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ثبلغالؿلْم.1

اؿالهي

*

فبعـ الزذ ويل کبعكٌب ؿی اع كض ؾ لْم ؿيب ؿی صاً لگبٍ

(ثب

مقدمه
ثب ًگبُي ثَ اثغاد ؾاليك ژئْپلزيک صع عفزبع
اثغ لضعدُب ًـجذ ثَ ايغاى رب لجل اػ اًمالالة
اؿالهي صع هييبثين کَ هْلؿيذ ژئْپلزيک ايغاى

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)

تا ّ قْع اً قالب ا سالهي در ا یزاى ّ جْف يق
ا سالم در ای فای ً قص ا یدئْلْژیک تزای آى،
هذُة ّ د یي تَ هٌش لۀ ػا هل جد ید قدرت در
ً ظام تيي الو لل ه طزح ضد .اً قالب ا سالهي تا
ایي ایدئْلْژي فزاهلي ،ادػاي غزب هثٌی تز
ق يادت جْا هغ ت طزي را تَ چالص ک طيدٍ ا سث.
تا ا یي دال ،تزر سي ػ لل ًگزا ًي غزب اس
اًقالب اسالهي تا رجوْع روزب توَ چوالصُواي
ا یدئْلْژیکي ً ّ ،قص هذُة تَ هثا تۀ ػا هل
جد ید قدرت ،گ وزاٍ کٌ ٌدٍ خْا ُد تْد .در
ا یي ًْ ضحار سؼي ضدٍ ا سث جا ػ لل ًگزا ًي
غزب اس اً قالب ا سالهي در هٌط قَ در دّ سطخ
جذل يل ا یدئْلْژیک ّ ژئْپلح يک هْرد جْ جَ
قزار گيزد.

111

58
ؿبل ًِن /كوبعٍ ؿي ّ كلن  /ػهـزبى

111

رب ا يي هم طؽ ثي لزغ ثب رأک يض ثغ هزغيغ ُبي
هطغح صع ًػغيبد ؿٌزي ژئْپلزيک ،اعػيبثي هی-
كض .صع ايي عاؿزب ؿيبؿذُبي آهغيکب صع هٌطمَ
ثغ ه ـبئل اهٌي زي رأک يض صا كزٌض ّ ژئْپلز يک
هٌط مَ اػ ا يي ج ِذ کَ ه ٌبثؽ ا ًغژي عا ثغاي
ک لْعُبي غغ ثي رأهيي هي کغص ،دبئؼ اُو يذ
ثْص.
صع ًػغيبد کالؿيک ژئْپلزيک ،ژئْپلزيـالذُالب
رأکيالالض ثـالاليبع ثالالغ فبهالاللَ ،فهالالب ّ هغػُالالب
صاكالالزٌض ،يؿٌالالي اعػفُالالبيي کالالَ صع پضيالالضح
رکٌْ لْژي ً ػبهي آى صّعٍ دبئؼ اُو يذ ثْص ًض،
ّ لي صع ؿضۀ دب ضغ ،صي گغ لضعد ً ػبهی ،كبسن
لضعد عُجغي ثغاي کلْعُب صع هذٌخ ثيي الوللي
ًي ـذ ،ػ يغا صع دبل ّعّص ثَ ؾ وغي ُ ـزين کَ
ًؼاؼ هـزمين ،فغهذ ثغّػ ًویيبثض ّ فبکزْعُب
ّ هزغيغُالالبي جضيالالض ،عّف هالالب عا صع اعػيالالبثي
1
هْلؿيذُبي ژئْپلزيکي رؿييي هيکٌٌض.
صع دبل دب ضغ ،رْ جَ ثَ ؾْا هل فغٌُ گي ّ
اؾزمبصي صع اهغ ژئْپلزيک ،ديطَُبي صيگغي اػ
ُنًليٌي جغغافيبيي عا هطغح کالغصٍ اؿالذ .رالب
پيق اػ اً مالة ا ؿالهي ،ص يي ا ؿالم رٌ ِب يک ص يي
فبلض کبعکغصُب ؿيبؿالی هذـالْة هاليكالض ،اهالب
اًمالة ايغاى جٌجَُالبي ثالبلمْح ؿيبؿالي آى عا
ثبلفؿل ؿبسذ ّ رفکغ كيؿي ثب اًـجبم ؿبسزبعي
صع ا يغاى ً لبى صاص کَ رْا ًبيي ثَ غ ِْع
عؿبًضى يکي اػ ثؼعگرغيي اًمالةُبي رالبعيز عا
صاعص .ا يي رْا ًبيي ثب ؾث كض کَ ث ـيبعي اػ
ًِهذُبي عُبيي ثشق ّ جٌجقُب رْجَ سْص عا ثَ
ايغاى ّ اؿالم هؿطْف کٌٌض.
ثَ ايي رغريت ًمق دـبؽ اؿالم صع هذٌخ ؿيبؿذ
ثييالوللي ثبؾث كض کَ ژئْپلزيک کلْعُبيي کَ
ر وبم يب اکثغ يذ جوؿ يذ آً ِب ه ـلوبى ثْص ًض،
صع ًگغ كي ه جضص اعػ يبثي كْص .ا يي ا هغ صع
جالالبيی اُويالالذ سالالبم هالالييبفالالذ کالالَ پيْؿالالزگي
جغغافيبيي ّ جبي گبٍ سبم ّ ّ يژح ا يي دي طَ اػ
ج ِبى ثَ ل ذبظ صؿزغ ؿي ثَ ؾ ػين رغيي ه ٌبثؽ

اؿالهي
(ثب

انقالب اسالمي و تأثير آن بر کارگزار
ثغاي ثغعؿي جبيگبٍ ّ اُضاف ُغ رذْل ّاًمالة
ا يضئْلْژيک ،اّالً ثب يض هک زت دبکن ثغ اً مالة
عا ثالالب رْجالالَ ثالالَ عّح ّ ؾوالالك ّ کليالالذ آى
ً ثَ رل مي ا فغاصي کَ ثب
ثبػ كٌبسذ ّ ثبً يب
4
رکيَ ثغ آى ليبم کغصٍاًض ،رْجالَ صاكالذ .اػ
طغ في ،ا يضئْلْژي ثَ هٌؼ لي ًْؾي ًم لَ ّ
عاٌُوب ثغاي کبعگؼاعاى هذـْة هيكْص ّ کٌق ّ
عفزبع صّلذُب عا ُضايذ هيکٌض ّ ًيغّي هذغکَ
کٌق ؿيبؿي رْصٍُالب ّ کالبعگؼاعاى ؿيبؿالي ثالَ

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)

