼجّ جضّالم زغیػغ در ظاكرىیاٌػَ از قػغم ةازجػا ةؼظػی از جضػّالم
ىٍ لَ کاؿحَ ك ىٍاف اعؼا ك ؿٍیُا را صفظ کٍٍغ (زاكداٌیىلغـ13 :1387 ،ػ.)10
 .1بهقدرت رسیدى اسالمگرایاى در ترکیه و احیای اندیشه نوعثوانیگری
پػؾ از کّدجػای ٌظاىیػاف در ؿػاؿ  ،1980صػؽ عػغانث ك جّؿػعَ در پػی ةؼگػػؽاری
اٌحعاةػػام در ؿػػاؿ  2002ىّفػػق ةػػَ کـػػب كػػغرم ؿیاؿػػی در جؼکیػػَ ق ػغ .ةػػَطػػّرکهی
اؿالـگؼایاف صؽ عغانث ك جّؿعَ جؼکیَ ی

قاظَ از پغیغق ارةهاف ُـحٍغ ،اىا ٌگؼش آٌِػا

ةَ ىـالم ؿیاؿی ةَطّر کاىم ةا ةؼداقث ارةهاف ىحفاكم اؿث .پؾ از ككّع کّدجػای ؿػفیغ
عهیَ ارةهاف ك اٌضالؿ صؽ رفاق ةَ رُتؼی كی از ؿّی دادگاق كاٌّف اؿاؿی ،كی ىستػّر ةػَ
اؿحعفا قغ ك صّادث ةعغی ىٍسؼ ةَ زٌغاٌی قغف اك ك رزب طیب اردكغػاف گؼدیػغ .پػؾ از
اٌضالؿ صؽ رفاق ٌیؽ صؽ فضیهث ةَ رُتؼی رزاییکّجاف ،زاٌكیً آف قغ کَ ایػً صػؽ
ٌیؽ جّؿب دادگػاق كػاٌّف اؿاؿػی ىٍضػم قػغق ك اظحالفػام ىیػاف دك گػؼكق صػؽ  ،یعٍػی
ىضافظَکاراف ةَ رُتؼی رزاییکّجاف ك امالحطهتاف ةَ رُتؼی عتػغاهللگػم ةػؼ ؿػؼ فِػو از
اؿالـ قغم گؼفث کَ امالحطهتاف ك ٌّگؼایاف ةَ رُتؼی عتغاهللگم ك اردكغاف صؽ عػغانث
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ك جّؿعَ را ةٍیاف ٌِادٌغ ك ؿؼاٌساـ در اٌحعاةام ؿػاؿ  2002ةػا  34/2درمػغ آراء ،ةػا اجعػاذ
دیغگاق ىعحغؿ ،غیؼایغل ّنّ ی

ك ةغكف ٌیاز ةَ الحالؼ ةا ؿػایؼ اصػؽا ةػَ پیػؼكزی رؿػیغٌغ

(كاعظی ك ٌلغیٌ اد.)224-225 :1387 ،
پیؼكزیُای ىهؼر صؽ عغانثكجّؿعَ از ؿاؿ  2002ةَةعغ ازی ؿّ ىعهّؿ کارآىغی ك
جّاٌایی آف ك از ؿّی دیگؼ ،ةؼایٍغ ٌاکارآىغی ك اع ك ةَ جعتیؼی ةضؼاف در اصػؽا دیگػؼ ك
ةَكی ق اصؽا ؿهّالر ةّدق اؿث (كِؼىافپّر .)60 :1389 ،در اٌحعاةػام پارنيػاٌی  22كلیػَ
 ،2007صؽ عغانثكجّؿعَ ةَ رُتؼی رزب طیب اردكغاف ىّفق ةَ اظػ  42درمغ آرا قػغ
کَ ةا ایٍهَ ایً آىار  13درمغ ةیكحؼ از اٌحعاةام ؿاؿ  2002ةّد ،اىا درعیًصاؿ  12کؼؿی
در پارنيػػاف را از دؿػػث داد .در اٌحعاةػػام پارنيػػاٌی جؼکیػػَ در ؿػػاؿ ٌ 2012یػػؽ صػػؽ
عغانثكجّؿعَ ىّفق ةَ کـب  325کؼؿی از  550کؼؿی ىّزّد در پارنياف قغ ،درصانیکَ
صؽ ؿهّالر زيِّری ظهق ةػَعٍػّاف ركیػب امػهی آف جٍِػا  135کؼؿػی ةػَدؿػث آكرد
(ىّؿّی .)1 :1390 ،ةؼ ایً اؿاس ،صؽ عغانث ك جّؿعَ جؼکیَ کَ چٍغةار پیػاپی ةَكػغرم
رؿیغق ،ةؼ پایَ دکحؼیً عيق اؿحؼاج ی

داكد اكغهّ چٍغیً ُغؼ ةٍیادیً را درپػیف گؼفحػَ

اؿث کَ در راؿحای ؿیاؿث ٌّعذياٌیگؼی كهيغاد ىیقػّد .ةػؼ ىتٍػای ؿػعٍاف اردكغػاف ك
عتغاهللگم ىیجّاف ؿَ امم راٍُيا را در ؿیاؿث ظارزی صػؽ عػغانث ك جّؿػعَ ىكػعل
کؼدٌ :عـث ،اركپاییؿازی ؿیاؿث ظارزی ةَعٍّاف راُی ةؼای صفػظ ىكػؼكعیث داظهػی ك
ةیًانيههی دكنث؛ دكـ ،پیگیؼی ؿیاؿثِ ىكهم مفؼ ةا ُيـایگاف ةَ ىفِّـ ایسػاد قػؼای ی
مهشآىیؽ در جؼکیَ از طؼیق ةؼكؼاری عالیق جساری ك ؿیاؿی ةا آٌاف ك ةػَكی ق ةػا کكػّرُای
اؿالىی؛ ؿّـ ،در پیف گؼفحً ؿیاؿحی کَ جّازف الزـ ةیً اصـاؿام اغاىؼیهایی جّدقُای
ُّادار آف ازی ؿّ ك ٌیاز زاری ةَ صيایث اىؼیها از ؿّی دیگؼ را ةؼكؼار ؿازد (یاككز:1391 ،
 .) 326ةَ ی

