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بحرانهاي ژئوپليتيکي خاورميانه(مطالعه موردي :بحران سوريه)
دکتر سيد هادي زرقاني -دانشيار جغرافياي سياسي ،دانشياه فردوسي مش د
ا راهيم احمدي -کارشنا
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چكيده
درحاليکه قلمروسازي ،کوشا جمعي يا فردي انسان براي اعمال نظارت انحصاري بر بخا مشخصي از فضاي
فيزيکي است؛ قلمروسازي گفتماني اشاره به ساخت گفتمانهاي مسلط توسط افراد يا گروها فراتر از فضاي فيزيکي
است .در واقع هدف از ساخت چنين گفتمانهايي ،کنترل فضا بدون اعمال قدرت سخت است .تحوالت به وقوع پيوسته
در خاورميانه طي دو دهة اخير موجبات قدرتيابي شيعيان در قالبهاي مختلف فردي و حزبي شده است و
جايگاه شيعيان را در خاورميانه بيا از اين مستحکم و تثبيت ساخته است .اين امر منافع محور «غربي-عربي» در اين
منطقه را بهشدت متأثر و با چالا مواجه کرده است .از آنجايي که توسل به جنگ سخت داراي آثار و پيامدهاي سنگيني
است؛ تصميم به توليد گفتمانهايي نظيرشيعه هراسي ،از طرف محور نام برده،که در واقع قرائتي از جنگ نرم و اعمال
قدرت نرم است -منطقيتر و عاقالنهتر بهنظر ميرسد .اجماال ًهدف اين مقاله تبين رويکرد گفتمان ضد شيعي محور
«غربي-عربي» در خاورميانه بهطور عام و بهطور خاص توضيح چرايي ،داليل و ادامة اين گفتمان در قالب مخالفت با
محور مقاومت در بحران سوريه است..
واژههاي کليدي :قلمروسازي گفتماني ،برجستهسازي ،شيعههراسي ،خاورميانه ،سوريه.

 نويسنده عهدهدار مکاتبات
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 -1مقدمه
«ژئوپليتيک انتقادي» با اين استدالل در قالب «گفتمان» مطرح ميشود؛ که رهبران کشورها و
تصميم گيران سياسي صرفاً قرائت کننده منافع کشورهايشان يا معناي امور بينالملل از موقعيت
جغرافيايي يا ساختارهاي عيني تهديد کننده کشورشان در نظام بين کشوري ،همانگونه که
ژئوپليتيک سنّتي بيان ميکند نيستند ،برعکس اين تصميمگيران سياست خارجي و روشنفکران
هستند که معنا و مفهوم امور بينالملل و منافع کشور را در فرهنگ ژئوپليتيک کشورشان ميسازند.
از اين منظر ژئوپليتيک انتقادي نهتنها در پي تحليل گفتمانهاي مسلط ژئوپليتيک است ،بلکه به
دنبال ارائه مفاهيم ،ايدهها و جنبههاي آلترناتيو ميباشد( .)Walter, 2002: 4-5در واقع تصويري
که کشورها از خود ميسازند و تعريفي که از ماهيت خود ارائه ميدهند و آن را بسط گفتماني
ميدهند نقا مهمي در قدرت کشورها دارد .برخالف نظريات کالسيک جغرافياي سياسي که بر
عناصر مکان ،مرزهاي سياسي ،وسعت و ديگر معيارهاي کمّي بهعنوان عوامل کليدي در فهم
مناطق ژئوپليتيکي و قدرت کشورها تأکيد دارند ،ژئوپليتيک انتقادي به گفتمانهاي نزديک به
يکديگر نه در يک مکان خاص بلکه در يک فضاي عام (که ديگر مرز مفهوم قبلي را ندارد)
معتقد است« .قلمروسازي گفتماني» که بحثي تازه در قالب گفتمانهاي متنوع و متعدد ژئوپليتيک
انتقادي است براي کنترل و مديريت فضاي جغرافيايي در راستاي نظم سياسي و ژئوپليتيکي
مطلوب خود جهت تسخير فضا از اعمال قدرت صرف يا مستقيم (نظير اعمال قدرت کشورها
در قرن 19و )20پرهيز ميکند و در واقع فراتر از اعمال قدرت فيزيکي و سخت ،اعمال قدرتا
را با توليد گفتمانهايي تثبيت ميکند؛ بهطوريکه حتي کساني که بر آنها اعمال قدرت ميشود،
متوجه چنين فرايندي نميشوند .مدعاي اصلي مقاله اين است که قدرتيابي شيعيان و افزايا
وزن ژئوپليتيکي آنها در خاورميانه ،کليديترين دليل بر استمرار شيعههراسي در اين منطقه است.
در واقع مخالفان قدرتيابي شيعيان(محور غربي-عربي) در تالشند تا با مفهوم پردازيهايي از
شيعه در قالب گفتمان شيعه هراسي ،خطر سيطره شيعيان بر خاورميانه و هماکنون سوريه را
برجسته و مفهومسازي کنند .داليل آنها از بسط چنين گفتمانهايي در خاورميانه به اين خاطر
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است که تحوالت خاورميانه طي چند دهه اخير ،بيشتر به سود شيعيان بوده است .لذا بديهي
است که همه تالش خود را در قالب قدرت سخت و قدرت نرم (بسط گفتماني) درجهت
جلوگيري از نفوذ و تسلط شيعيان (بخصوص ايران) بر سوريه بهکار گيرند .از آنجايي که مشخصاً
تحوالت خاورميانه همواره تحت تأثير منازعات ايدئولوژيک (شيعي-سني) بوده است ،دامنه اين
منازعات باعث شکلگيري دو گروه از معارضين دولت سوريه (محور غربي-عربي) و جريان
مقاومت(شيعي) شده است .گروه نخست :عربستان ،اياالتمتحده ،اسرائيل ،ترکيه ،قطر ،و
تروريستهاي مورد حمايت آنها است ،و گروه دوم ،جداي از روسيه (با منافع خاص و غير
ايدئولوژيک) ،شامل :دولت سوريه ،حزباهلل لبنان و ايران و عراق ميباشد .همانند بيشتر تحوالت
خاورميانه جنگ سوريه نيز بستري براي رويارويي محور «غربي-عربي» با شيعيان شد ،از آنجايي
که تجربه رويارويي سخت محور مذکور در تحوالتي نظير :انقالب ايران ،تحوالت عراق و لبنان
بهخوبي نشان از ناکامي آنها بوده است ،اتکاي صرف به جنگ سخت به داليلي نتوانست انتظارات
مطلوب کشورهاي عربي و هم پيمانان غربي آنها در منطقه خاورميانه برآورده سازد .بهطوري که
بدون هيچ اغراقي خطر انزوا و حتي فروپاشي دول عربي روز افزون شده است .مشخصاً
محور«غربي-عربي» در اقدام نظامي عليه سوريه و مقاومت با گذشت بيا از پنج سال(26
ژانويه2011م .تا اکنون؛ 2016م ).در سوريه نيز نتوانسته است به اهداف مطلوبشان دست يابد.
مهمترين دليل اين ناکامي بيا از هرچيزي اتکاي دولت سوريه به جريان مقاومت بوده است.
بديهي است که توسل به روش منعطف و نرم مانند ،توليد يک گفتمان(نظير شيعه هراسي) شيوه
مطلوب و کم هزينهتري (سياسي ،اقتصادي ،انساني و )...نسبت به جنگ سخت است .بحران
سوريه نيز مانند بسياري از منازعات خاورميانه در قالب گفتمان شيعههراسي قابل تبيين است.
 -2روش تحقيق
پژوها حاضر با روش توصيفي -تحليلي بهدنبال پاسخ به اين دوسوال است:
 )1شيعههراسي در منطقه خاورميانه از چه عواملي نشأت ميگيرد؟
 )2چه علل و زمينه هايي منجر به طرح و بسط گفتمان شيعه هراسي توسط محور غربي -عربي
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در بحران و منازعه سوريه شده است؟
براي پاسخ به اينسواالت تالش شده است ابتدا به بررسي ريشههاي شيعههراسي ،داليل و
چرايي آن در خاورميانه پرداخته شود و سپس در بخا دوم داليل مخالفت محور غربي-عربي
با محور مقاومت(ايران ،سوريه و حزباهلل) ،در قالب گفتمان شيعه هراسي(بهواقع گفتمان
مقاومت) مورد بررسي قرار ميگيرد .اطالعات مورد نياز پژوها بهصورت کتابخانهاي و با
مراجعه به منابع معتبر گردآوري شده است.
 -3مفاهيم نظري
 -3-1قلمرو و قلمروسازي