ًفزي سْص ًوبيي هيکغص ّ پضيالضٍ اي ثالَ ًالبم
2
جِبى اؿالم عا هطغح هيؿبسذ.
صع ايي چِبعچْة،هْلؿيذ دـبؽ ژئْپلزيک جِبى
الغي
البعص ًفال
الک هيليال
اليق اػ يال
الذ ثال
الالم ّ جوؿيال
اؿال
هـلوبًبى صع جِبى ،هبدتًػغاى ّ ؿيبؿذهضاعاى
غغة عا ّاصاع ؿبسزَ رب صع دْػح ژئْپلزيک ثَ
ً ؾٌوغ رليؽ ثپغصاػًض.
اؿالم ،سوْهب
اػ هٌػغ جغغافيبي ؿيبؿي ،پيضايق ًِهذُالبي
اؿالالالهي ثالالَ هٌؼلالالي يکالالي اػ ؾْاهالالل هزغيالالغ
ژئْپلزيک هْجت افالؼايق دـبؿاليذُالب صع هالْعص
صي گغ ؾْا هل ثب ثذ آى كضٍ ا ؿذ .اػ ا يي هٌ ػغ
ثب رْجَ ثَ هغام ّ ايضئْلْژي سبم جٌالجقُالبي
اؿالهي ،صؿذيبثي آًِب ثَ هٌبثؽ ًفزالي ،لالضعد
ؿيب ؿي ه ٌبطك د ـبؽ ّ رغاًؼ يذ جغغاف يبيي،
اُويذ ژئْپلزيک آًِب عا چٌض ثغاثغ هيکٌالض ّ
ثَ ُويي صليل غغة رالف هيکٌض رب هالبًؽ چٌاليي
عّ يضاص كْص کَ اػ ً ػغ آً ِب رِض يض جضي ثَ
3
كوبع هيآيض.
ثب رْجَ ثَ هطبلت فْق هیرْاى ؾلل ًگغاًالی
اػ اً مالة ا ؿالهی صع هٌط مَ عا ثغ ا ؿبؽ عاث طخ
هزمب ثل ؿبسزبع (هْلؿ يذ ژ ئْپليزيکی كيؿيبى)
ّ کبعگؼاع (ا يضئْلْژ اًمال ثی ر ليؽ) ّ رأثيغ
آى ثغ ه ٌبفؽ غغة صع هٌط مَ رذل يل ّ ثغع ؿی
کغص.
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كوبع هیعّص.
ثب رْجَ ثَ هطبلت فْق ثَ ًػغ هيعؿض ،فِالن
ً ُْيزي صيٌي
اًمالة اؿالهي ايغاى ًيؼ کَ اؿبؿب
صاعص ،ثضّى كٌبسذ ا يضئْلْژي ر ليؽ کَ ً مق
ايضئْلْژي اًمالة عا ايفب کغصُ ّ ،نچٌيي صعک
ً مق ا هبم سوي ٌي(عٍ) ثَ ؾ ٌْاى ا يضئْلْگ ّ
کبعگؼاع ا هلي اً مالة ا ؿالهي ّ رف ـيغ ّي اػ
هيـّغ ًيـذ .ثب رْجَ ثَ ًمالق
آهْػٍُبي رليؽُ ،
ّ اُويالالالذ ايالالالضئْلْژي صع عفزالالالبع ّ کالالالٌق
البي
اليُال
اليؽ ّيژگال
الذ رلال
الْاى گفال
اليرال
البعگؼاعاى هال
کال
ا يضئْلْژي اًمال ثي عا صا كذ ّ رْ ؿط ا يضئْلْگ
اً مالة ا ؿالهي رْاً ـذ ُن ً ػن هْ جْص عا ػ يغ
ؿئْال ثجغص ّ ُن ًػبم هطلْة جبيگؼيي عا ًالَ
رٌِب ثغاي ايغاى ثلکَ ثغاي ؿبيغ کلْعُب پي-
6
عيؼي کٌض.
پزبًـيل صعًّي اؿالم كيؿي ّ ّجْص ؾْاهلي صع
صاسل ايي هظُت ،اهکبى اعائَ رفـيغ هکزجي اػ
آى عا هو کي ؿبسذ ّ اػ طغ في ّ جْص ؾٌب هغي،
ػهيٌَُبي ُژهًْيک كضى آى عا آؿالبى کالغصا اػ
جولي ايي هْاعص هیرْاى ثَ ؾضالذ اجزوالبؾي ّ
اهب هذ اً ـبى هبلخ ّ رْا ًبيي ثبلمْح ثبػ
رفـيغ يب رفـيغ ايضئْلْژيک صع رليؽ ثْص .ثَ
صل يل ّ جْص ه فبُيوي هبً ٌض رم يَ ،كِبصد ،
غي جذ ،اًز ػبع ،هٌ جي گغا يي ّ  ، ...اه کبى
اًز مبل رف ـيغ هکز جي ثَ پ يغّاى ّ ،ر ـِيل
عّ ًض پظيغف آى ثب كکل گ يغي ؾب هل اجز ِبص،
ً مق لب ثل رْ جَ ا هبم صع ه مبم ا يضئْلْگ ّ
هؿوبع اًمالة اؿالهي ّ هِالنرالغ اياليکالَ رلاليؽ
هکز جي رْاً ـذ صع عّ ًض ث ـيج هٌ جغ ثَ اً مالة،
کبعکغص ُبي هؿ وْل يک ا يضئْلْژي عا ثَ ً ذْ
هط لْة اً جبم ص ُض ،يؿ ٌي صع اًز مبل آ گبُي
ؿيب ؿي ثغاي هف آعا يي ً ،مض رغري جبد اجز وبؾي
هْ جْص ثغاي ػ يغ ؿئْال ثغصى ّ ضؽ هْ جْص،
اعائَ هجوْؾخ جضيض اعػفُب ّ طغح کلي جبهؿالخ
هطلالالْة ّ  ّ ....ثالالبالسغٍ هْفميالالذ صع رْجيالالَ
پيغّاى ،هجٌي ثغ اييکَ ثغ دمبًيذ ّ ؾمالًيالذ

هجز ٌي ا ؿذ ،هْ فك كض ّ ا يي هْفم يذ صع اً جبم
کبعکغص ُبي هؿ وْل ا يضئْلْژي صع عّ ًض اً مالة
7
ثَ كکلي هطلْة ثَ ُژهًْيک كضى آى اًجبهيض.
ثَ ا يي رغر يت ثب رْ جَ ثَ ه جبصي ً ػغي
اؾزمبصي كيؿَ هيرْاى گفذ رليؽ ،صکزالغييُالب،
ًػغيَُب ،آهالْػٍُالب ّ ،هفالبُين ّ ًوبصُالبيي
صاكزَ کَ ثب اعائَ لغائذُبي عاصيکالبل اػ آى
يب صؿذ کن ثب ثالَ دبكاليَ عاًالضى لغائالذُالبي
هذبفػَ کبعاًَ ّ ثالَ هالزي آّعصى لغائالذُالبي
اًمالثي ،ايضئْلْژيک كضٍ اؿذ.

