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واژههای كليدي:

ژئوپلیتیک شیعه ،انقالب اسالمی ،خدا محوری ،اومانیسم ،نظام جهانی.
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هدف از این پژوهش فهم رابطه بین تحوالت ژئوپلیتیکی شیعه در اثر پیروزی انقالب اسالمی ایران و تقابل غرب
با آن و همچنین بررسی برخی از تهدیدات غرب بر ضد شیعه و ارائۀ راهکارهای مقابله با آن است که به شیوه
توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است .سؤالهای اصلی این پژوهش این است که علل تقابل غرب با
تشیع چیست؟ غربیها برای مقابله با شیعیان از چه نوع تهدیداتی استفاده میکنند و چه راهکارهایی برای مقابله
با این تهدیدات وجود دارد؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد که انقالب اسالمی ایران بسیاری از مناسبات سیاسی
را در منطقه و جهان دچار تغییر و تحول نمود و با گسترش بیداری اسالمی ،منافع حکام دیکتاتور منطقه و جریان
صهیونیستی غرب را با خطر جدی روبهرو نمود .نظریهپردازان غربی با مطالعه دربارۀ شیعه و پی بردن به مفاهیم
انقالبی شیعه و تضادهای فرهنگی عمیق آن با تفکرات غربی مانند ،اندیشه خدامحوری شیعه در برابر اومانیسم
غرب ،طرح اندیشه امتسازی و وحدت جهان اسالم در مقابل برنامههای تفرقهافکنانه غربیها و اندیشه نظام واحد
جهانی در برابر جهانی شدن غربی ،شروع به مخالفت و دشمنی با تشیع نمودند .آنها برای مقابله با تشیع از طرحهای
مختلف مانند ایرانهراسی ،شیعه هراسی ،تالش برای انزوای ایران در محافل بینالمللی ،تحریک مخالفان داخلی
ایران برای تغییر نظام جمهوری اسالمی ،حمله نظامی به کشورهای افغانستان و عراق ،طرح خاورمیانه بزرگ،
تجهیز نظامی حکومتهای مرتجع منطقه و حمایت از گروههای تکفیری در سوریه و عراق استفاده کردند .در
بخش پایانی مقاله راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات ارائه شده که از آن جمله ،معرفی اسالم واقعی به مردم
جهان ،معرفی غرب و ریشههای اومانیستی آن ،تأکید بر حقوق بشر اسالمی ،تالش برای ایجاد وحدت در میان
مسلمانان ،استفاده ار رسانههای مختلف و توسعۀ زیرساختهای جامعه به منظور معرفی جامعه نمونه شیعه است.
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مقدمه

ژئوپلیتیک مفهومی است که از تلفیق سیاست با جغرافیا به دست میآید .موقعیتهای

جغرافیایی ویژه که مختص مناطق مشخصی از جهان است ،امتیازاتی را برای ساکنان آن

مناطق به وجود میآورد که در صورت پیوند با عوامل فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی میتواند

به عامل مهم قدرت تبدیل شود .از گذشتههای دور مناطق آسیای میانه و اطراف خلیجفارس
به عنوان مناطق استراتژیک شناخته شده و باعث توجه و نفوذ قدرتهای غربی به این مناطق
شده است ،اما عاملی که بیش از این باعث اهمیت ژئوپلیتیکی این مناطق شده است ،وجود
جمعیت قابل توجهی از شیعیان است که بیشتر آنها در مناطق نفتخیز با موقعیتهای مهم و
استراتژیک زندگی میکنند.

پراکندگی شیعه در محیطهای جغرافیایی استراتژیکی و داشتن پتانسیلهای قوی مانند

ایدئولوژی سیاسی ،فرهنگ عاشورا و مهدویت و برنامۀ نظام جهانی منسجم ،آنان را در
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موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما از آنجا که قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،اغلب
این شیعیان در موقعیت انفعالی قرار داشتند ،کمتر مورد توجه قدرتهای جهانی بودند ،اما

با پیروزی و استمرار انقالب اسالمی ،گسترش روزافزون و پیشرفتهای قابل توجه آن،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

این تأثیرگذاری عمیقتر شده و واکنش غرب را دربرداشته که همۀ این تحوالت ،موقعیت
ژئوپلیتیکی شیعه را تحت تأثیر قرار داده و بر اهمیت آن افزود .امروزه شیعیان با داشتن

ایدئولوژی منحصر به فرد ،در کنار موقعیتهای جغرافیایی ناب ،توانستهاند به مرحلهای از

تحول برسند که حتی دشمنان شیعه نیز به آن معترف هستند.

پیروزی انقالب اسالمی در ایران موجب گسترش بیداری اسالمی در منطقه شد و بسیاری

از معادالت سیاسی غرب را در منطقه و جهان دگرگون کرد و به دنبال آن حکام دیکتاتور
مخالفت با شیعیان و به ویژه نظام جمهوری اسالمی ایران پرداختند .اندیشمندان غربی نیز
اقدام به مطالعه دربارۀ شیعیان و ایدئولوژی آنها پرداختند و با مفاهیم انقالبی شیعه آشنا شدند

و متوجه تضادهای عمیق فکری و فرهنگی میان شیعه و غرب شدند .اندیشههای خدامحوری،
امتسازی ،وحدت جهان اسالم و نظام واحد جهانی ،جریان صهیونیستی غرب را دچار ترس

و هراس نمود و به دنبال آن غربیها به ویژه جریان صهیونیستی غرب با استفاده از طرحها و
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منطقه وجریان صهیونیستی غرب که منافع خود را در خطر جدی میدیدند ،به دشمنی و

نقشههای گوناگون شروع به مقابله با جهان تشیع کردند .از جمله این طرحها ،ایرانهراسی،

اسالمهراسی ،تالش برای انزوای شیعه و ایران در محافل بینالمللی ،حمایت و تجهیز نظامی

گروههای تکفیری و برخی حکام مرتجع منطقه و طرح خاورمیانه بزرگ بود.

با وجود اینکه هر کدام از این طرحها در نهایت با شکست مواجه شدند؛ ولی شیعیان

را با چالشهایی جدی روبهرو کرده که بررسی آنها و ارائۀ راهکارهایی برای مقابله با این
چالشها ضروری به نظر میرسد .این پژوهش نیز در جهت تحقق این هدف صورت گرفته
است .سؤالهای اصلی پژوهش این است که علل تقابل و دشمنی غرب با تشیع چیست؟

غربیها برای مقابله با شیعه از چه نوع تهدیداتی استفاده میکنند؟ و چه راهکارهایی برای
مقابله با این تهدیدات وجود دارد؟ فرضیه مطرح شده این است که پیروزی انقالب اسالمی
ایران و تحوالت ناشی از آن ،ژئوپلیتیک شیعه را ارتقاء داده و به دلیل تقابل آن با منافع غرب،
تهدیدات دشمنان شیعه را برانگیخته است.
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مبانی نظری

بررسیهای عمیق و منظم تأثیر محیط بر قدرت سیاسی ،در قرون جدید ،با نام فردریک راتزل
شاگرد وی رودلف کلین 1سوئدی (1864-1922م ).آن را وارد فرهنگ جغرافیایی سیاسی
کرد (شیرودی .)46 :1381 ،ژئوپلیتیک در ابتدا به معنای «جغرافیای سیاسی »2به کار برده شد.