1

«قلمروسازي» در جغرافياي سياسي بهعنوان يکي از مباحث پايه بهشمار ميرود .بحث «قلمروسازي
گفتماني» و فرايند شکلگيري آن هرچند در جغرافياي سياسي پيشينه زيادي ندارد ،ولي اغلب
توسط سياستمداران براي بهرهبرداري از اهداف سياسي خود به کار گرفته شده است (Kiani and

) .et al, 2014: 101براي فهم بهتر «قلمروسازي گفتماني» الزم است ابتدا به تبيين مفهوم «قلمرو»
و«قلمروسازي» بپردازيم.
«قلمروسازي» يکي از مقولههاي مهم جغرافياي سياسي است و محور فلسفي و مباني آن را
تشکيل ميدهد« .قلمروسازي» چنان اهميتي دارد که آنسل و پالم 2درباره آن ميگويند:
««قلمروسازي» همانند هوا براي نفس ماست» ) .(Ansell and Palma, 2004: 2بههمين دليل
گفته ميشود که جغرافياي سياسي بر ايدههاي دو قلو ،يعني «قلمرو» و «قلمروسازي» متمرکز
است .قلمروها ،فضايي هستند که از طريق «قلمروسازي» مورد دفاع ،رقابت و ادعا در مقابل
ادعاهاي ديگران قرار ميگيرند .قلمرو ،نمود فضايي و عيني احساس تعلق و تملک آدمي و
برخاسته از اصل حب ذات و ميل به آسايا و آراما است .در واقع «قلمروسازي» يک «فعاليت»
است ؛ فعاليت دفاع کردن ،کنترل کردن ،مانع شدن و نيز يک محتوي است).(Cox, 2008: 1
1. Territory and Territoriality
2. Ansell & Palm
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پس از جنگ جهاني دوم ،تمرکز جغرافياي سياسي تا چندين سال بر پژوهاهاي مرزي
در قالب طبقهبندي ،تحديد و نشانهگذاري مرز بود؛ اما بعدها عالقه به مطالعات مرزي اين
گرايا را بهوجود آورد که مرزهاي سياسي نتيجه احساس« قلمروخواهي» انسان و تعيين
حدود «قلمروي» است که در آن بتواند هويت فرهنگياش را حفظ کند و آينده سياسياش
را شکل دهد) .(Dikshit, 2000: 79بر بنياد چنين ويژگيهايي بود که مفهوم «قلمروسازي
انساني» 1پديد آمد.
ادوارد سوجا« 2قلمروسازي» را پديدهاي رفتاري ميداند که با سازماندهي فضا بهصورت
مناطق نفوذ يا محدودههاي مشخص سرزميني پيوندي بسيار نزديک دارد .از پيامدهاي آشکار
جغرافيايي اين مفهوم ،بروز يک الگوي قابل تشخيص تعامل فضايي است؛ به اين معنا که
برخي فعاليتها در منطقهاي معين بهطور انحصاري انجام ميشوند و از ورود ديگران به
آن محدوده جلوگيري ميشود) .(Mirhaydar, 2005: 4-7بهنظر رونالد جانستون« 3قلمروسازي
» راهبردي است که افراد و گروهها بهوسيله آن بر بخا مشخص و محدودي از فضا
بهطور انحصاري اعمال نظارت ميکنند ) .(Mirhaydar, Ibid: 10رابرت ساک)55 :1986( 4
نيز کوشا فرد يا گروه براي اثرگذاري ،نفوذ و کنترل افراد و پديدهها و تعامالت از راه
تحديد و نظارت بر يک منطقه جغرافيايي را «قلمروسازي» ميداند و بر اين باور است
که قلمروسازي راهبردي قدرتمند براي کنترل افراد و پديدهها از راه کنترل بر سرزمين
است .از ديدگاه کلرز« ،قلمروسازي» يک استراتژي براي محدود کردن ،و کنترل کردن و در نتيجه
ساختن فضاهاي جغرافيايي است ) . (Kolers, 2009: 4 & 70از ديدگاه بالکسل« ،قلمروخواهي»
يا «قلمروسازي» بهعنوان راهبردي شناخته ميشود که از سوي گروها ،اشخاص يا سازمانها،
براي اعمال قدرت بر بخشي از فضا و محتويات آن تعريف ميشود؛ راهبردي که در بردارندة
يک سري از ويژگيها است که سه مورد از آنها بارزتر از بقيه است :نخست آنکه «قلمروسازي»
1. Human Territoriality
2. Edward Soja
3. Ronald Johnston
4. Sack
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شکلي از طبقهبندي با استفاده از نواحي ميباشد ،که هم شمول دارد و هم استثنا؛ دوم آنکه
«قلمروسازي» ميبايست قابليت ارتباط داشته باشد ،به بيان ديگر بتواند بهصورت فيزيکي بر
روي زمين نمايا داده شود يا به آساني قابل نمايا گرافيکي بر روي نقشه باشد؛ و سوم اينکه
«قلمرو» نيازمند قدرت اجرايي از طريق حضور فيزيکي نيروهاي انتظامي و يا از طريق تحديد
ارجاع به قانون و يا پرهيز از پذيرش اقدامات و ادعاهاي مستقيم است (Blacksell, 2010: 37-

 .)39اجماالً سرزمين يا مکان جغرافيايي مرز براي تشخيص محدوده مکاني -فضايي و حاکميت
و مالکيت انسان سه جزء اصلي تعريف قلمروسازي است ( Hafeznia and Kaviani Rad,

.)2013: 197
 -3-2ژئوپليتيک انتقادي و قلمروسازيگفتماني
رويکرد انتقادي ،کو ش شي منتقدانه براي ک شف ساختارهاي جامعه معا صر ا ست که ضمن نقد
زيربنايي رويکردهاي رايج در شناخت جامعه ،به تبيين کاستيهاي روش شناسي آنها ميپردازد و
شيوههاي اثباتگرايي(پوزيتيويستي) را در مطالعه جامعه نقد ميکند و بر اين انگاره استوار است
که صــرف تجربه و روشهاي تجربي کافي نيســت و نبايد مطالعه جامعه را همســان با مطالعه
طبيعت انگاشت .از اينرو؛ اثباتگرايي ،عينيگرايي ،تجربهگرايي و روش علمي واحدي را براي
د ستيابي به واقعيات علمي نميپذيرد و بر راهبردهاي تف سيري(هرمنوتيکي) تأکيد دارد .از نظر
ه ستي شنا سي نيز بردا شتهاي خردگرايانه از سر شت و کُنا ان سان را به چالا ميک شد ،زيرا
سر شت ب شر را ثابت نميداند و بر هويت متنوع کن شگران تأکيد ميکند (Moshirzade, 2005:

) .221اتوتايل استدالل ميکند که ژئوپليتيک انتقادي داراي دو وظيفه مهم و مرتبط است؛ نخست
قرار دادن ســنت ژئوپليتيک در معرض بازبيني و تجديد نظر ،و دوم تحقيق و بررســي در زمينه
ساخت و باز توليد دانا جغرافيايي در کناهاي سياست خارجي و امنيتي).(Dodds, 1998: 2

ژئوپليتيک انتقادي بر اين عقيد است که ،رهبران کشورها و تصميمگيران سياسي صرفاً قرائت
کننده منافع ک شورهاي شان يا معناي امور بينالملل از موقعيت جغرافيايي يا ساختارهاي عيني
تهديد کننده کشورشان در نظام بين کشوري ،همانگونه که ژئوپليتيک سنتي بيان ميکند ،نيستند؛
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برعکس ،اين تصميمگيران سياست خارجي و روشنفکران هستند که معنا و مفهوم امور بينالملل
و منافع ک شور را در فرهنگ ژئوپليتيک ک شورهاي شان مي سازند .آنها معتقد بودند که ميباي ستي
بهطور انتقادي ژئوپليتيک بهعنوان روشي نامنظم که روشنفکران سياستمدار بر پاية آن سياست
هاي جهاني را فضــايي ميکنند ،مفهومســازي مجدد شــود( .)Hafeznia, 2006: 66در اين جا
فرهنگ ژئوپليتيک را ميتوان بهعنوان ســنتها و فرهنگ تفســيري تعريف نمود که در آن يک
ک شور به هويت خود و رويارويياش با ک شورهاي جهان معنا و مفهوم ميدهد و مجموعهاي از
ا ستراتژيها را براي مذاکره و رويارويي تدوين مينمايد).(O´Loughlin & Others, 2004: 5