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)
اؿالهي
(ثب

نقش امام خميني در روند ايدئولوژيک شدن تشيع
صع فغاي ٌض اً مالة ا ؿالهي ،ا ؿالم كيؿي ثَ
هثب ثي ا يضئْلْژي عاٌُ وبي ؾ ول ّ ع ُبيي ؿبػ
جلٍْ گغ كض .صع ايي عاؿزب ًمق اهبم سويٌي ثَ
ؾٌْاى ايضئْلْگ اًمالة اؿالهي ثغجـزَ اؿذ.
هِنرغيي الضام اهبم صع ايي ػهيٌَ ،ايجالبص
رغي يغاد اؿب ؿي صع رف کغ اجز ِبصي كيؿَ ً ـجذ
ثَ ؿيب ؿذ ثْص .هج ٌبي ا يي رغي يغاد رف ـيغ
جضيضي ثْص کَ اهبم اػ هفالبُين ،آهالْػٍُالب ّ
ًوبصُبي اؿالم كيؿي اًجبم صاص .ثغ هجٌبي ايي
هکزت ،اُضاف اهلي جٌجقُالبي اؿالالهي ّ اًمالالة
8
اؿالهي ايغاى ؾجبعرٌض اػ:
 .0اؿزمغاع دبکويذ اؿالم ّ دفع ّدضد جِالبى
اؿالما
 .4هجبعػٍ ثب صكوٌبى اؿالهي ،اؿزؿوبعگغاى ّ
اؿزثوبعگغاى ؿغػهييُبي اؿالهيا
 .3هجبعػٍ ثب غلن ،ؿلطَ ّ اؿزؿوبع صع ؿطخ
جِبًيا
 .2کوک ثَ ًِهذُبي اؿالهي ،اًـبًي ّ عُبيي
ثشلي صع ؿطخ جِبىا
 .8اؿزمغاع هلخ ّ آعاهالق صع جِالبى اػ عاٍ
ثغاًضاػ غلن ،ؿلطَ ّ اؿزؿوبع ّ . ...
ثَ ا يي رغر يت ،اً مالة ا ؿالهي ثَ ؾ ٌْاى يک
اً مالة ا يضئْلْژيک ّ ثب ج ِبى ثي ٌي ً لأد
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ث ؿض ه لي
گغف زَ اػ هک زت ا ؿالم ًَ ،رٌ ِب صع ُ
اديبگغ ثغًبهَُب ّ ًػغيبد سالبم اؿالالم ثالغاي
ثؿض جِالبًي
دکْهذ ّ صّلذهضاعي اؿذ ،ثلکَ صع ُ
ً يؼ ثب رْ جَ ثَ ج ِبى كوْلي هک زت ا ؿالم،
افکبع ّ ًػغيبد سبهی صاعص.
ا هبم سوي ٌي ،سْا ُبى ؾضالزي ج ِبًي ثْص ّ
هالي-
اؾزمبص صاكذ کَ فمط ًػن جِبًي اؿالهي
رْا ًض چ ٌيي ؾضالزي عا فغاُن آّعص .ا هبم
سويٌي کبهالً رأکيض هيکغص کَ هموض اؿالم ،ؾغضخ
ً ثغاي ا يغاى
ؾضالذ ثغاي ُ وخ ؾبلن ّ ًَ هغفب
يب ثغاي جِبى اؿالم اؿذ.
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اؿالم سبم يک هولکذ ،چٌض هولکذ ،يک گغٍّ
يب د زي ه ـلويي ًي ـذ .ا ؿالم ثغاي ث لغ
آهضٍ اؿذ ،اؿالم ثَ ثلغ سطالبة هاليکٌالض ّ
رٌِب ثغ دـت هْعص هؤهٌيي عا سطالبة هالي-
ؿبػص .اؿالم هي سْاُض ُوخ ثلغ عا ػيغ چزغ
9
ؾضالذ سْص ثيبّعص.
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اػ ايالاليعّ اًمالالالة اؿالالالهي ثالالب رْجالالَ ثالالَ
ايضئْلْژي جِبى كوْل سْص ،اديبي ُْيذ ّادالض
ا ؿالهي ّ ه جبعػٍ ثب ًبؿيًْبلي ـن ّ ثغ لغاعي
ار ذبص ج ِبى ا ؿالم صع ثغا ثغ غغة عا ُضف سْص
لغاع صاص .ثغ ُ ويي ا ؿبؽ اػ ً ػغ کبعگؼاعاى
اًمالة اؿالهيّ ،طي اؿالهي رْؿؿَ هييبثالض ّ صع
ًِبيذ کل جِبى عا صع ثغ هيگيالغص ّ اػ آىجالب
کَ ثغًبهخ اؿالم ًجبد اًـبىُبؿذ ،لظا صع ايي
عا ؿزب اّ ليي لضم ،ث ذث هضّع اً مالة ا ؿذ ّ ثَ
ايي رغريت هضّع اًمالة ثَ هفِْم هالضّع اعػف-
ُب ،آعهبىُب ّ رجغثيبد اًمالة اؿالهي ُالنچالْى
اؿزمالل ً ،يل ثَ سولذُبي اًـبًي ،سْصکفالبيي
ّ دوب يذ اػ هـز هؿفبى ،اي جبص ؾضالذ اجز وبؾي
ّ  ....صع صؿزْع کبع اًمالثيْى لغاع گغفذ.
اػ صيضگبٍ اهبم ،اؾزمبص ثَ اؿالم ّ اعػفُبي
هز ؿبلي آى ه زغاصف ثب اد ـبؽ ه ـئْليذ صائ وي
ً ـجذ ثَ ؿغًْ كذ کل يخ اًـبًِب ؿذ ....ا هبم،
اًمالة اؿالهي عا الگْي اعػفُبي هطلالْة هالغصم
ؿزن صيضٍ هيصاًـزٌض ّ هؿزمالض ثْصًالض اًمالالة

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)
اؿالهي
(ثب

اؿالهي اػ آى جِذ کَ هؿالغف آعهالبىُالبي هالغصم
ه ذغّم ّ ه ـلوبًبى هػ لْم ا ؿذ ،هْعص پظيغف
آً ِب لغاع سْا ُض گغ فذ ّ ه لي سْص عا ثغ ً في
غلن ّ غلن پظيغيً ،فی ؿلطَ ،ؿلطَگغي ّ ًفالي
ؿکْد ّ ثغ سْعص اًف ؿبلی لغاع صاص ًض 10.اي لبى
اً مالة ا ؿالهي عا ثَ هٌؼ لي ا هغ ؾو لي ّ رذ مك
پظيغ ثَ صًيب هبصع کغصًض.
ثب ايي اّهبف ثَ ًػغ هيعؿض ُيچ جٌجَ صيگغي
اػ اً مالة ا ؿالهي ثَ ا ًضاػٍ ه ـئلَ هضّع
اً مالة ّ رِض يض ث جبد هٌط مَ ّ اهٌ يذ ه ٌبفؽ
غغة ،رغؽ صّلالذُالبي غغثالي ّ صّلالذُالبي صؿالذ
ً لبًضح آً ِب عا صع هٌط مَ ثغًيبًگيش زَ ا ؿذ.
ثَ ؾ جبعد صي گغ ،عّي کغص اًمال ثي ً ػبم ا ؿالهي
ايغاى ثَ هثبثخ الگْيي ثغاي صيگغ جٌالجقُالبي
اؿالهي صع ؿغاؿغ جِبى اؿالم ثْصٍ اؿذ .صع ايي
ه يبى اً مالة ا ؿالهي ثيق اػ ُغ ک لْع صي گغي صع
ک لْعُبي دْػح س ليج فبعؽ ّ سبّعهيب ًَ ،ؿغ
هٌلالالأ رذالالْالد صاهٌالالَ صاع اػ صعّى ّ ثيالالغّى
گغصيض .ايضٍُبي اًمالة اؿالالهي ثالَ رالضعيج صع
هٌط مي سبّعهيب ًَ گ ـزغف يب فذ ّ هْ جت ثي
ثجبريُبي صاسلي صع ثـيبعي اػ کلْعُب گغصيض.
اً مالة ا ؿالهي صع ؾغ هي صاس لي ثب رالف ثغاي
رغي يغ ثب فذ فغٌُ گي ّ اؾز مبصي جبه ؿَ ،عّ صع
عّي ًػبمُبي اعػكي ّاعصاري لغاع گغفذ ّ ثالب
ص ؾْد ثغاي ثبػگ لذ ثَ ا ؿالم عا ؿزيي ،هْ فك ثَ
رجضيض عفزبع صّلذهغصاى ّ رغييغ صع ؿيبؿذُالب
الْل صع ًػالالبم
البص رذال
ّ الالالضاهبد دکْهالالذ ّ ايجال
اعػكي ّ همبثلَ ثب جغيبىُبي فکغي ال ؾميالضري
ضض صيٌي صع جبهؿخ اؿالهي ايغاى كض.
اًمالة اؿالهی صع هْعص اهالح ؿيبؿي ال اجزوبؾي
ً يؼ چبل لي ُ وَ جبً جَ عا ثغاي ع فؽ رُْن
جضايي صيي اػ ؿيبؿذ صع ؾغهَُبي ًػغي ّ ؾولي
آ غبػ کغص ّ آى عا ه ٌْط ثَ رأ ؿيؾ دکْ هذ
اؿالالالهي صاًـالالذ .کالالبعگؼاعاى اًمالالالة اؿالالالهي،
اصثيبد ؿيبؿي ّ ؿبسزبع ؿيبؿيا عا پيلالٌِبص
الک ّ هغصهالالي اػ
کغصًالالض کالالَ لغائزالالي صهْکغاريال
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دکْ هذ ا ؿالهي عا صع لب لت جو ِْعي ا ؿالهي ؾغ ضَ
11
هيکغص.
ثَ ا يي رغر يت ا ًضکي پؾ اػ پ يغّػي اً مالة
ا ؿالهي يک عّ ًض فغاگ يغ ،ؿغا ؿغ ج ِبى ا ؿالم عا
فغا گغ فذ ّ ًَ ف مط ه ـلوبًبى عا ثل کَ ر وبم
هـز هؿفبى ج ِبى عا ثَ دغ کذ صعآّعص .اػ ا يي
الَ عا
الْؼ اًمالالالة ايالالغاى صع هٌطمال
عّ غالالغةّ ،لال
رِضيضي ثغاي ًػبم جِبًي ّ هٌبفؽ اثغ لضعرِب
رلمي هيکٌض .اػ طغفي ثب رْجَ ثَ اييکَ اهْالً
رِضيض ًػبهي اػ ؿْي جِبى اؿالم ُاليچگالبٍ هالض
ًػغ ؿيبؿذهضاعاى غغة ًجْصٍ اؿذ ،ثَ ًػغ هي-
ع ؿض ي کي اػ ؾ لل ًگغا ًي غغة اػ اً مالة ا ؿالهي
صع هٌطمَ ثَ آهْػٍُبي ايضئْلْژيکي ال فغٌُگي
اؿالم ثغهيگغصص کَ صع اًمالة اؿالهي ًوْص ؾيٌي
يبفذ .فْاػي جغجيؾ ثَ ايي هْضْؼ چٌيي اكبعٍ
کغصٍ اؿذ:
ؿبل ًِن /كوبعٍ ؿي ّ كلن  /ػهـزبى
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ا گغ چَ رِض يض ً ػبهي اػ ؿْي ج ِبى ا ؿالم
اػ پب يبى لغى ُ فضُن هزْ لف كضٍ ثْص،
چبلق فکغي ّ هظُجي اؿالالمُ ،النچٌالبى ثالغ
ر وْع ث ـيبعي اػ هغصم غغة ؿبيَ افک ٌضٍ
12
اؿذ.