اما جغرافیای سیاسی بیشتر به بررسی جغرافیایی یک واحد سیاسی میپردازد؛ ولی ژئوپلیتیک

عالوه بر شاخص جغرافیایی مانند نزدیکی به آبراههای استراتژیک ،مراکز تولید انرژی و

وسعت سرزمین ،شاخصهای دیگری دارد که موجب اهمیت بیشتر آن میشود .از این
از جمله مفاهیم مطرح در موضوع ژئوپلیتیک ،مفهوم هارتلند 3و ریملند 4است .مفهوم

هارتلند اولین بار توسط یک محقق سوئدی به نام سر هارفورد مکیندر مطرح شد .براساس
1. Rudolph Klein
2. Political Geograph
3. Hartland
4. Rimland

] [ Downloaded from priw.ir on 2023-01-07

شاخصها میتوان به نوع حکومت ،جمعیت ،ایدئولوژی سیاسی و وضعیت دفاعی اشاره کرد.
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آلمانی (1844-1904م ).مقرون است .هرچند راتزل اصطالح ژئوپلیتیک را به کار نبرد ،اما

3

مقاله «جایگاه ایران در نظریههای ژئوپلیتیک» ،نوشته احمدی و پارسایی ،مکیندر قارههای
ی میشناخت و آن را به همین نام معرفی میکرد.
اروپا ،آسیا و آفریقا را به عنوان جزیره جهان 

ی جهان و هفت هشتم جمعیت دنیا را دربرمیگیرد .کلید
جزیره جهانی دو سوم خشکیها 

جزیره جهانی ،ناحی ه محور یا هارتلند است .وی هارتلند را منطقه وسیعی میدانست که از

غرب ب ه رودخانه ولگا ،از شرق به سیبری غربی ،از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از
جنوب به ارتفاعات هیمالیا ،ارتفاعات ایران و ارتفاعات مغولستان محدود میشد .از نظر او

هارتلند از سوی هیچیک از قدرتهای دریایی تهدید نمیشود (احمدی و پارسایی:1384 ،
 .)282سرانجام ،مکیندر در سال 1919م .بیانیۀ معروف خود را ارائه داد و گفت« :کسی که

بر شرق اروپا تسلط یابد ،بر هارتلند حاکم خواهد بود و کسی که بر هارتلند حاکم شود ،بر

جزیرۀ جهانی حاکم خواهد بود و کسی که بر جزیره جهانی حاکم باشد ،بر دنیا مسلط خواهد
بود» (همان.)283 :
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اسپایکمن 1محقق دیگری است که در کتاب جغرافیای صلح 2به نقد اندیشههای مکیندر

ی
در مورد هارتلند میپردازد .او چارچوب فضایی نظریه مکیندر را میپذیرد؛ اما به جا 
هارتلند ،هالل داخلی را که وی آن را اصطالح ًا سرزمین حاشیه یا «ریملند» مینامد ،واجد

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

اهمیت میداند .از نظر اسپایکمن ،منطقه ریملند کارکرد اصلی را دارد و منشأ اصلی تولید
ی جغرافیایی دو وجهی که ترکیب آب
قدرت محسوب میشود .این منطقه در قالب یک فضا 

و خشکی است ،قرار میگیرد (همان.)285 :

اسپایکمن در نظریۀ خود ایران را در قلمرو ریملند جای میدهد .قلمروی ک ه بین منطقه

محور یا قلب زمین و آبهای پیرامون قرار گرفته است و اکثر رقابتها و مخاصمات

قدرتهای دریایی و زمینی در آن به وقوع میپیوندد .از نظر تاریخی ،ریملند محل ایجاد
در این نظریه از آنجا که جزئی از ریملند است ،موضوع رقابت دو قدرت بری و بحری است.
س ریملند ،میدان رقابتی برای قدرتهاست و بدون تردید هرکس
ایران به عنوان بخش حسا 
این منطقه را کنتر ل کند ،میتواند قدرت جهانی را کنترل کند و بر رقیبان پیروز شود (همانجا).
1. Spikman
2. Geography of peace
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قدرتهای کالسیک قدیم مانند چین ،هند ،ایران ،عثمانی ،رو م و ...بوده است .ایران معاصر

پیشینه تحقیق

کتابها و مقالههایی در سالهای اخیر در زمینۀ ژئوپلیتیک شیعه منتشر شده که اگرچه به

طور مستقیم به بحث ما مربوط نمیشود ،ولی به عنوان پیشینه تحقیق میتوان آنها را ذکر

کرد .کتاب ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی ایران ،نوشته نفیسه فاضلینیا
که توسط مؤسسه شیعهشناسی منتشر شده است .در این کتاب به دو عنصر ژئوپلیتیک و
ایدئولوژیک توجه شده و ارتباط این دو عنصر با هم و تأثیر آنها بر منطقه به عنوان عاملی
در تعیین معادالت سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مورد توجه واقع شده است .نتیجۀ این پژوهش

نشان میدهد که ایدئولوژی شیعه در آگاهی و بینش کارگزاران انقالب اسالمی مؤثر بوده و
انقالب اسالمی بر دو عنصر ساختار و کارگزار در حوزه ژئوپلیتیک شیعه تأثیر گذاشته و منافع

غرب را در منطقه با تهدید مواجه کرده و این موضوع باعث نگرانی غرب از انقالب اسالمی
و تهدید و توطئه بر ضد آن شده است.

مورد دیگر کتابی با عنوان جغرافیای سیاسی شیعیان خلیجفارس ،به قلم زینب متقیزاده و

از انتشارات مؤسسه شیعه-شناسی است که هدف آن یافتن پاسخ این سؤال است که با توجه

به جایگاه جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی شیعیان در منطقۀ خلیجفارس ،نقش آنها در تحوالت
شیعیان در آن بررسی شده و مشخص میشود که منطقۀ خلیجفارس به دلیل موقعیتهای
خاص استراتژیکی به عنوان مرکز جهان اسالم بوده و شیعیان نیز در این منطقه از موقعیت

ژئوپلیتیک و ویژهای برخوردارند؛ اما به دلیل برخی حاکمیتهای سیاسی ضد شیعه ،در طول

تاریخ محرومیتهای بسیاری بر آنان تحمیل شده که این موضوع باعث واکنش و اعتراض و
ایجاد جنبشهایی از سوی آنان شده و به رستاخیز شیعی معروف شده است.

یمن» است که به قلم حسن تالشان ،در شماره  40نشریه شیعهشناسی منتشر شده است .هدف

این مقاله تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن است .با بررسی
موقعیت شیعیان در یمن و تحوالت صورت گرفته پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در

یمن به این نتیجه میرسد که شیعیان یمن که در گذشته تحت فشار و تنگنای شدید از سوی

حاکمیت این کشور بوده و حتی تعدادی از شیعیان زیدی به وهابیت پیوسته بودند؛ اما پس از
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پژوهش دیگر مقالهای با عنوان «انقالب اسالمی ایران و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه در
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سیاسی و امنیتی منطقه چیست؟ در این کتاب جغرافیای سیاسی منطقۀ خلیجفارس و موقعیت
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پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،تحوالتی در یمن صورت گرفت که باعث بیداری شیعیان و

احیای دوباره شیعیان زیدی و دوازده امامی شد .مراسمهای مذهبی شیعه و شعارهای انقالبی
و ارزشی آنها افزایش یافت و شیعیان با حضور فعال خود در قیام مردم یمن توانستند تحوالت
بسیاری را موجب شوند.