بهطور آشکار مطالعة ژئوپليتيک انتقادي در آشکارسازي استدالالت و فرضيات سياستگذاران و
ساخت کدهاي ژئوپليتيک که بهعنوان پاية منطقي و توجيهي براي کناهاي سيا ست خارجي
عمل ميکنند ،ضروري ا ست) .(O´Loughlin, 2003: 28از اين منظر ژئوپليتيک انتقادي نهتنها
در پي تحليل گفتمانهاي ژئوپليتيک است ،بلکه بهدنبال ارائه مفاهيم ،ايدهها و جنبههاي آلترناتيو
ميباشد).(Walter, 2002: 4

«قلمرو سازي گفتماني» ،بهمثابه شکل م سلطي از گفتمانهاي متنوع ژئوپليتيک انتقادي يکي
از مقولههاي مهم جغرافياي سيا سي ا ست و محور فل سفي و مبناي نظري آن را ت شکيل ميدهد.
بحث قلمرو سازي گفتماني و فرايند شکلگيري آن ،هرچند در جغرافياي سيا سي پي شينه کمي
دارد ،اما اغلب تو سط سيا ستمداران براي بهرهبرداري از اهداف سيا سي بهکار گرفته شده ا ست؛
زيرا استراتژيهاي قدرت نيازمند بکارگيري فضا و بههمين سبب گفتمان هستند.
«گفتمان قلمرويي» در جغرافياي سياسي ،طي دو دهة اخير رنسانسي را تجربه کرده ا ست.
اين گفتمان چارچوب مهمي را براي درک «قلمرو» بهمثابه عاملي کليدي در سازماندهي سياسي
ف ضا و بنياني براي ظهور دوباره جغرافياي سيا سي بهعنوان يک عامل نظم دهند بهکار ميرود.
«قلمرو سازي گفتماني» ،فرايندي ا ست که برمبناي آن افراد ،گروهها يا ک شورهاي م سلط براي
کنترل و مديريت فضــاي جغرافيايي در راســتاي نظم ســياســي و ژئوپليتيکي مطلوب خود،
گفتمانهايي توليد ميکنند که در آن ،از اعمال قدرت صرف (قدرت سخت) براي کنترل ف ضا
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فراتر ميروند؛ بهطوري که کســـاني که بر آنها اعمال قدرت ميشـــود ،متوجه چنين فرايندي
نمي شوند (قدرت نرم) ( .)Afzali and et al, 2015: 557درحاليکه «قلمرو سازي» به کو شا
فردي يا جمعي انسان براي اعمال نظارت انحصاري بر بخا مشخصي از فضا است ( Hafeznia

)and Kaviani Rad, 2013: 197؛ «قلمرو سازي گفتماني» اشاره بهنوعي از قلمرو سازي است
که کشـــور هاي قدرتم ند با تو جه به ابزار هاي ســـل طه به تول يد گفت مان و درپي آن تعيين
قلمرويهاي مشخص ،براي مردم ،گروه يا کشور ديگر اقدام ميکنند

( Kiani and et al, 2014:

.)100
در واقع نظارت و کنترل در «قلمرو سازي» بر پهنه فيزيکي قلمرو با و سعت و مرز م شخص
ا ست .درحاليکه «قلمرو سازي گفتماني» گونهاي از قدرت نرم ا ست که نظارت آن به صورت
ســلطه نامرئي و غيرفيزيکي اســت .در «قلمروســازي گفتماني» ســاخت يک گفتمان مســلط و
سازماندهي آن يک اصل است .غير از اينکه ابزارهاي سلطه در«قلمروسازي گفتماني» ،نسبت به
فرايند قلمرو سازي داراي تنوع و تعدد بي شتري ا ست و همانطور که گفته شده جنبه نامرئي و
ناملموس بودن آنها بيشتر است.
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شکل شماره :1فرايند تصويرسازي ژئوپليتيک از مکان و فضاي جغرافيايي

Source: Hafeznia and Kavianirad, 2013: 69

 -4يافتههاي پژوهش
 -4-1تصويرسازي ژئوپليتيكي از هالل شيعي(تبارشناسي ،پيشينه ،اهداف و رويكردها)
به نقل از مارتين کرامر ،محقق اسالمستيز آمريکايي ،در «مجموعه مقاالت تشيع ،مقاومت و
انقالب» ،بهطور ضمني در مورد اهميت عنصر ژئوپليتيک شيعه چنين آمده است« :در دوران
معاصر ،تشيع برخي از قويترين مفاهيم طغيان انقالبي را پديد آورده است» ( Kramer, 1984:

 .)36اين پرسا که بهکارگيري اصطالح «هالل شيعي» يا « ژئوپليتيک شيعي» 1براي نخستين بار
 - 1لزوماً هالل شيعي و ژئوپليتيک شيعي به يک مفهوم نيستند .اما باور عموم بر اين است که بهکارگيري ژئوپليتيک شيعي،
براي نخ ستين بار و ا ستمرار آن تو سط مخالفان قدرتيابي شيعيان در خاورميانه(بخ صوص ايران) نيز اهداف شيعيهرا سي
همانند هالل شيعي بهدنبال دا شته ا ست .در اينجا نقل همزمان اين دو واژه تبين و تو ضيح ري شه ،اهداف و زمينههاي شيعه
هراسي در قالب اين واژگان است .از اينرو بهکارگيري همزمان اين دو به مفهوم يکي دانستن آنها نيست.
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توسط چه کسي و با چه اهدافي صورت گرفته است ،پرسشي است که پاسخ قطعي براي آن
وجود ندارد .بسياري از صاحبنظران معتقدند که کاربرد اين واژه بايد به زمانهاي خيلي دور
يعني ابتداي دوران اسالم منتسب کرد ،برخي نيز در دوران حکومت آلبويه و نيز در دوران
صفويان ،را اوج کاربرد اين واژه ميدانند).(Afzali and et al, 2014: 109

ميتوان گفت در دوران مدرن با فروپاشي کمونيسم ،غرب براي حفظ همبستگي دروني خود
و تداوم تسلط بر جهان نياز داشت «خود» را در مقابل «ديگري» بنشاند .احتشامي معتقد است غربي
ها بعد از جنگ سرد ،بنيادگرايي اسالمي را که براي آنها با اسالم سياسي يکي بود ،جايگزين کمونيسم
کردند تا از اين طريق ،خأل دشمن کمونيستي را پر کنند) .(Ehteshmi, 2002: 126بعد از پايان جنگ
سرد ،فرانسيس فوکوياما ،تز «پايان تاريخ» را مطرح و مدعي شد ،ليبرال دمکراسي براي هميشه پيروز
شده است .هانتينگتون با برگرفتن رويکرد فرهنگي -تمدني در مقابل اين ادعا ،بحث را به «جنگ
تمدنها» کشاند و گفت که عصر اختالفات ايدئولوژيک به سر رسيده و از اين به بعد ،شاهد برخورد
تمدنها خواهيم بود .ولي نصر با بهرهگيري از مدل هانتينگتن در سطحي خردتر ،بحث برخورد
درون تمدني(بين شيعه و سني) را مطرح نموده و معتقد است حضور آمريکا در عراق به ايجاد
بلوکبندي جديد بين اسالم قديم (اهل تسنن) و اسالم جديد و نوظهور(اهل تشيع) انجاميده است
( .)Nasr, 2006: 63در واقع ،بحث «هالل شيعه» نيز بر همين اساس مطرح شد.
با اين همه ،پس از اشغال عراق بهوسيله آمريکا ،نظمي که قبالً بر منطقه حاکم بود ،فروريخت و
نوعي سردرگمي ايجاد شد .در اين سردرگمي ،واژه «هالل شيعي» 1را نخستين بار ،ملک عبداهلل -پادشاه
اردن در سال2004م .براي به تصوير کشيدن نوار گستردهاي که بهنظر وي در نتيجه حمله آمريکا به
عراق بهمنظور دموکراسيسازي در اين کشور ،شکل گرفته است ،به کاربرد .از ديد ملک عبداهلل « :اگر
احزاب يا سياستمداران طرفدار ايران بر دولت جديد عراق مسلط شوند ،يک «هالل» جديد شامل
جنباها يا حکومتهاي مسلط شيعه از ايران تا عراق ،سوريه و لبنان ،ظاهر خواهد شد که موجب
برهم زدن موازنه قواي موجود ميان شيعه و سني ميشود» (.)Wright and Baker, 2004:1
1. Shia crescent
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چند ماه بعد در سپتامبر 2005م .وزير خارجه عربستان سعودي در سفر به آمريکا از نگراني
دولت متبوعا در خصوص آنچه وي ،آن را «تحويل عراق به ايران» در نتيجه حمله آمريکا به
اين کشور ناميد ،سخن راند) .(Haji-Yousefi, 2008:163سپس در ماه آوريل 2006م.
رئيسجمهور مصر در مصاحبه با شبکه العربيه ،ضمن اين ادعا که اکثريت شيعيان ساکن کشورهاي
عربي به ايران وفادارترند تا کشور خود ،گفت « :ايران بر شيعيان عراق که 65درصد جمعيت اين
کشور را تشکيل ميدهند ،نفوذ دارد» (.)Zolfaghari and Pour-Mohammadi, 2015:121