صع چٌالاليي فهالالبيی ثالالَ صاليلالالی آهالالْػٍُالالب
ثغا
ا يضئْلْژيکی ر ليؽ اػ دـب ؿيذ ثي لزغ
غغة ثغ سْعصاع ا ؿذا چغا کَ ر ليؽ ثب اؾز مبص
ثَ غب هجبًَ ثْصى دبکو يذ غ يغ هؿ وْم ُغگْ ًَ
رـلط غيغ هـلوبى ثغ هـاللوبى عا جالبيؼ ًوالی-
صاًض .اػ اييعّ اؾزمبص ثَ ُويي ثالبّع اؿالبؽ
اؿزؿوبع عا ثَ چبلق هیکلض .صع ايي هيبى غغة
اػ آهْػٍُب رليؽ ايغاًی ثيلزغ ادـالبؽ سطالغ
هیکٌض ثَ طْع کَ آهغيکب هطغح کغصٍ کَ ُغاؽ-
اف اػ ا يضئْلْژ ا ؿالم اًمال ثی ا يغاى ا ؿذ.
ػ ثبى اًمال ثی ا يغاى سطغ ًبک ا ؿذ ،چْى ف ِن
عا يج اػ ً مق آعام ّ سبهْف هظُت صع ؿيب ؿذ عا
13
ُضف لغاع هیصُض.
رذليل اًمالة اؿالهي صع ؿطخ کالى ًلبى هيصُض
ً صع رؿبعى ثب ًػبم ثيي
کَ اًمالة ايغاى اؿبؿب

الولل عر صاص ّ اعػفُب ّ ٌُجبعُبيي عا هطغح
ًوْص کَ ثب هٌبفؽ لضعدُالبي دالبهي دفالع ّضالؽ
هْ جْص ر ؿبعى صا كذ .اػ طغ في رذ مك دبکو يذ
الَ عّي
البػٍاي ثال
البي رال
الكُال
الغاى ،افال
اليؽ صع ايال
رلال
كيؿيبى ج ِبى گ لْص ّ كيؿيبى ثَ ؾٌ وغي رأثيغ
گظاع صع رذْالد هٌطمَاي ّ جِبًي رجضيل كضًض.
ًِهذ دؼةهللا لجٌالبى ،رجلالي ؾيٌالي اًضيلالَُالبي
ؿيب ؿي ا هبم سوي ٌي ثْص کَ ًش ـزيي پ يغّػي
ه ـلوبًبى ّ ا ؾغاة عا صع ثغا ثغ ا ؿغائيل هذ مك
ؿبسذ ّ ثضيي رغر يت عاٍ پ يغّػي عا ثَ ُ وخ
هـلوبًبى ًوبيبًض.

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)
اؿالهي
(ثب

انقالب اسالمي و تأثير آن بر شيعيان
ؾضٍاي اػ هبدتًػغاى غغثي هؿزمضًض ،دـبؿيذ
آهْػٍُبي ايالضئْلْژيکی كاليؿَ ػهالبًي ثيلالزغ
سْاُض كض کَ هْلؿيذُبي ژئْپلزيکي كاليؿَ ُالن
صع ً ػغ گغف زَ كْص .ژئْپلز يک كيؿَ ثَ هف ِْم
اه زضاص جغغاف يبي ؿيب ؿي كيؿَ صع ک لْعُبي
هشز لف سبّعهيب ًخ ثؼعگ ثب ُبعرل ٌض ا يغاى
البد
اليؽ ،ديال
الضي اػ رلال
الؽ ،کوغثٌال
الذ 14.صع ّالال
اؿال
الز وبصي ،ا ؿزغارژيکي ّ ربعيشي ا ؿالم عا صع
ثغ هيگيالغص ّ ثشالقُالبيي اػ لجٌالبى ،ؿالْعيَ،
ؾالالغاق ،ؾغثـالالزبى ،کْيالالذ ،ثذالالغيي ،ايالالغاى،
افغبًـالالزبى ،پبکـالالزبى ّ ٌُضّؿالالزبى عا هالالي-
پْكبًض .ايي کوغثٌض کَ صع کلْعُبي هشزلف ثَ
اکثغيذ ّ الليذ كاليؿَ رمـالين هاليكالْص ،سالْص
صً يبيي ا ؿذ کَ رأثيغاد گْ ًبگْى صع آى ثَ
15
ؿغؾذ اًزمبل هييبثض.
اػ طغ في ثب رْ جَ ثَ سوْ هيبد ژ ئْپلزيکي
کلالالْعُبي ّالالالؽ صع دالالْػح ژئْپلزيالالک كالاليؿَ،
ؿبسزبع طجيؿي ّاً ـبًي ژئْپلزيک كيؿَ ،هفبري
عا ثَ آى ثش ليضٍ کَ ثَ هٌؼ لي يک ّا دض
کبعکغصي فؿبل ّ هؤثغ صع ًػبم جِبًي ؾول هي-
ک ٌض .هفبري ًػ يغ ه ٌبثؽ ،جوؿ يذ ،طغػ لغاع
گ يغي ،هْلؿ يذ جغغاف يبيي ّ ً ػبيغ آى ،هٌط مَ

