
  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396 زمستان، 55شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  ايران در ژئوكالچر جهان اسالم ايران در ژئوكالچر جهان اسالم موانع پخش راهبردهاي فرهنگي جمهوري اسالمي موانع پخش راهبردهاي فرهنگي جمهوري اسالمي 

  ))عربستان سعوديعربستان سعودي: : بررسي مورديبررسي موردي((

 
3و محمد داوند 2، محمدحسين جمشيدي1محسن اسالمي

  

  27/8/1396: ، تاريخ تاييد1/4/1396: تاريخ وصول

  

  چكيده

كوب آزاديخواهي اسرائيل، سر نامشروع، حضور هاي بزرگثباتي سياسي، مداخله قدرتتاريخ معاصر جهان اسالم با خشونت، بي

اي از جمله هاي منطقه يابي اين مهم در خارج از جهان اسالم، قدرتگذشته از ريشه). مسئله(طلبي مواجه بوده است و استقالل

اند كه ضرورت بحث و استدالل براي اثبات آن را فراهم داشت اين وضعيت داشتهسزايي در ايجاد و نگههعربستان سعودي نقش ب

منظور جلوگيري از سعود بههاي آلهاي اين مدعا كه مقصود اصلي اين پژوهش است؛ تالشيكي از مصداق). تضرور(سازد مي

لذا، اين ). هدف(پخش راهبردهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در جهت بازسازي نظم موجود در ژئوكالچر جهان اسالم است 

ا پادشاهي سعودي مانع از پخش و سرايت راهبردهاي فرهنگي هاي مزبور چيستند؟ و چرسؤال قابل طرح است كه محدوديت

گرچه بسياري از تحليلگران در پاسخ به اين پرسش اختالف شيعه و سني را ) پرسش(شود؟ ايران در ژئوكالچر دنياي اسالم مي

القري بودن آن در از نقش ام ، نويسنده در پي اثبات اين فرضيه است كه راهبردهاي فرهنگي ايران برخاسته)پيشينه(نمايند مطرح مي

اين مسئله فراتر از ). فرضيه(هاي آن قرار دارد باشد و بر اين اساس، تغيير وضعيت موجود در صدر برنامهاسالم ميژئوكالچر جهان

بنابراين، عربستان ). نوآوري(باشد پشتباني از شيعيان و غفلت از اهل تسنن است و مصداق سياست وحدت جهان اسالم مي

كوشد مانع از وحدت هراسي و تفرقه بين شيعه و سني، ميعودي با توسل به انواع سازوكارها از رواج وهابيت گرفته تا ايرانس

نوع تحقيق حاضر نظري). دستاورد(القري بودن ايران شود جهان اسالم و تحقق ام
 -

اي، كاربردي و شيوه تحليل اطالعات، كتابخانه 

 ).روش(اينترنتي و اسنادي است 

  

  .كاري، راهبردهاي فرهنگيالقري، محافظهجهان اسالم، ايران، عربستان، ژئوكالچر، ام: واژگانكليد
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  مقدمه و طرح مسأله

دنبال ايفاي نقش قدرت تبع آن ثروت هنگفت و قدرت مالي، همواره بهعربستان با وجود سرمايه عظيم نفتي و به
قدرت به ندتوان صرف داشتن قدرت اقتصادي نمياند كه تنها به خوبي آگاه بودهاما مقامات رياض به .اي بوده استمنطقه
اما اين راهبرد  .هاي بزرگ در منطقه را برگزيدندآنها براي نيل به اهداف خود تبعيت از قدرت. دوناي بدل ش منطقه

  .بسيار از اهداف فرهنگي، هويتي و ايماني جهان اسالم فاصله دارد

زدن به بحران هاي متخذه آل سعود روبروست؛ دامناي از جانب سياستحاضر با معضالت عديدهاسالم درحال جهان
نفع اسرائيل و در وهله بعد، باعث فراموشي مسئله فلسطين شده در عراق و سوريه توسط عربستان، در درجه اول به

ان، اهل تسنن و تشيع اين دو كشور را گرايي اسالمي در افغانستان و پاكست پيشبرد راهبرد سعودي، تقويت افراط. است
هاي نظامي و دنياي اسالم با سركوب آزاديخواهي در مصر و بحرين بواسطه پشتيباني. دهدبيش از پيش آزار مي

  هاي جنبش و اهداف اقدامات بين تمايزاين كشور همچنين سعي دارد، . استاقتصادي عربستان مواجه شده

