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 تحلیل

 پیش بینی

  اینکه یک بالکی ازائتالف کشورهای شیعی در شرق میانه تشکیل شده است، یک انکشاف مهمی جیوپولیتیکی در
 شرق میانه می باشد؛ اینکه این ائتالف از سوی ایران رهبری می شود می تواند کوتاه مدت باشد. 
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 در حقیقت، تشکیل و توسعهء بالک، طوریکه(such as they are)  آنها هستند، فقط از طریق تقسیم و تضعیف
 دولت های سنی عرب ممکن بود.  

  عوامل متعدد،قابل مالحظه ترین انها جنگ داخلی سوریه ومحدودیت های قومی و مذهبی ایران را ازپیشبرد
 تاثیرات شیعی بیشتر از آنچه که تا حال هست، جلوگیری میکند.    

 

آید.  میظرطوریکه به نهمانوجهت تقسیم کرد: سنی و شیعه. یا منازعات فرقه ئی در شرق میانه را بطور ساده می شود به د

کشورهای  -(Sunni unity is a mythمی باشد. وحدت سنی یک افسانه است) در واقعیت، نتیجه داده شده اش خیلی مغلق

بدینسو  1990سالهای  قدرت شان از روی موضوعات مختلفی تقسیم شده اند. و شیعی ها، کهتشکیل دهندهء اردوگاه سنی 

  اقلیت اند.   دررنج می برند که مردمان  یاز محدودیت های غیر قابل اجتناب زیاد شده،هنوز

 یک چالش دموگرافیکی

ان مسلمان را مردم ارت از اینست که شیعه فقط درصدی ازفی الواقع، یگانه و مهمترین مشخصهء معرف اردوگاه شیعی عب

 چهارم پیرو اسالم سنی هستند.  -از سهشترتشکیل میدهد. بی

ایران، آزربایجان، بحرین، و عراق. (، فقط چهارکشوردارای اکثریت شیعی اند:Pew)تحقیقی پیومرکز 2011مطابق مطالعه 

، به شمول یمن، کویت، عربستان سعودی، سکنهء شیعی امی باشنداما سایر کشورها نیز دارای اقلیت قابل مالحظه ی 

در لبنان را تشکیل  عه ها همچنان بزرگترین گروپ اقراریافغانستان، پاکستان، ترکیه، امارات متحدعربی، قطر و عمان. شی

  .  حدود مسلمان هند را می سازند همینچیزی در میلیونی یا 180درصد نفوس  20داده و تخمین تا حدود 
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 نفوس شیعی در شرق میانهء بزرگ

 گترین گروپ اند، اما بسا دیگرانی، شیعی ها در داخل خود شان متفاوت اند. دوازده امامی ها بزرهمانند همتایان سنی شان

می وجود دارند،به شمول اسماعیلی ها،که همچنان به نام هفت امامی شناخته می شوند؛زیدی ها،که همچنین به پنج اما

رافیائی، زبانی، سیاسی، و ایدئولوژیکی متفاوت ها. همهء این فرقه های فرعی از لحاظ جغمعروف اند؛ علوی ها؛ و دروز

 اند.  

اند. بطور مثال، فاطمی  فقط بطور متناوب در حکومت بوده ،استثنائات قابل توجهاز منظر تاریخی، شیعی ها ، با مقداری از 

از مراکش تا سواحل ، که خر قرن دوازدهم بر قرار داشته بودنداوایل قرن دهم تا اوا الفتی را، با مرکزیت قاهره، ازها خ

ه ، امپراتوری شیعی های دوازده امامی آل بویه براکثر قسمتهای آنچ1055 -932غربی شبه جیزرهء عرب امتداد داشت. از 

بخشهائی از پاکستان، افغانستان، الخانات مغول های آسیای مرکزی برحکومت میکرد. بعدتر،  ،عراق استایران وکه امروز

 1962تا  897یمن برپا کردند که از متی را درما، زیدی ها احکومت میکرد. خیلی به تازگی کیهایران، عراق، سوریه، و تر