مقاله دیگری با عنوان «دورنمای ژئوپلیتیک شیعه در عراق» با قلم حسن تالشان ،در نشریه

شیعهشناسی در پاییز  1389منتشر شده که هدف آن تبیین سامان ژئوپلیتیک شیعه در عراق
است .دو سناریوی اساسی درباره نظام سیاسی آینده عراق و ویژگیهای هر کدام ،مورد بررسی
قرار گرفته و نتیجه میگیرد که از دو سناریوی مبتنی بر فدرالیسم و نظام استبدادی ،شرایط

برای سناریوی اول فراهم است که میتواند وزن و قلمرو ژئوپلیتیکی شیعیان را ارتقاء دهد.
روش تحقیق
فصلنامه علمی -پژوهشی
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روش تحقیق استفادهشده در این مقاله توصیفی و تحلیلی است .در ابتدا با روش توصیفی
به معرفی ویژگیها و ابعاد ژئوپلیتیک شیعه و انقالب اسالمی ایران پرداخته شده و سپس
دادههای تحقیق با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین انقالب اسالمی،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ژئوپلیتیک شیعه و تأثیر آن بر منافع غرب روشن شده است .در نهایت ،تهدیدات غرب بر

ضد تشیع به شیوه توصیفی بیان شده و راهکارهای مقابله با تهدیدات نیز مورد بحث و تحلیل
قرار گرفته است .گردآوری داده-ها نیز با استفاده از روش کتابخانهای ،استفاده از کتابها و

نشریات معتبر و همچنین با بهرهگیری از سایتهای معتبر اینترنتی صورت گرفته است.
موقعیت ژئوپلیتیکی شیعه و تأثیر انقالب اسالمی بر آن

منطقه ،اسالم سوژهای جدید برای غرب شد .بیداری اسالمی متأثر از انقالب اسالمی ایران
موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را دستخوش تغییراتی کرد و همین موضوع غربیها را به شدت

نگران ساخته و آنان به واکنشهایی علیه این تغییرات روی آوردند .غرب برای رسیدن به
اهداف خود در این زمینه استراتژیهایی را تدوین کرد ،اما در هر کدام از این استراتژیها
شکست خورده و به دنبال آن استراتژی دیگری تدوین گردید ،به طوری که کمیته ارتباطات
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با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و مطرح شدن اسالم به عنوان پتانسیل مؤثر در تحوالت

استراتژیک مرکز امنیت ملی به دلیل شکست در برنامهها از هم پاشیده است .به نوشته حاذق

این کمیته که وظیفه تهیۀ پیشنویس استراتژی دیپلماسی ملی را بر عهده داشت ،بارها تشکیل
جلسه داد .اما سپس به دلیل فقدان راهبری ،از هم پاشید .آخرین جلسه آن ،سال 2004م.

تشکیل شد .در ضمن مارگارت تاتویلر 1سفیر وزارت خارجه که به آمریکا بازگشته بود ،با

اصرار کاخ سفید ،پست مدیریت دیپلماسی ملی را بر عهده گرفته بود .اما تاتویلر تنها شش
ماه دوام آورد و در ژوئن  2004دوباره این پست خالی شد .تا پایان نخستین دوره ریاست

ج فارس و اعماق خاک
وجود ذخایر عظیم سوختهای فسیلی در زیر بستر خلی 

کشورهای منطقه و نیاز روزافزونی که جهان به این مناب ع دارد ،موجب گردیده همهروزه تعداد
ت ژئواستراتژیکی در جهان ساخته است ،به گونهای که انطباق
ایران را تبدیل به یک موقعی 

موقعیتهای ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بر یکدیگر ،کشور ایران را به عنوان یکی از
ی پراهمیت جهان مطرح ساخته است (حیدری .)150 :1384 ،از آنجا که نفت منطقه
نواح 

خلیجفارس برای چرخ اقتصاد غرب عاملی حیاتی محسوب میشود ،به همین دلیل غرب با
1. Margaret Tatwiller
2. Strategical location
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زیادی شناور حامل مواد سوختی از تنگه هرمز عبور نمایند و همین امر موقعیت ژئوپلیتیکی
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جمهوری بوش ،این پست برای نیمی از این مدت فاقد مدیر بود (حاذق.)19 :1386 ،
2
به اعتراف خود غربیها ،بزرگترین کشور شیعه یعنی ایران با «موقعیت سوقالجیشی»
مهم در غرب آسیا قرار گرفته است که به چند دلیل به عنوان کشور مهم ژئوپلیتیکی در جهان
مورد توجه قرار گرفته است .1 :ذخایر نفتی عظیم؛  .2موقعیت استراتژیکی در جنوب روسیه؛
 .3یک کشور اسالمی اصیل در حالت تهدید برای اسرائیل؛  .4نقش رهبریاش در میان
کشورهای اسالمی دیگر که ممکن است روزی غرب را با قطع جریان نفت تهدید کند؛ .5
روشی ناشناخته که در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،باعث پیشرفتهای زیادش
شده است ( .)Ganson, 2001در عربستان سعودی اغلب شیعیان در استان شرقی حسا که
غنی از نفت است ،زندگی میکنند .آنها  40تا  60درصد نیروی کار در صنعت نفت را تشکیل
میدهند ( . )Marshall, 2003: 41در عراق بیش از  70درصد مردم شیعه هستند که اکثریت
آنها در جنوب این کشور زندگی میکنند .تنگه هرمز به عنوان منطقه سوقالجیشی در اختیار
شیعیان است و ارتباط بین شرق و غرب را کنترل میکند.

همۀ توان خود مانع سقوط دولت مرتجع و دست نشاندۀ عربستان سعودی میشود .تافلر در

کتاب موج سوم به اهمیت حیاتی انرژی در خلیجفارس اشاره میکند و مینویسد« :اگر قطع
جریان نفت ایران فقط برای چند هفته توانست خشونت و هرج و مرجی را در صفهای

بنزین ایاالت متحده ایجاد کند ،در این صورت چنانچه فرمانروایان فعلی عربستان سعودی
سقوط کنند ،در آمریکا و کشورهای دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ظاهرا ً به نظر میرسد این
چند خانوادهای که بر عربستان حکومت میکنند و  25درصد ذخایر نفتی جهان را تحت

کنترل خود دارند ،تا ابد بر قدرت میمانند» (تافلر.)549 :1374 ،

فاضلی نیا در کتاب ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی ایران دربارۀ

موقعیت شیعیان در منطقه خلیج-فارس میگوید« :در برخی از کشورهای خلیجفارس ،تجمع
شیعیان در مناطق استراتژیک به ویژه مراکز نفتی سبب شده است ،نفوذ قابل توجهی در
اقتصاد کشورها داشته باشند .حضور آنها در کارخانهها ،پاالیشگاهها و مراکز تجاری درصد
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باالی احتمال اعتصاب و امکان فلج نمودن اقتصاد کشور را به همراه دارد یا حتی دوری و

نزدیکی به پایتخت از اهمیت ویژهای برخوردار است .نزدیک بودن محل تمرکز آنان به مراکز
سیاسی ،میزان آگاهی سیاسی آنان را گسترش داده و احتمال انتشار آن را به مراکز دیگر

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

افزایش میدهد .این طرز تلقی موجب شده است تا دولتمردان برخی از این کشورها همچون
عربستان سعودی همواره بکوشند از تمرکز شیعیان در پایتختها و حواشی آن جلوگیری

کنند» (فاضلینیا .)168 :1386 ،فرانسوا توال 1دربارۀ اهمیت خلیجفارس و موقعیت شیعیان

در این منطقه میگوید« :هفتاد درصد جمعیت خلیجفارس شیعه هستند .سه چهارم از ذخایر
نفتی جهان با بهترین کیفیت در این خلیج قرار دارد .اگر دایرهای که به دور کمربند شیعیان

خلیج[فارس] کشیده شده ،وسیعتر دیده شود ،خواهیم دید که اکثریت جمعیتهای شیعه در
(توال.)137 :1379 ،

1. Francois Thual
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کانون و مراکز حساس ژئوپلیتیکی واقع شدهاند که جهان را با چالش روبهرو کرده است»