جعتیؼ ،از ىٍظؼ دكنحيؼداف صؽ عػغانث ك جّؿػعَ ،جؼکیػَ ةػؼای رؿػیغف ةػَ

اُغاؼ جعؼی قغة ةهٍغىغم ةایغ ةَؿيث صم ىكػهالم ظػّد ةػا ُيـػایگاف صؼکػث کٍػغ؛
ؿیاؿحی کَ داكد اكغهّ آف را ؿیاؿث مفؼ کؼدف ىكػهالم ةػا کكػّرُای ُيـػایَ ٌاىیػغق
اؿث .جؼکیَ ٌَجٍِا ةا ُيَ ةازیگؼاف ،ةههَ ةایغ ةا ُيَ ؿازىافُای ةیًانيههی جعاىػم ؿػازٌغق
داقحَ ك در آٌِا صضّر ىؤدؼ پیغا کٍغ ك از آف ةؼای افؽایف عيق راُتؼدی جؼکیَ ةِؼق گیػؼد.
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ةَ ةیاف دیگؼ ،جفهؼ داكد اكغهّ را ىیجّاف ىع ّؼ ةَ اؿحفادق صػغاکذؼی از جيػاـ فؼمػثُای
ىيهً ك دف جِغیغام ةا ُيَ اةؽارُا داٌـث .لّپهیحی

جؼکیَ ٌیؽ اجعاذ چٍػیً ؿیاؿػحی را

اؼكری ىیکٍغ (مغیق ة ضایی امم ك ُيهاراف)180 :1391 ،؛ ةٍػاةؼایً فػارغ از ایٍهػَ از
ؿیاؿث ظارزی جؼکیَ ةا چَ ٌاىی یاد قّد ،ةایغ اقارق کؼد کَ داكد اكغهّ ةا ُغؼ جتغیم ایً
کكّر ةَ كغرجی ىٍ لَای ك ؿپؾ زِاٌی ،جؽ ظّد را ایًگٌَّ ارالَ کػؼد کػَ كظیفػَ جؼکیػَ
جتغیم قغف ةَ ی

کكّر ىؼکؽی ةا صفظ ىیؼاث جاریعی ك لّپهیحیهی ظّد اؿث (ع ایی ك

ُيهػػاراف .)42 :1391 ،در ایػػً دیػػغگاق ىالصظػػام اكحنػػادی ،اُػػغاؼ اىٍیحػػی ك جيػػایالم
لّپهیحی

در ُو آىیعحَاٌغ جا فعانیحی دیپهياجی

را جعلیب کٍٍغ کَ در جاریط ىغرف جؼکیَ

ةیؿاةلَ ةّدق ك گـحؼق ىٍاف ایً کكػّر را جّؿػعَ ىیدُػغ ( .)Alessandri, 2010: 89در
ىسيّع ةٌَظؼ ىیرؿغ کَ ؿیاؿثگػاراف صػؽ عػغانث ك جّؿػعَ ،جؼکیػَ را ٌػَ یػ
كاؿب» ةههَ ی

«پػم

ىضّر در ىٍ لَ ىیداٌٍغ .ةؼرؿیُای دكیق ٌّقػحَُای اصيػغ داكد اكغهػّ،

ٌعـثكزیؼ جؼکیَ ك ةیاٌیَُای عتغاهلل گم صاکی از جثکیػغ آٌِػا ةػؼ ُّیػث قػؼكی جؼکیػَ ك
درعیًصاؿ پافكاری آٌاف ةؼ عؽـ دكنث در ةِؼقگیؼی از امػّؿ ك ارزشُػای رایػر غؼةػی در
راؿحای پیّؿحً ةَ اجضادیَ اركپایی اؿث؛ ایً ُيػاف دكگػاٌگی ةػارز ىیػاف ُّیػث قػؼكی ك
ارزشُای غؼةی اؿث کَ دكنث ؿعی در اعياؿ آف دارد (یاككز.)326 :1391 ،
 .5رقابت اندیشههای شیعی و نوعثوانیگری در جنوب غرب آسیا
پؾ از ةَكغرم رؿیغف قیعیاف در عؼاؽ ایً ٌگؼاٌی ك جكػّیف در کكػّرُای ىٍ لػَ
ةَكزّد آىغق اؿث کَ ایؼاف ةَنضاظ زغؼافیایی در کكّرُای ىِو ىٍ لػَ ٌفػّذ کٍػغ ،زیػؼا
قهمگیؼی ُالؿ قیعی ةَىعٍای افؽایف كغرم ةیكحؼ ایؼاف در ىٍ لَ ظّاُغ ةػّد .در کٍػار
ى ؼح قغف ام الح «ُالؿ قیعی» ،داٌفكا ق «ٌّعذيػاٌیگؼی» ٌیػؽ ةػؼای جؼکیػَ پػؾ از
ةَكغرم رؿیغف صؽ عغانث ك جّؿعَ در ؿاؿ  2002ةَکار ةؼدق قغق اؿث.
ٌگؼش ٌّعذياٌیـػو داكد اكغهػّ ةػا ؿیاؿػثُایی کػَ ٌسوانػغیً ارةهػافٌ ،عـػثكزیؼ
اؿالـگؼا در ؿاؿ  1997در جؼکیَ دٌتاؿ ىیکؼد ،ىحفاكم اؿث .ارةهاف ةَدٌتاؿ ایسػاد اجضػاد
اؿالىی ىحكهم از کكّرُای اؿالىی ٌظیؼ ایؼاف ،ىانؽی ،اٌغكٌؽی ك نیتی ةَعٍّاف زایگؽیٍی
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مؼیش در ىلاةم اجضاد ةا غؼ ةّد ،اىا رُتؼاف صؽ عغانث ك جّؿعَ ك ةػَكی ق داكد اكغهػّ در
پی آف ُـحٍغ کَ ةا گـحؼش ركاةب ةا قؼؽ ةٌَّعی ركاةب ةا اجضادیَ اركپا ك اىؼیها را ىحػّازف
ك جهيیم کٍٍغ .از ؿّی دیگؼٌّ ،عذياٌیـو ةَدٌتاؿ ارالَ رُیافحی ىعحػغؿ از ؿهّالریـػو در
داظم ك درپیف گؼفحً ی

ؿیاؿث فعاؿ در اىّر ظارزی اؿث.

