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 دانشيار جغرافياي سياسي، دانشياه فردوسي مش د -سيد هادي زرقاني دکتر

 کارشنا  ارشد جغرافياي سياسي، دانشياه ش يد ب شکي -ا راهيم احمدي
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 چكيده
 يقلمروسازي، کوشا جمعي يا فردي انسان براي اعمال نظارت انحصاري بر بخا مشخصي از فضا کهدرحالي

 يهاي مسلط توسط افراد يا گروها فراتر از فضاي فيزيکساخت گفتماناشاره به سازي گفتماني ؛ قلمرواست فيزيکي

سته . تحوالت به وقوع پيواست هايي، کنترل فضا بدون اعمال قدرت سختهدف از ساخت چنين گفتمان در واقع. است

و  استي مختلف فردي و حزبي شده هاشيعيان در قالبيابي موجبات قدرتدر خاورميانه طي دو دهة اخير 

در اين « بيعر-غربي»اين امر منافع محور  .استشيعيان را در خاورميانه بيا از اين مستحکم و تثبيت ساخته جايگاه 

. از آنجايي که توسل به جنگ سخت داراي آثار و پيامدهاي سنگيني استو با چالا مواجه کرده  متأثر شدتبهمنطقه را 

و اعمال قرائتي از جنگ نرم  در واقعهايي نظيرشيعه هراسي، از طرف محور نام برده،که ؛ تصميم به توليد گفتماناست

ضد شيعي محور  اين مقاله تبين رويکرد گفتمانًهدف  رسد. اجماالمينظر بهتر اقالنهتر و عمنطقي -استقدرت نرم 

در قالب مخالفت با  ادامة اين گفتمان خاص توضيح چرايي، داليل و طوربهعام و  طوربهدر خاورميانه « عربي-غربي»

 ..استبحران سوريه  محور مقاومت در

 ريه.، خاورميانه، سوهراسيسازي، شيعهقلمروسازي گفتماني، برجسته کليدي: هايهواژ
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 مقدمه   -1

 شود؛ که رهبران کشورها ومطرح مي« گفتمان»دالل در قالب استبا اين « ژئوپليتيک انتقادي»

از موقعيت  المللگيران سياسي صرفاً قرائت کننده منافع کشورهايشان يا معناي امور بينتصميم

گونه که کشورشان در نظام بين کشوري، همان کنندهجغرافيايي يا ساختارهاي عيني تهديد 

ي و روشنفکران خارج استگيران سيکند نيستند، برعکس اين تصميمژئوپليتيک سنّتي بيان مي

سازند. الملل و منافع کشور را در فرهنگ ژئوپليتيک کشورشان ميهستند که معنا و مفهوم امور بين

به بلکه ،است ژئوپليتيک مسلط هايگفتمان تحليل پي در تنهانهاز اين منظر ژئوپليتيک انتقادي 

تصويري  در واقع. (Walter, 2002: 4-5)باشدمي آلترناتيو هايجنبه و هاايده ارائه مفاهيم، دنبال

دهند و آن را بسط گفتماني سازند و تعريفي که از ماهيت خود ارائه ميکه کشورها از خود مي

برخالف نظريات کالسيک جغرافياي سياسي که بر  دهند نقا مهمي در قدرت کشورها دارد.مي

عوامل کليدي در فهم  عنوانبهعناصر مکان، مرزهاي سياسي، وسعت و ديگر معيارهاي کمّي 

نزديک به هاي ، ژئوپليتيک انتقادي به گفتماندارند تأکيداطق ژئوپليتيکي و قدرت کشورها من

)که ديگر مرز مفهوم قبلي را ندارد(  يکديگر نه در يک مکان خاص بلکه در يک فضاي عام

پليتيک هاي متنوع و متعدد ژئوکه بحثي تازه در قالب گفتمان« سازي گفتمانيقلمرو. »استمعتقد 

 يتيکيژئوپل و سياسي نظم اياستر در جغرافيايي فضاي مديريت و کنترل براي استقادي انت

)نظير اعمال قدرت کشورها  مستقيم يا صرف قدرت اعمال خود جهت تسخير فضا از مطلوب

فراتر از اعمال قدرت فيزيکي و سخت، اعمال قدرتا  در واقعکند و ( پرهيز مي20و19در قرن 

 شود،مي قدرت اعمال آنها بر که که حتي کسانيطوريبه ؛کندهايي تثبيت ميرا با توليد گفتمان

يابي شيعيان و افزايا قدرت که استاين  مقاله شوند. مدعاي اصلينمي فرايندي چنين متوجه

. استقه هراسي در اين منطمرار شيعهاستترين دليل بر وزن ژئوپليتيکي آنها در خاورميانه، کليدي

هايي از عربي( در تالشند تا با مفهوم پردازي-يابي شيعيان)محور غربيمخالفان قدرت در واقع

ه را سوري اکنونهمنه و خطر سيطره شيعيان بر خاورميا شيعه در قالب گفتمان شيعه هراسي،

اطر به اين خ در خاورميانه هاييکنند. داليل آنها از بسط چنين گفتمان سازيمفهومبرجسته و 
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لذا بديهي  .استبيشتر به سود شيعيان بوده  که تحوالت خاورميانه طي چند دهه اخير، است

درجهت  )بسط گفتماني( که همه تالش خود را در قالب قدرت سخت و قدرت نرم است

کار گيرند. از آنجايي که مشخصاً ه)بخصوص ايران( بر سوريه ب نفوذ و تسلط شيعيان جلوگيري از

نه اين ، داماستسني( بوده -)شيعي منازعات ايدئولوژيک تأثيرتحوالت خاورميانه همواره تحت 

عربي( و جريان -)محور غربي گيري دو گروه از معارضين دولت سوريهباعث شکلمنازعات 

متحده، اسرائيل، ترکيه، قطر، و عربستان، اياالت . گروه نخست:است)شيعي( شده مقاومت

)با منافع خاص و غير  اي از روسيهجد، و گروه دوم، استهاي مورد حمايت آنها تروريست

همانند بيشتر تحوالت  باشد.اهلل لبنان و ايران و عراق مي، شامل: دولت سوريه، حزبايدئولوژيک(

نجايي با شيعيان شد، از آ« عربي-غربي»خاورميانه جنگ سوريه نيز بستري براي رويارويي محور 

که تجربه رويارويي سخت محور مذکور در تحوالتي نظير: انقالب ايران، تحوالت عراق و لبنان 

انتظارات  لي نتوانست، اتکاي صرف به جنگ سخت به دالياستنشان از ناکامي آنها بوده  خوبيبه

طوري که پيمانان غربي آنها در منطقه خاورميانه برآورده سازد. بهمطلوب کشورهاي عربي و هم

 مشخصاً. استبدون هيچ اغراقي خطر انزوا و حتي فروپاشي دول عربي روز افزون شده 

 26در اقدام نظامي عليه سوريه و مقاومت با گذشت بيا از پنج سال)«عربي-غربي»محور

به اهداف مطلوبشان دست يابد.  است( در سوريه نيز نتوانسته م.2016اکنون؛  تا م.2011ژانويه

. تاسمهمترين دليل اين ناکامي بيا از هرچيزي اتکاي دولت سوريه به جريان مقاومت بوده 

که توسل به روش منعطف و نرم مانند، توليد يک گفتمان)نظير شيعه هراسي( شيوه  استبديهي 

ران . بحاست( نسبت به جنگ سخت ...)سياسي، اقتصادي، انساني و تريو کم هزينه مطلوب

 .ستاهراسي قابل تبيين سوريه نيز مانند بسياري از منازعات خاورميانه در قالب گفتمان شيعه

 روش تحقيق -2

 :استپاسخ به اين دوسوال  دنبالبهتحليلي  -با روش توصيفي حاضر پژوها

 گيرد؟هراسي در منطقه خاورميانه از چه عواملي نشأت مي( شيعه1 

ربي ع -هايي منجر به طرح و بسط گفتمان شيعه هراسي توسط محور غربي( چه علل و زمينه2
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 ؟ استدر بحران و منازعه سوريه شده 

اليل و هراسي، دهاي شيعهابتدا به بررسي ريشه استاالت تالش شده سواينبراي پاسخ به 

 يعرب-چرايي آن در خاورميانه پرداخته شود و سپس در بخا دوم داليل مخالفت محور غربي

واقع گفتمان اهلل(، در قالب گفتمان شيعه هراسي)بهبا محور مقاومت)ايران، سوريه و حزب

اي و با کتابخانه صورتبهپژوها  گيرد. اطالعات مورد نيازمقاومت( مورد بررسي قرار مي

 .استوري شده آمراجعه به منابع معتبر گرد

 نظري مفاهيم -3

  1سازيقلمرو و قلمرو -1-3

سازي قلمرو»رود. بحث شمار مييکي از مباحث پايه به عنوانبهدر جغرافياي سياسي « سازيقلمرو»