غرب آسيا همچون القاعده و داعش را تروريستي فعال در حوزه جنوب هايگروه با ناناهللا لباز جمله حزب بخشآزادي
   .   از بين ببرد

اسالم داشته و منجر به جذب در مقابل، اصول فرهنگي انقالب اسالمي ايران انعكاس زيادي در ژئوكالچر جهان
نان چه سني و چه شيعي، بدون توجه به بسياري از ملل مسلمان به خود شده است؛ چرا كه انقالب ايران به مسلما

ترين طور ملموس، از منظر فرهنگ و هويت، يكي از مهمبه. مليت يا تمايالت سياسي آنها يكسان برخورد نموده است
براين اساس، قانون اساسي و سياست خارجي . منابع شناخت اقتدار فرهنگي انقالب اسالمي، قانون اساسي است

نمايد نه است؛ چون سعادت و رهايي را نه تنها براي خود، بلكه براي مردم جهان طلب ميمنبعث از آن، جهانگرايا
دنبال وحدت اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهان اسالم است محورانه است؛ زيرا بهامت) قانون اساسي 154اصل (
لي معاصر و نيز قواعد الململت حاكم بر جامعه بين- و در تعارض آشكار با سيستم دولت) قانون اساسي 11اصل (

جويانه است و در شكن، واساز و مواجهه انقالبي است؛ چون شالوده. باشدالملل ميحاكم بر ساختار هژمونيك نظام بين
) قانون اساسي 152اصل (گر است هاي سلطهپي دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان و عدم تعهد در برابر قدرت

وبيش هاي اسالمي آن، كمثيرات فرهنگي انقالب ايران بر مسلمانان عرب و جنبشتا جايي كه تأ). 1393:30صادقي،(
  .شوددر تمامي كشورهاي اسالمي از عربستان تا مصر ديده مي

  دار رهبري جهان اسالم ويژه عربستان سعودي كه داعيهكار منطقه بهبا كشورهاي محافظه ايران روابط مسأله بر اين

به  شيعه، سياسي اسالم گفتمان دليل به را سعودآل ديني هويت ايران كه اين ويژهبه .داشت سزاييباشد، تأثير بهمي
 هايسال در ايران با عربستان كشور و اين مهم سبب آن شده است تا رقابت) 1394:196ابراهيمي،(چالش كشيده است 

 سوريه، ارتباط بحران در دين از لحاظ فرهنگيبنيا نظر اختالف رقابت، اين نمود. درآيد شكل خود ترينبحراني به اخير

 ظهور) تاكنون 2014( بحرين داخلي بحران الملل،بين نظام سطح جهاني در هژمونيك هايقدرت با اسرائيل همكاري با

 فلسطين و افغانستان، طالبان و غيره است كه مساله لبنان، اهللاحزب از حمايت در ايران با تقابل ،)تاكنون 2011(داعش 

). 1393:3دل،سيمبر و رحم( كشور با جمهوري اسالمي ايران دارد اين كه است بنياديني هايناسازواري نشانگر همگي
منظور جلوگيري از سرايت رو اين خواهد بود موانعي كه عربستان سعودي بهبنابراين، سؤال اصلي مقاله پيش
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شوند؟ و اين موانع و نمايد، شامل چه مواردي ميراهبردهاي فرهنگي ايران در ژئوكالچر جهان اسالم ايجاد مي
  هايي و چگونه قابل تجزيه و تحليل هستند؟ هاي فرهنگي متخذه بر اساس چه رهيافتمحدويت

مشترك را سبب ناسازواري فرهنگي بين عربستان » هويت«و » انگاره«، »هنجار«در پاسخ به اين سؤال، متقي، فقدان سه عنصر 
گرايي سلفي«عبارتي بهتر و به» گري تكفيريسلفي«هاي ابراهيمي، به پيامدهاي برخاسته از سياست). 1393تقي،م(داند و ايران مي

سيدنژاد و سراج، نوع واكنش كشورها از جمله عربستان به جمهوري اسالمي ). 1394ابراهيمي،(دهد اهميت مي» گرايانهعمل
سيدنژاد و (دانند با الگوبرداري سياسي از نظام جمهوري اسالمي ايران مي ايران را حاكي از تغيير رفتار سياسي شيعيان جهان

هاي عربي در سايه خصوص در عراق و سركوب شيعيان در رژيمو آرتس و دوآين معتقدند نفوذ ايران در منطقه به )1394سراج،
   (Aarts and van Duijne,2009).باشدشكني روابط بين ايران و عربستان ميهاي آمريكا، زمينه شالودهحمايت