جدول  .1کشورهای با بیش از  100هزار جمعیت شیعه

 40-37درصد

پاکستان

 26-17میلیون

15-10

15-10

هند

 24-16میلیون

15-10

14-9

عراق

 22-19میلیون

70-65

12-11

ترکیه

 11-7میلیون

15-10

6-4

یمن

 10-8میلیون

40-35

5

آذربایجان

 7-5میلیون

75-65

4-3

افغانستان

 4-3میلیون

15-10

2

سوریه

 4-3میلیون

20-15

2

عربستان سعودی

 4-2میلیون

15-10

2-1

نیجریه

 4میلیون

5

2

لبنان

 2-1میلیون

55-45

1

تانزانیا

 2میلیون

10

1

کویت

700000-500000

25-20

1

آلمان

600000-400000

15-10

1

بحرین

500000-400000

75-65

1

تاجیکستان

400000

7

1

امارات متحده عربی

400000-300000

10

1

ایاالت متحده

400000-200000

15-10

1

عمان

300000-100000

10-5

1

انگلستان

300000-100000

15-10

1

بلغارستان

100000

15-10

1

قطر

100000

10

1

کل جهان

200-150میلیون

13-10

100

Source: Pew Research Center, October 2009, Mapping the Global Muslim Population

در عراق ،شیعیان با کسب قدرت سیاسی ،در حال بازیابی هویت خود هستند .با توجه به

واقعیتهای موجود در عراق امروزی ،در آیندۀ نزدیک ،نظم جدید ژئوپلیتیکی در این کشور
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95-90درصد
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کشور

برآورد جمعیت شیعه در
2009
 70-66میلیون

ایران

درصد تقریبی جمعیت شیعه

درصد تقریبی در جهان

با تأثیرگذاری زیاد شیعیان تثبیت خواهد شد و بهرغم برخی عناصر مزاحم ،هیچگونه عنصر

مهم و جدی که بتواند مانع تثبیت نظم جدید ژئوپلیتیکی مورد نظر شود ،مشاهده نمیشود
(تالشان )123 :1389 ،در نتیجه شیعیان با قرار گرفتن در مناطق مهم جغرافیایی در کنار کسب

قدرت سیاسی و استفاده از ایدئولوژی تشیع میتوانند به عنوان عاملی تأثیرگذار در سطح

جهان تبدیل شوند که وقوع انقالب اسالمی در ایران چنین شرایطی را فراهم کرده است.

پیروزی انقالب اسالمی ایران باعث نقشآفرینی دوباره اسالم در نظام بینالملل شد .به

طوری که اندیشمندان غربی نیز بعد از این واقعه به قدرت اسالم اعتراف نمودهاند .ساموئل
هانتینگتون ،1نظریهپرداز معروف آمریکایی در تبیین جدیدی در این باره معتقد است« :تمدن

اسالمی بلوک ایدئولوژی واحدی را تشکیل میدهد و غرب را وادار میکند که از ادعای
جهان شمولی خود دست بردارد» (ادیب .)108 :1388 ،با پیروزی انقالب اسالمی ایران،

ارزشها و هنجارهایی که با منافع غربی-ها تعارض داشت ،مطرح شد و همچنین با وقوع

فصلنامه علمی -پژوهشی
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انقالب اسالمی ایران افقهای جدیدی به روی شیعیان گشوده شد و شیعیان به عاملی مؤثر در
تحوالت منطقهای و جهانی تبدیل شدند .تجلی عینی اندیشههای امام خمینی(ره) در انقالب
اسالمی ،تشکیل حزباهلل لبنان بود که با موفقیتهای خود ،راه پیروزی را برای همه مسلمانان

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

آشکار کرد (فاضلینیا.)116 :1385 ،
علل تقابل غرب با تشیع

 .1تضاد فکری و نظری غرب با تشیع

برای ایجاد نظامی از روابط عادالنه در جهان ،عالوه بر ایمان ،نیاز به قدرتی است که

بتواند در مقابل قدرت سلطهجویانۀ نظامهای اومانیستی مقاومت نموده و با پیروزی در مقابل
چنین موقعیتی را پدید آورد و با ایجاد حکومت اسالمی مبتنی بر ایمان و اعتقاد به محوریت

خداوند در امور عالم ،نظامی جدید از روابط بینالملل را مطرح کرد .جمهوری اسالمی ایران

توانست در دهه اول انقالب انواع توطئهها را خنثی نماید و به تثبیت نظام بپردازد .تحریمهای
بینالمللی نتیجهای معکوس داد و به افزایش توانمندی ایران در زمینههای مختلف منجر شد.
1. Samuel Hantington
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آنان بتواند نظامی عادالنه با محوریت خداوند در جهان حاکم نماید .انقالب اسالمی ایران

با گذشت زمان هر اندازه انقالب اسالمی ایران گامهای بیشتری در مسیر تکامل بر میدارد،

حرکت جهان غرب نیز در مسیر سقوط و تباهی سریعتر شده و تضاد معرفتی میان اسالم و

غرب بیشتر آشکار میگردد.

پیروزی انقالب اسالمی ایران باعث نقشآفرینی دوباره اسالم ،در نظام بینالملل گردید به

طوری که اندیشمندان غربی نیز بعد از این واقعه به قدرت اسالم اعتراف نمودهاند .ساموئل

هانتینگتون ،نظریهپرداز معروف آمریکایی در تبیین جدیدی در این باره معتقد است« :تمدن
اسالمی بلوک ایدئولوژی واحدی را تشکیل میدهد و غرب را وادار میکند که از ادعای
جهانشمولی خود دست بردارد» (ادیب .)108 :1388 ،غربیها از طرفی نگران گسترش تفکر
خدامحوری شیعیان و تسلط و حاکمیت آنان در جهان هستند و از طرفی نگران زیر سؤال

رفتن اندیشههای اومانیستی خود هستند که میتواند سلطه آنها را در جهان خاتمه دهد .به این

ترتیب ،این تناقض اندیشهای عامل مهمی در تضاد و اختالف میان شیعه و غرب شده است
(کشاورز و غفاری.)145 :1392 ،

 .2اندیشه نظام واحد جهانی تشیع و تناقض آن با جهانی شدن غرب

اسالم بر خالف سایر ادیان ،دینی جهانی است و پیامبر آن محمد بن عبداهلل(ص) ،پیامبر همه

جهانیان است ،نه پیامبر یک قوم یا منطقه خاص .دین اسالم فقط ادعای جهانی شدن را ندارد؛

بلکه شرایط و قواعد تحقق نظام جهانی ،همچون مهدویت در مذهب تشیع از پیش طراحی
شده است (مظفری .)217 :1386 ،نظام حاکم بر غرب پس از سالها نتیجهای جز تبعیض،

الزم برای جهانی شدن را ندارند ،زیرا اندیشه بشری هر چند استحکام یافته ،اما نمی-تواند

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت را دربرگیرد .از اینرو ،گفته میشود تنها ادیان و

به ویژه ادیان الهی و ابراهیمی از ظرفیت و توانمندی درونی برای جهانی شدن برخوردار
میباشند (سجادی .)110 :1383 ،در میان ادیان ابراهیمی ،دین اسالم بنا به ماهیت جامع و
فراگیر و با عنایت به ویژگیهای بشری و انسانی که دارد و عمدت ًا انسان را صرف نظر از
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نژادپرستی ،قتل و کشتار و تجاوز به حقوق انسانها نداشته است و همه این عوامل ،این نظام
را در معرض سقوط و نابودی قرار داده است .اساس ًا مکاتب و اندیشههای بشری ظرفیت
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دین اسالم استعداد الزم جهانی شدن را دارد و این وعده را به پیروان خود داده است .دین