 پيشينه زيادي ندارد، ولي اغلبگيري آن هرچند در جغرافياي سياسي و فرايند شکل« گفتماني

 Kiani and)استبرداري از اهداف سياسي خود به کار گرفته شده مداران براي بهرهاستتوسط سي

et al, 2014: 101) . قلمرو»ابتدا به تبيين مفهوم  استالزم « قلمروسازي گفتماني»براي فهم بهتر »

 بپردازيم. « سازيقلمرو»و

و محور فلسفي و مباني آن را  استهاي مهم جغرافياي سياسي يکي از مقوله« سازيقلمرو»

گويند: درباره آن مي 2چنان اهميتي دارد که آنسل و پالم« سازيقلمرو»دهد. تشکيل مي

دليل همين به . (Ansell and Palma, 2004: 2)« استهمانند هوا براي نفس م« سازيقلمرو»»

متمرکز « قلمروسازي»و « قلمرو» هاي دو قلو، يعنيکه جغرافياي سياسي بر ايدهشود گفته مي

مورد دفاع، رقابت و ادعا در مقابل « سازيقلمرو». قلمروها، فضايي هستند که از طريق است

 و آدمي تملک و تعلق احساس عيني و فضايي نمود گيرند. قلمرو،ادعاهاي ديگران قرار مي

« فعاليت»يک « سازيقلمرو» در واقع. است آراما و آسايا به ميل و ذات حب اصل از هاستبرخ

 .(Cox, 2008: 1)است؛ فعاليت دفاع کردن، کنترل کردن، مانع شدن و نيز يک محتوي است

                                                           

1. Territory and Territoriality 

2. Ansell & Palm 
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 مرزي هايپژوها بر سال چندين تا سياسي جغرافياي تمرکز دوم، جهاني جنگ از پس

 اين مرزي مطالعات به عالقه بعدها اما بود؛ مرز گذارينشانه و تحديد بندي،طبقه در قالب

 تعيين و انسان «قلمروخواهي »احساس نتيجه سياسي مرزهاي که آورد وجودرا به گرايا

 اشسياسي آينده و کند حفظ را اشفرهنگي هويت بتواند آن در که است« قلمروي» حدود

سازي قلمرو»که مفهوم  هايي بودبر بنياد چنين ويژگي .(Dikshit, 2000: 79)دهد شکل را

 .پديد آمد 1«انساني

 صورتبه فضا دهينسازما با که داندمي رفتاري ايپديده را «قلمروسازي» 2سوجاادوارد 

آشکار  پيامدهاي از دارد. نزديک بسيار پيوندي سرزميني مشخص هايمحدوده يا نفوذ مناطق

 که معنا اين به ؛است فضايي تعامل تشخيص قابل الگوي يک بروز مفهوم، اين جغرافيايي

 به ديگران ورود از و ندشومي انجام انحصاري طوربه معين ايمنطقه در هابرخي فعاليت

قلمروسازي» 3جانستون رونالدنظر به .)4aydarhMir :2005 ,-(7شودمي محدوده جلوگيري آن

 فضا از محدودي و مشخص بخا بر آن وسيلهها بهگروه و افراد که استراهبردي  «

 (55: 1986) 4ساک رابرت .)bid:I, aydarhMir (10 کنندمي نظارت انحصاري اعمال طوربه

 راه از تعامالتو  هاپديده و افراد کنترل و نفوذ اثرگذاري، گروه براي يا فرد کوشا نيز

 است باور اينر ب و داندمي «قلمروسازي» را جغرافيايي منطقه يک بر نظارت و تحديد

 سرزمين برل کنتر راه از هاپديده و افراد براي کنترل قدرتمند راهبردي قلمروسازي که

راتژي براي محدود کردن، و کنترل کردن و در نتيجه استيک « قلمروسازي». از ديدگاه کلرز، است

« قلمروخواهي». از ديدگاه بالکسل، (Kolers, 2009: 4 & 70)  استساختن فضاهاي جغرافيايي 

ها، شود که از سوي گروها، اشخاص يا سازمانراهبردي شناخته مي عنوانبه« سازيقلمرو»يا 

شود؛ راهبردي که در بردارندة براي اعمال قدرت بر بخشي از فضا و محتويات آن تعريف مي

« ازيسقلمرو»: نخست آنکه ستاکه سه مورد از آنها بارزتر از بقيه  استها يک سري از ويژگي

                                                           

1. Human Territoriality 

2. Edward Soja 

3. Ronald Johnston 

4. Sack 
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 ثنا؛ دوم آنکهاستباشد، که هم شمول دارد و هم فاده از نواحي مياستبندي با شکلي از طبقه

فيزيکي بر  تصوربهبايست قابليت ارتباط داشته باشد، به بيان ديگر بتواند مي« سازيقلمرو»

که روي نقشه باشد؛ و سوم اين روي زمين نمايا داده شود يا به آساني قابل نمايا گرافيکي بر

نيازمند قدرت اجرايي از طريق حضور فيزيکي نيروهاي انتظامي و يا از طريق تحديد « قلمرو»

-Blacksell, 2010: 37) استارجاع به قانون و يا پرهيز از پذيرش اقدامات و ادعاهاي مستقيم 

 فضايي و حاکميت -اجماالً سرزمين يا مکان جغرافيايي مرز براي تشخيص محدوده مکاني(. 39

 ,Hafeznia and Kaviani Rad) استسازي و مالکيت انسان سه جزء اصلي تعريف قلمرو

2013: 197.) 

 گفتمانيژئوپليتيک انتقادي و قلمروسازي -2-3

شي    انتقادي، رويکرد ش شف  براي منتقدانه کو صر  جامعه ساختارهاي  ک ست  معا  ضمن نقد  که ا

 و پردازدآنها مي شناسي  روش هايياست ک تبيين به جامعه، شناخت  در رايج رويکردهاي زيربنايي

 است  واراست  اين انگاره بر و کندمي نقد جامعه مطالعه در )پوزيتيويستي( را گرايياثبات هايشيوه 

 مطالعه با را همســان جامعه مطالعه نبايد و نيســت کافي تجربي هايروش و تجربه صــرف که

 براي را واحدي گرايي و روش علميتجربه گرايي،عيني گرايي،اثبات رو؛اين از انگاشت.  طبيعت

ستيابي  سيري)هرمنوتيکي(  راهبردهاي بر و پذيردنمي علمي واقعيات به د  نظر از دارد. تأکيد تف

سي  هستي  شت  نيز شنا سان  کُنا و سرشت   از خردگرايانه هايبردا  زيرا کشد، چالا مي به را ان

شت    شر  سر شگران  متنوع هويت بر و داندنمي ثابت را ب  :Moshirzade, 2005)کندمي تأکيد کن

 ؛ نخستاست  مرتبط و مهم وظيفه دو داراي انتقادي ژئوپليتيک که کندمي داللاست  اتوتايل .(221

  در زمينه بررســي و تحقيق دوم و نظر، تجديد و بازبيني معرض در ژئوپليتيک ســنت دادن قرار

  (Dodds, 1998: 2).امنيتي و خارجي استسي يهاکنا در جغرافيايي دانا توليد باز و ساخت

 قرائت صرفاً  سياسي   گيرانتصميم  و کشورها  که، رهبران است بر اين عقيد  انتقادي ژئوپليتيک

شورهاي  کننده  عيني ساختارهاي  يا جغرافيايي موقعيت از المللبين امور معناي يا شان منافع ک

 نيستند؛  کند،مي بيان سنتي  ژئوپليتيک که گونههمان بين کشوري،  نظام در کننده کشورشان   تهديد
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 المللبين امور مفهوم و معنا که هستند  روشنفکران  و خارجي است سي  گيرانتصميم  برعکس، اين

شور  و شان   ژئوپليتيک فرهنگ در را منافع ک شورهاي ستي  آنها معتقد بودند که ميسازند.  مي ک باي

است مدار بر پاية آن سي است منظم که روشنفکران سي  روشي نا  عنوانبهانتقادي ژئوپليتيک  طوربه

 جا اين (. درHafeznia, 2006: 66ســازي مجدد شــود)کنند، مفهومهاي جهاني را فضــايي مي

ــنت عنوانبهتوان مي را ژئوپليتيک فرهنگ ــيري فرهنگ و هاس  يک آن در که نمود تعريف تفس

شور  شورهاي  با اشرويارويي و خود هويت به ک  از ايمجموعه و دهدمي مفهوم و معنا جهان ک

ست  . (O´Loughlin & Others, 2004: 5)نمايدمي تدوين و رويارويي مذاکره براي را هاراتژيا

 و گذاراناست سي  فرضيات  و دالالتاست  آشکارسازي   در انتقادي ژئوپليتيک آشکار مطالعة  طوربه