111

58
ؿبل ًِن /كوبعٍ ؿي ّ كلن  /ػهـزبى

111

عا صع ه ـبئل ه ِن ج ِبًي ًػ يغ ا ًغژي ،ؾول يبد
ّ عاُ جغص ً ػبهي ،اًضي لخ صي ٌي ،اهٌ يذ ثيي
الول لي ،ر جبعد ج ِبًي ّ  ...صع گ يغ ً وْصٍ
اؿذ.
ثغا ه ثبل كيؿيبى س ليج فبعؽ صع هٌط مخ
ث ـيبع دـب ؿي اػ ً ػغ جغغاف يبي ؿيب ؿي لغاع
صاعًض .سليج فبعؽ ثَ هٌؼلي هِنرغيي ّ ثؼعگ-
رغيي هشؼى ًفزي جِبى ًمق رؿييي کٌٌالضٍاي صع
ؿغًْ كذ الز وبصي ج ِبى صاعص .ثب ا يي دبل
ً صع ّجْص هٌبثؽ گـزغصح
اُويذ ايي هٌطمَ هغفب
ًفزي ّ هؿضًي آى سالهَ ًويكْص ّ ًمالق ؿيبؿالي
هٌطمالالي سلالاليج فالالبعؽ ثالالب رْجالالَ ثالالَ اُويالالذ
ايالالالضئْلْژيکي ،اعرجالالالبطي ،ژئْاکًْْهيالالالک ّ
ژئْاؿزغارژيک آى هزجلْع ّ آكکبع اؿذ.
ً گبُي ثَ كغايط الز وبصي ؿيب ؿي جوؿي زي
كيؿيبى هٌطمَ عّكي هيؿالبػص کالَ ثالَ غيالغ اػ
الذ
الك صع صؿال
الضعد هطلال
الْعي لال
اليچ کلال
الغاى صع ُال
ايال
كيؿيبى ًي ـذ ّ اک ثغ آًِب صع ّ ضؿيذ ًبثـبهبى
اجزوبؾي ػًضگي هيکٌٌض ،ثَ ًذْي کالَ دزالي اػ
صاكزي يک ػًضگي هؿوْلي هذغّم گلزَاًالض ّ صع
ثي لزغ ا يي ه ٌبطك ثب كيؿيبى ُوبً ٌض كِغًّض
صعجي صّم عفزبع هيكالْص ّ صع اکثالغ کلالْعُبي
هٌطمَ ،الليذ غ يغ كيؿی ُوْاعٍ كيؿيبى عا صع
هؿغى اًؼّا لغاع صاصٍاًضُ .ويي هذغّهيذُالبي
ُوَ جبًجَاي کَ ثغ كيؿيبى هٌطمَ اؾوبل هالي-
كْص ،ثَ اؾ زغاى ا يي الل يذ هظُجي اًجبه يضٍ
اؿذ .ايي اؾزغاىُب کَ ثَ صًجالبل ثالبال عفالزي
ؿطخ آگبُي اجزوبؾي هزجلْع كضٍاًالض ،عّػ ثالَ
عّػ اثؿبص گـزغصٍرغي ثَ سْص هيگيغًض .ربعيز
ايي هٌطمَ ُن ثبػربة هجبعػاد هغصهي ثَ ّيژٍ
كالاليؿيبى صع عاٍ عؿالاليضى ثالالَ آػاصي ،اؿالالزمالل،
دبکو يذ ا ؿالهي ّ ه لبعکذ ؿيب ؿي ّ الز وبصي
اؿذ .صع ايي عاؿالزب رذالْالد هٌطمالَاي ّ ثاليي
الوللي ،رأثيغ فغاّاًي صع اؿزوغاع ايي دغکذ -
ُب صاكزَاًض ،ثَ ّيالژٍ ّلالْؼ اًمالالة اؿالالهي
ايغاى ،افكُبي ربػٍاي ثَ عّي كيؿيبى هٌطمالَ
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گلْص ّ آًبى عا ثغاي هجبعػٍ ثغاي رغييغ ّضؽ
هْ جْص عٌُ وْى ؿبسذ ّ ا يي صع دبلي ا ؿذ کَ
البي
الَ فبکزْعُال
الَ ثال
الي رْجال
الَ ثال
البي هٌطمال
الذُال
صّلال
جغغافيبيي ؿيبؿي كيؿيبى ّ هؤلفالَُالبي هثجالذ
جغغافيبيي آًِب ،ثَ گغايقُب ّ رؿوجبد لالْهي
ال هظُجي هز کي ُ ـزٌض .جضا ؿبػي كيؿيبى اػ
صيگغ گغٍُّب ّ جوؿيالذُالب ّ صع اًالؼّا لالغاع
صاصىُ ّ ،نچٌيي ؾضم هلبعکذ آًبى صع لالضعد ّ
دبکويذ کلْعً ،وْص ثبعػ ثي رْجِي ثَ جٌجالَ-
ُبي هشزلف جغغافيبيي ؿيبؿي اػ ؿْي صّلذُالبي
16
هٌطمَ ثَ كوبع هيآيض.
صع چٌيي فهبيي ثب رْجَ ثَ اييکَ هؤلفَُبي
هثجذ جغغافيبيي كاليؿيبى هٌطمالَ ،غغفيالذُالبي
ثبلمْح فغاّا ًي ثغاي اي فبي ً مق آ ًبى فغاُن
آّعصٍ ا ؿذ ،رأثيغ ث يٌق اًمال ثي ا يغاى ثغ
کلْعُبي هٌطمَ هيرْاًض غغفيذُبي ثالبلمٍْ عا
ثبلف ؿل ؿبػص ّ ه ٌبفؽ ک لْعُبي هٌط مَ ّ ثَ
رجؽ آى هٌبفؽ لضعدُبي غغثالي عا ثالَ هشالبطغٍ
اًضاػص.
ثب رْجَ ثَ هطبلت فْق ثَ ًػغ هيعؿالض هالغف
ًػغ اػ رؿبعى آهْػٍُالبي كاليؿَ ثالب هضعًيزالخ
غغة ،هْلؿيذ جغغافيبيي آًبى ًيؼ صع رهبص ثب
ه ٌبفؽ ج ِبى هٌؿزي ثْصٍ ّ ث ٌبثغايي ثيق اػ
پيق ،دـب ؿيذ ا يي ک لْعُب عا ثغاًگيش زَ ا ؿذ.
صع ا يي عا ؿزب ه ٌبفؽ آً ِب صع هٌط مَ ثَ ه ِبع
ً يغّي ژئْپلز يک كيؿَ ث ـزگي صاعص .الج زَ
ثغاي غغة ،هْلؿ يذ كيؿيبى ا يغاى ثب ؿبيغ
كيؿيبى صع ؿبيغ لـوذُبي ژئْپلزيک كيؿَ فالغق
صاعص .ا يغاى رٌ ِب ک لْعي ا ؿذ کَ كيؿيبى،
اکثغيذ غبلت آى عا رلکيل هیصٌُض .صع صّ يالب
ؿَ ک لْع صي گغ ً يؼ ر ؿضاص كيؿيبى ػ يبص ا ؿذ ّ
صع ؿبيغ ً مبط ج ِبى ا ؿالم كيؿيبى صع الل يذ
17
ُـزٌض.
ا هب ثب ا يي دبل غغة ثَ ا يي ًک زَ ُن رْ جَ
صاعص کَ ثَ جؼ ايغاى ،صع ؿبيغ ًمبط ،كيؿيبى
رْؿط صّلذُبي هٌطمَ صع فمغ ّ هذغّهيالذ ًگالَ
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صاكزَ كضٍاًض ،اػ اييعّ ثَ ّضؿيذ سْص هؿزغى
ُ ـزٌض ّ ُغ گْ ًَ رغي يغ صع كغايط ؿيب ؿي
ک لْعُبي ا يي دْػٍ ،ػهي ٌخ دبکو يذ کب هل ّ يب
ًـجي كيؿيبى عا فغاُن سْاُض کغص.
اػ طغفالالي جوؿيالالذ كالاليؿخ ؾالالغة ثالالَ لذالالبظ
اؿزغارژيکي صع للت ثؼعگرغيي هٌطمي ًفذ سيالؼ
سبّعهيبًَ ّ صع ؾغى كبُغاٍُالبي ًفزالي سلاليج
فبعؽ لغاع صاع ًض .ثب رْ جَ ثَ ا يي هْ ضْؼ،
فْلغ صع ک زبة ضيؼياى ػزب ،ه سلواًاى فزا هْش ضدٍ
ثؿض ًػغي ،كيؿيبى ؾغة ثالَ
ثيبى هيکٌض کَ اػ ُ
ُوغاٍ ايغاى هيرْاًٌالض ثيلالزغ هٌالبثؽ ًفزالي
18
سليج فبعؽ عا رذذ کٌزغل سْص صعآّعًض.
كبيض آ گبُي اػ ا يي ه ـئلَ ثب ؾث كضٍ کَ
آهغيکب صع ؾغاق رضاثيغ سبهي ارشبط کٌض ،چغا
کَ صع ؾغاق كيؿيبى اػ ثغ رغي ً ـجي صع صّ لذ
جضيالالض ثغسالالْعصاع كالالضٍاًالالض ّ ايالالي دهالالْع صع
چ ِبعچْة دـب ؿيذ غغة ً ـجذ ثَ ژئْپلز يک كيؿَ
لبثل رذليل اؿذ.
استراتژی غرب در قبال انقالب اسالمي
صع طْل ؿضۀ ثيـزن ،هغکؼيذ جغغافيبي فغٌُگي
ال ؾم يضري (ژئْا يضئْلْژي) ،جغغاف يبي ؿيب ؿي
ال اهٌي زي
(ژئْپلز يک) ،جغغاف يبي عاُ جغصي
(ژئْا ؿزغارژيک) صع لبعح اعّ پب ّجغغاف يبي
الزوالالبصي (ژئْاکًْْهيالالک) ،صع هٌطمالالخ سالالبّع
الَ
الْاصثي اػ جولال
الب دال
الذ .اهال
الغاع صاكال
الَ لال
هيبًال
پ يغّػي اً مالة ا ؿالهي ّ رج ؿبد آى ،فغّپب كي
كْعّي ّ آ ثبع آى ّ ه ـئلَ ً فذ ّ رأثيغاد
ج ِبًي آى ثب ؾث كضٍ رب لج لخ ؾبلن فغٌُ گي
(ؾم يضري) ،ؿيب ؿي ،الز وبصي ً ػبم ثيي الو لل
صچبع رغييغ ّ رذْل ثٌيبصيي كْص ّ لجلخ ؾبلن
ًْيي صع ؿضۀ  40هٌطمخ سبّعهيبًَ ّ جِبى اؿالم
لغاع گ يغص ،ثَ طْعي کَ ثبػيگغاى سغص ّ کالى
رالف هي ًوبيٌض رب جبيگبٍ ّ عّيکالغص سالْيق عا
صع ل جبل ا يي هغکؼ يذ ؾم يضري ؿيب ؿي اهٌي زي