در پارادایو ٌّعذياٌیگؼایی ،آٌهارا در صّزقُای ؿیاؿػی ،اكحنػادی ك دیپهياجیػ
فؼٍُگی در ٌّاصیای کَ جؼکیَ ىٍاف اؿحؼاج ی

ك ٌفػّذ

ك ىهی دارد ،ةیكحؼ از كغرم ٌػؼـ ك ُّقػيٍغ

اؿحفادق ىیکٍغ .در ایً راؿحا ٌّعذياٌیُا ةؼظالؼ کيانیـثُا کَ ىعحلغ ةّدٌػغ ةایػغ ؿیاؿػث
یهـافؿازی كّىیحی ةا جيؼکؽ ةؼ ىضّریث ُّیث ىهی اٌساـ قّد ،ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ اؿػالـ ةایػغ
ٌلف ةیكحؼی را در ؿاظث ُّیث ىكحؼؾ ىیاف کؼدُا ك جؼؾُا ایفػا کٍػغٌ .هحػَ ىِيػی کػَ
ىیجّاف درةارق ؿیاؿث ظارزی ٌّعذياٌیـو ةیاف داقث ،ایً اؿث کَ ایً جفهؼ جيایػم زیػادی
ةَ ایفای ٌلف ىـحلم در جضّالم ىٍ لػَای دارد (صیػغری ك رٍُػّرد .)143-144 :1390،از
ٌظؼ داكد اكغهّ جؼکیَ ُياٌٍغ ركؿیَ ،ىنؼ ك ایؼاف ،چٍػغكزِی ك دارای قٍاؿػَُای ُػّیحی
ىحهذؼ اؿث ك ةایغ ؿیاؿث ظارزی ظّد را ةؼ ةٍیاد ایً ُّیث ىحٍّع جٍظیو کٍػغ .جؼکیػَ ةػا
ظاكرىیاٌَ ،كفلاز ،اركپا ك ةانهاف ُيـایَ اؿث ،كنی زؽء ُیچی

از آٌِا ٌیـث؛ ةٍاةؼایً ةایػغ

ةا ُيک آٌِا جعاىم ؿازٌغق داقحَ ةاقػغ .اك ُيچٍػیً اؿػحغالؿ ىیکٍػغ کػَ جؼکیػَ ةػَدنیم
ىّكعیث زغؼافیایی ك جاریعی ظاص ظّد دارای عيق اؿحؼاج ی

اؿث ك ةػَ ُيػیً دنیػم اك

جؼکیَ را در زىؼة کكّرُای کّچهی كؼار ىیدُػغ کػَ آٌِػا را كػغرمُای ىؼکػؽی ىیٌاىػغ.
عالكقةؼ ایً ىـالم ،ىؤنفَُایی ٌظیؼ عيهیاجی کؼدف ؿیاؿث ك ةَ مفؼ رؿاٌغف ىكػهالم ةػا
ُيـایگاف ،اٌع اؼپػیؼی ةؼای ؿازگاری ،ك جّؿعَ ركاةب ُياٍُج ةػا كػغرمُای زِػاٌی از
دیگؼ كی گیُای ؿیاؿث ٌّعذياٌی ةَقيار ىیركٌغ (اىیغی ك راایی.)240-242 :1390،
یهی از زهّقُای ٌّعذياٌیگؼی در ؿیاؿث ظارزی جؼکیَ در جضّالم کكّرُای عؼةی
ةا عٍّاف «ةِار عؼةی» ٌيّد یافحَ اؿث .دركاك آٌچَ ةَ ةِار عؼةػی ىعػؼكؼ قػغ ،فؼمػحی را
ةؼای جؼکیَ فؼاُو کؼد کػَ پػؾ از ؿػاؿُا اٌفعػاؿ در ظاكرىیاٌػَ ،از طؼیػق ىیػاٌسیگؼی ،ك
ةؼگػؽاری ُيایفُػای ىعانفػاف ُی ثُػای صاکيػَ کكػّرُای عؼةػی در جؼکیػَ ػاززيهَ
ةؼگؽاری ٌكـث گؼكق جياس نیتی در زػّالی  2011ك ازػالس ىكػحؼؾ آقػحی صيػاس ك

 / 132فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،29شماره  ،2تابستان 1394

فحشػ ٌلكی زغی ایفا کٍغ (صیغری ك رٍُّرد .)137 ،1390 ،ةؼ پایَ ایػً ٌػّع زِػثگیؼی
جؼکیَ ،ىیجّاف ةَ جلاةم آف ةا ایؼاف پی ةؼد .اگؼچَ جؼکیَ در دکحؼیً ظّد ةَدٌتاؿ ةػَ مػفؼ
رؿاٌیغف ىكػهالم ةػا ُيـػایگاف اؿػث ،كنػی از ؿػّی دیگػؼ ،جػالش ةػؼای کـػب عيػق
اؿحؼاج ی  ،ایً کكّر را ةَؿيث ایفای ٌلف زغی در جضّالم اظیؼ ىٍ لَ کكاٌیغق اؿػث؛
ةَگٌَّای کػَ در زؼیػاف ةضػؼاف ؿػّریَ ةػا ایػؼاف كارد یػ
ایغلّنّ ی