ست سي  هايکنا براي توجيهي و منطقي پاية عنوانبه که ژئوپليتيک ساخت کدهاي   خارجي ا

ست  ضروري  کنند،عمل مي  تنهانه انتقادي از اين منظر ژئوپليتيک .(O´Loughlin, 2003: 28)ا

 آلترناتيو هايجنبه و هاايده ارائه مفاهيم، دنبالبه بلکه ،است  هاي ژئوپليتيکگفتمان تحليل پي در

 .(Walter, 2002: 4)باشدمي

سلطي از گفتمان   مثابهبه، «سازي گفتماني قلمرو»  يکي هاي متنوع ژئوپليتيک انتقاديشکل م

سي    جغرافياي مهم هايمقوله از ست  سيا سفي  محور و ا شکيل  آن را نظري مبناي و فل د.  دهمي ت

سازي  بحث سي    در هرچند آن، گيريشکل  فرايند و گفتماني قلمرو سيا شينه  جغرافياي  کمي  پي

ست سي  توسط  اغلب دارد، اما سي   از برداريبهره براي مدارانا سيا ست  شده  گرفته کاربه اهداف  ؛  ا

 همين سبب گفتمان هستند.کارگيري فضا و بههاي قدرت نيازمند براتژياستيرا ز

.  ست ادر جغرافياي سياسي، طي دو دهة اخير رنسانسي را تجربه کرده      « گفتمان قلمرويي» 

عاملي کليدي در سازماندهي سياسي      مثابهبه« قلمرو»اين گفتمان چارچوب مهمي را براي درک 

سي       سيا ضا و بنياني براي ظهور دوباره جغرافياي   رود.کار مييک عامل نظم دهند به عنوانبهف

سا » ست فرايندي  ،«گفتماني زيقلمرو شورهاي  يا هاگروه افراد، آن برمبناي که ا سلط  ک  براي م

ــاي مديريت و کنترل ــتر جغرافيايي در فض ــي  نظم اياس ــياس  خود، مطلوب ژئوپليتيکي و س

ضا  کنترل سخت( براي  )قدرت صرف  قدرت از اعمال آن، در که کنندمي توليد هاييگفتمان  ف
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 فرايندي چنين متوجه شـــود،مي قدرت اعمال بر آنها که کســـاني که يطوربه روند؛مي فراتر

 کوشا  به« سازي قلمرو» کهدرحالي(. Afzali and et al, 2015: 557) نرم( )قدرت شوند نمي

 Hafeznia) است فضا از مشخصي بخا بر انحصاري نظارت اعمال براي انسان جمعي يا فردي

and Kaviani Rad, 2013: 197 شاره  « سازي گفتماني قلمرو»(؛   است سازي  از قلمرو نوعيبها

مان و در                  يد گفت به تول طه  ــل هاي سـ به ابزار جه  با تو ند  قدرتم هاي  ــور پي آن تعيين که کشـ

 :Kiani and et al, 2014د )کننهاي مشخص، براي مردم، گروه يا کشور ديگر اقدام ميقلمروي

100.) 

  فيزيکي قلمرو با وسعت و مرز مشخص   بر پهنه« سازي قلمرو»نظارت و کنترل در  در واقع

ست  ست اي از قدرت نرگونه« سازي گفتماني قلمرو» کهدرحالي. ا   صورت بهکه نظارت آن  م ا

ســاخت يک گفتمان مســلط و « قلمروســازي گفتماني». در اســتنامرئي و غيرفيزيکي  ســلطه

به  ، نسبت«سازي گفتمانيقلمرو»از اينکه ابزارهاي سلطه در غير  .است سازماندهي آن يک اصل   

شتري    فرايند قلمرو ست سازي داراي تنوع و تعدد بي شده  طورهمانو  ا ئي و جنبه نامر که گفته 

 .  استبودن آنها بيشتر  ناملموس
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 سازي ژئوپليتيک از مکان و فضاي جغرافيايي: فرايند تصوير1شمارهشکل 

 
Source: Hafeznia and Kavianirad, 2013: 69 

 هاي پژوهشيافته -4

 شناسي، پيشينه، اهداف و رويكردها()تبارهالل شيعيژئوپليتيكي از تصويرسازي  -1-4

 و مقاومت مجموعه مقاالت تشيع،» در آمريکايي، ستيزاسالم کرامر، محقق مارتين به نقل از

 دوران در: »استشيعه چنين آمده  ژئوپليتيک عنصر اهميت مورد در ضمني طوربه ،«انقالب

 :Kramer, 1984« )است آورده پديد را انقالبي طغيان مفاهيم ترينقوي از برخي تشيع معاصر،

براي نخستين بار  1«ژئوپليتيک شيعي» يا « هالل شيعي»کارگيري اصطالح هاين پرسا که ب(. 36

                                                           

ليتيک شيعي،  گيري  ژئوپکارلزوماً هالل شيعي و ژئوپليتيک شيعي به يک مفهوم نيستند. اما باور عموم بر اين است که به - 1

ستمرار آن توسط مخالفان      شيعي    ابيقدرتبراي نخستين بار و ا شيعيان در خاورميانه)بخصوص ايران( نيز اهداف  سي   ي  هرا

شيعي ب  ست. در اينجا نقل   ههمانند هالل  شته ا شه، اهداف و زمينه   زمانهمدنبال دا شيعه اين دو واژه تبين و توضيح ري هاي 

 ي همزمان اين دو به مفهوم يکي دانستن آنها نيست.ريکارگهبرو هراسي در قالب اين واژگان است. از اين
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 که پاسخ قطعي براي آن است، پرسشي استتوسط چه کسي و با چه اهدافي صورت گرفته 

هاي خيلي دور نظران معتقدند که کاربرد اين واژه بايد به زمانوجود ندارد. بسياري از صاحب

بويه و نيز در دوران يعني ابتداي دوران اسالم منتسب کرد، برخي نيز در دوران حکومت آل

 .(Afzali and et al, 2014: 109)دانندصفويان، را اوج کاربرد اين واژه مي

 خود دروني همبستگي حفظ براي غرب کمونيسم، فروپاشي باتوان گفت در دوران مدرن مي 

غربي است معتقد بنشاند. احتشامي« ديگري» مقابل در را« خود» نياز داشت جهان بر تسلط تداوم و

 کمونيسم جايگزين بود، يکي سياسي اسالم با آنها براي که را اسالمي ، بنيادگراييسرد جنگ از بعد ها

 جنگ پايان از بعد .(Ehteshmi, 2002: 126)کنند پر را کمونيستي دشمن طريق، خأل اين از تا کردند

 پيروز هميشه براي دمکراسي ليبرال ،مدعي شد و مطرح را« پايان تاريخ» تز ،فوکوياما فرانسيس ،سرد

جنگ »به  را بحث ادعا، اين مقابل تمدني در -فرهنگي رويکرد با برگرفتن هانتينگتون. است شده

 برخورد شاهد بعد، به اين از و رسيده سر به ايدئولوژيک اختالفات که عصر گفت و کشاند« هاتمدن

 برخورد بحث خردتر، سطحي گيري از مدل هانتينگتن دربا بهره نصر ولي. بود خواهيم هاتمدن

 ايجاد به عراق در آمريکا حضور است معتقد و نموده مطرح سني( را تمدني)بين شيعه و درون

 است انجاميده (تشيع اهل)نوظهور و جديد اسالم و (تسنن اهل) اسالم قديم بين جديد نديببلوک

(Nasr, 2006: 63 .)شد مطرح اساس همين بر نيز «هالل شيعه» بحث ،در واقع. 

 و ختيفرور بود، حاکم منطقه بر قبالً که نظمي آمريکا، لهيوسبه عراق اشغال از پس با اين همه،

 پادشاه -عبداهلل ملک بار، نخستين را 1«شيعي هالل» واژه سردرگمي، اين در .شد ايجاد سردرگمي نوعي

 به آمريکا حمله جهينت در وينظر به که ايگسترده نوار دنيکش ريتصو به براي م.2004سال در اردن

 اگر» : ملک عبداهلل ديد از .کاربرد به ،است گرفته شکل ،کشور اين در سازيکراسيودم منظوربه عراق

 شامل جديد «هالل» يک شوند، مسلط عراق جديد دولت بر ايران طرفدار مداراناستيا سي احزاب

 موجب که خواهد شد ظاهر لبنان، و سوريه عراق، تا ايران از شيعه مسلط هاييا حکومت هاجنبا

 (.Wright and Baker, 2004:1« )شودمي سني و شيعه ميان موجود قواي زدن موازنه برهم

                                                           

1. Shia crescent 
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 نگراني از آمريکا به سفر در سعودي خارجه عربستان وزيرم. 2005 سپتامبر در بعد ماه چند