فصلنامه علمی -پژوهشی

تعلقات خونی ،زبانی و سرزمینی مورد خطاب قرار میدهد ،از توانمندی برتری برای جهانی

شدن برخوردار است (همان.)111 :
ساموئل هانتینگتون ،نظریهپرداز غربی ،اظهار میکند که سه تمدن در سراسر جهان میتواند
جایگزین تمدن غرب شوند :تمدن اسالمی ،تمدن کنفسیوس چینی و تمدن ارتدوکسی روسیه.
به نظر هانتینگتون ،در میان این سه تمدن فقط تمدن اسالم ،زمینه و ظرفیت حیات و شکوفایی
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را دارد .تمدنهای چین و روسیه قابل مهار شدن هستند؛ ولی تمدن اسالم مهارنشدنی است
و بزرگترین خطر برای غرب محسوب میشود که باید پیش از شکوفایی نابود شود (ادیب،
 .)286 :1388هانتینگتون دالیل مرزبندیها و جنگهای گذشته را در اروپا و سایر نقاط جهان،
مربوط به اختالفات اقتصادی و ایدئولوژیکی میداند و معتقد است جنگهایی که در آینده
رخ میدهد مربوط به اختالفات تمدنی است که گستره وسیع-تری را دربرمیگیرد .او در این
رابطه میگوید« :خطوط گسل میان تمدنها جایگزین مرزبندیهای سیاسی و ایدئولوژیکی
جنگ سرد ،به عنوان نقاط اشتعال بحرانها و خونریزیها هستند .جنگ سرد هنگامی شروع
شد که پرده آهنین ،اروپا را تقسیمبندی سیاسی و ایدئولوژیک کرد .با پایان پرده آهنین ،جنگ
سرد پایان یافت .همانطور که تقسیم ایدئولوژیک اروپا ناپدید شد ،تقسیم فرهنگی اروپا بین
مسیحیت غربی از طرفی و مسیحیت ارتدوکس و اسالم از طرف دیگر دوباره ظاهر شد»
(.)Huntington, 1993:29
غربیها که معتقد به جهانی شدن لیبرال دموکراسی هستند ،از ادعای جهانشمولی شیعه

واهمه دارند .به همین دلیل ،سیاستمداران مستکبر به اتکای آرای نظریهپردازانی مانند

هانتینگتون که از جنگ تمدنها و خطر مسلمانان سخن گفته بود ،دست به اقدامات بازدارنده

میزنند .اسپکتر 1در سال  2009میالدی در کتاب ایوانجلیستها و اسرائیل 2دربارۀ اعتقادات

از بی اعتمادی گسترده از اسالم سخن میگویند و تعدادی از صهیونیست های مسیحی
هشدار میدهند که مسلمانان در حال هدایت یک جنگ مذهبی علیه غرب و خدا هستند.
بعد از جریان  11سپتامبر نیز فالول [یکی از مبلغان ایوانجلیست] پیامبر اسالم [حضرت]

محمد[صلوات اهلل علیه] را به عنوان تروریست ،محکوم میکند» )Spector, 2009:47(.

1. Spector
2. Evangelists and Israel
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صهیونیستهای مسیحی یا همان ایوانجلیستها درباره اسالم مینویسد« :رهبران ایوانجلیست

به نقل از کتاب تفکر شیعی و پدیده جهانی شدن ،هفته نامه لوپوئن 1ضمن طرح موضوعی با

عنوان « 1400سال منازعه میان اسالم و غرب» 2گفتوگویی با ساموئل هانتینگتون -نظریهپرداز

برخورد تمدنها -انجام داد که وی ضمن مخالفت با دخالتهای نظامی آمریکا در افغانستان

و عراق میگوید« :با اشغال این دو کشور ،آمریکا زمینه توسعۀ برخورد میان اسالم و غرب را
آفریده و خود بیش از همه نتایج منفی آن را متحمل میشود» (ادیب 108 :1388 ،و .)109
 .3طرح پروژه وحدت میان امت اسالمی

قرآن کریم انسانها را -با وجود تمایزات گوناگون بشری -دارای هدف واحد میداند و او

را به سوی یک سازماندهی جامع و فراگیر دعوت میکند .انقالب اسالمی ایران نیز این اصل را

رعایت کرده و براساس آموزههای اسالم ،همۀ مسلمانان را امت واحد در نظر گرفته و برای سایر
انسانها نیز ارزش قائل میشود و آنها را به اسالم دعوت میکند (عمید زنجانی.)64:1368 ،

انقالب اسالمی ایران ارزشهای انترناسیونالیستی غرب را تهدیدی برای تحقق دموکراسی

و حقوق بشر میداند و در مقابل پروژۀ امتسازی را مطرح میکند .انقالب اسالمی با توجه

به نقش تمدنسازی اسالم در سراسر جهان ،براساس اندیشه مهدویت ،به تحقق امت واحد
و معنوی بشریت ،میتواند بر همۀ عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تسلط داشته باشد.

بر این اساس ،انقالب اسالمی ضرورت شناخت انسانها از طریق ارتباطات و ایجاد وحدت
و مودت میان همه بشریت را مورد توجه قرار می-دهد (دهشیری.)393 :1388 ،

ظرفیت قدرتیابی و تمدنسازی شیعه در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به

حدی افزایش یافت که حتی خود اندیشمندان غربی نیز به این موضوع اعتراف میکنند .به
موضوع اعتراف میکند و میگوید« :به دنبال انقالب  ،1979جمهوری اسالمی ایران موقعیت
جدید قدرت و نفوذ شیعه در داخل جهان اسالم را به نمایش گذاشت که برخی مفسران آن را

به عنوان با اهمیتترین قدرت شیعه در جهان اسالم امروز توصیف کردهاند» (.)levy, 2010: 6
1. Leopoen
2. 1400 years of conflict between Islam and the west
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طوری که یکی از اندیشمندان غربی با نام جنی لوی در کتاب خود با عنوان اسالم و شیعه به این
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جهانی تأکید میکند و معتقد است که این نظام واحد جهانی با نگاه همهجانبه به ابعاد مادی
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 .4مطرح شدن اسالم سیاسی در جهان

یکی از مهمترین عوامل نگرانی غرب از انقالب اسالمی پیوند معنوی شیعیان جهان و

مطرح شدن اسالم سیاسی در میان شیعیان است .سیاسی شدن شیعیان در شرایطی که اکثر

آنان در مناطق حساس ژئوپلیتیکی ساکن هستند و میتوانند در سیاستهای منطقه و جهان

تأثیرگذار باشند ،هراس غرب و دولتهای عربی را برانگیخته است .فواز ای جرجیس 1در
دوره ریاست جمهوری کلینتون اعالن جنگ را برای مقابله با اسالم سیاسی در ایران مطرح
میکند و میگوید« :اسالم انقالبی که ایران اعمال میکند ،شدیدا ً ضد غربی و به وضوح دشمن

منافع آمریکا تلقی میشود و به نظر میرسد که دولت کلینتون موظف است علیه این قرائت
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از اسالم سیاسی اعالن جنگ کند» (جرجیس.)237 :1382 ،
امام خمینی(ره) به عنوان رهبری بی نظیر ،انقالب اسالمی را هدایت کرد و با تکیه بر
ارزشهای اسالمی و حمایت تودههای عظیم مردمی به پیشبرد اهداف انقالب پرداخت.
امام با بیدار کردن حس مسئولیت دینی در مردم و با نیت خالصی که داشت ،به جای روابط
ِ
عمیق عاطفی بین مردم ایجاد کرد و در نتیجه مردم به
محدود و خشک حزبی ،یک رابطۀ
ایشان عشق میورزیدند و پروانهوار گرد شمع وجود او میچرخیدند (مصباح یزدی:1387 ،
 .)93روشنگریهای امام خمینی(ره) در ارائۀ نگاهی جدید به اسالم سبب شد که اسالم نقش
اساسی خود را در بسیج تودهها ایفا نماید .با این روشنگریها اسالم جاذبه خود را بازیافت و
مردم گروه گروه به اصل اسالمی خود بازگشتند (بهرامی و نظرپور.)84 :1381 ،
شیعیان دارای مفاهیم عمیق فرهنگی هستند که در همه زمانها به هدایت جمعیتهای