با اين همه ،انديشمندان و محققان در تفسير تبعات اشغال عراق در سال 2003م .توسط نيروهاي
آمريکايي از پديده قدرتگيري شيعيان نام برده ،براي توصيف اين پديده از مفاهيمي مانند « :احياي
شيعه»« ،خيزش شيعه»« ،محور شيعه»« ،پان شيعيسم»« ،بينالملل شيعه»« ،رنسانس شيعه»« ،بلوک
شيعه»« ،امپراتوري شيعه» ،و «بيداري شيعه» ،استفاده کردهاند .اين امر سبب شد که حاکمان
کشورهاي عرب منطقه براي فشار بر ايران ،خود را بهسمت آمريکا و غرب نزديک کنند.
در حقيقت آنچه موجب شد بحث «هالل شيعي» از طرف حکام سنّي منطقه مطرح شود ،دو
عامل مهم بوده است :يکي رهايي از چالا اصالحات طرح خاورميانه بزرگ و ديگري حفظ
جايگاه خود و ترساندن مردم منطقه از کشور ايران).(Zarghami and et al, 2014: 211
حاکمان اين کشورها بهدليل ترس از قدرت يافتن شيعيان ،نهتنها بر هويت سني کشورشان تأکيد
ميکردند ،بلکه خشونت را براي به انزوا کشيدن شيعيان کشورشان بهکار ميبردند ( Nasr, 2004:

 .)11بهطور اساسي ،از منظر هويتي ،ارتباط مذهب و سياست در خاورميانه ،بيا از ديگر نقاط
مشاهده ميشود و يکي از مهمترين عوامل سازنده سياستهاي داخلي و خارجي در اين منطقه،
هويّت ديني است .بيشک رقابتهاي گفتماني درون ديني درصورتيکه از حدود خود خارج
شود در روابط کشورها منطقه از يکسو ثبات و صلح در منطقه و از سوي ديگر تأثير منفي
خواهد داشت و اختالفات قومي و مذهبي را در کشورهاي منطقه تشديد ميکند ( Kiani and

.)et al, 2014: 112
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 -4-2خاورميانه بهمثابه «هالل بحران»

1

در سال 1979م .و همزمان با سقوط رژيم پهلوي و پيروزي انقالب ا سالمي در ايران ،زبگنيو
برژين سکي ،کتابي تحت عنوان «هالل بحران» نو شت که در آن به ارائه نظريهاي بههمين عنوان
پرداخت .وي منطقهاي را که از شاخ آفريقا و م صر شروع شده و تا هند ادامه مييابد هالل يا
«قوس بحران» مي نامد .وي معتقد بود اين منطقه ،منطقهاي اســـت که بهدليل پويايي و تحرک
نيروهاي داخلي آن از توان الزم براي پديد آوردن مشـــکل براي منافع اياالت متحده آمريکا
برخوردار است .برژينسکي حتي در نظريه «منظومههاي شاگانه» خود که در اوايل دهه1990م.
مطرح نمود ،به منطقه هالل بحران نيز اشــاره کرد و منظومه پنجم هالل خود را به کشــورهاي
مسلمان يعني کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه اختصاص داده است .وي در کتاب و نظريه
خود معتقد ا ست که بحرانهاي خاورميانه همچنان بهعنوان يکي از م شکالت ا سا سي پابرجا
است).(Rahimi, 2013: 122-123

نکته جالب اينجاســت که اين نظريه همزمان با انقالب ايران مطرح شــد و بعد از گذشــت
بيا از 30سال منافع اياالت متحده بيشتر به خطر افتاده است .سقوط شاه ايران و ژاندارم اياالت
متحده در منطقه ،جنگ ايران و عراق ،تشــکيل شــوراي همکاري خليجفارس ،حمله عراق به
کويت ،جنگ دوم خليج فارس ،حضور نظامي آمريکا در منطقه و کشورهاي عربي ،حمله آمريکا
به عراق در سال2003م .و تحوالت پس از آن ،مطرح شدن طرح خاورميانه بزرگ ،طرح هالل
شيعه ،بزرگنمايي فعاليتهاي ه ستهاي ايران ،اجرا و ت شديد تحريمهاي چندجانبه و بينالمللي
عليه ايران از جمله طرح تحريم نفتي ،ات صال م سائل منطقه با م سائل فل سطين و لبنان و سوريه،
بحران بحرين و  ...همگي شواهدي از چندين دهه ت ضاد و پيچيدگي در اين منطقه ا ست ( Saei

.)and Alikhani , 2013: 11

1. Arc of crisis
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 -4-3بخش اول :خاورميانه و قلمروي گفتماني «شيعه هراسي»
 -4-3-1اهداف محور عربي از قلمروي گفتماني شيعه
جان پييرشه ،وزير دفاع اسبق فرانسه معتقد است که -مرکز ثقل جهان عرب در بيست سال
گذشته ،از مديترانه بهسوي خليج فارس جابهجا شده است ،يعني از نواحي کامالً سنّي بهسوي
نواحي شيعه – سني تغيير مکان داده است) .(Thual, 2003: 11ترس از قدرتيابي شيعيان در
منطقه غرب آسيا ،در مواضع سياسي حکام عرب و فتواهاي علماي وهابي و رهبران القاعده
بهروشني نمود يافته است .فتواي حرمت کمک به حزباهلل در جنگ  33روزه توسط علماي االزهر
و مفتيهاي عربستان و نيز نگراني شاه اردن از شکلگيري هالل شيعي با محوريت جمهوري
اسالمي ايران بيانگر وحشت پنهان رژيمهاي عرب از واقعيت شيعه است .بهطور مشخص رويکرد
اصلي کشورهاي مرتجع پادشاهي عرب در خصوص تحوالت منطقه ،حفظ رژيمهاي سياسي و
ممانعت از تغيير آنها و بهطور کلي حفظ سياست وضع موجود ميباشد؛ تبعيض ،فقر ،فساد،
توزيع ناعادالنه ثروت ،عدم برخورداري از امکانات رفاهي و معيشتي در کنار نبود آزاديهاي
اجتماعي و مدني ،سرکوب و خفقان سياسي در نظامهاي بسته سياسي و ناکارآمدي دولتهاي
ناحيه از مهمترين عوامل تأثيرگذار در قيامهاي مردمي کشورهاي خاورميانه بوده که منجر به
سرنگوني برخي از حکام مستبد و خودکامه منطقه گشته است ( Jafari and Monfard , 2011:

.)52
خيزش عراق بهسمت دموکراسي ،اعتراضات مردمي بحرين ،وقايع لبنان ،مسائل يمن و...
همگي دالي از ادراکات مردم و رهبران تشيع جهت تحقق حکومتهاي مردمنهاد و مردمساالر
است .به تعبيري جنباهاي مردمنهاد شيعي در بيشتر کشورهاي خاورميانه ترسي از واگرايي و
تناهاي حاکميتي رهبران سني با مردم خود را بهوجود آورده است .چنانچه ،گراهام فولر اغراق
شيعه هراسي را نتيجه تالشهاي رهبران اقتدارگراي عربي براي حفظ خودشان در رأس قدرت
ميداند .فولر ميگويد« :شکاف واقعي بين رهبران اقتدارگراي سني و شهروندانشان است» وي
ظريفترين دام کشورهاي عربي را «دام مشروعيت» ميداند) .(Fuller, 1996: 102بههمين خاطر
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است که حکام کشورهاي عربي همانند سعوديها با پاک کردن صورت مسئله براي تعويق در
دوران انتقال(گذار سياسي) روي به شيعه هراسي آوردند.
 -4-3-2اهداف محور غربي(اياالت متحده آمريكا) از قلمروي گفتماني شيعه
غرب از طريق تقسيم جسورانه مسلمانان به «مسلمان خوب» -کساني که اهداف مورد تأييد غرب
را دنبال و «مسلمانان بد» خود را در معرض اتهام به دخالت (در امور مسلمانان ) قرار داده
است) .(Esposito and Piscatori, 1991: 233در اين دستهبندي ،شيعيان ايران قبل از انقالب
در جايگاه مسلمان خوب و اعراب سني که به دليل اختالف با اسرائيل با غرب مشکل داشتند ،در
رده مسلمان بد قرار داده ميشدند .اين دستهبندي بعد از انقالب معکوس شد .در اين دستهبندي،
هماکنون شيعيان مسلمانان بدياند که منافع آمريکا را بهخطر مياندازند .اجماالً گفتمان ضد شيعي
غرب(آمريکا) در خاورميانه حول سه محور اساسي است:
الف -استمرار هميشگي جريان انرژي :يکي از چالاهاي آمريکا حضور حداکثري شيعيان در
مناطق نفتخيز خليج فارس و خاورميانه است .اين مسئله را ميتوان تطبيق «ژئوپليتيک انرژي» با
«ژئوپليتيک شيعه» دانست .در واقع رابطه نزديکي بين منابع نفت و گاز خاورميانه با مناطق
سکونت شيعيان وجود دارد ،بهطوريکه 80درصد جمعيت بومي خليج فارس را شيعيان تشکيل
ميدهد درحاليکه سه چهارم ذخاير نفتي جهان در اين منطقه وجود دارد .فولر عنوان ميدارد:
«واشنگتن در درازمدت به انرژي نياز دارد .ازآنجاييکه اين انرژي در خاورميانه و کشورهاي عربي
حوزه خليج فارس و منطقه شيعهنشين واقع است ،دولت آمريکا بايد با شيعيان منطقه وارد مذاکره
شود تا در درازمدت منافع خود را حفظ کند»).(Fuller, 1996: 294
ب -تأمين دائمي امنيت اسرائيل :امنيت اسرائيل همواره از دغدغههاي آمريکا بوده و هماکنون
نيز هست .بيشک جنگ 33روزه حزباهلل لبنان و اسرائيل در تابستان 2006م .يکي از مواردي
بود که در ترسيم ژئوپليتيک منطقه خاورميانه و ژئوپليتيک شيعه بسيار مؤثر واقع افتاد .اين جنگ
توازن قدرت در لبنان را بهنفع حزباهلل و در خاورميانه بهنفع محور مقاومت(ايران ،سوريه،
حماس و جهاد اسالمي) تغيير داد و پديدهاي بهنام «ژئوپليتيک مقاومت» را در ادبيات سياسي
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منطقه ريملند وارد کرد) .(Nadri, 2014: 132بهطور اَعم يکي از اهداف آمريکا انحراف اذهان
تصميمگيرندگان کشورهاي مسلمان با بزرگنمايي تهديد شيعيان از مسئله اسرائيل و ايجاد فضاي
تنفسي جديد با مهار شيعيان و زنجيره مقاومت در منطقه براي اسرائيل است.
ج -مهار ايران بهعنوان کشور پيشروي شيعيان :مرجع شيعههراسي در طول تاريخ همواره
کشور ايران بوده و ابراز ترس از شيعيان ساير کشورها نيز عمالً بهخاطر پيوندهاي واقعي يا
خيالي آنها با ايران بوده است) .(Khajeh Sarvi and Bahrami, 2014: 86تلقي امپرياليستي
ايران از آمريکا و به عکس ،آمريکا از ايران بهعنوان يک کشور شيعي با نقاآفرينيهاي متفاوت
در مناطق خزر ،خليج فارس ،آسياي مرکزي و عراق ،موجب تلقي تهديدآميز دو کشور از همديگر
شده است .همچنين که پيوندهاي معنوي ميان جمهوري اسالمي ايران و ملتهاي شيعه در
خاورميانه به يکي از مهمترين موضوعات استراتژيک سياست خارجي آمريکا در اين منطقه تبديل
شده است .غير از اين ،از ديد جغرافيايي -ايران يکي از وسيعترين و پرجمعيتترين کشورهاي
منطقه است که با موقعيتي منحصر بهفرد بين درياي خزر و خليج فارس قرار گرفته است و بنابراين
ميتواند به يک کانون قدرتمند و مستقل ژئوپليتيک بانفوذ ،قابلتوجه بر همسايگانا تبديل
گردد) .(Kohene , 2008: 705عالوه بر موارد ياد شده ،شايد تهديد هميشگي اسرائيل از جانب
ايران از جمله چالاهاي عمده آمريکا در خاورميانه است.
 -4-4بخش دوم :استمرار شيعههراسي در بحرانهاي منطقهاي خاورميانه با مرکزيت سوريه
 -4-4-1اهداف غرب از شيعههراسي در سوريه
بايد گفت روابط اياالت متحده آمريکا و سوريه پس از يازده سپتامبر بسيار پيچيده شده و اين
امر سوريه را در يک وضعيت دشواري قرار داده است .اشغال عراق و در پي آن اتهامات وارده
به رژيم بشار اسد مبني بر دخالت در عراق ،مسئله تروريسم ،اتهام تالش براي دستيابي به
سالح هاي کشتارجمعي ،حضور نيروهاي اين کشور در لبنان و تالش براي بيثباتي در لبنان با
اتهام قتل رفيق حريري و حمايت از حزباهلل لبنان به مسائل و معضالت چالابرانگيز در روابط
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بين آمريکا و سوريه تبديل شده است) .(Rohi, 2009: 88بههمين دليل ،نکته مشخص در
سياست خارجي آمريکا(بخصوص پس از  11سپتامبر) در منطقه خاورميانه ،تغيير سياست خارجي
از حفظ وضع موجود به تغيير وضع موجود بوده است .در اين تغيير وضع ،بسياري از سران
کشورهاي غرب ،بهخصوص سياسيون آمريکا ،بر اين باور بودند که اياالت متحده بايد به تغيير
رژيمهايي بپردازد که به هر شکل تهديدي براي منافع اين کشور شمرده ميشود ( Zarghami

 .)and et al, 2014: 211در اين شمول سوريه در چارچوب رژيمهايي ميگنجد که با رويکرد
گفتمان مقاومتي در چارچوب سياستهاي همسو با ايران و حزباهلل منافع آمريکا را بيا از
اندازه به چالا ميکشد .سوريه عالوه بر اهميت راهبردي -بهدليل ارتباط و اتحاد با جمهوري
اسالمي در محاسبات منطقهاي و جهاني ،اهميت مضاعف پيدا کرده است .اين کشور بهمنزله
يکي از ستونهاي اصلي محور مقاومت ،بهخاطر مرز مشترکي که با اسرائيل دارد در معادالت
راهبردي آمريکا در منطقه مانع بزرگي بهشمار ميآيد ( Moradi and Shhramnya, 2015:

 .)138-139اجماالً منافع اصلي آمريکا در سوريه ،برکناري سريع اسد و برقراري حکومتي باثبات
با کمترين هزينه اقتصادي و تعهد نظامي است .آمريکا در اين چارچوب احتماالً از هر گروهي
که بتواند حکومتي باثبات تشکيل دهد ،حمايت ميکند.
 -4-4-2اهداف محور عربي از قلمروي گفتماني شيعه]جريان مقاومت[ در بحران سوريه/
برآيندي از منازعات ادامهدار ايدئولوژيک
بايد در نظر داشت که «جمهوري اسالمي ايران ،دولت سوريه و حزباهلل لبنان» را ميتوان سه
عضو تشکيل دهنده محور مقاومت دانست که گرايا مذهبي آنها شيعي و علوي
است( .)Zolfaghari and Pour-Mohammadi, 2015: 122-123سوريه بهعنوان يکي از
ستونهاي مستحکم جبهه مقاومت تنها کشور عربي است که هيچگاه تسليم سياستهاي عربستان
سعودي ،اسرائيل و آمريکا در منطقه نشد .حزباهلل ،يک گروه چريکي با تواناييهاي آفندي و
پدافندي باال و با روحيه ستودني -توانست بسياري از سياستهاي منطقهاي محور عربي-
صهيونيستي را ناکام و به حالت انفعال درآورد .ايران بهعنوان اتاق فکر و مرکز تصميمگيري