 به آمريکا حمله نتيجه در «تحويل عراق به ايران» آن را وي، آنچه در خصوص متبوعا دولت

 م.2006ل آوري ماه در سپس .(Haji-Yousefi, 2008:163)راند سخن ناميد، کشور اين

 کشورهاي ساکن اکثريت شيعيان که ادعا اين ضمن العربيه، شبکه با مصاحبه در مصر جمهورسيرئ

 اين جمعيت درصد 65که عراق شيعيان بر ايران » :گفت خود، کشور تا وفادارترند ايران به عربي

(. Zolfaghari and Pour-Mohammadi, 2015:121) «نفوذ دارد دهند،مي تشکيل را کشور

 نيروهاي توسطم. 2003 سال در عراق اشغال تبعات تفسير در محققان و انديشمندانبا اين همه، 

 احياي : »مانند مفاهيمي از پديده اين توصيف براي برده، نام شيعيان گيريقدرت پديده آمريکايي از

 بلوک» ،«شيعه رنسانس» ،«شيعه المللبين» ،«شيعيسم پان» ،«شيعه محور» ،«خيزش شيعه» ،«شيعه

 حاکمان که شد سبب امر اين .اندکرده فادهاست ،«شيعه بيداري»و  ،«شيعه امپراتوري» ،«شيعه

  کنند. نزديک غرب و آمريکا سمتبه را ، خودايران بر فشار براي عرب منطقه کشورهاي

 دو شود، مطرح منطقه سنّي حکام طرف از «هالل شيعي»بحث  شد موجب آنچه حقيقت در

 حفظ ديگري و خاورميانه بزرگ طرح اصالحات چالا از رهايي : يکياست بوده مهم عامل

. (Zarghami and et al, 2014: 211)ايران کشور از منطقه مردم ترساندن و خود جايگاه

 کشورشان تأکيد ينس هويت بر تنهانه شيعيان، يافتن قدرت از ترس دليلبه کشورها اين حاکمان

 :Nasr, 2004د )بردنمي کاربه کشورشان شيعيان کشيدن انزوا به براي را خشونت بلکه کردند،مي

نقاط  ديگر از بيا ميانه،خاور در استسي و بهمذ ارتباط هويتي، منظر از اساسي، طوربه(. 11

 منطقه، اين در خارجي و داخلي هاياستسي هسازند عوامل ترينمهم از يکي و شودمي مشاهده

از حدود خود خارج  کهيدرصورتهاي گفتماني درون ديني شک رقابتبي .است ت دينيهويّ

نفي م تأثيرثبات و صلح در منطقه و از سوي ديگر  سويکشود در روابط کشورها منطقه از 

 Kiani andد )کنخواهد داشت و اختالفات قومي و مذهبي را در کشورهاي منطقه تشديد مي

et al, 2014: 112.) 
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 1«هالل بحران» مثابهبهاورميانه خ -2-4

سال   سقوط رژيم   زمانهمو م. 1979در  سالمي در ايران، زبگنيو   پهلويبا  و پيروزي انقالب ا

سکي، کتابي تحت عنوان   شت که در آن به ارائه نظريه  «هالل بحران»برژين عنوان  همين به اينو

شاخ  پرداخت. وي منطقه شده و تا هند ادامه مي    آاي را که از  شروع  صر  يابد هالل يا فريقا و م

ــتاي اين منطقه، منطقه   بودوي معتقد   .نامد  مي «قوس بحران» پويايي و تحرک   دليل  به  که  اسـ

ياالت متحده           ــکل براي منافع ا   آمريکا نيروهاي داخلي آن از توان الزم براي پديد آوردن مشـ

  م.1990دههخود که در اوايل « گانهشا هايمنظومه» حتي در نظريه . برژينسکياستبرخوردار 

ــاره کرد و منظوم مطرح نمود، به منطقه ــورهاي   ههالل بحران نيز اش پنجم هالل خود را به کش

. وي در کتاب و نظريه  است مسلمان يعني کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه اختصاص داده      

ست خود معتقد  سي       عنوانبهميانه همچنان هاي خاورکه بحران ا سا شکالت ا   پابرجايکي از م

  (Rahimi, 2013: 122-123). است

ــتجالب اينج نکته ــت   زمانهمکه اين نظريه  اس ــد و بعد از گذش با انقالب ايران مطرح ش

م اياالت  ژاندار و ايران شاه . سقوطاستسال منافع اياالت متحده بيشتر به خطر افتاده  30بيا از

ــکيل عراق، و ايران جنگ منطقه، درمتحده  ــوراي تش  به عراق حمله فارس،خليج همکاري ش

 آمريکا عربي، حمله کشورهاي  و منطقه در آمريکا نظامي حضور  فارس، خليج دوم جنگ کويت،

 طرح هالل رگ،بز خاورميانه طرح شدن  مطرح آن، از پس تحوالت وم. 2003سال  در عراق به

سته  هايفعاليت نماييبزرگ شيعه،  شديد  و اجرا ايران، ايه المللي  بين و چندجانبه هايتحريم ت

صال  نفتي، تحريم طرح جمله از ايران عليه سائل  ات سائل  با منطقه م سطين  م  سوريه،  و لبنان و فل

ضاد  دهه چندين از شواهدي  همگي ... و بحران بحرين ست  اين منطقه در پيچيدگي و ت  Saei) ا

and Alikhani , 2013: 11.) 

 

 

                                                           

1. Arc of crisis 
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 «شيعه هراسي»و قلمروي گفتماني  خاورميانهبخش اول:  -3-4

 اهداف محور عربي از قلمروي گفتماني شيعه -1-3-4

مرکز ثقل جهان عرب در بيست سال  -که استوزير دفاع اسبق فرانسه معتقد  ،يرشهجان پي

 سويبهي سنّ کامالً، يعني از نواحي استجا شده خليج فارس جابه سويبهگذشته، از مديترانه 

 در شيعيان يابيقدرت از ترس. (Thual, 2003: 11)استي تغيير مکان داده نس – شيعهنواحي 

 القاعده رهبران و وهابي علماي فتواهاي عرب و حکام سياسي مواضع در ،آسيا غرب منطقه

 االزهر علماي توسط روزه 33 جنگ در اهللحزب کمک به حرمت فتواي .است يافته نمود روشنيبه

 جمهوري محوريت با شيعي هالل گيريلشک از اردن شاه نيز نگراني و عربستان هايمفتي و

رويکرد مشخص  طوربه .است واقعيت شيعه از عرب هايرژيم پنهان وحشت ايران بيانگر اسالمي

هاي سياسي و اصلي کشورهاي مرتجع پادشاهي عرب در خصوص تحوالت منطقه، حفظ رژيم

 فساد، فقر، باشد؛ تبعيض،وضع موجود مي استکلي حفظ سي طوربهممانعت از تغيير آنها و 

 هايآزادي نبود کنار در معيشتي و رفاهي از امکانات برخورداري عدم ثروت، ناعادالنه توزيع

 هايدولت ناکارآمدي و سياسي بسته هاينظام در خفقان سياسي و سرکوب مدني، و اجتماعي

 به منجر که بوده خاورميانه کشورهاي مردمي هايقيام در گذارتأثيرعوامل  مهمترين از ناحيه

 :Jafari and Monfard , 2011) است گشته منطقه خودکامه و مستبد از حکام برخي سرنگوني

52.) 

 دموکراسي، اعتراضات مردمي بحرين، وقايع لبنان، مسائل يمن و...سمت به خيزش عراق

 ساالرمردمو  نهادمردم هايهمگي دالي از ادراکات مردم و رهبران تشيع جهت تحقق حکومت

شيعي در بيشتر کشورهاي خاورميانه ترسي از واگرايي و  نهادمردمهاي . به تعبيري جنبااست

اغراق  فولر گراهام ،چنانچه. استآورده وجود به رهبران سني با مردم خود راهاي حاکميتي تنا

 قدرت رأس در خودشان حفظ براي عربي اقتدارگراي رهبران هايتالش نتيجه راشيعه هراسي 

وي  «است شهروندانشان و سني اقتدارگراي رهبران بين يواقع شکاف»د: گويمي فولرد. دانمي

همين خاطر . به(Fuller, 1996: 102)داندمي« دام مشروعيت»ترين دام کشورهاي عربي را ظريف
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ها با پاک کردن صورت مسئله براي تعويق در که حکام کشورهاي عربي همانند سعودي است

  دوران انتقال)گذار سياسي( روي به شيعه هراسي آوردند.