شیعه پرداخته و یکی از عوامل مهم در پیروزی انقالب اسالمی ایران محسوب میشوند.
در این زمینه سلیمان دمیرسی 2به نقش تعیینکنندۀ مفاهیم شیعه در پیروزی انقالب اسالمی
با استفاده از روزهای عزاداری مربوط به عاشورا ،اسطوره امام حسین (کربال) و مراسمهای

مربوط به این باورهای بنیادی شیعه ،آیتاهلل خمینی قادر بود با فراهم ساختن یک کانال
ارتباطی مؤثر بین معترضان و رهبران انقالب ایران ،اعتراضات مردم ایران را به بحرانهای
انقالبی انتقال دهد .در همان زمان [امام]خمینی قادر بود یک مکانیسم برای بسیج سیاسی
1. Fawaz A. Gerges
2. Soleiman Demirci
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ایران اشاره میکند و میگوید« :اسالم شیعه یک نقش قاطع در این رویداد تاریخی ایفا کرد.

تودهها علیه رژیم شاه فراهم کند» ( .)Demirci,2013: 47یکی دیگر از نویسندگان غربی

میگوید« :حرکت دستهجمعی عاشورا ،به طور ویژه ،یک الگو برای بیان عمومی اتحاد جمعی
و احساس اخالقی ساخت که در انقالب قابل توجه بود و درک مشترک در میان همه انواع

باورهای شیعه درباره امامان را تقویت کرد (.)Axworthy, 2016: 24
طرحهای غرب برای مقابله با تشیع

 .1استفاده از راهبرد جنگ نرم علیه ایران

از آنجا که عقبه استراتژیک جریان اسالم سیاسی با محوریت ایران است ،هرگونه تحول در

مناطق اسالمی با ایران مرتبط بوده و به اتخاذ سیاستهای جدید در قبال ایران منجر میشود.
به گفته دکتر والیتی در دهههای اخیر سیاست خارجی آمریکا سه استراتژی در مقابله با ایران
داشته است .1 :استراتژی براندازی نظام اسالمی؛  .2استراتژی ملیگرایی ایران و حمایت از

آن؛  .3استراتژی غربی کردن ایران و ادغام آن در سیستم جهانی آمریکا (والیتی.)203 :1386 ،
ایجاد هراس از جمهوری اسالمی ایران یکی از تاکتیکهای غرب برای مقابله با انقالب

اسالمی ایران است که از زمان پیروزی انقالب اسالمی در ایران آغاز شده و به تدریج با
ویژه غرب همواره از گسترش نفوذ ایران در عرصه بینالمللی در هراس و نگرانی روزافزون
قرار دارند ،به منظور تضعیف جایگاه ایران در عرصۀ بینالمللی ،با ایجاد هراس از ایران در

میان دولتها و ملتهای جهان در جهت به حاشیه راندن جمهوری اسالمی ایران تالش
میکنند.

یکی از اقداماتی که در جهت تحقق ایران هراسی صورت میگیرد ،تبلیغات گسترده علیه

متهم به استفادۀ نظامی از انرژی هستهای مینمایند و اتهامات بی پایه و اساسی را در مورد

ساخت سالحهای هستهای علیه ایران به کار میبرند و این در حالی است که بسیاری از
کشورهای جهان از انرژی هستهای به طور وسیعی استفاده میکنند و حتی کشور آمریکا و
رژیم صهیونیستی بیشترین کالهکهای هستهای را دارند که میتواند امنیت جهانی را تهدید

کند؛ اما بر طبق منطق امپریالیستی ،کسی حق ندارد آنها را زیر سؤال ببرد.
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دستیابی ایران به انرژی صلحآمیز هستهای است که در این راستا با هیاهوی رسانهای ایران را
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تحوالت و پیشرفتهای گستردۀ ایران شدت یافته است .از آنجایی که دشمنان انقالب و به
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 .2طرح خاورمیانه جدید

1

در ابتدا این طرح توسط شیمون پرز ،معاون نخستوزیر رژیم صهیونیستی مطرح شده

بود ،اما در این مقطع زمانی ،با جدیت بیشتری دنبال شد .کاندولیزا رایس نیز در سفر به آسیا
و مشاهده شکست طرح خاورمیانه بزرگ ،تحوالت عراق و لبنان را به درد زایمان خاورمیانه

جدید تعبیر کرد .دولت آمریکا در ابتدا با استفاده از راهبرد نرم و نیمهسخت در کشورهای
شیعهنشین ،سعی کرد با طرح خاورمیانه اسالمی مقابله کند و سپس در صورت نیاز از راهبرد
جنگ سخت استفاده کند .آمریکا در ابتدا سعی کرد از تشکیل دولت حماس جلوگیری کند،

اما موفق نشد و به دنبال آن به ایجاد اختالف در میان گروههای فلسطینی پرداخت .سپس

با ایجاد تغییرات سیاسی در لبنان و به ویژه خلع سالح حزباهلل لبنان سعی کرد تا موقعیت
حزباهلل را در لبنان تضعیف کند .در سوریه نیز بشار اسد را با اتهام دخالت در امور لبنان و
عراق ،وادار به عقبنشینی و کنارهگیری از قدرت نمود ،اما در همۀ این طرحها شکست خورد
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16

و سرانجام ،به حمایت و تجهیز گروههای تکفیری مخالف حکومت سوریه پرداخت تا به این

وسیله اوضاع این کشور را متشنج نماید.

به نقل از فارس یکی از طرحهای پنتاگون در راستای طرح خاورمیانه جدید ،طرح
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ملتسازی است که مطابق با آن کشورها تجزیه شده و مرزبندیهای جدیدی اعمال میشود.

خبرگذاری فارس در این راستا خبری را منتشر کرده به این شرح که نشريه نيروهاي مسلح
آمريكا در مقالهاي به قلم پيترز (سرتيپ دوم بازنشسته ارتش آمريكا) خواستار ايجاد تغييراتي

در نقشه خاورميانه شده كه در آن ،كشور كردستان ،بخشهايي از ايران ،عراق ،تركيه و سوريه
را به خود اختصاص ميدهد .پيترز معتقد است چنين كشوري ،آمريكاييترين كشور در گسترۀ
يا مدينه تأسيس شود .در اين نقشه عراق به سه كشور (كردستان ،يك كشور عربي شيعه و

يك كشور سني) تجزيه شده و ايران نيز بخش قابل توجهي از گستره خود را به كشورهاي

جديد موسوم به كردستان ،آذربايجان متحد ،كشور شيعه عرب و بلوچستان آزاد واگذار ميكند
(خبرگزاری فارس .)1385 ،این طرح به ویژه با شکست تدریجی گروههای تکفیری داعش در
عراق و سوریه ،بیشتر مورد توجه قرار گرفت و موضوع همهپرسی در کردستان عراق مطرح
1. New Middle East
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بين بلغارستان تا ژاپن خواهد بود .وي همچنين پيشنهاد كرده که يك واتيكان اسالمي در مكه

شد تا به این وسیله جایگزینی برای نیروهای شکست خوردۀ داعش در عراق و سوریه فراهم

شود تا با ایجاد اوضاع متشنج در کشورهای شیعه ،بسترهای دخالت و بهرهبرداری از منابع این