یا شاید در صدد برپائی همان امامت هستند/برگردان کننده(. چندین  -)شاید ایران وحوثی ها در خواب و خیال هماندوام آورد

  ند.  قرون وسطی اسالمی نیز خاندان های شیعی بود کوچک با طرز حکومات



 

 بیالنس قدرت فرقه ئی در شرق میانه

ام در تحت تسلط سنی ها بوده اند، تا  -16نادر بوده است. شیعی ها تا به قرن کنترول شیعی  دربیشترینه وهله ها، بهر حال

شرق وقتی که امپراتوری صفوی اسالم شیعه را منحیث مذهب رسمی اش اعالم کرد. اما تا به این زمان، اکثر قسمت های 

 ، که هردو امپراتوری سنی بودند. انه و جنوب آسیا در تحت کنترول عثمانی ها و یا هم مغول ها قرار داشتمی

 جای پای پائیبر

، انقالب ایران یک جمهوری شیعی را رسمآ ایجاد کرد. کنون ایران 1979قدرت شیعی پس از جابجائی در فارس. در 

کشور شیعی است، و قدرتش آخوند های تهران را قادر ساخته تا از جوامع  بزرگترین و از لحاظ نظامی قدرت مند ترین

ایران تالش نموده تا با استفاده از اقوام آزری شیعی حمایت نموده، و بدین ترتیب، به تاثیرات آن در جهان عرب بیافزایند. 

آزربایجان بخشی ازاتحاد شوروی، ، 1991خودش اکثریت شیعی های آزربایجانی را به نفع خودش بکارگیرد. هرچند، تا به 

آزربایجان به نوبهء خود، آن کشور را در برابرپیشنهاد های شیعی  و بدین ترتیب، یک ملت سیکوالر بود. سیکولریسم

 برخورداراز جهندگی کرد. 

جنگ افغانستان، دی چون هندو پاکستان، قطع نظر ازقدرتمن های خاموش شد. دولتنفوذ ایران درنقاطی چون جنوب آسیا نیز

توسعه به سوی شرق را برای تهران خیلی دشوار ساختند. با بسته بودن سرحدات شمال غربی وتا درجه زیادی شرقی اش، 

به سوی جهان عرب. با وجود دور باطل جنگ و )نفوذ( ایران می توانست توسعه یابد عبارت بود ازغرب  یگانه جهتی که

که احتماآل ناشی از  ،تا جای پایش را در عراق مستحکم کند واقع شد، تهران قادرشد 1980های عراق در سال -که میان ایران

گردید، تبدیل دشمنی های میان رژیم های بغداد و دمشق بود. براستی) فی الواقع(، سوریه به یکی از متحدین اخیر ایران 

ه بر نفوس اکثریت سنی حکومت میکرد. شاید قسمآ در نتیجهء این حقیقت که این کشور دارای یک رژیم علوی ای بود ک

  حاکمان سوریه همچنان درایجاد حزب هللا به حیث یک نیروی سیاسی و نظامی به ایران کمک کردند.   



عراق خاتمه یافت،  -، جنگ ایران1989حادثهء دیگر برای توسعهء و وصله کاری نفوذ منطقوی ایران ممد واقع شدند: دردو

ت نشاندهء ایران را، حل گردید. این امر حزب هللا، گروپ دسنیزعضل جنگ داخلی لبنان و، تا حدی بطور تصادفی، م

لبنان برجای گذاشت. بعدازسالیان کمی، عراق کویت را اشغال کرده، وجنگ اول ین و یگانه نهاد سیاسی همچون بزرگتر

قبآل  را در بغداد ضعیف ساخت، که ینکردنی ای مفید بود، زیرا حکومت خلیج را پیش اورد. برای ایران، جنگ بطرز باور

  تخطی های ایران حفاظت میکرد.   از شورای همکاری خلیج را دربرابر

یت تهران بودند، برای استفاده ازفرصت ضعف رژیم عراق تحت حمادر که سالها متعاقبآ، اقلیت کردها وشیعی های عراق،