 ( از قلمروي گفتماني شيعهآمريكااهداف محور غربي)اياالت متحده  -2-3-4

 غرب تأييد مورد اهداف که کساني -«خوب مسلمان» به مسلمانان جسورانه طريق تقسيم از غرب

 داده )در امور مسلمانان ( قرار دخالت به اتهام معرض در را خود «مسلمانان بد»دنبال و  را

 انقالب از قبل ايران شيعيان ،بنديدسته. در اين (Esposito and Piscatori, 1991: 233)است

 در داشتند، مشکل غرب با اسرائيل با اختالف دليل به که سني اعراب و مسلمان خوب جايگاه در

 ،بنديدر اين دسته. شد معکوس انقالب از بعد بنديهدست اين د.شدنمي قرار داده بد مسلمان رده

اجماالً گفتمان ضد شيعي  .اندازندخطر ميرا به آمريکااند که منافع شيعيان مسلمانان بدي اکنونهم

 :است( در خاورميانه حول سه محور اساسي آمريکاغرب)
 در شيعيان حداکثري حضور آمريکاهاي يکي از چالا مرار هميشگي جريان انرژي:است -الف

با « انرژي ژئوپليتيک» تطبيق توانمي رائله مس اين .استو خاورميانه  فارس خليج خيزنفت مناطق

نزديکي بين منابع نفت و گاز خاورميانه با مناطق  هرابط در واقع دانست.« شيعه ژئوپليتيک»

درصد جمعيت بومي خليج فارس را شيعيان تشکيل  80کهطوريبه ،سکونت شيعيان وجود دارد

 دارد:عنوان مي فولر .سه چهارم ذخاير نفتي جهان در اين منطقه وجود دارد کهدرحاليدهد مي

 عربي کشورهاي و خاورميانه در انرژي اين کهازآنجايي .دارد نياز انرژي به درازمدت در واشنگتن»

 مذاکره وارد منطقه شيعيان با بايد مريکاآ دولت ،است واقع نشينشيعه منطقه و فارس خليج حوزه

 .(Fuller, 1996: 294)«کند حفظ را خود منافع درازمدت در تا شود

 اکنونهمبوده و  آمريکاهاي امنيت اسرائيل همواره از دغدغهدائمي امنيت اسرائيل:  تأمين -ب

يکي از مواردي  م.2006 اهلل لبنان و اسرائيل در تابستانروزه حزب 33جنگشک نيز هست. بي

اين جنگ اقع افتاد. و مؤثربود که در ترسيم ژئوپليتيک منطقه خاورميانه و ژئوپليتيک شيعه بسيار 

 محور مقاومت)ايران، سوريه، نفعبهاهلل و در خاورميانه حزب نفعبهدر لبنان را توازن قدرت 

را در ادبيات سياسي  «ژئوپليتيک مقاومت»نام اي بهحماس و جهاد اسالمي( تغيير داد و پديده
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انحراف اذهان  آمريکايکي از اهداف عم اَ طوربه. (Nadri, 2014: 132)منطقه ريملند وارد کرد

اي تهديد شيعيان از مسئله اسرائيل و ايجاد فض نماييبزرگگيرندگان کشورهاي مسلمان با تصميم

 .استتنفسي جديد با مهار شيعيان و زنجيره مقاومت در منطقه براي اسرائيل 

هراسي در طول تاريخ همواره مرجع شيعهکشور پيشروي شيعيان:  عنوانبهمهار ايران  -ج

خاطر پيوندهاي واقعي يا ايران بوده و ابراز ترس از شيعيان ساير کشورها نيز عمالً بهکشور 

تلقي امپرياليستي  .(Khajeh Sarvi and Bahrami, 2014: 86)استخيالي آنها با ايران بوده 

تفاوت م هايآفرينينقايک کشور شيعي با  عنوانبهاز ايران  آمريکاو به عکس،  آمريکاايران از 

در مناطق خزر، خليج فارس، آسياي مرکزي و عراق، موجب تلقي تهديدآميز دو کشور از همديگر 

هاي شيعه در همچنين که پيوندهاي معنوي ميان جمهوري اسالمي ايران و ملت .استشده 

بديل در اين منطقه ت آمريکاخارجي  استراتژيک سياستخاورميانه به يکي از مهمترين موضوعات 

 کشورهاي ترينپرجمعيت و ترينوسيع از يکي ايران -جغرافيايي از ديدغير از اين، . استشده 

 بنابراين و استگرفته  قرار فارس خليج و خزر درياي بين فردبه منحصر موقعيتي با که استمنطقه 

 تبديل همسايگانا بر توجهقابل، بانفوذ ژئوپليتيک مستقل و قدرتمند کانون يک به تواندمي

عالوه بر موارد ياد شده، شايد تهديد هميشگي اسرائيل از جانب  .(Kohene , 2008: 705)گردد

 . استدر خاورميانه  آمريکاهاي عمده ايران از جمله چالا

 اي خاورميانه با مرکزيت سوريه  هاي منطقههراسي در بحرانمرار شيعهاستبخش دوم:  -4-4

 سوريههراسي در اهداف غرب از شيعه -1-4-4

و سوريه پس از يازده سپتامبر بسيار پيچيده شده و اين  آمريکات متحده روابط اياال بايد گفت

. اشغال عراق و در پي آن اتهامات وارده استامر سوريه را در يک وضعيت دشواري قرار داده 

 به رژيم بشار اسد مبني بر دخالت در عراق، مسئله تروريسم، اتهام تالش براي دستيابي به

نان با ثباتي در لبهاي کشتارجمعي، حضور نيروهاي اين کشور در لبنان و تالش براي بيسالح

برانگيز در روابط اهلل لبنان به مسائل و معضالت چالااتهام قتل رفيق حريري و حمايت از حزب
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 در مشخص نکتهدليل، همين به .(Rohi, 2009: 88)استو سوريه تبديل شده  آمريکابين 

 خارجي استسي تغيير ،انهيخاورم منطقه در (سپتامبر 11 از پس ا)بخصوصآمريک خارجي استسي

سران  از بسياري ،وضع تغيير اين در .است بوده موجود وضع تغيير به موجود وضع حفظ از

 تغيير به بايد متحده اياالت که بودند باور اين بر آمريکا، سياسيون خصوصبه غرب، کشورهاي

 Zarghamiد )شومي شمرده کشور اين منافع براي شکل تهديدي هر به که بپردازد هاييرژيم

and et al, 2014: 211 .)گنجد که با رويکرد هايي ميدر اين شمول سوريه در چارچوب رژيم

را بيا از  آمريکااهلل منافع با ايران و حزب همسوهاي استگفتمان مقاومتي در چارچوب سي

 جمهوري با اتحاد ارتباط ودليل به -راهبردي اهميت بر عالوه سوريه کشد.اندازه به چالا مي

 منزلهبه . اين کشوراست کرده پيدا مضاعف اهميت جهاني، و ايمنطقه محاسبات در اسالمي

معادالت  در دارد اسرائيل با که مشترکي مرزخاطر به مقاومت، محور اصلي هايستون از يکي

 :Moradi and Shhramnya, 2015د )آيميشمار به بزرگي مانع منطقه در آمريکا راهبردي

در سوريه، برکناري سريع اسد و برقراري حکومتي باثبات  آمريکامنافع اصلي اجماالً (. 138-139

از هر گروهي  در اين چارچوب احتماالً آمريکا. استبا کمترين هزينه اقتصادي و تعهد نظامي 

 . کندکه بتواند حکومتي باثبات تشکيل دهد، حمايت مي

شيعه اهداف محور عربي  -2-4-4 سوريه  ]جريان مقاومت[از قلمروي گفتماني  /  در بحران 

 دار ايدئولوژيکبرآيندي از منازعات ادامه

 سه توانمي را «لبنان اهللحزب و سوريه دولت ،ايران اسالمي جمهوري» داشت که در نظر بايد

علوي  و شيعي آنها مذهبي گرايا که دانست مقاومت محور دهنده تشکيل عضو

يکي از  عنوانبهسوريه  .(Zolfaghari and Pour-Mohammadi, 2015: 122-123)است

ستان هاي عرباستتسليم سي گاههيچکه  استمقاومت تنها کشور عربي  هاي مستحکم جبههستون

ي و هاي آفندچريکي با توانايياهلل، يک گروه در منطقه نشد. حزب آمريکاسعودي، اسرائيل و 

 -يمحور عرباي هاي منطقهاستتوانست بسياري از سي -پدافندي باال و با روحيه ستودني

گيري تصميماتاق فکر و مرکز  عنوانبهآورد. ايران صهيونيستي را ناکام و به حالت انفعال در
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تبديل  ،يعيان به رقيبي سرسخت و قدرتمند در منطقه خاورميانهجريان مقاومت و پدر معنوي ش

 .است المللي شدهاي و بينمنطقهو دشمنان  نبايبراي رقانگيز بربه بازيگري چالا

شيعي      طوربه ستن منازعات ايدئولوژيکي  شخص خاورميانه آب ست سني  -م اين  که دامنه ا

ــتر بحران  ــبت در بيش ــوريه  اي وهاي منطقهمنازعات به نس ــتنمايان  خوبيبهاز جمله س  .اس

ازعات  هويت اين من طوربهها، فتواها و تبليغات برخي از رهبران عرب بر عليه شيعيان  سخنراني 