جوامع برای غرب فراهم شود که البته این طرح نیز با شکست مواجه شد.
 .3القای شیعههراسی و گسترش اختالفات مذهبی

پس از جنگ لبنان و ناکامی آمریکا و متحدان آن در تحقق اهداف خود از طریق جنگ،

آنها تالش کردند با دشمنتراشی و بزرگ جلوه دادن تهدید ایران در منطقه ،اتحادی را برای
نظام امنیتی جدید بر مبنای اتحاد کشورهای دوست و متحد آمریکا و ایجاد یک قطب جدید

قدرت در منطقه با همکاری آمریکا ،رژیم صهیونیستی و رژیمهای وابستۀ عربی ،برای مقابله با
مقاومت و بیداری اسالمی با محوریت ایران آغاز کنند (پورقیومی .)243-244 :1387 ،به این

ترتیب آمریکا با القای شیعههراسی و ایرانهراسی در منطقه ،تالش کرد تا شیعه را به عنوان
تهدیدی جدی برای دولتهای عربی قلمداد کند و این چنین القا کرد که شیعیان میتوانند با

محوریت ایران به قدرت منطقهای تبدیل شوند.

از آنجا که سران عرب در کشورهای خود جایگاه مردمی ندارند و برای حفظ تاج و

شیعههراسی همسو با غرب عمل میکنند .در این میان جریان وهابیت و سلفیت با توسل

به جنگ سخت و ترورهای وحشیانه شیعیان در مناطق مختلف ،خصومت و هراس خود
را از شیعیان بیشتر بروز میدهند و مفتیهای وهابی نیز با صدور فتواهای خصمانه ،به این
دشمنی دامن میزنند .به طوری که شیخ بن باز ،مفتی عربستان سعودی معتقد است« :تشیع

دینی متفاوت و مجزا از اسالم است و همانگونه که مصالحه اهل سنت با یهودیان ،مسیحیان

(ابراهیم.)13 :1386 ،

راهکارهای مقابله با تهدیدات غرب

 .1معرفی صحیح اسالم به جهانیان

اسالم دینی الهی و فطری است و برخالف سایر ادیان ،کتاب آسمانی آن تحریف نشده
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تخت خود نیازمند سرسپردگی در برابر قدرتهای فرامنطقهای هستند ،در اجرای تاکتیک

فصلنامه علمی -پژوهشی

است .اگرچه گروههایی از مسلمانان با ایجاد فرقههای متعدد ،افکار انحرافی را مطرح کردهاند،
اما اسالم راستین در جهان وجود دارد و در صورت معرفی درست ،قلوب بشریت به آن تمایل

داشته و تعالیم آن را خواهند پذیرفت .جمهوری اسالمی ایران با استفاده از امکانات رسانهای

و اعزام مبلغ به نقاط مختلف جهان میتواند اسالم حقیقی را به جهانیان معرفی نماید.

یکی از مهمترین برنامههای راهبردی که باید توسط اندیشمندان شیعه مورد توجه و

جدیت قرار گیرد ،آگاه نمودن مردم جهان درباره اهداف و مبانی دین اسالم ،اهداف انقالب
اسالمی ایران و همچنین تشریح علل تضاد آن با تفکرات غرب است .غربشناسی و آشنایی

با تفکرات اومانیستی و شناخت همه ابعاد علمی ،تکنولوژی ،ساختارهای مدرن ،رفاه و سایر
مناسبات آنکه میتواند ماهیت حقیقی غرب را برای جهانیان روشن کند ،از ضروریاتی است

که باید مورد توجه قرار گیرد.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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 .2معرفی غرب و ریشههای اندیشه اومانیستی

مبانی فلسفی و اجتماعی غرب که بر پایه اومانیسم 1و سکوالریسم 2شکل گرفته ،پایههای

بسیار متزلزل دارد و انسان غربی که با دین و خداوند بیگانه شده و همۀ امورات اعم از

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اخالقی خود را بر پایۀ انسانمداری شکل داده و محکوم به
انحطاط و فروپاشی است؛ ولی مکتب شیعه که براساس خدامحوری و اعتقاد به قانون و نظام

الهی شکل گرفته ،در مسیر شکوفایی قرار گرفته و با یاری الهی ساخت نظام جهانی آینده را

رقم میزند که آشکار شدن این حقایق برای مردم جهان میتواند آنها را از گمراهی نجات
داده و در مسیر هدایت قرار دهد.

بخشی از مردم جهان شیفته پیشرفتهای تکنولوژی غرب شدهاند و بخشی نیز مرعوب

به آن گرویدهاند .یکی از راهکارهای آگاهی افکار عمومی جهان ،معرفی ریشههای اندیشۀ
اومانیستی غرب و تقابل آن با نظام الهی است .به ویژه نفوذ تفکر صهیونیستی در فرقه
پروتستان که مبانی اندیشه سکوالریستی و اومانیستی براساس آن شکل گرفته و بسیاری از

جنایتهای دولت آمریکا با تکیه بر این مبانی انجام میگیرد.

1. Humanism
2. cecularism
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غربیها هستند؛ اما بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی و بی اطالعی از ریشههای تمدن غربی

 .3تأکید بر حقوق بشر اسالمی و محکوم کردن اعمال ضد انسانی غرب

قبل از اینکه غربیها ادعای حقوق بشر نمایند ،در قرآن به وضوح درباره آن سخن گفته

شده است .دین اسالم حقوق بشر را ناشی از ارزش ذاتی و کرامت انسانی میداند و همۀ

انسانها را با تیرهها ،نژادها ،زبانهای مختلف یکسان میداند و تفاوت بین انسانها را در
میزان تقوا و عمل صالح آنها میداند .در نتیجه نظام اسالمی ایران باید با مطرح کردن حقوق

بشر اسالمی ،اعمال جنایتکارانۀ غرب را در برخورد با انسانها ،هر چه بیشتر افشا نموده و
آنان را نزد افکار عمومی رسوا نمایند .در این زمینه میتوان به حقوق اقلیتها ،کودکان ،زنان،
اسیران و حق انسانها در داشتن محیط زیست سالم تأکید کرد که غربیها همه آنها را نادیده

میگیرند.

در واقع ادعای حقوق بشر غربیها بهانهای برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای

غیرانسانی آنان در طول تاریخ است .به همین دلیل ،مقام معظم رهبری جایگاه حقیقی دفاع
ازحقوق بشر را دین و مکاتب الهی میداند و ادعای غربیها در مورد دفاع از حقوق بشر را

دروغین دانسته و آن را بهانهای برای مقابله با انقالب اسالمی ایران که طرفدار حقیقی حقوق
بشر است ،میداند (موالنا و محمدی .)85 :1387 ،به این ترتیب ،مقامات جمهوری اسالمی
بشر مورد ادعای غرب را محکوم نمایند و از طرفی اندیشمندان جامعه اسالمی با افشا نمودن
اعمال ضد بشری غرب و مطرح ساختن حقوق بشر اسالمی ،جهان بشریت را از حقیقت

ادعاهای دروغین غرب آگاه کنند.