ركاةػث صـػاس لّپهیحیػ

ك

قغ .ایؼاف ةَدٌتاؿ جلّیث ٌفّذ ظّد در کكّرُای ؿّریَ ،عؼاؽ ،ك ةضؼیً اؿث ك

در طؼؼ ىلاةم ،جؼکیَ ةا ایساد ركاةب ىٍاؿب ةػا آذرةایسػاف ك ر یػو مِیٌّیـػحی ،ةػَدٌتاؿ
افؽایف كغرم ظّد در ىٍ لَ اؿث.
قایاف ذکؼ اؿث کَ جضّالم ةِار عؼةی ةَؿؼعث جّازف كغرم در ظاكرىیاٌَ را دچار جغییؼ
کؼد ك ؿیاؿث ىكهمِ مفؼ ةا ُيـایگاف را ةَكی ق در ىّرد راة َ ةا ؿػّریَ ةػَ چػانف کكػیغ.
قؼكع اظحالؼُای دكنثُای عؼةی ةا ىهثُایكاف ةاعخ قغ کَ اداىَ ایً ؿیاؿػث اىهافپػػیؼ
ٌتاقغ ،زیؼا آٌهارا ٌاچار ةَ اجعاذ ىّا ىحٍاؿػب ةػا جضػّالم زغیػغ قػغ .ةػا دكػث ةیكػحؼ در
جضّالم ىٍ لَ ،ایًگٌَّ ةٌَظؼ ىیرؿغ کَ جؼکیَ ةَزای كاعیث ىكهمِ مفؼ ةا ُيـایگاف ،ةا
كاعیث مفؼ ُيـایَ ةغكف ىكهم ركةَرك قغق ك ركاة ف ةا کكّرُای عػؼاؽ ،ؿػّریَ ،ایػؼاف،
ركؿیَ ك ارىٍـحاف ٌیؽ در چٍغ ؿاؿ اظیؼ ةَقهم كاةمىالصظَای اُفّؿ کؼدق اؿث.
ةا قؼكع كیاـ ىؼدـ ةضؼیً در فّریَ  ،2011ةاز ُو جؼکیَ ةیً ىالصظام ىحعػغد دچػار
جؼدیغ قغ .ایً کكّر ىٍاف اكحنادی زیادی در قّرای ُيهاری ظهیر فارس داقث ك ٌاچػار
ةّد ةَ ٌگؼاٌیُای اىٍیحی آٌِا اصحؼاـ ةگػارد ك از ؿّیی ىایم ٌتػّد ایػؼاف را ةػَ درگیػؼی در
ىـالم صّزق زٍّةی ظهیر فارس جؼغیب کٍغ .یهػی از ىػّاردی کػَ ىّزػب اُيیػث یػافحً
ةیكحؼ ةضؼیً از ٌظؼ ؿیاؿی ةؼای جؼکیَ ىیقّد ،كزػّد ىٍػاة غٍػی در ایػً کكػّر اؿػث.
جؼکیَ ةَعهث ٌیاز ةَ ىٍاة ٌفحی ك كزّد ایً ىٍاة در ةضؼیً ،ظّاؿحار صفػظ كاػ ىّزػّد
ةّدق ك مؼفاً ظّاُاف اٌسػاـ امػالصام در ةضػؼیً اؿػث ،ةػغكف ایٍهػَ جغییػؼی در ؿػاظحار
صهّىحی آف ةَكزّد آیغ ) .(Karr & Toby, 2011: 6در ایً راؿحا ،جؼکیَ ىایم ةّد ةٌَّعی
ٌلف رُتؼی دیپهياجی

ایفا کؼدق ك از افؽایف جٍف ةیً قیعیاف ك اُم ؿٍث کػَ در دتػام

کم ىٍ لَ ىؤدؼ اؿث ،زهّگیؼی کٍػغ .آٌهػارا پیكػٍِاد داد کػَ ةػؼای رؿػیغف ةػَ راقصػم
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دیپهياجی

در ایً ةضؼاف ىیاٌسیگؼی کٍغ ك ةَ ىلاىام ةضؼیٍی جّمیَ کؼد ،ةؼای زهػّگیؼی

از ككّع ٌؽاع قیعیػؿٍی ،ظّیكحًداری کٍٍغُ .يچٍیً جؼکیَ ةَ آیثاهلل ؿیـحاٌی در ٌس
ةَعٍّاف ی

ىؼز قیعی ىحّؿم قغ جا ةَ آراـؿازی جٍفُػا کيػ

داقث ةؼ ٌلف دیپهياجی
ٌلكی کَ ةَعٍّاف ی

کٍػغ .اردكغػاف كنػغ

ىٍ لَای جؼکیَ جثکیغ کؼدق ك ٌكاف دُغ کَ ایػً کكػّر عالكقةػؼ
كغرم ىِو ؿٍی ایفا ىیکٍغ ،كادر ةَ ركاةث ةا ایؼاف ةؼای ىضافظث از

ىٍاف قیعیاف ك ىغیؼیث ركاةب قیعیاف ك اُػم ؿػٍث ٌیػؽ ىیةاقػغ .ایػؼاف ایػً صؼکػث را
ةَعٍّاف ی

اقغاؿ ٌظاىی ىضهّـ کؼد ك جؼکیَ ةا نضٍی ىالیو در ىّرد ظ ؼ افػؽایف جػٍف

در ىٍ لَ ُكغار داد (یعلّةیفؼ .)978 :1392 ،در ىسيّع ،ىلاـُای جؼکیَ ادعػا دارٌػغ کػَ
ةؼُو ظّردف ٌظاـ اىٍیحی ظهیر فارس ك فؼكَای قغف ىٍازعام ،ةػؼظالؼ ىٍػاف ىٍ لػَای
آٌِاؿث ك ةؼاؿاس ایً ادعا ،ىلاىام جؼکیَ در ىّرد ُؼگٌّػَ جكػغیغ جٍفُػای فؼكػَای در
ؿ ش ىٍ لَ درٌحیسک جضّالم ةضؼیً ُكغار دادٌغ (ٌّراٌی ك ُيهاراف.)627 :1393 ،
از ؿّی دیگؼ ،ةا آغاز قّرشُا در ىارس  2011در ؿّریَ ،اردكغاف اعالـ کؼد کَ ةا
اؿغ گفحگّ کؼدق ك ازؼای فّری امالصام ازحياعی ،اكحنادی ك ؿیاؿی را ةَ كی جّمیَ
کؼدق اؿث ) .(Taspinar, 2012: 7-9در ايً اظِار داقث کَ آىادگی جؼکیَ ةؼای کي
ةَ ایً جغییؼام را ٌیؽ ةَ اؿغ اعالـ کؼدق اؿث .اردكغاف اىیغكار ةّد کَ اؿغ ةحّاٌغ جضّالم
ىٍ لَای را ىِار کؼدق ك ُياٌٍغ ؿایؼ صاکياف کكّرُای عؼةی كؼةاٌی ایً جضّالم ٌكّد.
ایً اىؼ ىّزب عنتاٌیث ىعارااف ؿّری ك ُيچٍیً افهار عيّىی طؼفغار جضّؿ در ؿؼاؿؼ
زِاف عؼ