  بيانيه نيدر نخست ،نمجاهدي شوراي رئيس ،1البغدادينمونه، ابوعمر عنوانبه سازد.مي آشکارتررا 

 دست به عراق اشغال  با»کند: مي توصيف  چنين را عراق اسالمي  تشکيل دولت  دليل خود رسمي 

شيعيان  و عراق شمال  در کردها، و شد  زياد عراق در مذهبي و قومي يي اختالفاتآمريکانيروهاي 

شورهاي  از حامياني هم، اينها از کدام هر شدند.  قدرتمند عراق مرکز در شي  و خارجي ک  نيز ارت

ستقل  شکيل  از هدف شدند.  واقع مظلوم سنت  اهل اما -دارند م احقاق حقوق اهل   دولت، اين ت

 شــيخاهل ســنت،  برجســته روحاني فراخوان .)34Ebrahim Nejad :2014 ,(«اســتســنّت 

 از و فراخواند اهللحزب و ايران عليه ســوريه در جنگيدن به را هايســنّ که 2القرضــاوي يوســف

شتر  نزاع اين فرقه ماهيت برد، نام 3«شيطان  حزب» عنوانبه اخير جريان ست  نموده نمايان را بي ا

27)-(Goodarzi, 2013: 26.   صعب  سني  و شيعه  اتحاد که جهت براي وقتي نيز 4زرقاويابوم

سف  کرده صرف  يکديگر به ست  کرده بيان گونهاين را آن دليل خورده و تأ  مذهب دو اين که ا

ــترکي وجه هيچ ــنّت  اهل  تمام  خواهند مي ايرانيان  ندارند، زيرا   مشـ گويد:   وي مي .ببلعند  را سـ

                                                           

سالمي عراق دولجهادگرا، امير  سلفي جنگجوي  .1  القاعده عراق رتبهم و از رهبران بلند عراقشوراي مجاهدين  ، رهبر ت ا

 البغداديصالح  راشد  عبداهلل ار وي ديگر روايتي شده،  ساخته  القاعده سوي رهبران  از که بود تخيلي شخصيتي   البغدادي .بود

  .کرد معرفي الزاويخليل داود محمد حامد را او (2010آوريل  18وي) قتل از پس آمريکا دولت و کندمي معرفي

ــري. 2 ــس  عالم ديني عربي مص ــل، رئيس و مؤس ــلمان اتحاديهاالص ــد. اومي جهاني علماي مس ــلي باش ترين  يکي از اص

 .است سلمينالماخوانو  البناحسنهاي مدرسه شدهو از تربيت الوسطيةهاي جريان موسوم بهتئوريسين

3. The Party of Satan 

امير »توسط القاعده ملقب به  وي .را بنيان گذاشت جماعت توحيد و جهاد 1990در سال  که اردني بنيادگرايمجاهد  .4

توسط دولت عراق، زرقاوي  تلعفرنظاميان سني در و پس از سرکوب شبه 2005ر سپتامبر د. شد« النهرينکشور بينالقاعده در 

 .روهاي آمريکايي کشته شددست نيبه 2006ژوئن  7در  داد. وي جهاد  دستور بهعليه شيعيان در عراق 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1
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سته       عقرب هاي خفته،شيعيان افعي » ش شمنان در کمين ن شنده و د هاي مکار خبيث، زهرهاي ک

امام جماعت مکه   ،عبدالرحمان السديس : همچنين در اين باره . (Zarqawi, 2012: 97)«هستند 

ست فرقه جنگ جنگ ما با ايران »چنين گفت:  ست  ، جنگيا سني  ا شيعيان. اولويت ما   بين  ها و 

، نه يهوديان. آنها به کشـــورهاي ما حمله کردند. آنها به عراق،  اســـتاکنون مبارزه با شـــيعيان 

ند    يه و يمن هجوم برد ــور که نقا      .(Mohammed, 2015, April 2)« بحرين، سـ ند  هرچ

لي  ک طوربهلي نيســت و اثربي( گراييفرقههايي)ســازي چنين گفتمانکشــورهاي غربي در پياده

هاي حقيقي و حقوقي  هاي مدني و آزادياســتخو دنبالبهترس از احياي اعتراضــات مردمي 

ــايد مهمترين دليل   از تحوالت چند دهه اخير،    تبعبه  ــنّي به منازعات        يآوريروشـ حاکمان سـ

 ود.  شديده مي خوبيبه؛ که نمود آن در سوريه استهراسي و گفتمان شيعه محوردولتاي فرقه

 آن بر نقا و جايگاه شيعيان تأثيرتحوالت عراق و : 1جدول شماره 

 
Source: Zarghani & Gholizdeh, 2012: 178 

 

  دســتانهپيشمقاومت در راهبرد   جريان  ثقل   هنقط  مثابه  به تضــعيف ايران اهميت   -3-4-4

 «عربي –غربي»محور 

سوريه  کشور اعم و در طوربههاي ايران در خاورميانه استشک اهميت به حاشيه راندن سيبي

 سوريهاي منطقهدر بحران  «عربي -غربي»اي و اصولي محور اهداف پايهدر رديف اخص  طوربه

اي)اسرائيل( نگران نفوذ دائمي ايران در حيات خلوت خاورميانه آمريکابه همان اندازه که  .است
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 سلطتتراژدي تلخ  مثابهبهگيري ايران در سوريه را ، کشورهاي عربي نيز قدرتاستخويا 

 صورت در ايران بايد گفت،دانند. عربي ميرهبري شيعه در ممالک  دشواربرگشت و  رقابليغ

 براي هايابلکه توانايي داد، خواهد دست از را خود عرب مهم متحد يک تنهانه اسد سقوط

 اسرائيل -مسئله اعراب و فلسطين همچنين و لبنان در نفوذ خالصه طوربه و اهللحزب از حمايت

 منطقه در طرفدار غرب سنّي هالل يک ظهور با است ممکن ايران همچنين يافت. خواهد کاها

 گردد. مواجه شود،کشيده مي عربي متحده امارات و سعودي عربستان اردن، سوريه، به ترکيه از که

 همنواي تالش عليه خويا دفاع اول خط منزلهبه سوريه به حاضر حال در ايران ا،استر اين در

 Niakoyi)دکنمي نگاه )محور غربي( اشايمنطقه فرا و اي)بخصوص محور عربي(منطقه دشمنان

and Sotoudeh, 2015: 162.) 

شترک محور   -4-4-4 شيعه « عربي -غربي»اهداف م   )جريان مقاومت( در قلمروي گفتماني 

   در بحران سوريه

اي خاورميانه دانست که از هاي منطقهبحران ادامهمتفاوت، بحران سوريه را  ايگونهبهتوان مي

افزايا قدرت محور شيعي و جريان مقاومت)ايران، سوريه و هر حيثي به ثمر نشستن آن بر 

در بحران « عربي -غربي»خود را خواهد گذاشت. وجه مشترک منافع محور  تأثير( اهللحزب

مهار سيطره و هژمون قدرتمند ژئوپليتيک شيعه در منطقه  دامهسوريه، چيزي نيست غير از ا

در خاورميانه، در « عربي-غربي»اي محور رسد جنگ سوريه با اهداف منطقهمينظر بهخاورميانه. 

اهداف غرب اي مهار ژئوپليتيک شيعه همخواني دارد؛ چرا که تقريباً بر کسي پنهان نيست که استر

با اهداف ايدئولوژيک کشورهاي پادشاهي عرب  استبا ايران و شيعيان که تقابلي از منافع همسو 

ر د -چه گفته شد. چنان استدر مبارزه با محور مقاومت و در رأس آنها ايران، بسيار متفاوت 

رقيب شيعيان بر منطقه راهبردي خاورميانه با تمام مزايايا نگران هژمون بيدرجه نخست غرب 

، عدم توفيق غرب در استوريه در همسايگي رژيم صهيونيستي و در درجه بعد چون س است

و پيروزي جريان مقاومت، تنها  تيموفقيعني وقوع  -اي سوريه و برعکس آنتحوالت خاورميانه

ر خواهد پذيمنزوي و آسيب شدتبهدر منطقه خاورميانه، يعني اسرائيل را نيز  آمريکامعتمد  گزينه
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کرد. ضمن اينکه در چارچوب سومين هدف راهبردي غرب در خاورميانه، مهار ايران دشوار 

هاي عربي با خاطرات بدي که از بيداري اسالمي و تحوالت ، نيز رژيمسواينخواهد شد. از 

بقاي  دنبالبهتر هاي خود و به تعبيري دقيقدنبال جبران شکست نوعيبهخاورميانه دارند 

از اهداف مشترک)صرفاً  تبعبهحال در حال حاضر با ايندموکراتيک خود هستند. هاي غير رژيم