هاي فرهنگي ، فرضيه اين پژوهش بر اين مبنا استوار است كه سياست)شيعي و سني(در مقابل جداي از مباحث هويتي 
  منظور حفظ وضع موجود در ژئوكالچر جهان اسالم است؛ لذا، راهبردهاي فرهنگي كارانه و بهعربستان سعودي محافظه

بودن جمهوري اسالمي القريگيري انگاره اممنظور عدم تحقق شكلواج وهابيت، بههراسي و رسعود نظير ايرانآل
 - تحليلي، نوع آن نظري و تاريخي - رويكرد تحقيق حاضر توصيفي. ايران، در ژئوپلتيك فرهنگي جهان اسالم است

  . ي استاها؛ كيفي و روش گردآوري اطالعات، اسنادي و كتابخانهكاربردي، شيوه تجزيه و تحليل داده

  

  هاي تقابل راهبردي ايران و عربستان در ژئوكالچر جهان اسالم ريشه

دهند،  تأثير قرار ميطور كه عوامل جغرافيايي در فرآيندهاي سياسي نقش داشته و مفهوم قدرت را تحتگمان همان بي
هاي فرهنگي  ن بستر خلق پديدهعنواعنوان يك پديده اجتماعي متأثر ساخته و بهبه همان ترتيب مقوله فرهنگ را نيز به

از آنجا كه فرهنگ نيز مانند سياست همواره ميل به درگيري اجتماعي و گسترش جغرافيايي دارد، . روند به شمار مي
اندازهاي  هاي خلقت در بستر زمان و مكان جريان يافته و به خلق رويدادها و نيز چشم پس همچون ساير پديده

گيري سياست فرهنگي در يك بستر جغرافيايي، خود مباني انساني جغرافياي  شكل .شود گوناگون فرهنگي منجر مي
گيري از جغرافياي انساني محيط رويداد، خود عامل تغيير آن  اين سياست فرهنگي با وام. كند محيطي را دگرگون مي

باشد  فرهنگي مي] بردهايراه[بنابراين، جغرافيا و فضاي مكاني خود عامل مهمي در تعريف متغير و . رود شمار ميبه
  ). 97: 1384حيدري،(

اي تعامالت قدرت، فرهنگ و محيط جغرافيايي است كه طي آن  ژئوكالچر يا ژئوپلتيك فرهنگي فرايند پيچيده
گيري، تكامل، آميزش و جابجايي در جريان زمان و در  هاي نظام اجتماعي درحال شكل ها همچون ساير پديده فرهنگ

فضايي قدرت فرهنگي  - عبارتي ديگر، ژئوكالچر تركيبي از فرايندهاي مكانيبه. باشند ي زمين ميبستر محيط جغرافياي
هاي مختلف اجتماعي و در عرصه محيط يكپارچه زمين به  شماري است كه در اليهميان بازيگران متنوع و بي

  ).77: 1392ن،متقي و همكارا(برند  سر ميآفريني پرداخته و در تعامل دائمي با يكديگر به نقش
 پيش از بيش كه است امري يكم، و بيست قرن در محور تمدن ژئوكالچر به محور دولت ژئوپليتيك از از طرفي، گذار

 را ريملند و هارتلند همچون سنتي ژئوپلتيكت نظريا. كشد مي تصوير به امروز دنياي در را الملل بين روابط واقعيت

 مكيندر از ژئوكالچر؛-ژئوپليتيك سير خط يك در امر، اين و دانست امروز چرژئوكال ريشه تكاملي، سير يك در توان مي
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 و است شده واقع ريملند روي بر جغرافيايي موقعيت لحاظ از اسالم دنياي .يابد مي امتداد برژينسكي و تا هانتينگتون
 طمع مورد فراوان، ثروت جهنتي در و گاز و نفت غني منابع و معادن مالكيت و استراتژيك موقعيت دارابودن بر عالوه

درون  در كه دارد قرار ايران متأثر از انقالب اسالمي شيعي دولت ـ ملت ريملند، اين قلب در .تاس جهاني هاي قدرت
  ).138: 1393نادري،(برد  سرميبه سعودي عربستان نظير سني مدعيان و نمايندگان با اي ههد سه تمدني نزاعي