کنترول لطیدن درتا این زمان عراق برای غ شکست داده،صدام حسین را  2003در ایاالت متحده دراین حین،کردند. اغاز

ی از تهران تا بحیره مدیترانه ( اan arc of influence. با این افتیدن، برای ایران شعاع نفوذی)ایران به پختگی رسیده بود

 .   بار آورد

ئون بودن جناح . با قبول مصمتوقف شد برای سلطه جوئی،اشتیاقش  ئی ایران بزودی،علیرغم متوقف نه شدنما توسعه جوا

این رقیب منطقوی سرزمین اصلی عربستان سعودی، -عربعربی فرصتی یافت تا شبه جزیره غربی اش؛تهران دربهار

با توسعه یافتن ( بهره برداری کند. Bahrainدر بحرین)ایران نفوذ نماید. بخصوص، تهران آرزو داشت تا ازخیزش شیعی 

ایران برای دست یابی به سلطه طلبی دراین ملت جزیره ئی،عربستان درهمکاری با متحدینش درشورای همکاری آرزوی 

  .   خلیج، خیزش را سرکوب کرد

، جائی که اعتراضات ناشی از بهار عرب کرد برخورد -سوریه -دیگری در  بزودی بعد از آن، جاه طلبی ایرانی باضربهء

ایران حکومت علوی تاهنوز سرجایش قرار دارد، اما سقوط اش برای با اینکه مآآل منجر به جنگ داخلی تمام عیارگردید. 

یک رژیم ن تهران از متحدش حزب هللا شده و شیعیان عراقی را در معرض مصیبت بار خواهد بود: این کار باعث بریده شد

االسد با چنان شوق و ذوق ه ایران از رژیم رئیس جمهور بشارجای کمی تعجب است، کنی درسوریه قرار خواهد داد. پس،س

 حمایت کرده است.  

 خطوط قرمز بیش از حد

در حال حاضر، چنین می نماید که ایران و شیعی ها در وضعیت بهتری نسبت به عربستان سعودی و سنی ها قرار داشته 

مانند جبهة باشند. حزب هللا و سایر ملیشیا ها برای اسد کمک کردند تا در قدرت باقی بماند. جنگ علیه گروپهای تند رو 

( و داعش برای ایران فرصت آرایش مجدد نیروهایش را داده، همانند مذاکرات سالح های Nusra-Jabhat al)النصرة 

چنین فرصتی برایش داده است. برعالوه، سعودی ها با خیزش هوثی ها در یمن پریشان حال شده که اتمی با ایاالت متحده 

 اند. 
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 خاندانها ی تاریخی شیعه

زیادی حاصل ضعف و هرچند،برتری های شیعی دوامدار نخواهند بود. چیز هائی را که شیعیان بدست آورده اند تا درجه 

ز پس میگیرند، سنی ها دارند زمین ها را باکه  میکنداین ، و بعضی انکشافات اخیر داللت برسنی ها ستناسازگاری های 

 Rebels have gained)شورشیان قلمروهای حساس را درسوریه تصرف کرده اند، بطورموءقتی.حتی اگرصرفآ 

critical territory in Syria, particularly in Idlib province) بستان سعودی و ترکیه بخصوص والیت ادلیب، و عر

    برای سرنگونی اسد از قدرت شده اند.  (Saudi Arabia and Turkey entered into an alliance)شامل اتحادی

حاکمیت شیعی ساده تعداد سنی ها بیشتر از شیعی هاست، و شواهد فراوانی داللت دارند که سنی ها ی خیلمهمترازهمه، بطور

به تفوق و سلطه بر حکومت اثیر ستیزه گرائی این گروپ، قادربا وجودمیزان و تخواهند کرد. درلبنان،حزب هللا ،را تحمل نه 

( شاید همچون نسخهء حزب هللا ظاهر شود، اما این جنبش نمی تواند the Zaidi movementنه شد. در یمن، جنبش زیدی)

وحشیگری و . درعراق، داعش، با وجود کشور بقبوالنددیگر نقاط  بر بدون ازساحات هسته ئی زیدی ها، ،اراده اش را