یکی از روشهای ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در میان مسلمانان ،تأکید بر جنبههای

مشترک جهان اسالم و آگاهسازی مسلمانان منطقه از اهداف و توطئههای دشمنان اسالم در

ایجاد تفرقه میان مسلمانان است که به طور جدی و پیوسته باید در رأس برنامههای دولت
جمهوری اسالمی ایران باشد و دولت بتواند در روابط دیپلماتیک خود با کشورهای منطقه،

بر این موضوع تأکید نماید .سران کشورهای حوزه خلیجفارس که از لحاظ اقتصادی ،سیاسی
و نظامی وابسته به قدرتهای غربی هستند ،خود را حافظ منافع آنها در منطقه میدانند و
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 .4حضور فعال ایران در منطقه و ایجاد وحدت میان جهان اسالم
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ایران باید در روابط خود با سایر کشورها ،بحث حقوق بشر اسالمی را مطرح کرده و حقوق

فصلنامه علمی -پژوهشی

سعی دارند تا مردم کشورهای خود را در بی خبری و ناآگاهی نگه دارند .برای مقابله با

این وضعیت ،سازمانهای غیردولتی موجود در منطقه میتوانند زمینههای ایجاد گفتوگوی

صمیمانه میان جوامع مذکور را فراهم کنند تا به این وسیله مردم این جوامع را از اهداف
دشمنان اسالم آگاه نمایند (مؤمنی.)47 :1386 ،

در این رابطه امام خمینی(ره) مسلمانان جهان را متوجه قدرت و عظمت اسالم و

تواناییهای آن مینمود و علت مشکالت جوامع اسالمی را اختالفی میدانست که از سوی

دشمنان اسالم بر مسلمانان تحمیل میشود تا ضمن مشغول کردن مسلمانان به درگیری میان

یکدیگر ،منابع و ذخایر انرژی آنان را به غارت ببرند .ایشان در یکی از سخنانشان در این
رابطه فرمودند« :مسلمين آنها بودند كه مجد آنها دنيا را گرفته بود ،تمدن آنها فوق تمدنها
بود ،معنويات آنها باالترين معنويات بود ،رجال آنها برجستهترين رجال بود ،توسعه مملكتشان
از همه ممالك بيشتر بود و سيطره حكومتشان بر دنيا غالب شده بود .ديدند كه با اين سيطره،

فصلنامه علمی -پژوهشی
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با اين وحدت دول اسالمى ،نمىشود تحميل كرد چيزهايى را كه آنها مىخواهند؛ نمىشود
ذخاير اينها را ،طالى سياه اينها را ،طالى زرد اينها را ،نمىشود اينها را قبضه كرد .در صدد

چاره برآمدند؛ چاره اين بود كه بين ممالك اسالمى تفرقه بیاندازند» (موسوی خمینی(ره)،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

.)374/1 :1387

 .5بهرهبرداری مؤثر از رسانهها در سطح ملی و فراملی

مهمترین وسیله برای مقابله با حرکت سازمانیافته غرب ،استفاده از رسانههای مختلف در

سطح ملی و فراملی است .رسانهها در سطح ملی میتوانند افکار عمومی جامعه را هدایت

کنند و با تبلیغات مثبت خود ارزشهای ملی و اسالمی را در سطح جامعه زنده نگه دارند و
غربیها برای ایجاد اختالف ،جهان اسالم را وادار به تحرک و واکنش در برابر تهاجم فرهنگی
غرب نمایند و با پخش برنامههای روشنگرانه ،افکار عمومی جهان را با دین مبین اسالم آشنا
نموده و با تفکیک میان اسالم واقعی و اسالم تکفیری ،مردم جهان را با حقیقت اسالم آشنا

نمایند.

یکی از مهمترین اولویتهای رسانهای غرب برای مقابله با قدرتیابی تشیع و به ویژه
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در حوزه فراملی نیز رسانهها میتوانند با تأکید بر وحدت میان جهان اسالم و افشای حرکت

جمهوری اسالمی ایران ،ایجاد تصویر کلیشهای و فضاسازی منفی از انقالب اسالمی ایران

است .فرهاد مهدوی در مقاله «بازنمایی انقالب اسالمی در رسانههای غربی» دو راهکار را
پیشنهاد میکند :اولین راهکار در عرصه داخلی ،حفظ و عمقبخشی به هویت اسالمی باید

جزو اولین برنامهها باشد و در این زمینه مهارتهای مقابله با جنگ رسانهای برای باال بردن
ظرفیت تحلیل مخاطب داخلی مورد توجه قرار گیرد .دومین راهکار در عرصۀ خارجی باید

برای پوشش دادن چهره رئوف و زیبای انقالب اسالمی به جهانیان از دیپلماسی فعال رسانهای

بهره گرفته شود .به نظر میرسد که بهرغم موفقیت العالم 1و پرس تی وی ،2باید راه-اندازی
شبکههای خصوصی مدافع انقالب نیز برای تأثیرگذاری بر مخاطب خارج از کشور مدنظر
قرار گیرد (مهدوی.)12 :1389 ،
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1. Alalam

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف فهم ارتباط میان تحوالت ژئوپلیتیکی شیعه و تقابل غرب با آن انجام

گرفت .نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مهمترین اتفاق قرن حاضر پیروزی
انقالب اسالمی ایران بود که نظام منطقه و جهان را دگرگون نمود و با گسترش بیداری

اسالمی در منطقه منافع حکام دیکتاتور منطقه و صهیونیسم حاکم در غرب را با خطر جدی

روبهرو کرد .انقالب اسالمی ایران برخالف سایر انقالبها ،بدون تکیه بر قدرتهای غرب
و شرق و با استفاده از ایدئولوژی و مفاهیم انقالبی شیعه به ویژه فرهنگ عاشورا روی داد و

به خاطر مفاهیم انقالبی و انسانی آن به سرعت تأثیرات خود را در منطقه و جهان نشان داد.

نظریهپردازان غربی با مطالعه درباره شیعه به تضاد فرهنگی آن با تفکرات غربی پی

بردند .از جمله این تضادها ،تقابل اندیشه نظام جهانی تشیع با نظام جهانی غرب ،تفکرات
خدامحوری شیعه در برابر اومانیسم غرب ،طرح اندیشه امتسازی و وحدت جهان اسالم

فصلنامه علمی -پژوهشی
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در برابر اندیشه تفرقهافکنانه غربی و مطرح شدن اسالم سیاسی توسط تشیع بود .نظریه «پایان
تاریخ» 1توسط فوکویاما 2و «برخورد تمدنها» 3توسط هانتینگتون در کنار شکستناپذیری
ایران در برابر دشمنان و پیشروی سریع آن در زمینههای علمی ،سیاسی و نظامی غربیها را

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

بیشتر متوجه جهان تشیع نمود.

جریان صهیونیستی غرب با انواع ترفندها و طرحها سعی نمود تا جمهوری اسالمی ایران

را با شکست مواجه کنند و با جهان تشیع مقابله نمایند .از مهمترین اقدامات غربیها برای

مقابله با تشیع ،استفاده از ترفند ایرانهراسی و شیعههراسی ،تالش برای انجام انقالب مخملی
در ایران ،تالش برای انزوای ایران در محافل بینالمللی ،حمله به عراق و افغانستان ،حمایت
از حکومتهای مرتجع منطقه و تجهیز نظامی آنها ،طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید
طرحهای غربی با وجود شکست در اهداف اصلی ،باعث بروز مشکالتی برای جهان

اسالم شده که مهمترین آن ایجاد گروهکهای منحرف تکفیری توسط غرب ،با حمایت آل
سعود و وهابیهاست که در واقع مهمترین حربه غربیها در مقابل جهان تشیع است .برای
1. The end of history
2. Fukuyama
3. The clash of civilization
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و حمایت از گروههای تکفیری در سوریه و عراق است.

مقابله با این تهدیدات راهکارهایی ارائه شده که از جمله آن ،معرفی اسالم واقعی به مردم
جهان ،معرفی غرب و ریشههای اومانیستی آن ،تأکید بر حقوق بشر اسالمی ،تالش برای ایجاد
وحدت در میان مسلمانان ،استفاده ار رسانههای مختلف و توسعه زیرساختهای جامعه به

منظور معرفی جامعه نمونه شیعه است.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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