ايراني كه زماني شريك . ديدگاه عربستان سعودي را نسبت به ايران عوض نمود در واقع، انقالب اسالمي ايران
راهبردي عربستان در حفظ وضع موجود در محيط ژئوكالچر خاورميانه بود، بعد از انقالب مواضع تجديدنظرطلبانه 

و ايدئولوژيك منطقه  خواه در مسائل ژئوپلتيك اتخاذ نمود و براي عربستان اين انگاره را وجود آورد كه رقيبي تحول
در مقابل دستاورد انقالب ايران بروز و ظهور راهبردهاي برخاسته از اسالم شيعي بود كه خود را از دو بلوك . است

هاي  هاي ساير كشورهاي اسالمي توصيه نمود تا رژيم بنابراين رهبر اين انقالب به ملت. نمود شرق و غرب منتزع مي
اين ذهنيت  (Bin Huwaidin,2015).شد  وصيه شامل شيعيان عربستان نيز مياين ت. سياسي خود را عوض كنند

رهبران انقالب ايران نسبت به كشورهاي همسايه مسلمان، بويژه عربستان سعودي سنگ بنايي شد تا تضادهايي امنيتي 
  .براي دو كشور در ارتباط با مسائل اصلي جهان اسالم پيش آيد

1خارجي سياست در چرا كه تأملي
 رفتار هم و ساختار هم كه دهدمي نشان معاصر تاريخ در كم،دست ربستانع 

2كاريمحافظه نوعي بر كشور اين خارجي سياست
 مناسبات و روابط ها سعودي )1382:36زاده،مهدي(است  استوار 

 همترين آنهام كه دارد مدنظر را خاصي اهداف و اصول براي همين عربستان. متحده آمريكا دارند اياالت با نزديكي

 آنان هايحمايت جلب و عرب جهان عربي؛ وحدت كشورهاي ويژه به اسالم جهان سياسي رهبري) الف: اند ازعبارت

 وضع حفظ و اسالمي انقالب گسترش و انتشار از آن؛ جلوگيري به دعوت و وهابي مذهب خود؛ تبليغ منافع جهت در

و دخائر فراوان نفت،  و وجود حرمين شريفين عربستانم در ظهور اسال). 153- 1394:154متقي،(منطقه  در موجود
و گذار ثيرأكشوري ت عربستان ،رواز اين. را در بين كشورهاي اسالمي به اين كشور اعطا كرده استخاصي جايگاه 

در  مزبورهاي با استفاده حداكثري از ظرفيت تالش داردباشد و مي غرب آسياجنوبكننده در تحوالت منطقه تعيين
اين هدف با ايجاد رابطه با كشورهاي عضو پيمان ناتو و  .يف كندكننده براي خود تعرجهان اسالم، نقش تعيين

                                                 
 بنيادگراي يا سياسي هاي گروه رخيب ولي ندارد، وجود سعودي عربستان در قانوني سياسي سازمان يا حزب  هيچ داخلي نيز، سياست حيث از. 1

 و غيرپويا حزب يك عنوانبه( سعودي عربستان كمونيست حزب: اند جمله آن از. هستند فعال كشور داخل و خارج در زيرزميني شكل به اسالمي

 هيچ ترتيب همينبه). 263 :1390اسدي،( الدعوه جماعه و المسجد، جماعه االخوان، ،)شيعي رهبري( الجزيره التحرير حزب ،)عقيدتي صرفاً

 همان به ندارد، وجود ملي سطح در رسمي انتخابي مقام  هيچ كه طور همان. شود نمي برگزار ملي سطح در عربستان در دموكراتيكي انتخابات 

 فعاليت منوال همينبه. نيست پذير امكان دموكراتيك صورتبه قانوني و مشخص كانال هيچ  از عربستان رسمي مقامات بر تأثير و نظارت ترتيب

 Bertelsmann Stiftung's).دارند  مجوز آوردندستبه براي سلطنتي دستور به نياز رسمي هاي انجمن و نيست ممكن ها اتحاديه و احزاب

transformation index,2012)   

هدايت جامعه را برعهده داشته باشند و اكثريت ها است و اينكه اقليتي بايد نقش كاري اعتقاد به نابرابري انسانهسته مركزي تفكر محافظه. 2

طوركلي بر مفاهيمي چون اهميت و نقش اقتدار سياسي، قداست مالكيت و به) 208-1383:209پوالدي،(از نبوغ اين اقليت برخوردار شود 