قغ ،زیؼا از ٌظؼ ىعانفاف ،جؼکیَ درصاؿ صيایث از ی

دیهحاجّر عؼ

ةؼ اغ

ىهث ظّدش ةّد .در چٍیً قؼای ی ىّا اردكغاف ةٌَاگاق جغییؼ کؼد .در اكایم كلً
اردكغاف ؿعحگیؼیُای ؿّریَ را غیؼاٌـاٌی جّمی

کؼدق ك ةَطّر رؿيی عٍّاف کؼد کَ

اؿغ ةَ كّنی کَ ةؼای اٌساـ امالصام دادق ةّد ،عيم ٌهؼدق اؿث .جا ٌّاىتؼ  ،2011اردكغاف
از رلیؾزيِّر ؿّریَ ىیظّاؿث از كغرم کٍارقگیؼی کٍغ ك ةا ىیؽةاٌی چٍغیً زهـَ
ىعانفاف ؿّری ك ُيچٍیً دكىیً ٌكـث ؿؼاف دكؿحاف ىؼدـ ؿّریَ در آكریم  2012در
اؿحاٌتّؿ ،ىّا ُسّىی ةَ ظّد گؼفث ،ك ٌاگِاف ةَ ی

ةازیگؼ کهیغی در صيایث از

جضّالم ؿّریَ جتغیم قغ )(BBC, 2012: 2؛ جا زاییکَ ةَؿّی پكحیتاٌیُای نُسـحی

ك
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ىانی ىـحلیو از گؼكقُای ىـهش ك ُيچٍیً صيایث از ةؼكؼاری ىٍ لَ پؼكاز ىيٍّع ك دظانث
ٌظاىی در ؿّریَ صؼکث کؼد .در ایً قؼایب ،جؼکیَ ةَؿؼعث ةَ درؾ ىضغكدیثُای
جثدیؼگػاری ىٍ لَای ظّد ك ؿیاؿث ىكهمِ مفؼ ةا ُيـایگاف دؿث پیغا کؼد .ةایغ اذعاف
داقث کَ ةؽرگجؼیً جثدیؼ ىٍ لَای ةضؼاف ؿّریَ در ركاةب ةیً جؼکیَ ك ایؼاف ىكِّد اؿث.
ىیجّاف گفث ٌل َ ع

ؿیاؿث جؼکیَ در كتاؿ ىّاّع ؿّریَ ،ؿفؼ اردكغاف ةَ جِؼاف پؾ از

ؿفؼ ةَ چیً در آكریم  2012ةّد .در آف ةازدیغ کَ زؽلیاجف ةَطّر گـحؼدق ىٍحكؼ ٌكغ ،ادعا
قغق ةّد کَ صيهَ اؿؼالیم عهیَ ایؼاف ك پؾ از آف ؿّریَ ،در دؿحّرکار اؿث .اردكغاف اةحغا ةا
اصيغیٌ اد در جِؼاف ك ؿپؾ ةا رُتؼ اٌلال در ىكِغ ىالكام کؼد کَ اكغاـ ىكحؼؾ در ؿّریَ
اززيهَ جّك

عيهیام ٌظاىی ،ازؼای فّری امالصام كاٌّف اؿاؿی ك ىِوجؼ از آف ،اؿحعفای

اؿغ را پیگیؼی کٍغ ،كنی ٌحیسَ ىذتحی از ایً ىػاکؼام ةَدؿث ٌیاكرد .پؾ از اعالـ ىغاظهَ
مؼیش آٌهارا در ةضؼاف ؿّریَ ،اززيهَ ایساد ی

ىٍ لَ صالم در ٌؽدیهی ىؼز ك اؿحفادق از زكر،

دكنث ایؼاف اؿحغالؿ کؼد کَ ةایغ قاٌؾ دكـ ك زىاف الزـ ةؼای ایساد امالصام ةَ اؿغ دادق
قّد .جؼکیَ ٌیؽ ةایغ از طؼیق ُيهاری ةا کكّرُای ىٍ لَ ةَزای ُيهاری ةا كغرمُای غؼةی
ةَ ایً ركٌغ کي

کٍغ؛ كنی در ی

ىضیب ةـیار پؼجٍف ،اردكغاف ایؼاف را ةَ اكغاـ ىؽكراٌَ ةَ

قیّقای کَ ىٍاؿب ركاةب ُيـایگی ٌیـث ،ىحِو کؼد (یعلّةیفؼ .)980 :1392 ،از ؿّی
دیگؼ ،ؿیاؿث غؼ