ن ، جهت به چالا کشيد«عربي-غربي»همکاري محور تبديل به ميدان نه منافع مشترک(سوريه 

 در ايمنطقه هژمون تنها عنوانبه آمريکا منطق، اين چهارچوب در؛ استمحور مقاومت شده 

 پديدار واي منطقه هايهژمون گيريبه شکل مايل يروچيهبه کنوني، المللبين استسي پهنه

 رقابت نوعي آن گزينه برتر و نيست مناطق جغرافيايي ساير در خود ترازرقبايي هم شدن

 پديد ايمنطقه هژمون گيريشکل زمينة تا است ساير مناطق در ايمنطقه هايقدرت ميان

 براي آمريکا استمعتقد  که هانتينگتون استگونه اين . (Shariat Nia, 2010: 199)نيايد

 اول قدرت با معموالً که ايمنطقه دوم درجه هايقدرت با تواندخود مي اهداف به دسترسي

همکاري  . (Hafeznia, 2006: 243)نمايد کار تقسيم و همکاري دارند، تضاد منافع ايمنطقه

ک مارگنجد. سعودي در اين چارچوب مي اي نظير عربستانهاي درجه دوم منطقهبا قدرت آمريکا

 رهبران عرب و: »که استبر اين عقيده  اد علوم سياسي دانشگاه جورج واشنگتناست ،لينچ

 را اهللتر محور ايران، سوريه و حزبنامند تا بتوانند راحتواشنگتن، رقباي خود را شيعه مي

)ايران،  سوريه متالشي نشود، چهار کشور شيعه خاورميانهچنانچه «. تضعيف کنندتخريب و 

 م.1979از سالدليل همين به ؛هاي سني خواهند شدتر از دولتعراق، سوريه و لبنان( قوي

 آمريکاهاي باالي قدرت در منطقه نيازمند پشتيباني هاي سني براي ماندن در ردهقدرت

جهت تحقق اهداف مشترک در « عربي -غربي»اجماالً محور (. Lynch, 2016, Jan 5)دانبوده

انه اي خاورميسوريه، که همان تضعيف محور مقاومت و انزواي رهبري شيعيان در تحوالت منطقه

  .اندآوردههراسي سازي شيعهبرجسته است، روي به سياست
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 : الگوي بازيگران درگير در بحران سوريه2شمارهشکل 

                    

 نگارندگان منبع:

 اي به چالش کشيدن سوريهاستدر ر «عربي -غربي» هاي محورتاکتيک -5-4

 سازماندهي گروهاي تكفيري  الف(

 در تکفيري هايگروه انواع ليدبازتو ،گرفت قرار دستور کار در اسد براندازي که نيزما از

 به ياناتيجر واردکردن چنين با کوشيد محور اين شد و شناخته اساسي حليراه سوريه

فرقه هاينزاع يقطر از و بزند دامن يهسور در سني شيعه و ميان خفته مذهبي هايشکاف

حتم هر  طوربه .(Ayub, 2013: 4) شکل دهند محور مقاومت عليه يديتهد مذهبي و اي

و اسرائيل در حمايت از گروهاي تکفيري در سوريه اهداف  آمريکاکدام از کشورهاي عربي، 

افسر اطالعات ارتا اسرائيل پيروزي  ،براي مثال: مردخاي کيدارخاص خود را دارند. 

داند. از نظر وي اين پيروزي، يعني بر ارتا سوريه براي اسرائيل بسيار مهم مي« النصرهجبه

. ارتشي ستاعرب که تهديدي بر عليه اسرائيل تنها نيروي نظامي  عنوانبهتضعيف ارتا سوريه 

« النصره» است. مردخاي کيدار معتقد استروزه بوده  33اهلل در جنگ اصلي حزب کنندهکه تغذيه 

ه آن داند و بر علياهلل را دشمن مي، حزب«النصره»کند؛ زيرا  تأمينظهور کرد تا منافع اسرائيل را 
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 Abd khodaiد )کننان را به جوالنگاه خود تبديل ميدهد و حتي تهديد کرده جنوب لبفتوي مي

and Tabrizi, 2015: 159 .) گفت:  انبولاست م.2012 مارس 13که کلينتون در اجالسهمچنين

توانند بدون تسليحات نمي که آنهاچرا  ؛است تعهد سوريه يک مخالف يهاگروه کردن مسلح»

حمايت عربستان از گروهاي .  (Adami and Pouresmaeili, 2013: 164)«کنند دفاع خود از

د گفت از البته باي .استسني -هاي تاريخي منازعات شيعهتکفيري در سوريه نيز در امتداد گسله

اتژي راست، صرفاً يک گروهاي تکفيري هاي تاريخي توسطفراخواني سنن و آموزهاين منظر، 

 کامالًبه تکليف، بلکه تصميمي  نه عملبار داعا خشونت ؛ چرا که اعمالاستبراي تضمين بق

ا کنند و بآگاهانه و به فرمان محاسبه، توليد هراس مي کامالً. اعضاي داعا استراتژيک است

  .(Nasri, 2014)کنندنشيني ميتحليل رياضي مخاطرات، شليک يا عقب

 مداداست ناگزير از داخلي، اجتماعي پايگاه فقدان ليلدها بهاجمالي تکفيري طوربه

 خدمت در ايقدرت منطقه توازن و نقشه در تغيير ايجاد براي خارجي سودهم کشورهاي

 آمريکا و صهيونيستي ، رژيمعربستان ،ترکيه قبيل از ايفرامنطقه و ايمنطقه هايقدرت منافع

 جبهه تضعيف مثل راتژيک گوناگوناستژئو و ژئوپليتيک اهداف به نيل براي تا اندشده

 تضمين و صهيونيستي امنيت رژيم حفظ منطقه، در روسيه نفوذ از جلوگيري مقاومت،

 Karimiد )گيرن قرار ابزاري فادهاستکشورها مورد  اين سوي از غرب به انرژي جريان تداوم

and Garshasbi, 2015: 117 .)خطوط رفتن نشانه خارجي با مداخله يالگو در واقع 

 (. Ayub, 2013: 3د )کنمي دنبال را آن شدن بالکانيزه يه،سور جامعه اي درفرقه گسل

 زدايي از رهبران و حكومت سوريهزدايي و حقانيتمشروعيت ب(

 يا نيروهاي جنبا سياسي رهبران توسط اجتماعي هايگروه بسيج اصلي هايراه از يکي

 و سياسي اعتبارسازي حقانيتبي منظوربه اقناعي روش از گيريبهره لمللي،ابين گرمداخله

 در موج مسلط و عربستان همراه به غرب جهان کشورهاي . از اين منظراست حکومت ساختاري

 طريق از ساختاري سوريه فروپاشي براي را الزم هايزمينه دارند تالش عرب اتحاديه

 حقانيت اند،تالش کنند. از اين ديدگاه اين کشورها در ايجاد زداييحقانيت و زداييمشروعيت
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 . (Mosalanejad, 2011: 11) بکشند چالا به هر طريقي به سوريه را سياسي نظام

 هاي سياسي در سوريه ساخت هويت پ(

 سياسي و اجتماعي بازيگران راتژيکاست و خودآگاهي ايدئولوژيک اصلي محور توانرا مي هويت

 جديد سياسي هويت اجتماعي هايزمينهگفت  تواناجماالً مي .(Petras, 2009: 125)دانست 

 يکي توانمي را عربستان ديگر،عبارت به .دوشمي سعودي سازماندهي عربستان توسط سوريه در

 در خواهداين کشور مي .دانست اسرائيل و آمريکا امنيتي استسي باائتالف کننده  نيروهاي از

 در گذارتأثير نيروهاي کاها ازاي به را سلفي -عربي جبهه ،ايمنطقه جديد توازن سازماندهي

 ترتيب اين به. (Yadlin & Satloff, 2011: 7)کند تقويت عرب جهان در ضد اسرائيلي فضاي

 قرار سياسي قدرت مدار در طوالني ساليان که هاييگروه با ترغيب کشورهايي نظير عربستان،

 طوربه. اندگرفته قرار سوريه در علويان سياسي نظام با مقابله در هويتي هايکنا روند نداشتند، در

 انساني هاي اقتصادي،هزينه -اسد بشار عليه هويتي نيروهاي و اجتماعي جنبا از گيريهبهر کل،

. دهدمي کاها سوريه :مقاومت همانند جبهه کشورهاي با مقابله براي را و شرکا آمريکا راهبردي و

ساختار  دارد تالش هويتي هايگروه و اجتماعي نيروهاي سازيفعال طريق از آمريکا نيز، سوايناز 

 :Weiss & Stuart, 2011د )کن فرسايا دچار تدريجي فرآيند در را سوريه سياسي نظام و دولت

 در رنگي هايانقالب چارچوب گسترش در بوش جورج قبالً را سياسي الگوي اين مشابه(. 8

 از متنوعي هايهنشان ترتيب، اين به .بود داده پيگيري قرار مورد اروپا شرق و قفقاز مرکزي، آسياي