19

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)
اؿالهي
(ثب

الزوبصي جِبى رجييي ّ هلشن ًوبيٌض.
صع ايالالي عاؿالالزب ،صع دالالبل دبضالالغ ًشجگالالبى ّ
ؿيبؿذگظاعاى غغثي ،ؾالٍّ ثغ ؿَ ؾبهل اهٌيالذ،
ؿيب ؿذ ّ الز وبص ،هْ ضْؼ ا ؿالم ّ يب لغا ئذ
سب هي اػ آى عا ثَ ؾ ٌْاى پب يخ چ ِبعم ثغ سْعص
20
غغة ثب ايي هٌطمَ صع ًػغ صاعًض.
صع چ ٌيي ف هبيي ا يغاى ثَ هٌؼ لي لج لخ ؾبلن
ؿيب ؿي اهٌي زي الز وبصي صع هٌط مَ هْعص رْ جَ
ثْصٍ ّ ،پؾ اػ پ يغّػي اً مالة ا ؿالهي ،ث ؿض
ؾميضري ًيؼ ثضاى اضبفَ كضٍ اؿذ ،ثَ طْعي کَ
ًْ هذبف ػَ کبعاى آهغي کب ً يؼ ثَ ا يي ا هغ
روغيخ ًوْصٍاًض کَ ايغاى هِنرالغيي ّ اهاللي-
رغيي ؾٌ وغ صع سبّعهيب ًَ ّ ج ِبى ا ؿالم ا ؿذا
چغا کَ ًذْح اؿزمغاع ّ دبکويذ فغايٌض رؿبهل
سالالضا ّ اًـالالبى صع ًػالالبم ،دکْهالالذ ،ؿيبؿالالذ ّ
اجز وبؼ کَ صع جو ِْعي ا ؿالهي ا يغاى هْعص
آػ هبيق ا ؿذ ،صع آي ٌضٍ رؿ ييي کٌ ٌضٍ سْا ُض
21
ثْص.
ثَ ايي رغريت رالف ثغاي ايجبص رغييغ اؿبؿي
صع اًمال ثي کَ ثَ هْعد يک لضعد ژ ئْپلزيکي
يکپبعچَ ؾول هيکٌض ،ثغاي غغة اهغي ديبري ثَ
ًػغ هيعؿيض ،صع ايي عاؿزب اُويالذ ايالغاى صع
رجو يؽ ّ هزوغ کؼ کغصى ا يضئْلْژي ا ؿالهي ّ
لغاعصاصى آى صع هشبل فذ هـزمين ثب غغة ؿکْالع
ّ صّلذُالبي سبّعهيبًالخ ّاثـالزي ثالَ آهغيکالب
ًِف زَ ا ؿذ .لظا غغة ثغاي همبث لَ ثب اً مالة
ا ؿالهي ،کَ ُن اػ ػاّ يخ ه ٌبفؽ ه لي ّ ا ُضاف
ث ؿض ا ُضاف ج ِبى كوْل ا ؿالم
ؿغػهيٌي ّ ُن اػ ُ
ّ ثبّع ُبي اعػ كي فغاگ يغ ،ثب اص ؾبي ل يبصد
جْا هؽ ث لغي اػ ؿْي غغة ثَ هؿبع ضَ ّ ؿزيؼ
ثغهيسيؼص ًيبػ ثَ ثبػًگغي ؿيبؿذُبي رِالبجوي
الَ
الَ ؿال
الغة ثال
البػًگغي غال
الي ثال
الذ .صع ايال
الْص صاكال
سال
اؿالالزغارژي ثالالغاي رغييالالغ  . .ا  .ا ّ ػّال
22
اًمالة اؿالهي صؿذ يبفذ:
 .0اؿزغارژي ؿيبؿي ال ًػبهيا
 .4اؿزغارژي ؿيبؿي  -الزوبصيا
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 .3اؿزغارژي ؿيبؿي ال فغٌُگي.
اػ صيضگبٍ ًػغيَپالغصاػاى غالغة ،اؿالزغارژي
ؿيبؿي فغٌُگي اػ اُويذ ّيژٍاي ثغسْعصاع اؿذ
ّ صع دميمذ ؾوبعح ُوخ ؿيبؿذُب ثَ كوبع هالی-
عّص .ه ذْع ا ؿزغارژي هظکْع ،اي جبص رغي يغاد
اػ طغيك فغّپبكالي اعػفُالبي اًمالالة اؿالالهي ّ
رؿضيل ايضئْلْژيک اؿالم اؿذ ،يؿٌي ُوبى كيٍْ-
اي کَ ً ػبم  . .ا  .ا ً يؼ صع هؿبع ضَ ثب
ال فغٌُگي غغة اػ
عژين ؿلطٌزي ّ ؿلطخ ؿيبؿي
23
طغيك ثَ کبعگيغي آى ثَ پيغّػي عؿيض.
ثب رْجَ ثَ هطبلت فْق ،اهٌيذ هلي ايغاى صع
ث ؿض اهٌي زي
ثغا ثغ ا ؿزغارژي غغة صع لب لت صّ ُ
لبثل رذليل ّ ثغعؿي اؿذ:
الْػح
البکن ثالغ دال
البد دال
الذً ،ػالن ّ ثجال
ثؿالض ًشـال
ُ
ژئْپليزک كيؿَ اؿذ .ثَ ايي هؿٌب کَ ُغ گًَْ
ثيًػوي ّ ثيثجبري ؿيبؿي صع دالْػح ژئْپلزيالک
كيؿَ ثَ ثيثجبري ّ رِضيض اهٌيالذ هلالي هٌجالغ
سْا ُض كض .اػ طغ في ه جبّعد جغغاف يبيي ؿيب ؿي
هيرْاًض ثغ عّاثط کلْعُب رأثيغ گظاع ثبكالض.
ثَ ؾجبعري يکي اػهلشوبد کوي ّ کيفي کلْعُبي
د يبري ،ؿطْح ا هطکبک ا يي ک لْعُب ّ ًگغا ًي
كضيض اػ ّ جْص ُو ـبيگبى پغصعص ؿغ ا ؿذ .ا يي
ُو ـبيگبى پغصعص ؿغ ثب عفزبع ُبي س لًْذ آه يؼ،
ثذغاى ؾويك اهٌيزي ايجبص هاليکٌٌالض .هجالبّعد
ايالالغاى ّ آهغيکالالب اػ طغيالالك هغػُالالبي كالالغلي
(افغبً ـزبى) ّ غغ ثي ( ؾغاق) اػ ا يي لب ؾضٍ
هـزثٌب ًيـذ.
ثؿض صّم صع اعرجبط ثب اهٌيذ ايغاى صع دْػح
ُ
ژئْپلز يک كيؿَ هغ ثْط ثَ ً مق ّ اُو يذ ؾْا هل
هشزلف صاس لي صع ر هويي ّ رأهيي اهٌ يذ ّ ثجبد
ؿيب ؿي ا ؿذ .ا يغاى اػ يک ُ ـزخ ايغا ًي ر لکيل
ً ثب گغايق-
كضٍ کَ اطغافق عا الليذُبيی ،ثؿهب
ُبي جضايي طلجبًخ کن ّ ثيق اغِبع كضٍ ادبطَ
کغصٍاًض .ايي الليذُب ،سطْط كکٌٌضٍ ّ هٌبطك
ً فْط ادز وبلي ثغاي ص كوٌبى ثبلمٍْ عا ر لکيل
هيصٌُض ،لظا ُغ گًَْ ثيرْجِي ًـجذ ثَ الليذ -