ك اىؼیها در صيایث از جغییؼ ر یو در ؿّریَ کَ جّؿب جؼکیَ پیگیؼی

ىیقّد ،ىٍسؼ ةَ ایساد ی
جضعی

ةهّؾ ؿیاؿی یا اىٍیحی ركیب ةیً ایؼاف ك جؼکیَ ك درٌحیسَ

ُؼگٌَّ ُيهاری ىتٍیةؼ ىكهمِ مفؼ ةا ُيـایگاف در زىیٍَ مهش ك اىٍیث ىٍ لَای

قغق اؿث .ةا درٌظؼ گؼفحً ارجتاط ةیً جغییؼ ؿیاؿی در ؿّریَ ةَعٍّاف گاىی ىِو در راؿحای
جكغیغ فكار ؿیاؿی عهیَ ایؼاف ةا ُغؼ جغییؼ ؿیاؿثُای ىٍ لَای ك صحی ُـحَای ،ایً
ؿیاؿث جؼکیَ ،ركتا ك دقيٍاف ایؼاف اززيهَ عؼةـحاف ؿعّدی ك ر یو مِیٌّیـحی را كادر ةَ
ىغاظهَ در ةضؼاف کؼدق ك درٌحیسَ ىّاّع جغییؼ ر یو در ؿّریَ را ةَ ی
مفؼ ك دكیلاً در ىلاةم ىٍاف

لّپهیحی

ةازی ةا صاممزي

ایؼاف جتغیم کؼدق اؿث .در پؼجّ ایً ؿیاؿث ،جؼکیَ ك

دیگؼ ةازیگؼاف ركیب ،ایؼاف را ةَعٍّاف ىاٌ امهی در ىـیؼ جضلق جغییؼ ر یو در ؿّریَ ىعؼفی
کؼدقاٌغ (یعلّةیفؼ.)981 :1392 ،
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جفاكمُای عيیق ك ةَظاُؼ آقحیٌاپػیؼ دیػغگاقُا درةػارق ؿػّریَ ،ركاةػث ىٍ لػَای ىیػاف
ایؼاف ك جؼکیَ را ةیكحؼ ىكعل کؼدق اؿث ،زیؼا آیٍغق ؿّریَ جتغیم ةَ ی

ىیغاف ٌيایف كػغرم

ةؼای ُؼ دك طؼؼ قغق ك ایً ٌيایف كغرم ،ةَؿؼعث ةَ ىٍ لَ دیگؼ ركاةث قػغیغ ،یعٍػی عػؼاؽ
ٌیؽ کكیغق قغق اؿث .جؼکیَ ةؼای جعغیم اع ظّد در كتاؿ دكنث ٌّریىانهی کَ ىّرد صيایػث
ایؼاف اؿث ،ةَؿّی دكنث اكهیو کؼدؿحاف عؼاؽ ىحيایم قغق جػا ةػٌَّعی از جػثدیؼ ٌفػّذ ایػؼاف در
ىٍ لَ ةهاُغ ،زیؼا جِازو اىؼیها ةَ عؼاؽ ك ركی کار آىغف دكنث قیعی در ایً کكّر ،ایػؼاف را ةػَ
یهی از ةازیگؼاف کهیغی در مػضٍَ ؿیاؿػی عػؼاؽ جتػغیم کػؼدق اؿػث ك ایػً كاكعیػث چٍػغاف
ظّقایٍغ جؼکیَ ٌعّاُغ ةّد .صيایث عيّىی از الحالؼُای قیعی (الػحالؼ دكنػث كػاٌّف ،الػحالؼ
االصؼار ك الحالؼ انيّاطً) ك جالش ةؼای زهّگیؼی از افّؿ ةیف از پػیف صػؽ اجضادیػَ ىیٍِػی
کؼدؿحاف در غیا رُتػؼش ،زػالؿ طانتػاٌی ،اززيهػَ اكػغاىام ٌيػادیً ك كاةمرؤیػث ایػؼاف در
اٌحعاةام اظیؼ ةّدق اؿث .ىكعل قغف ٌحایر اكنیَ اٌحعاةام ٌیؽ صاکی از جغاكـ ركٌػغ پیكػیً در
اٌحعاةام ؿاؿُای  2005ك  2010اؿػث ك درعيػم ىیجػّاف اٌحعاةػام  2014را جذتیػث ٌفػّذ ك
صضّر کوىٍازع ایؼاف در عؼاؽ كهيغاد کؼد .صيایثُای گـحؼدق جتهیغاجی ،رؿاٌَای ك ىانی جؼکیػَ
در کٍار عغـ اجضاد گؼكقُای قیعی ةاعخ قغ کَ درٌِایث «انعؼاكیَ» در ىیاف جعسػب ُيگػاف ةػا
کـب  91کؼؿی ،پیؼكز اٌحعاةام نلب گیؼد .اىا ایً پیؼكزی ك ُيَ جالشُای دكنثُای ىعحهػ
اززيهَ جؼکیَ ُو ٌحّاٌـث ردای ٌعـثكزیؼی را ةؼ جً عالكی ةپّقػاٌغ ك ةػَدنیم ةػَ صغٌنػا
ٌؼؿیغف ( 163کؼؿی الزـ) ی

ةار دیگؼ ك پؾ از کفككّسُای زیاد ،ىانهی ةػَ ٌعـػثكزیؼی

رؿیغ .ةٌَظؼ ىیرؿغ كاكعیثُای زيعیحی عػؼاؽ ك ایٍهػَ درٌِایػث قػیعیاف ٌؽدیػ

ةػَ ایػؼاف

جعییًکٍٍغق ٌِایی كاعیث ؿیاؿی در ةغغاد ُـحٍغ ،در ایً دكرق ةَطّر کاىم ةؼ جؼکیػَ ىكػِّد
قغ ك ایً ىـ هَ ةاعخ جغییؼی زػغی در ركیهػؼد دكنػث جؼکیػَ در كتػاؿ جضػّالم عػؼاؽ قػغ؛
جغییؼی کَ ُو در ىیػؽاف صيػایحف از اُػم ؿػٍث ظػّد را ٌكػاف داد ك ُػو در ارجلػای ركاةػب
آٌهاراػارةیم ةـیار ىؤدؼ ةّد ك ىیجّاف آف را «ك