  ).1391:304بشيريه،(گذارد خصوصي، خانواده، مذهب و تمجيد سنت و رسوم تأكيد مي
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   .داي داركشورهايي كه در مدار آنها قرار دارند ارتباط ويژه
 و داد قرار تاثيرتحت را المللبين روابط بازيگران و قدرت توزيع نحوه سياسي، ساختار ايران، اسالمي از سويي، انقالب

 عنوانبه ،)ره(خميني امام ).1393:141رضاپور،(شد) هاو ملت هاجنبش( غيردولتي دولتي و زيگرانبا ظهور تهديدات و تقويت باعث

 هدف راستا، همين در و كرد تأكيد سياست با دين پيوند و اسالمي شيعي هاي آموزه سياسي بعد بر انقالب، اين رهبري

  . )1389:88آبادي، ثاني( كرد ذكر ايران به اسالمي هويت گرداندنباز داشت، اسالمي كامالً ماهيتي او بيان به كه را انقالب نهايي

»القري ام«به همين دليل، 
ايران و موقعيت ايران در   مشي سياست خارجي جمهوري اسالميدكتريني براي تبيين خط 1

اتژي ملي الريجاني در تدوين استر. از سوي محمدجواد الريجاني مطرح شد 1360 جهان اسالم است كه اواخر دهه
يكي از اركان مهم ) توسعه(و آبادي ) دفاع مؤثر(القري را در كنار امنيت  جمهوري اسالمي ايران، توجه به ايران ام

القراي جهان  بدون ترديد ام  ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي ،بر اساس اين نظريه. داند استراتژي ملي ايران مي
داراي دو شأن رهبري مردم ايران و امت   قالب با تشكيل حكومت اسالميزيرا ايران پس از ان ؛اسالم شده است

  عنوان رهبر امت واحده اسالميرا به )ره(خمينيگرديد و همه مسلمانان وظيفه دارند واليت و رهبري امام  اسالمي
پردازد و ديگر كشورها نيز بر منافع ملي به منافع جهان اسالم نيز ب حكومت ايران بايستي عالوه ،به اين ترتيب. بپذيرند

  ).1394،عمادي( القراي جهان اسالم حمايت و دفاع كنند عنوان امموظفند از ايران به

  

  نمودهاي رويارويي جمهوري اسالمي ايران و عربستان در ژئوكالچر جهان اسالم

برخي از مصاديق  پس از تحليل ريشه عدوات ايران و عربستان سعودي در جغرافياي فرهنگي دنياي اسالم، بررسي
  .نمايد تنازع مزبور كمك شاياني جهت دسترسي به هدف اصلي تحقيق مي

  

  مقاومت اسالمي؛ عرصه نزاع ژئوپلتيك فرهنگي ايران و عربستان  ••••

اسالمي ايران در موارد متعدد، دفاع و حمايت از مستضعفان و مسلمانان جهان را وظيفه قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران موظف است سياست كلي خود دولت جمهوري«: آمده است 11ر اصل د. داندن مياسالمي ايرا جمهوري

                                                 
 امتي حاكميت اين در كه چرا است، اسالمي وظيفه انجام در وحدت القري،ام فلسفه در وحدت مالك .الف :عبارتند از اهميت حسب بر فوق دكترين اصول. 1

 فقيه، واليت حكومت و فقيه واليت.ب دارد؛ جهاني برد كه دهندمي تشكيل را حكومتي مركزي هسته القريام عنوانبه سرزميني در جمعاً مسئول رهبري با مسئول

 اثري جغرافيايي المللبين و قراردادي مرزهاي .ج ت؛اس فقيه واليت رهبري همان اسالمي وحدت عامل. است القريام در اسالمي حكومتي تشكيل جوهر و اساس

 شودمي شناخته اسالم جهان القريام كشوري .د ؛نيست كشورها به تقسيم قابل آن مسئوليت حيطه و فقيه واليت. است واحده امت اسالم جهان. ندارد رهبري اين در

 سعي خود توانايي با و خروشد مي شود، تجاوز امت حقوق به كه صورتي در القري،ام .ه؛ باشد مي اسالم جهان رهبري اليق حقيقت در كه گردد رهبري داراي كه

، ايران پس از بنابراين). 1386:8روزنامه رسالت،( سازند نابود و شكسته مه در را آن كنندمي سعي جهاني هايقدرت ،دليل همينبه ،لذا بگيرد، را امت حق كندمي