_______________________________ شيعههراسي بهمثابه قلمروسازي گفتماني محور 17 ...

جريان مقاومت و پدر معنوي شيعيان به رقيبي سرسخت و قدرتمند در منطقه خاورميانه ،تبديل
به بازيگري چالابرانگيز براي رقيبان و دشمنان منطقهاي و بينالمللي شده است.
بهطور م شخص خاورميانه آب ستن منازعات ايدئولوژيکي شيعي -سني ا ست که دامنه اين
منازعات به نســبت در بيشــتر بحرانهاي منطقهاي و از جمله ســوريه بهخوبي نمايان اســت.
سخنرانيها ،فتواها و تبليغات برخي از رهبران عرب بر عليه شيعيان بهطور هويت اين منازعات
را آشکارتر ميسازد .بهعنوان نمونه ،ابوعمرالبغدادي ،1رئيس شوراي مجاهدين ،در نخستين بيانيه
رسمي خود دليل تشکيل دولت اسالمي عراق را چنين توصيف ميکند« :با اشغال عراق بهدست
نيروهاي آمريکايي اختالفات قومي و مذهبي در عراق زياد شد و کردها ،در شمال عراق و شيعيان
در مرکز عراق قدرتمند شدند .هر کدام از اينها هم ،حامياني از ک شورهاي خارجي و نيز ارت شي
م ستقل دارند -اما اهل سنت مظلوم واقع شدند .هدف از ت شکيل اين دولت ،احقاق حقوق اهل
سـنّت اســت») .(Ebrahim Nejad, 2014: 34فراخوان روحاني برجســته اهل ســنت ،شــيخ
يوســف القرضــاوي 2که س ـنّيها را به جنگيدن در ســوريه عليه ايران و حزباهلل فراخواند و از
جريان اخير بهعنوان «حزب شيطان» 3نام برد ،ماهيت فرقه اين نزاع را بي شتر نمايان نموده ا ست
) .(Goodarzi, 2013: 26-27ابوم صعب زرقاوي 4نيز براي وقتي که جهت اتحاد شيعه و سني
به يکديگر صرف کرده تأ سف خورده و دليل آن را اينگونه بيان کرده ا ست که اين دو مذهب
هيچوجه مشـــترکي ندارند ،زيرا ايرانيان ميخواهند تمام اهل ســـنّت را ببلعند .وي ميگويد:
 .1جنگجوي سلفي جهادگرا ،امير دولت ا سالمي عراق ،رهبر شوراي مجاهدين عراق و از رهبران بلند مرتبه القاعده عراق
بود .البغدادي شخصيتي تخيلي بود که از سوي رهبران القاعده ساخته شده ،روايتي ديگر وي را عبداهلل راشد صالحالبغدادي
معرفي ميکند و دولت آمريکا پس از قتل وي( 18آوريل  )2010او را حامد داود محمد خليلالزاوي

معرفي کرد.

 .2عالم ديني عربي مصــرياالصــل ،رئيس و مؤســس اتحاديه جهاني علماي مســلمان ميباشــد .او يکي از اصــليترين
تئوريسينهاي جريان موسوم بهالوسطية و از تربيتشدههاي مدرسه حسنالبنا و اخوانالمسلمين است.
3. The Party of Satan
 .4مجاهد بنيادگراي اردني که در سال  1990جماعت توحيد و جهاد را بنيان گذاشت .وي توسط القاعده ملقب به «امير
القاعده در کشور بينالنهرين» شد .در سپتامبر  2005و پس از سرکوب شبهنظاميان سني در تلعفر توسط دولت عراق ،زرقاوي
عليه شيعيان در عراق دستور به جهاد داد .وي در  7ژوئن  2006بهدست نيروهاي آمريکايي کشته شد.
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« شيعيان افعيهاي خفته ،عقربهاي مکار خبيث ،زهرهاي ک شنده و د شمنان در کمين ن ش سته
هستند» ) .(Zarqawi, 2012: 97همچنين در اين باره :عبدالرحمان السديس ،امام جماعت مکه
چنين گفت« :جنگ ما با ايران جنگ فرقه ا ست ،جنگي ا ست بين سنيها و شيعيان .اولويت ما
اکنون مبارزه با شـــيعيان اســـت ،نه يهوديان .آنها به کشـــورهاي ما حمله کردند .آنها به عراق،
بحرين ،ســـور يه و يمن هجوم برد ند» ) .(Mohammed, 2015, April 2هرچ ند که نقا
کشــورهاي غربي در پيادهســازي چنين گفتمانهايي(فرقهگرايي) بياثر نيســت ولي بهطور کلي
ترس از احياي اعتراضــات مردمي بهدنبال خواســتهاي مدني و آزاديهاي حقيقي و حقوقي
بهتبع از تحوالت چند دهه اخير ،شـــايد مهمترين دليل رويآوري حاکمان ســـنّي به منازعات
فرقهاي دولتمحور و گفتمان شيعههراسي است؛ که نمود آن در سوريه بهخوبي ديده ميشود.
جدول شماره  :1تحوالت عراق و تأثير آن بر نقا و جايگاه شيعيان

Source: Zarghani & Gholizdeh, 2012: 178

 -4-4-3اهميت تضــعيف ايران بهمثابه نقطه ثقل جريان مقاومت در راهبرد پيشدســتانه
محور «غربي– عربي»
بيشک اهميت به حاشيه راندن سياستهاي ايران در خاورميانه بهطور اعم و در کشور سوريه
بهطور اخص در رديف اهداف پايهاي و اصولي محور «غربي -عربي» در بحران منطقهاي سوريه
است .به همان اندازه که آمريکا نگران نفوذ دائمي ايران در حيات خلوت خاورميانهاي(اسرائيل)
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خويا است ،کشورهاي عربي نيز قدرتگيري ايران در سوريه را بهمثابه تراژدي تلخ تسلط
غيرقابل برگشت و دشوار رهبري شيعه در ممالک عربي ميدانند .بايد گفت ،ايران در صورت
سقوط اسد نهتنها يک متحد مهم عرب خود را از دست خواهد داد ،بلکه تواناييهايا براي
حمايت از حزباهلل و بهطور خالصه نفوذ در لبنان و همچنين فلسطين و مسئله اعراب -اسرائيل
کاها خواهد يافت .همچنين ايران ممکن است با ظهور يک هالل سنّي طرفدار غرب در منطقه
که از ترکيه به سوريه ،اردن ،عربستان سعودي و امارات متحده عربي کشيده ميشود ،مواجه گردد.
در اين راستا ،ايران در حال حاضر به سوريه بهمنزله خط اول دفاع خويا عليه تالش همنواي
دشمنان منطقهاي(بخصوص محور عربي) و فرا منطقهاياش (محور غربي) نگاه ميکند( Niakoyi

.)and Sotoudeh, 2015: 162
 -4-4-4اهداف م شترک محور «غربي -عربي» در قلمروي گفتماني شيعه) جريان

مقاومت(

در بحران سوريه
ميتوان بهگونهاي متفاوت ،بحران سوريه را ادامه بحرانهاي منطقهاي خاورميانه دانست که از
هر حيثي به ثمر نشستن آن بر افزايا قدرت محور شيعي و جريان مقاومت(ايران ،سوريه و
حزباهلل) تأثير خود را خواهد گذاشت .وجه مشترک منافع محور «غربي -عربي» در بحران
سوريه ،چيزي نيست غير از ادامه مهار سيطره و هژمون قدرتمند ژئوپليتيک شيعه در منطقه
خاورميانه .بهنظر ميرسد جنگ سوريه با اهداف منطقهاي محور «غربي-عربي» در خاورميانه ،در
راستاي مهار ژئوپليتيک شيعه همخواني دارد؛ چرا که تقريباً بر کسي پنهان نيست که اهداف غرب
که تقابلي از منافع همسو با ايران و شيعيان است با اهداف ايدئولوژيک کشورهاي پادشاهي عرب
در مبارزه با محور مقاومت و در رأس آنها ايران ،بسيار متفاوت است .چنان چه گفته شد -در
درجه نخست غرب نگران هژمون بيرقيب شيعيان بر منطقه راهبردي خاورميانه با تمام مزايايا
است و در درجه بعد چون سوريه در همسايگي رژيم صهيونيستي است ،عدم توفيق غرب در
تحوالت خاورميانهاي سوريه و برعکس آن -يعني وقوع موفقيت و پيروزي جريان مقاومت ،تنها
گزينه معتمد آمريکا در منطقه خاورميانه ،يعني اسرائيل را نيز بهشدت منزوي و آسيبپذير خواهد
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کرد .ضمن اينکه در چارچوب سومين هدف راهبردي غرب در خاورميانه ،مهار ايران دشوار
خواهد شد .از اينسو ،نيز رژيم هاي عربي با خاطرات بدي که از بيداري اسالمي و تحوالت
خاورميانه دارند بهنوعي دنبال جبران شکستهاي خود و به تعبيري دقيقتر بهدنبال بقاي
رژيمهاي غير دموکراتيک خود هستند .با اينحال در حال حاضر بهتبع از اهداف مشترک(صرفاً
نه منافع مشترک)سوريه تبديل به ميدان همکاري محور «غربي-عربي» ،جهت به چالا کشيدن
محور مقاومت شده است؛ در چهارچوب اين منطق ،آمريکا بهعنوان تنها هژمون منطقهاي در
پهنه سياست بينالملل کنوني ،بههيچروي مايل به شکلگيري هژمونهاي منطقهاي و پديدار
شدن رقبايي همتراز خود در ساير مناطق جغرافيايي نيست و گزينه برتر آن نوعي رقابت
ميان قدرتهاي منطقهاي در ساير مناطق است تا زمينة شکلگيري هژمون منطقهاي پديد
نيايد ) .(Shariat Nia, 2010: 199اينگونه است که هانتينگتون معتقد است آمريکا براي
دسترسي به اهداف خود ميتواند با قدرتهاي درجه دوم منطقهاي که معموالً با قدرت اول
منطقهاي تضاد منافع دارند ،همکاري و تقسيم کار نمايد ) .(Hafeznia, 2006: 243همکاري
آمريکا با قدرتهاي درجه دوم منطقهاي نظير عربستان سعودي در اين چارچوب ميگنجد .مارک
لينچ ،استاد علوم سياسي دانشگاه جورج واشنگتن بر اين عقيده است که« :رهبران عرب و
واشنگتن ،رقباي خود را شيعه مينامند تا بتوانند راحتتر محور ايران ،سوريه و حزباهلل را
تخريب و تضعيف کنند» .چنانچه سوريه متالشي نشود ،چهار کشور شيعه خاورميانه (ايران،
عراق ،سوريه و لبنان) قويتر از دولتهاي سني خواهند شد؛ بههمين دليل از سال1979م.
قدرتهاي سني براي ماندن در ردههاي باالي قدرت در منطقه نيازمند پشتيباني آمريکا
بودهاند( .)Lynch, 2016, Jan 5اجماالً محور «غربي -عربي» جهت تحقق اهداف مشترک در
سوريه ،که همان تضعيف محور مقاومت و انزواي رهبري شيعيان در تحوالت منطقهاي خاورميانه
است ،روي به سياست برجستهسازي شيعههراسي آوردهاند.
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شکل شماره :2الگوي بازيگران درگير در بحران سوريه