اىیغ جؼکیَ از عػؼاؽ زغیػغ» ٌاىیػغ (پكػٍج ك

زىؼدی.)489 :1393 ،
در صغفامم ؿاؿُای  2010جا  2014چٍػغ اجفػاؽ دیگػؼ ٌیػؽ در عػؼاؽ رخ داد .اةحػغا
ظؼكج ٌیؼكُای اىؼیهایی در دؿاىتؼ  2011ةّد کَ از دیغ جؼؾُا ،ةاعخ قغ كغرم ایػؼاف در
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عؼاؽ ةالىٍازعجؼ از پیف قّد .ؿپؾ در فامهَ کّجػاُی طارؽانِاقػيی ،ىعػاكف اُػم ؿػٍث
رلیؾزيِّر عؼاؽ کَ ىحِو ةَ دؿث داقحً در ىغیؼیث ةؼظی از اكػغاىام جؼكریـػحی ةػّد،
اةحغا ةَ ارةیم ك از آٌسا ةَ جؼکیَ پٍاٍُغق قغ ك ُيیً اىػؼ ،ركاةػب آٌهارا ػةغغاد را ىحكػٍرجؼ
کؼد .افؽكدق قغف کـاٌی ُيچّف راف انعیـاكی ،كزیؼ دارایی عػؼاؽ ،ةػَ فِؼؿػث ىحِيػاف ك
ؿپؾ جظاُؼام داىٍَدار ك گاق ظٌّیً در قػِؼُای ؿٍیٌكػیً ،ىّزػب افػؽایف جػٍف در
ركاةب ةغغادػآٌهارا قغ .در ایً ةیً جؼکیَ ةَطّر رؿػيی از کكػیغق قػغف ظػب نّنػَ ٌفحػی
زغیغی از ؿّی اكهیو کؼدؿحاف صيایث کؼد ك ىعانفثُای اىؼیها ك دكنث عػؼاؽ ٌیػؽ ُػیچ
جثدیؼی در ارادق آٌهارا ٌغاقث )ُ .(Al-Salhy & Otten: 2014يَ ایػً ىـػالم دؿثةَدؿػث
ُو دادٌغ کَ جؼکیَ ىٍاف ظّد را ٌَ از طؼیق مٍغكؽُای رأی ك اٌحعاةام پارنيػاٌی ،ةههػَ از
راق اكنّیث دادف ةَ ارةیم ك گـحؼش ركاة ف ةػا کؼدُػا ك صيایػث از آٌػاف در كتػاؿ دكنػث
ىؼکؽی دٌتاؿ کٍغ.
نتیجهگیری
ةؼ ةٍیاد یافحَُای پ كُف ىیجّاف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ جضّالم ىٍ لَ زٍّ غؼ
آؿیا ةؼىتٍای چانفُای لّپهیحیهی ىیاف اىپؼاجّری مفّی ك عذياٌی كاةم ةازؿػازی اؿػث؛
ةَ ایً ىعٍا کَ ىؤنفَُای ُّیث ك ىحغیػؼ لّپهیحیػ

در قػهمدُی ةػَ جضػّالم ىٍ لػَ ك

ركیهؼد ایؼاف قیعی ك جؼکیَ اظّاٌی ٌلف داقحَ اؿث .دركاكػ ىحغیػؼ لّپهیحیػ

از طؼیػق

قٍاؿاٌغف صّزقُای زغؼافیایی ىیاف ایؼاف ك جؼکیَ در دكرقُای ىعحه جػاریط ،ركح ركاةػث
در ىیاف ایً دك کكّر ىِو ىٍ لَ را ةازٌيػایی ىیکٍػغ .قػهمگیؼی ُػالؿ قػیعی پػؾ از
ةَكغرم رؿیغف قیعیاف در عؼاؽ ك افؽایف كغرم ایؼاف در ىٍ لَ ك ادؼگػػاری ةػؼ جضػّالم
ازی ؿّ ك ةَکارگیؼی اٌغیكَ ٌّعذياٌیگؼی در ؿیاؿػث ظػارزی جؼکیػَ ك دکحػؼیً عيػق
اؿحؼاج ی

داكد اكغهّ از ؿّی دیگؼ ،اززيهَ ىنادیلی ُـحٍغ کَ چانفُای لػّپهیحیهی را

در ركاةث ىٍ لَای طؼفیً ةٌَيایف ىیگػارٌغ .عالكقةؼ ایً ،اُيیث زایگاق جكػی در ایػؼاف
ةَ كی ق از زىاف مفّیَ ةَ ةعغ ،ةیاٌگؼ جلاةم ك ركیاركیی ایؼاف ك جؼکیَ ةؼای دؿحیاةی ةَ ىٍاطق
اؿحؼاج ی

اؿث .دركاك از زىاف مفّیاف کَ ىػُب قیعَ در ایؼاف ةَرؿيیث قٍاظحَ قغق،
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چانفُای عيیلػی ٌظیػؼ زٍجُػای طػّالٌی ىیػاف اىپؼاجّریُػای عذيػاٌی ك مػفّی در
قهمدُی ةَ ٌّع ٌگاق طؼفیً ةَ جغكیً ؿیاؿث ظارزی ظّدٌ ،لف داقحَ اؿث.
پؾ از ةَكغرم رؿیغف اؿالـگؼایاف در جؼکیَ در ؿػاؿ  ،2002اٌغیكػَ ٌّعذيػاٌیگؼی
ٌيّد ٌظؼی ك عيهی پیغا کؼدق اؿث .ةَ ایً ىعٍا کَ اؿػالـگؼایاف جؼکیػَ ةؼاؿػاس دکحػؼیً
ظّد در ىٍ لَ ةػَدٌتاؿ کـػب ىٍػاطق اؿػحؼاج ی

ك راُتػؼدی ُـػحٍغ ك ُيػیً ىـػ هَ

ىیجّاٌغ آٌِا را ةَ ركیاركیی ةا ایؼاف ةهكاٌغ؛ ُؼچٍغ آٌِا در ؿیاؿث ظارزی ظّد ةؼ ىؤنفَ ةَ
مػػفؼ رؿػػاٌغف ىكػػهالم ةػػا ُيـػػایگاف جثکیػػغ کؼدقاٌػػغ .در ؿػػاؿُای اظیػػؼ راة ػػَ ىیػػاف
اؿالـگؼایاف جؼؾ ك ایؼاف قیعَ چٍغاف ةضؼاٌی ٌتّدق اؿث ك جالشُایی ةؼای ٌؽدیػ