اؿالهي
(ثب

جمعبندی
ّلْؼ اًمالة اؿالهي صع ايغاى پيآهالضُبيي عا
صع هٌط مَ ثَ صً جبل صا كذ ،اػ جو لَ ا يي کَ
ؾْا هل هؤثغ ثغ ژئْپلي زک هٌط مَ عا هز ذْل
ؿبسذ ّ ثب ؾث كض غغة اػ ػاّ يخ صي گغي ثَ
هٌط مَ ّ ؾٌب هغ ژئْپلز يک آى رْ جَ ک ٌض .صع
ا يي عا ؿزب ا يضئْلْژي ا ؿالم ًبة ّ ه فبُين ّ

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)

ؿيبؿالذگالظاعيُالب
ُبي غيغ كيؿي صع عًّالض
هْجت رِضيض ّدضد ّ يکپبعچگي کلْع هيكْصُ .ن -
چٌيي آگبُي اػ هْلؿيذ ژئْپلزيکي ّ آهْػٍُبي
اًمال ثي كيؿَ صع ا يغاى ثب ؾث كضٍ کَ آهغي کب
ر وبم رْاى سْص عا ثَ کبع گ يغص رب هبًؽ اػ
هْفم يذ دکْ هذ ا يغاى ثَ هٌؼ لي ال گْي يک
دکْ هذ كيؿي هْ فك صع هٌط مَ كْص ّ اػ ُغ ًْؼ
کبع كکٌي ثغاي ؾضم هْفم يذ ا يغاى صع هٌط مَ
اؿزفبصٍ هيکٌض .ايي الضاهبد ّ کبعكکٌيُب صع
ه مبطؽ هشز لف ،ا كکبل گْ ًبگًْي صا كزَ ا ؿذ.
اًْاؼ رذغينُبي الزوبصي ّ ؿيبؿي ،صاهالي ػصى
ثَ اسزالفبد صاسلي ،ثياؾزٌب کغصى هغصم ثالغاي
دوب يذ اػ دکْ هذ ،ا فؼايق اسزال فبد لْهي ّ
ًژاصي چَ صع صا سل ّ چَ صع ؿطخ هٌط مَ اػ
جو لَ رغف ٌضُبيي ا ؿذ کَ آهغي کب ثغا ر ذذ
ف لبع لغاعصاصى دکْ هذ صع ا يغاى ّ اي جبص جْ
ًباهٌي ّ رلٌج صع هٌطمَ ثَ کبع گغفزَ اؿذ.
ُنچٌيي جٌگ عّاًي ّ رجليغبري ؾليَ ايغاى ّ
ايضئْلْژي اًمالة اؿالهي صع طْل صّ ص ُخ گظ كزَ
ُوْاعٍ صع صؿزْع کبع ؿيبؿذهضاعاى غغثي لغاع
گغفزَ اؿذ .ثَ ًػغ هيعؿض ايالي الالضاهبد ثالَ
هٌػْع ؾمت ًلاليٌي ايالغاى اػ هْضالؽگيالغيُالبي
اعػكي صع ؿطخ ثيي الولل ،کبُق ًمق هٌطمالَاي
ّ ثيي الول لي ا يغاى ،هوبً ؿذ اػ ال گْگيغي
صيگغ هلذُب اػ ايغاى ّ فلبع ههبؾف ثغ جغيبى -
ُب ًبة كيؿي ّ اؿالهي طغفصاع جوِْعي اؿالالهي
ّ رهؿيف کيبى اؿالم ّ رليؽ هْعد هيگيغص.
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آهْػٍُبي اًمالثي آى ؾالٍّ ثغ اييکَ ثَ هٌؼلي
عل يت جضي ثغاي ليجغالي ـن غغة ه طغح كض ،ثَ
ؾ ٌْاى ؾبهلي ژئْپلز يک ً يؼ ً ػغ ث ـيبعي اػ
هبدتًػغاى غغثي عا ثَ سْص جلت کغص ،ثَ طْعي
کَ كبيض ث زْاى گ فذ ؾٌ وغ ر ليؽ صع اً مالة
اؿالهي ّ ؿبيغ دغکذُالب ّ جٌالجقُالبي كاليؿي صع
هٌط مَ ،ؿبيغ ؾْا هل ثب ثذ ّ هزغ يغ ژئْپلز يک
هٌطمَ عا ثَ لذبظ اُويذ ،دـبؽرالغ ّ هِالنرالغ
ؿبسزَ اؿذ.
ُغ چٌض هذالضّصيذُالب ّ فلالبعُبي الزوالبصي،
ؿيبؿي کَ دکْهذُبي هٌطمَ ثغ كاليؿيبى اؾوالبل
کغصٍاًض ،هْجت كضٍ رالب رالأثيغاد ژئالْپلزيکي
آًِب کبُق يبثض ،اهب ثب ايي دبل ثب رْجَ ثَ
اييکَ ّاالرغيي صؿذآّعص اًمالة اؿالهي ايالغاى،
رغثيذ اًـبى جضيضي ثْص کَ لبصع ثَ ايـزبصگي
ّ همبّهذ صع همبثل غلن ثْص ،هيرْاى گفذ ايي
هـئلَ ثب ايجبص يک هجبعػٍ جْيي جضيض ،ثؼعگ-
رغيي رِض يض ثغاي هْ ضؽ هْ جْص ّ ث جبد رذوي لي
غغة ثغ هٌطمَ ثْص ّ ًيؼ ثغاي لضعدُبي غغثالي
کَ ثغ هْا ضؽ ا ؿزغارژيک ّ ه ٌبثؽ ػيغػهي ٌي
کلْعُبي هٌطمَ رکيَ صاعًض ،هذـالْة هاليكالْص.
ا يي ه جبعػٍ جْيي جض يض ،صع ا كکبل هشز لف صع
ُوَ جب گـزغصٍ كضٍ اؿذ ،ثَ طْعي کَ هيرالْاى
اطؾبى کغص کَ ُيچ دبصثَاي ،ايي چٌيي هٌالبفؽ
صّلذُبي غغة ،اؿغائيل ّ ثـيبعي اػ کلالْعُبي
هذبفػَ کبع هٌطمَ عا صعهؿغى سطغ لغاع ًضاصٍ
اؿذ.
صع چٌيي فهبيي ،رجليغبد جِبًي ثغاي سطغًبک
جلٍْ صاصى اؿالم کَ الجزَ ثالب جٌجالَُالبيي اػ
افغاطيگغي ًيؼ ُوغاٍ ثالْصٍ ،صع صؿالزْع کالبع
غغة (آهغيکب) لغاع گغفزَ اؿذ .اؿالم عؿبًَُب
هذ وْل چ ٌيي عّي کغصي ا ؿذ .صع ّا لؽ ا ؿالم
عؿبًَُب ،اؿالهي اؿذ کَ ّجْص سبعجي ًالضاعص ّ
هذوْل عؿبًَُبي رجليغبري غغثي ثغاي رغؿبًضى
اً ـبى غغ ثي اػج ِبى ا ؿالم ّ ه ـلوبًبى ا ؿذ رب
افکبع ؾوْهي غغثيُب ثَ ؿلطخ غغة ثالغ كالغق ّ