 جاييجابه دارند تالش هاگروه اين .است شده ايجاد سوريه رقيب در سياسي هايهگرو تحرک

 . (Mosalanejad, 2011: 15)رسانند انجام به را در کشوري سياسي قدرت

 اي به سوريه نگرش تجزيه ت(

 دوره بوش در که خالق مرج و هرج نظرية همچنان هاييآمريکا که باورند اين بر برخي محققان

 احتمال همچنين و ســودان ،عراق تحوالت توانمي اســاس، اين بر. کنندمي دنبال را بود مطرح

شورهايي  تجزيه هماهنگ با اين . داد قرار توجه مورد ا از اين حيثر سوريه  و ليبي يمن، چون ک
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 و گفتگو طريق از دادن بحران خاتمه   از حمايت   وجود با  نيز فارس  خليج هاي دولت  برنامه،  

ــمتبه ادامه در مذاکره، ــوريه در رژيم تغيير س  ,Niakoyi and Sotoudehد )آوردن روي س

ــتر همين در(. 164 :2015 ــت با که کنندمي تالش فارس خليج هايدولت ااس  بحران از فادهاس

 ايران ايمنطقه متحدان صف از خارج کردن نتيجه در و تهران از دوري سمتبه سوريه را کنوني،

 منطقه در حماس و لبنان اهللحزب ســـوريه، ايران، محور در تواندمي تالش اين. کنند هدايت

 :Hassan, 2013د )دهن تغيير منطقه در ايران ضــرر به را ايمنطقه موازنه نمايد و ايجاد اخالل

سوريه بايد به چهار کشور    است افسر اطالعات ارتا اسرائيل معتقد    ،مردخاي کيدار(. 17-18

شور دروزي      شق و حلب، ک سنت در دم شور علوي در  کوچک اهل  ها در منطقه جبل دروز، ک

 .(Abd khodai and Tabrizi, 2015: 159)شمال و کشور کردها در شمال شرق تقسيم شود       

يي وجود آمريکا-هاي اســرائيلياجماالً تقســيم و تجزيه کشــورهاي خاورميانه همواره در طرح

که ضــمن انحالل محور   اســت، از اين حيث مهم . تفکر تجزيه و تقســيم ســوريهاســتداشــته 

اي  مقاومت، بزرگترين کشور تهديد کننده اسرائيل، مهمترين کشور تهديد کننده منافع خاورميانه   

ــعودي در منطقه يعني ايران را تا حدود زيادي منزوي        آمريکا  ــتان سـ و بزرگترين رقيب عربسـ

 شد.   خواهد

 سوريه در رقيب هايايدئولوژي سازماندهي ث(

 گرايانههاي عملنشانه قالب در آنکه از بيا سياسي هايگروه عملکرد و مواضع در خاورميانه

 سياسي اهداف روند پيگيري در بازيگران ايدئولوژيک هاينشانه و رويکرد از تابعي گيرد، شکل

 اجتماعي فضاي از انعکاسي توانمي را سوريه در رقيب هايايدئولوژي ترتيب، اين به .است

 ساختاري هنوز نيم قرن زا پس سوريه دانست. گذشته دههپنج طي سوريه حکومت برابر در جديد

 در رقيب نوظهور هاييايدئولوژ معترض، اجتماعي نيروهاي کارکرد به توجه . بادارد اقتدارگرا

 مطلوبيت توجيه و رژيم نارسايي و مطلوبيت عدم داليل توجيه منظوربه را خود فعاليت سوريه

 مذهبي ماهيتي سوريه در رقيب ايدئولوژي دهدمي نشان شواهد رسانندمي انجام به ديگر رژيمي

(. Zoepf, 2011: 9د )شومحسوب مي بعثي الئيک دولت به واکنشي سوريه در دارد. مذهب
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 نظام برابر در مخالف يايدئولوژ عنوانبه مذهبي، هايايدئولوژي از سوريه اجتماعي هايگروه

 مبادرت ياعتراضهاي به کنا جمعه نماز از پس هاي معترضگيرند. گروهمي بهره حاکم سياسي

 سوريه در حکومتي ضدِ اجتماعيِ هايگروه بسيج و هدايت در عربستان دولت طبعاً ورزند.مي

 دارد.  سياسي نقا

 گيرينتيجه -6

و  بحث« عربي-غربي»محور « قلمروسازي گفتماني»نوشتار حاضر شيعه هراسي را در قالب 

 ستا؛ اينکه بحث شيعه هراسي از کي، توسط چه کسي و چگونه آغاز شده استبررسي کرده 

ي سني به پس از پيروز -جدي دامن زدن به منازعات شيعي طوربهولي  .معلوم نيست درستيبه

که منجر به تشکيالتي شدن شيعيان در اقصي نقاط خاورميانه و حتي  گردديبرمانقالب ايران 

هاي آشکار و پنهان و اي از رقابتگيري شيعيان تدريجاً گونهجهان شد. حساسيت به قدرت

را  کاآمري، رژيم صهيونيستي و فارسجيخلهايي را از جانب برخي از دول عربي منطقه خصومت

هاي غربي، هراسي توسط دولتشيعه استايد بتوان گفت اتخاذ سيمتوجه ايران و شيعيان کرد. ش

جايگزيني مکتب اسالم هاي شيعي و نيز احتماالً اي ظرفيت باالي قدرت نرم آموزهاستدر ر

غرب در  . تاکتيکي کهاست دشمن فرضي( سازيبرجستهشوروي سوسياليست) جايبهسياسي 

هاي و شر)نظام وک خير)نظام دموکراسي(تمامي دوران جنگ سرد با تقسيم جهان به دو بل

عه شي است. در هر صورت سياستکرده  سازيمفهومکمونيست( نظام دلخواه خود را ترسيم و 

پي، يعني: سقوط صدام و روي درپي ههراسي کماکان ادامه پيدا کرد؛ تا جايي که وقوع دو حادث

اهلل با روزه حزب 33و جنگ وسيک( از 2003کار آمدن دولت قانوني مالکي در عراق)در سال

خطر هژمون  آمريکاهايي نظير اياالت متحده ( از ديگر سو، باعث شدند که قدرت2006اسرائيل)

اي تاسگرا از هر کوششي در رهاي عربي اقتدارشيعيان را بيا از بيا جدي بگيرند و رژيم

 خيزش شيعه، شيعه، يايحاهمچون:  ييهايپردازمفهومتضعيف شيعيان دري  نورزند. کما اينکه 

 و بيداري شيعه، امپراتوري شيعه، بلوک شيعه، رنسانس شيعه، المللبين شيعيسم، پان شيعه، محور

بنا به نگرشي « عربي-غربي»در هر صورت ترس محور. استو... نشان از اين ادراکات  شيعه
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 منابع انرژي خود از تأمينترين نگراني غرب در آينده کماکان . مهماستقابل درک  بينانهواقع

درصد  68درصد جمعيت و حدود  70که حدود استاي . اين نيازمندي در منطقهاستخاورميانه 

. از طرفي تنها شريک راهبردي و مورد اطمينان غرب در استشيعيان  از آنمنابع انرژي آن 

ران( واسطه )اياهلل( و باواسطه )سوريه و حزبمنطقه، يعني اسرائيل در حصار تنگ محاصره بي

. اين نگراني براي محور عربي، بخصوص عربستان سعودي نيز استشيعيان و محور مقاومت 

ي و نهادمردمع پيوسته در خاورميانه سرشت وقوهاي به. چرا که اکثر انقالباستقابل درک 

گرا دارهاي اقتبقاياي حکومت عنوانبهکه عربستان  استهاي مدني داشتند، اين در حالي هاستخو

وقوع پيوسته، از . همچنين که تحوالت بهاستکماکان در معرض خطر اضمحالل و انحطاط 

هاي هاي فشار بر رژيمزمينه گيري بيشتر شيعيان شد و از طرفي ديگرباعث قدرت سويک

اي استکلي وقوع بحران در سوريه نيز در ر طوربهديکتاتوري نظير عربستان را افزايا داد. 

ه قواي ات ژرفي را بتأثيرو از حيث پيروزي بشار اسد،  استاي قابل ارزيابي تحوالت خاورميانه

-غربي» رو محور. ازايندرگير شده در بحران سوريه، چه موافق و چه مخالف خواهد گذاشت

جهت انزوا و شکست محور مقاومت به کار خواهند بست. همچنين  تمامي تالش خود را« عربي

 را سر کار بياورند و رژيمي دوست و موافق کنند يا در سوريه تغيير رژيم دهند وآنها سعي مي

و آسيب رتأثيين حياتي آنها در سوريه کمتربنياديني حاصل شود که منافع  راتييتغيا حداقل 

  پذيري را از ناحيه محور مقاومت پذيرا باشد.

 قدرداني -7

خاطر فراهم دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد بهبر خود الزم مي نگارندگان

  آوردن امکان انجام اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند. 
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