منبع :نگارندگان

 -4-5تاکتيکهاي محور« غربي -عربي» در راستاي به چالش کشيدن سوريه
الف) سازماندهي گروهاي تكفيري
از زماني که براندازي اسد در دستور کار قرار گرفت ،بازتوليد انواع گروههاي تکفيري در
سوريه راهحلي اساسي شناخته شد و اين محور کوشيد با واردکردن چنين جرياناتي به
شکافهاي مذهبي خفته ميان شيعه و سني در سوريه دامن بزند و از طريق نزاعهاي فرقه
اي و مذهبي تهديدي عليه محور مقاومت شکل دهند) . (Ayub, 2013: 4بهطور حتم هر
کدام از کشورهاي عربي ،آمريکا و اسرائيل در حمايت از گروهاي تکفيري در سوريه اهداف
خاص خود را دارند .براي مثال :مردخاي کيدار ،افسر اطالعات ارتا اسرائيل پيروزي
جبهالنصره» بر ارتا سوريه براي اسرائيل بسيار مهم ميداند .از نظر وي اين پيروزي ،يعني
تضعيف ارتا سوريه بهعنوان تنها نيروي نظامي عرب که تهديدي بر عليه اسرائيل است .ارتشي
که تغذيه کننده اصلي حزباهلل در جنگ  33روزه بوده است .مردخاي کيدار معتقد است «النصره»
ظهور کرد تا منافع اسرائيل را تأمين کند؛ زيرا «النصره» ،حزباهلل را دشمن ميداند و بر عليه آن
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فتوي ميدهد و حتي تهديد کرده جنوب لبنان را به جوالنگاه خود تبديل ميکند ( Abd khodai

 .)and Tabrizi, 2015: 159همچنين که کلينتون در اجالس 13مارس 2012م .استانبول گفت:
«مسلح کردن گروههاي مخالف سوريه يک تعهد است؛ چرا که آنها بدون تسليحات نميتوانند
از خود دفاع کنند») . (Adami and Pouresmaeili, 2013: 164حمايت عربستان از گروهاي
تکفيري در سوريه نيز در امتداد گسلههاي تاريخي منازعات شيعه-سني است .البته بايد گفت از
اين منظر ،فراخواني سنن و آموزههاي تاريخي توسط گروهاي تکفيري ،صرفاً يک استراتژي
براي تضمين بقاست؛ چرا که اعمال خشونتبار داعا نه عمل به تکليف ،بلکه تصميمي کامالً
استراتژيک است .اعضاي داعا کامالً آگاهانه و به فرمان محاسبه ،توليد هراس ميکنند و با
تحليل رياضي مخاطرات ،شليک يا عقبنشيني ميکنند).(Nasri, 2014
بهطور اجمالي تکفيريها بهدليل فقدان پايگاه اجتماعي داخلي ،ناگزير از استمداد
کشورهاي همسود خارجي براي ايجاد تغيير در نقشه و توازن قدرت منطقهاي در خدمت
منافع قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي از قبيل ترکيه ،عربستان ،رژيم صهيونيستي و آمريکا
شدهاند تا براي نيل به اهداف ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک گوناگون مثل تضعيف جبهه
مقاومت ،جلوگيري از نفوذ روسيه در منطقه ،حفظ امنيت رژيم صهيونيستي و تضمين
تداوم جريان انرژي به غرب از سوي اين کشورها مورد استفاده ابزاري قرار گيرند ( Karimi

 .)and Garshasbi, 2015: 117در واقع الگوي مداخله خارجي با نشانه رفتن خطوط
گسل فرقهاي در جامعه سوريه ،بالکانيزه شدن آن را دنبال ميکند (.)Ayub, 2013: 3
ب) مشروعيتزدايي و حقانيتزدايي از رهبران و حكومت سوريه
يکي از راههاي اصلي بسيج گروههاي اجتماعي توسط رهبران سياسي جنبا يا نيروهاي
مداخلهگر بينالمللي ،بهرهگيري از روش اقناعي بهمنظور بياعتبارسازي حقانيت سياسي و
ساختاري حکومت است .از اين منظر کشورهاي جهان غرب به همراه عربستان و موج مسلط در
اتحاديه عرب تالش دارند زمينههاي الزم را براي فروپاشي ساختاري سوريه از طريق
مشروعيتزدايي و حقانيتزدايي ايجاد کنند .از اين ديدگاه اين کشورها در تالشاند ،حقانيت
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نظام سياسي سوريه را به هر طريقي به چالا بکشند ). (Mosalanejad, 2011: 11

پ) ساخت هويتهاي سياسي در سوريه
هويت را ميتوان محور اصلي خودآگاهي ايدئولوژيک و استراتژيک بازيگران اجتماعي و سياسي
دانست ) .(Petras, 2009: 125اجماالً ميتوان گفت زمينههاي اجتماعي هويت سياسي جديد
در سوريه توسط عربستان سعودي سازماندهي ميشود .بهعبارت ديگر ،عربستان را ميتوان يکي
از نيروهاي ائتالف کننده با سياست امنيتي آمريکا و اسرائيل دانست .اين کشور ميخواهد در
سازماندهي توازن جديد منطقهاي ،جبهه عربي -سلفي را به ازاي کاها نيروهاي تأثيرگذار در
فضاي ضد اسرائيلي در جهان عرب تقويت کند) .(Yadlin & Satloff, 2011: 7به اين ترتيب
با ترغيب کشورهايي نظير عربستان ،گروههايي که ساليان طوالني در مدار قدرت سياسي قرار
نداشتند ،در روند کناهاي هويتي در مقابله با نظام سياسي علويان در سوريه قرار گرفتهاند .بهطور
کل ،بهرهگيري از جنبا اجتماعي و نيروهاي هويتي عليه بشار اسد -هزينههاي اقتصادي ،انساني
و راهبردي آمريکا و شرکا را براي مقابله با کشورهاي جبهه مقاومت همانند :سوريه کاها ميدهد.
از اينسو نيز ،آمريکا از طريق فعالسازي نيروهاي اجتماعي و گروههاي هويتي تالش دارد ساختار
دولت و نظام سياسي سوريه را در فرآيند تدريجي دچار فرسايا کند (Weiss & Stuart, 2011:

 .)8مشابه اين الگوي سياسي را قبالً جورج بوش در چارچوب گسترش انقالبهاي رنگي در
آسياي مرکزي ،قفقاز و شرق اروپا مورد پيگيري قرار داده بود .به اين ترتيب ،نشانههاي متنوعي از
تحرک گروههاي سياسي رقيب در سوريه ايجاد شده است .اين گروهها تالش دارند جابهجايي
قدرت سياسي در کشوري را به انجام رسانند). (Mosalanejad, 2011: 15