قػغف

ةَ یهغیگؼ اٌساـ دادقاٌغ ،كنی ایً ىـ هَ ٌيیجّاٌػغ ةػَىعٍای رفػ اؿاؿػی ىكػهالم ىیػاف
طؼفیً كهيغاد قّد .جضّالم اظیؼ ظاكرىیاٌَ ةَكی ق در کكّرُای ؿػّریَ ك عػؼاؽ ك فعانیػث
داعف ،جثییغگؼ ایً ىغعا اؿث کَ ىحغیؼ لّپهیحی ٌ ،لكی ةٍیادی در ركاةث ىیػاف طػؼفیً
ایفا ٌيّدق اؿث .اُيیث لّپهیحی

کكّرُای ایؼاف ك جؼکیَ ٌیؽ ٌكاٌگؼ ایً اؿث کَ ُػؼ دك

کكّر جالش ىیکٍٍغ از ظؼفیث زغؼافیایی ظّد ةیكحؼیً دؿحاكرد ك ةؼایٍغ را داقحَ ةاقػٍغ.
عالكق ةؼ ایً ،دؿحؼؿی ةَ ىٍاف ةؼ پایَ ُّیث ،در دکحؼیً لّپهیحیهی طؼفیً كػؼار دارد ،ةػَ
ایً ىعٍا کَ ةاكرُا ك ٍُسارُا در جعؼی ىٍاف ىهػی آٌِػا ٌلكػی کهیػغی ایفػا کػؼدق اؿػث.
درىسيّع ،ركاةث ایؼاف قیعی ك جؼکیَ اظّاٌی در زٍّ غؼ آؿیا از زىاف جكهیم مفّیَ جا
ةَاىؼكز ُيچٍاف اداىَ دارد ك طیفی از ركاةثُػای جٍفآىیػؽ در ؿیاؿػث ظػارزی طػؼفیً
ةؼاؿاس ىتاٌی ایغلّنّ ی

ك لّپهیحی

رُتؼاف در زؼیاف ظّاُغ ةّد .ةٍػاةؼایً ىیجػّاف ةػَ

ایً ٌحیسَ ٌِایی دؿث یافث کَ کكّرُای ایؼاف ك جؼکیَ اگؼچَ از قهم ركاةثُای كػغیيی
ٌظیؼ زٍجُای طّالٌی ظّدداری ىیکٍٍغ ،كنی ایً ركاةث در قػهم ٌػّیً لػّپهیحیهی ةػَ
ظارج از ىؼزُای زغؼافیایی یهغیگؼ ؿؼایث کؼدق ،کَ ایفای ٌلف آٌِػا در جضػّالم ةضػؼیً،
ؿّریَ ك عؼاؽ جثییغگؼ ایً ىـ هَ اؿث.
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مغیق ة ضاییامم ،ىیؼاةؼاُیو ،مؼاؼ یؽدی ،غالىؼاا ك ىضـً متؼی (ٌ« ،)1391لف ك جثدیؼ
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جّؿعَ جؼکیَ در ىٍ لَ كفلاز زٍّةی» ،فصلنامه راهبزد ،ؿاؿ ةیـثكیهو ،قيارق ةیـثكؿّـ.
كِؼىػػافپػػّر ،رصي ػاف (« ،)1389اٌحعاةػػام ىضهػػی جؼکیػػَ (ىػػارس  )2009ك پیاىػػغُای آف»،
فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،قيارق قنحو.
ىحلیزادق ،زیٍػب ( ،)1384جغزافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فلار ،،كػو :ىؤؿـػَ
قیعَقٍاؿی.
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ىسحِغزادق ،پیؼكز ( ،)1379ایدههای صئوپلیتیکی و واقعیتهای ایزانی ،جِؼافٌ :كؼ ٌی.
ىسحِغزادق ،پیؼكز ( ،)1389جغزافیای سیاسی و سیاست جغزافیایی ،جِؼاف :ؿيث.
ىعؼكؼ ،یضیی (« ،)1392كی گیُای زغؼافیایی كهيؼكُای قیعٌَكیً ُالؿ قػیعَ» ،فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمی ،ؿاؿ دُو ،قيارق ؿیكؿّـ.
ىّؿّی ،ؿیغصـیً (« ،)1390آیٍغق جؼکیَ در ؿایَ پیؼكزی ىسغد صػؽ عػغانث ك جّؿػعَ»،
فصلنامه مطالعات منطقهای؛ اسزائیلشناسی ل امزیکاشناسی ،قيارق ؿّـ.
ٌّراٌی ،ىضيّد ك ُيهاراف (« ،)1393صؽ عغانث ك جّؿعَ جؼکیَ در كتاؿ جضػّالم ظاكرىیاٌػَ:
ى انعَ ىّردی ةضؼیً» ،فصلنامه سیاست خارجی ،ؿاؿ ةیـثكُكحو ،قيارق چِارـ.
كاعظی ،ىضيّد ك صـً ٌلغیٌػ اد ( ،)1387سیاست خارجی حشب عدالت و توسعه تزکیه،
جِؼاف :پ كُكهغق جضلیلام اؿحؼاج ی .
یاككزُ ،اکاف ( ،)1391سکوالریسم و دموکزاسی اسالمی در تزکیه ،جؼزيَ اصيػغ عؽیػؽی،
جِؼافٌ :كؼ ٌی.
یعلّةیفؼ ،صاىغ (« ،)1392گٌَّقٍاؿػی ؿیاؿػث ظػارزی جؼکیػَ در ظاكرىیاٌػَ» ،فصللنامه
سیاست خارجی ،ؿاؿ ةیـثكُفحو ،قيارق چِارـ.
یّؿ ػ  ،زیًانعاةػػغیً (« ،)1386ىٍػػاف ىهػػی ایػػؼاف ك لّپهیحی ػ

ٌػػّیً جكػػی » ،فصلللنامه

شیعهشناسی ،ؿاؿ پٍسو ،قيارق ٌّزدُو.
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