به اين . در دو شأن رهبر ايران و رهبر امت اسالم قرار گرفت واليت فقيهبا تأسيس حكومت مبتني بر  )ره(اهللا خميني روحو  است القراي جهان اسالم ام انقالب اسالمي

مواره منافع امت ه ،القرا و منافع امت تعارضي پيش آيد در صورتي كه ميان منافع ام .منافع جهان اسالم نيز بپردازدترتيب حكومت ايران بايستي عالوه بر منافع ملي به

القري بر هر چيز ديگر اولويت دارد و در صورت لزوم براساس اين نظريه حفظ ام. القري باشد مقدم است مگر در حالتي كه مسئله بر سر حفظ نظام اسالمي در ام

  ).1393فيرحي،( توان احكام اوليه اسالمي را هم براي حفظ آن به تعويق انداخت مي
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 اقتصادي و فرهنگي جهان - عمل آورد تا وحدت سياسيرا بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و كوشش به

اسالمي ايران در عين خودداري جمهوري«: دارد كهقانون اساسي اعالم مي 154اصل همچنين . »اسالم را تحقق بخشد
طلبان مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه هاي ديگر، از مبارزه حقكامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت

  ).252- 1391:262شعباني،(كند مي جهان حمايت
نظامي را جهت  جنبش حماس كه ابتدا براساس فعاليت فرهنگي اجتماعي تأسيس شد، پس از چند سال، اقدامات

اهللا لبنان و حتي جهاد اسالمي فلسطين به دستيابي به اهداف خود، ضروري دانست، اگرچه حماس همانند حزب
هاي حماس نسبت به رژيم صهيونستي، مسئله جمهوري اسالمي ايران نزديك نيست؛ ولي به اندازه كافي ديدگاه

ها مچنين اهداف و منافع اين گروه در روند صلح، با ديدگاهفلسطين و اهميت و جايگاه واالي آن در جهان اسالم و ه
با آنكه اعضاي [ ل ذكر شده، نزديك است و از سوي ديگر، حماسئو اهداف و منافع جمهوري اسالمي ايران در مسا

ن هاي سياسي، تبليغاتي و معنوي ايرااهللا و جهاد اسالمي از حمايتنيز تقريباً در سطح حزب ]آن سني مذهب هستند
  ).18/04/1394رساني اسالم تايمز،پايگاه اطالع( شودبرخودار مي

اي قرار دهند و  اند تا ايران را در وضعيت حاشيه كار نظير اياالت متحده سعي كرده در چنين شرايطي بازيگران نومحافظه
زمان با پايان جنگ  ملل همال كنند؛ اين امر واكنشي در برابر ظهور هويت و ايدئولوژي جديد سياسي در نظام بين منزوي

 هاي غرب آسيا نيز ساير حوزه در شيعه مذهب با مقاومت هويت پيوند. انجام گرفته است 1980دهه  رسرد و اواخ

كار منطقه  پردازان عرب و مقامات كشورهاي محافظه از سوي نظريه» هالل شيعي«عنوان به آنچه. است منعكس شده
توان انعكاس چنين پيوندي در منطقه خاورميانه  شود را مي عربي مطرح مي امارات و عربستان اردن، همانند خاورميانه

  ).8: 1390چي و متقي،پوستين(دانست 
اهللا لبنان عالوه بر دفاع از مرز و بوم ملي خود، وظيفه دفاع از كيان ديگر مسلمانان خصوصاً فلسطين را مدنظر  حزب

اند و  عنوان ابزاري در اين راه استفاده كردهاومت اسالمي بنا به وظيفه، بهاند كه مق جهاد و شهادت دو مقوله مهم. دارد
نظر من، هرگونه مقابله به«: گويد باره ميسيدحسن نصراهللا در اين. داند ثمربخشي آن را در گرو اطاعت از واليت مي

اهللا در  الدين نماينده حزب فيص. »مبارزه، مقاومت و جهاد بدون واليت و امامت و اطاعت از رهبري ميسر نخواهد بود
، مقام معظم رهبري و )ره(ما هرچه داريم از انقالب اسالمي، امام«: گويد اهللا مي تهران نيز در تحليل داليل موفقيت حزب

  ).241- 242: 1391درخشه و محمدي،(» واليت مطلقه فقيه است و هرچه داريم از اطاعت محض از واليت فقيه است
اي اعراب و اسرائيل عنوان نماينده كشورهاي عرب در به ثمررسيدن صلح منطقهبههمواره ان عربستدر طيف مقابل، 