ت) نگرش تجزيهاي به سوريه
برخي محققان بر اين باورند که آمريکاييها همچنان نظرية هرج و مرج خالق که در دوره بوش
مطرح بود را دنبال ميکنند .بر اين اســاس ،ميتوان تحوالت عراق ،ســودان و همچنين احتمال
تجزيه ک شورهايي چون يمن ،ليبي و سوريه را از اين حيث مورد توجه قرار داد .هماهنگ با اين
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برنامه ،دولت هاي خليج فارس نيز با وجود حمايت از خاتمه دادن بحران از طريق گفتگو و
مذاکره ،در ادامه بهســمت تغيير رژيم در ســوريه روي آوردند ( Niakoyi and Sotoudeh,

 .)2015: 164در همين راســتا دولتهاي خليج فارس تالش ميکنند که با اســتفاده از بحران
کنوني ،سوريه را بهسمت دوري از تهران و در نتيجه خارج کردن از صف متحدان منطقهاي ايران
هدايت کنند .اين تالش ميتواند در محور ايران ،ســـوريه ،حزباهلل لبنان و حماس در منطقه
اخالل ايجاد نمايد و موازنه منطقهاي را به ضــرر ايران در منطقه تغيير دهند ( Hassan, 2013:

 .)17-18مردخاي کيدار ،افسر اطالعات ارتا اسرائيل معتقد است سوريه بايد به چهار کشور
کوچک اهل سنت در دم شق و حلب ،ک شور دروزيها در منطقه جبل دروز ،ک شور علوي در
شمال و ک شور کردها در شمال شرق تق سيم شود).(Abd khodai and Tabrizi, 2015: 159

اجماالً تقســيم و تجزيه کشــورهاي خاورميانه همواره در طرحهاي اســرائيلي-آمريکايي وجود
داشــته اســت .تفکر تجزيه و تقســيم ســوريه ،از اين حيث مهم اســت که ضــمن انحالل محور
مقاومت ،بزرگترين کشور تهديد کننده اسرائيل ،مهمترين کشور تهديد کننده منافع خاورميانهاي
آمريکا و بزرگترين رقيب عربســـتان ســـعودي در منطقه يعني ايران را تا حدود زيادي منزوي
خواهد شد.
ث) سازماندهي ايدئولوژيهاي رقيب در سوريه
در خاورميانه مواضع و عملکرد گروههاي سياسي بيا از آنکه در قالب نشانههاي عملگرايانه
شکل گيرد ،تابعي از رويکرد و نشانههاي ايدئولوژيک بازيگران در روند پيگيري اهداف سياسي
است .به اين ترتيب ،ايدئولوژيهاي رقيب در سوريه را ميتوان انعکاسي از فضاي اجتماعي
جديد در برابر حکومت سوريه طي پنجدهه گذشته دانست .سوريه پس از نيم قرن هنوز ساختاري
اقتدارگرا دارد .با توجه به کارکرد نيروهاي اجتماعي معترض ،ايدئولوژيهاي نوظهور رقيب در
سوريه فعاليت خود را بهمنظور توجيه داليل عدم مطلوبيت و نارسايي رژيم و توجيه مطلوبيت
رژيمي ديگر به انجام ميرسانند شواهد نشان ميدهد ايدئولوژي رقيب در سوريه ماهيتي مذهبي
دارد .مذهب در سوريه واکنشي به دولت الئيک بعثي محسوب ميشود (.)Zoepf, 2011: 9
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گروههاي اجتماعي سوريه از ايدئولوژيهاي مذهبي ،بهعنوان ايدئولوژي مخالف در برابر نظام
سياسي حاکم بهره ميگيرند .گروههاي معترض پس از نماز جمعه به کناهاي اعتراضي مبادرت
ميورزند .طبعاً دولت عربستان در هدايت و بسيج گروههاي اجتماعيِ ضدِ حکومتي در سوريه
نقا سياسي دارد.
 -6نتيجهگيري
نوشتار حاضر شيعه هراسي را در قالب «قلمروسازي گفتماني» محور «غربي-عربي» بحث و
بررسي کرده است؛ اينکه بحث شيعه هراسي از کي ،توسط چه کسي و چگونه آغاز شده است
بهدرستي معلوم نيست .ولي بهطور جدي دامن زدن به منازعات شيعي -سني به پس از پيروزي
انقالب ايران برميگردد که منجر به تشکيالتي شدن شيعيان در اقصي نقاط خاورميانه و حتي
جهان شد .حساسيت به قدرتگيري شيعيان تدريجاً گونهاي از رقابتهاي آشکار و پنهان و
خصومتهايي را از جانب برخي از دول عربي منطقه خليجفارس ،رژيم صهيونيستي و آمريکا را
متوجه ايران و شيعيان کرد .شايد بتوان گفت اتخاذ سياست شيعههراسي توسط دولتهاي غربي،
در راستاي ظرفيت باالي قدرت نرم آموزههاي شيعي و نيز احتماالً جايگزيني مکتب اسالم
سياسي بهجاي شوروي سوسياليست(برجستهسازي دشمن فرضي) است .تاکتيکي که غرب در
تمامي دوران جنگ سرد با تقسيم جهان به دو بلوک خير(نظام دموکراسي) و شر(نظامهاي
کمونيست) نظام دلخواه خود را ترسيم و مفهومسازي کرده است .در هر صورت سياست شيعه
هراسي کماکان ادامه پيدا کرد؛ تا جايي که وقوع دو حادثه پيدرپي ،يعني :سقوط صدام و روي
کار آمدن دولت قانوني مالکي در عراق(در سال )2003از يکسو و جنگ 33روزه حزباهلل با
اسرائيل( )2006از ديگر سو ،باعث شدند که قدرتهايي نظير اياالت متحده آمريکا خطر هژمون
شيعيان را بيا از بيا جدي بگيرند و رژيمهاي عربي اقتدارگرا از هر کوششي در راستاي
تضعيف شيعيان دري نورزند .کما اينکه مفهومپردازيهايي همچون :احياي شيعه ،خيزش شيعه،
محور شيعه ،پان شيعيسم ،بينالملل شيعه ،رنسانس شيعه ،بلوک شيعه ،امپراتوري شيعه ،و بيداري
شيعه و ...نشان از اين ادراکات است .در هر صورت ترس محور«غربي-عربي» بنا به نگرشي
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واقعبينانه قابل درک است .مهمترين نگراني غرب در آينده کماکان تأمين منابع انرژي خود از
خاورميانه است .اين نيازمندي در منطقهاي است که حدود 70درصد جمعيت و حدود  68درصد
منابع انرژي آن از آن شيعيان است  .از طرفي تنها شريک راهبردي و مورد اطمينان غرب در
منطقه ،يعني اسرائيل در حصار تنگ محاصره بيواسطه (سوريه و حزباهلل) و باواسطه (ايران)
شيعيان و محور مقاومت است  .اين نگراني براي محور عربي ،بخصوص عربستان سعودي نيز
قابل درک است .چرا که اکثر انقالبهاي بهوقوع پيوسته در خاورميانه سرشت مردمنهادي و
خواستههاي مدني داشتند ،اين در حالي است که عربستان بهعنوان بقاياي حکومتهاي اقتدارگرا
کماکان در معرض خطر اضمحالل و انحطاط است .همچنين که تحوالت بهوقوع پيوسته ،از
يکسو باعث قدرتگيري بيشتر شيعيان شد و از طرفي ديگر زمينههاي فشار بر رژيمهاي
ديکتاتوري نظير عربستان را افزايا داد .بهطور کلي وقوع بحران در سوريه نيز در راستاي
تحوالت خاورميانهاي قابل ارزيابي است و از حيث پيروزي بشار اسد ،تأثيرات ژرفي را به قواي
درگير شده در بحران سوريه ،چه موافق و چه مخالف خواهد گذاشت .ازاينرو محور «غربي-
عربي» تمامي تالش خود را جهت انزوا و شکست محور مقاومت به کار خواهند بست .همچنين
آنها سعي ميکنند يا در سوريه تغيير رژيم دهند و رژيمي دوست و موافق را سر کار بياورند و
يا حداقل تغييرات بنياديني حاصل شود که منافع حياتي آنها در سوريه کمترين تأثير و آسيب
پذيري را از ناحيه محور مقاومت پذيرا باشد.
 -7قدرداني
نگارندگان بر خود الزم ميدانند از معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد بهخاطر فراهم
آوردن امکان انجام اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند.

27 ... _______________________________ شيعههراسي بهمثابه قلمروسازي گفتماني محور
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