ل زل ّ غبعد كغق ّ ک لزبع هغصم ه ـلوبى رْ ؿط
آهغيکالالالب ّ هِيًْيـالالالن عضالالالبيذ صُالالالض ّ صم
24
ثغًيبّعص.

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)
اؿالهي
(ثب
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پينوشتها

 .1هذ وض هذفي ،ژئْپلح يک فزٌُ گي ّ ه سألة اهٌ يث
هلي (رِغاى :كوـب )1380 ،م .46
ُ .2وبى ،م .72 - 71
 .3دويض پبكبپْعًِ ،ضحِاي اسالهي ،تاسیگزاى جدید
ً ظام تيي الو لل (ر ِغاى :هطبل ؿبد اًضي لَ ؿبػاى

58
ؿبل ًِن /كوبعٍ ؿي ّ كلن  /ػهـزبى
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ًْع )1382 ،م .227 - 226
 .4هذوض هـجض جبهؿي ،ایدئْلْژي ّ اًقالب (ثيجالب،
ثيًب )1361 ،م .126
 .5ؾجضالغدوي ؾبلن ،تٌيادُاي ػلن سياسث (رِغاى:
ًلغ ًي )1373 ،م .84
 .6هذوض هـجض جبهؿي ،سهيٌَُواي جفکوز سياسوي در
ا سالم در قل وزّ ج طيغ ّ ج سٌي (اًز لبعاد ال ِضي،
 )1369م .252
 .7دو يض ا سْاى ه فغص ،ا یدئْلْژي اً قالب ا یزاى
(ر ِغاى :پژُّ لکضح ا هبم سوي ٌي«عٍ» ّ اً مالة ا ؿالهي،
 )1381م .133
 .8اثْالف هل ؾؼ ري ،ا سالم اًقال تي ّ اً قالب ا سالهي
(رِغاىُ :ضي ،ثيرب) م .301
 .9جبى .ال ،ا ؿپْػيزْ ،اً قالب ا یزاى ّ تاس جاب
جِاًي آى ،رغجوَ :هذـي هضيغ كبًَچي (رِغاى :ثالبػ،
 )1382م .62
 .10ف يغّػ صّ لذ آ ثبصي ،ردّر اً قالب ،جو ٌا ّ
ج قاتلي اس درّى ّ ت يزّى ،ف ولٌبهخ د ضْر ،كوبعٍ 26
(ػهـزبى  )77م .90 - 89
 .11دويض پبكبپْع ،پيطيي ،م .220
 .12فْاػي جغجيؾ ،آهزیکا ّ اسالم سياسي ،رغجوَ
هذوض کوبل ؿغّعيبى (رِغاى :پژُّلکضح هطبلؿبد
عاُجغصي )1382 ،م .25
ُ .13واى ،م .231
 .14فغدٌبػ هبيل افلبع« ،ژئْپلزيک كيؿَ»ً ،طزیة
سياسث رّس.83/3/5 ،
 .15رلالاليؽ ،همبّهالالذ ّ اًمالالالة ،هجوْػووَ هقووا ت
کٌفزاًس تيي الوللي داًطگاٍ جل آّیْ (ثيجب ،ثيًب،
 )1984م .36

الي كالاليؿيبى
ويسادٍ ،جغغافيالالبي ؿيبؿال
وة هحقو
 .16سیٌو
هٌط مخ س ليج فبعؽ ( قن :هْس سة ضيؼَ ضٌا سي)4831 ،

ؾلل ًگغاًي غغة اػ اًمالة
رأکيض ثغ ؾٌوغ ژئْپليزيک كيؿَ)

ظ308
 .17هذوْص رمي ػاصح صاّعي « ،كيؿَ ّ هظاُت صيگغ،
ثغعؿي دْػٍُبي جغغافيبي رؿبهلي ّ چبللي» ،فولٌبهخ
رشو وي ضيؼَ ضٌا سي ،ؿبل صّم ،كوبعح ( 8ػه ـزبى )83
م .178
ُ .18وبى ،م .183
 .19د ـي د ـيٌي ،طزح خاّرهيا ًة تشرگ حز (المب ؾضٍ
ّ لب ؾضٍ صع عاُ جغص اهٌ يذ ه لي آهغي کب) (ر ِغاى:
هؤؿـخ فغٌُگي هطبلؿبد ّ رذميمبد ثيي الوللي اثغاع
هؿبهغ )1383 ،م .159
ُ .20وبى ،م .178
ُ .21وبى ،م .196
 .22هػفغ ًبهضاع ،رُيافحي تز هثواًي هکحوةُوا ّ
جٌثصُاي ضيؼَ در رد سالة اخيز (رِالغاى :پژُّلالکضح
ؾلْم اًـبًي ّ هطبلؿبد فغٌُگي 1376 ،م .11
ُ .23واى ،م .15
 .24ثغاي اطال ؾبد ثي لزغ ًک .ثَ :اصّاعص ؿؿيض،
اسالم رساًَُا ،رغجوَ اکجغ افـغي (رِغاىً :لغ رْؽ،
.)1379

اؿالهي
(ثب

111