يكي از مشكالت عربستان در اين  .رو در فلسطين پرداخته استهاي ميانهبوده است و در اين راستا به تقويت گروه
عربستان همواره سعي در  ،روايناز . هاي فلسطيني استمسير نيز وجود تفكر مقاومت و ايستادگي در برخي گروه

اهللا در لبنان را نيز از عربستان وجود حزب. داردها و كشورهاي حامي آن در منطقه تضعيف اين گفتمان و گروه
و  ،سواهللا با ايران و سوريه از يكارتباط گسترده حزب. كندعنواني خطري جدي براي خود محسوب ميچندجنبه به

اهداف عربستان  ،بديل سياسي از سويي ديگرنواني حزبي داراي پايگاهي مردمي و نقش بيآفريني اين حزب به عنقش
هاي اين گروه با رژيم صهيونيستي، عربستان در تمامي رويارويي ،رواز اين. در اين منطقه را با تهديد مواجه كرده است

پايگاه تبييني و تحليلي ( لبنان پرداخته استاهللا در دفاع از خاك و مردم  به مخالفت با اعمال حزب و صريحاً تلويحاً
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  ).     8/01/1394شناسي ديدبان،جريان

هاي انقالبي دنياي عرب  هاي ضد اسراييلي جمهوري هاي سياست ، رژيم سعودي به علت ناكامي1970از اواخر دهه 
هاي عربي نسبت  تحاضر به پذيرش حق حيات براي رژيم صهيونيستي شد و سعي نمود موضعي هماهنگ را بين دول

رژيم . مطرح نمود در اين ارتباط طرح صلح خويش را 1981ملك فهد در آگوست . به اين رژيم پديد آورد
تقديم نشست  1982صهيونيستي از پذيرش طرح خودداري نمود و عربستان شكل بازبيني شده طرح را بار ديگر در 

ه طرح ابتكاري ملك فهد، ئس از گذشت دو دهه از اراپ. اتحاديه عرب نيز طرح را تاييد كرد. اتحاديه عرب كرد
ه داد ئدادن به مسايل اعراب با رژيم صهيونيستي اراپادشاهي سعودي در بستر تحوالت جديد طرحي نو براي خاتمه

با اشاره به همكاري ضمني ميان نظامي و اطالعاتي » جروزالم پست«همچنين، ). 114- 1390:134بهرامي مقدم،(
» ملك عبداهللا«كند كه اين روابط با وجود تغييرات در خانواده سلطنتي سعودي و مرگ  سرائيل تصريح ميعربستان و ا

  ).12/11/1393خبرگزاري دانشجو، ( ادامه خواهد يافت

  

  گرايي ديني؛ تقابل استراتژيك ايران و عربستان در جغرافياي دنياي اسالمتحديد و ترويج افراط ••••

1طالبان جنبش گيريشكل با
 صحنه در طالبان تمويل اصلي منبع عنوانبه رژيم سعودي ،1373 تابستان اواخر در 

 چنين را طالبان قبال در عربستان خارجي سياست گيريشكل روند پاكستاني نگارروزنامه يك. گرديد نمودار افغانستان
 كشورهاي و امريكا به رهاييسف] اسالم علماي جمعيت رهبر[ الرحمنفضل موالنا 1994 سال از بعد«: دهدمي شرح

 عربي كشورهاي و سعودي عربستان به وي اينكه مهم. نمايد جلب طالبان نفع به را آنان حمايت تا داشت اروپايي

 از پس و بود نيز موفق و نتيجه با موصوف سفر اين و نمايد دريافت نظامي و پولي هايكمك طالبان براي تا رفت
 اولين اين كه نمود سازماندهي قندهار از را عرب سران بازديد اولين الرحمنفضل ناموال 1995 فوريه در ديگر، يكسال

 وارد مدرن جيپ هاده و طيارات نقليه، وسايط از عظيمي قافله با اعراب سران. بود طالبان با اعراب مستقيم تماس
  ).1377:260سجادي،(» واگذاشتند طالبان به را وسايل اكثر عزيمت حين و گرديد قندهار

 در را مختلفي هاي گيري جهت خود منافع اساس بر اي منطقهفرا و اي منطقه بازيگران سوريه، در سياسي بحران شروع با
عنوان يك سعودي به عربستان جمله از ها دولت برخي پيگير تالش ميان، اين در. اند نموده اتخاذ كشور، اين با رابطه

 محسوب سوريه تحوالت بارز هاي جلوه از اسد، حكومت اقط كردنس و فشار اعمال براي دولت مسلمان و عرب