 .  هم یک گروپ نیرومند سنی است، حتی در نقاط تحت تسلط شیعی هاقساوت هایش، هنوز

در حقیقت، جهادیست ها ایران و متحدین شیعی اش را تهدید می نمایند، اما آنها همچنان نمایانگر یک فرصت اند. جهادیسم 

بستان سبت به ایران است. ایرانیان امید وار اند که عربین المللی نت های سنی را تضعیف نموده ومتمایل به چرخش تفکردول

 درتحرکی را برای خیزش مشابهی  یمن می تواندرو گرفتن جنبش حوتی درنیانها، چشم اندازسعودی سرنگون خواهد شد؛ از

جامعهء  ،ان با یمن همسرحد اند. مطابق آرزو،که هردوی شوالیات جیزان ونیجران سعودی باعث گردد میان اسماعیلی های

 ( می تواند باعث آغاز انکشافاتی Saudi Arabia's Eastern Provinceستان سعودی)دوزاده امامی در والیت شرقی عرب

        ت بحرین، بتواند یک پاسگاه نفوذی را برای نفوذ ایران ایجاد کند.شود، که در عربستان سعودی و در امتداد سرحدا

حتی در یک سناریوی غیر محتملی که عربستان سعودی تا خطوط قرمزهای زیادی برای سنی های منطقه موجود اند.  حقیقتآ

کنترول شبه جزیرهء عرب را عهده دار شود، جمعیت سنی  (de factoتضعیف شود که ایران بطورغیر رسمی )به حدی 

کافی شیعی ها وجود ندارند  کنترول شیعی باقی بمانند. و بسادگی تعدادد تا شهرهای مقدس مکه و مدینه دراجازه نه خواهند دا

 این باره کاری کنند، چون آنان اساسآ از سوی سنی ها محصور شده اند. تا در

، تامالت قومی نیز وجود دارند که از گسترش حاکمیت شیعی جلوگیری میکنند. رهبری شیعه ی ببرعالوهء تآمالت مذه

کنون بدست فارسی هاست، نه عرب. و با اینکه شیعی های عرب با تهران متحد شده اند، آنها این کار را از روی ناچاری 
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امر باعث محدودیت حوزه ای می شود که اما هنگامیکه در کشورهای خودی شان باشند در مخاطره اند. این انجام داده،

  ایران می تواند باالی آنها برای خدمت کردن مقاصدش تکیه میکند.  

گرفتن خیلی مشکل است. رقابت بعضی اختالفات شان را نادیده اما هرچند شیعی های دنیای عرب تا حد زیادی متحد اند، 

تهران برای ازدیاد تاثیرش بر مکتب قم موجود است وسلطهء مکتب نجف عراقی و -هنورهم میان مراکز روحانی عرب

نجف سخت کوشیده است. رهبران ایرانی امید وار بودند که خالی قدرت در عراق آنان را برای گسترش دوکتورین والیت 

 در ورطهء تغییرات سیاسی خودی( شان قادر خواهد ساخت. اما، با فرو رفتن ایران Faqih-e-yatdoctrine of Velaفقیه)

(political transformation،اش)  دموکراتها و حامیان تنش میان دسته های لیبرال و محافظه کار، و بین  دسته های

بیش  -حکومت خدا، با در نظر گرفتن عروج حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بازسازی های شروع کرده ی داخلی اش

ان کشور را به  کرده واشتیاق بین المللی  نند بخوبی توجه ایران را بخود جلباز پیش حاد شده است. آن تنش ها می توا

 .    حاشیه  ببرند

 یتهران می تواند جاه طلبی هاده نماید،تغییرات درحال وقوع دراندازه ایکه ایران بخواهدازضعف سنی استفاه هربدر نتیجه، 

 می تواند کند.   نیز اختالفات داخلی در میان شیعی ها و پیشرفت جنگ داخلی سوریه  ی کهکار -رهبرانش را عقیم سازد

 (Kamran Bokhariسرتحلیل گر:کامران بخاری)
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