 اش، خارجي سياست استراتژي به توجه با سعودي عربستان. افزوده است كشور اين اوضاع پيچيدگي بر كه شود مي
 شورشيان از معنوي و مالي حمايت از اي، گسترده اقدامات و است نموده ايفا كشور اين تحوالت در بارزي نقش

                                                 
مذهبي عربستان سعودي به باالترين  -هاي تبليغيدر دوره حكومت ضياءالحق فعاليت: بان در پاكستان بايد نوشتدر مورد حمايت عربستان از طال. 1

هاي مستقيم و عربستان سعودي با كمك. هاي تندرو در پاكستان شد گيري بسياري از گروهها بعدها باعث شكلحد خود رسيده بود كه همين فعاليت

نگار پاكستاني به نام عزار سيد در سال رو، يك روزنامهاز همين. بردپيش ميظامي پاكستان اهداف خويش را در منطقه بهنهاي شبهغيرمستقيم به گروه

هاي سازمان اند كه بايد با سران طالبان مذاكره كنند و اين مذاكره بايد از طريق البيها به اين نتيجه رسيدهاي فاش كرد؛ آمريكاييدر مقاله 2009

  ).1391:29خاني،احمدي و بيداهللا(ي پاكستان و عربستان جريان يابد اطالعات
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 مخالفان از حمايت براي كشورها ديگر متقاعدكردن جهت در عربي –غربي محور در فعال مشاركت تا گرفته عدهالقا

  .)113: 1393تجري، و كوهكن( است داده انجام كشور اين به حمله براي وقفه بي تالش نهايت، در و سوريه، حكومت
در شهر الرمادي واقع در استان االنبار توسط  »متر پنجكيلو«در ادامه پاكسازي كوچه به كوچه منطقه همچنين بايد افزود 

ها  ، اسنادي مبني بر حمايت رژيم سعودي از تروريست)الحشد الشعبي(رزمندگان ارتش و سازمان بسيج مردمي عراق 
در جريان اين عمليات، رزمندگان عراقي خودروهايي را كشف كردند كه داراي پالك عربستان سعودي  .كشف شد
گونه اسناد در مواضع  لبته كشف اينا .كردند ها براي اقدامات تروريستي خود استفاده مي ناصر داعش از آنبودند و ع
ها در عراق و سوريه به موضوعي معمول تبديل گشته است و تاكنون مواد غذايي، تسليحات، ابزارآالت  تروريست

هاي  د توسط نظاميان ارتش و رزمندگان كميتهسعود بر آن نقش بسته بو كه آثاري از رژيم آل... جنگي، خودرو و 
  ).     08/09/1394پايگاه تحليلي خبري صراط،(ت مردمي كشف و ضبط شده اس

 خود ي فتواها در مذهب اين مفتيان و علماء از تن 20از  داند و بيشرافضي مي و كافر را شيعه اصوالً وهابيت مذهب

 مانند افراطي هاي گروه اهداف از از طرفي، يكي). 1391:64ليابي،تموسوي و بخشي( اندشيعيان داده كفر به حكم

سجادپور و (شوند  نابود بايد شيعيان غرب، نابودي اعتقاد آنها بعد از به .است شيعيان نابودي طالبان، و القاعده
  مانند ايران  كشورهايي  به  آن  مخدر و ارسال شرعاً توليد مواد  طالبان  رهبراناين تا جايي است كه  )1390:249قهرودي،

  ). 1377:160پناه،حق( اند كرده  اعالم  و مباح  حالل را

درآوردن برخي از شهروندان ايراني ها و خبرنگار ايراني و به اسارترساندن ديپلماتشهادتگروه طالبان پس از به
اين . ي اسالمي ايران ايجاد كردهاي بشر دوستانه، نوعي چالش جدي در روابط خود با جمهورانجام كمكمشغول به

سياست . هاي سياسي و فعال نمودن ديپلماسي خود در پي جبران آن برآيداقدام موجب شد كه ايران از طريق بازي
در عرصه سياسي، عنوان مثال، به. كار نمودخارجي ايران پس از اين تحول، در ابعاد سياسي، نظامي و تبليغاتي آغاز به

متحد، موجب شد شان دادن ماهيت خشن و غيرمنطقي طالبان در محافل جهاني و بويژه سازمان مللتالش ايران براي ن
اي از ترديد و ابهام هاي نظامي طالبان، آينده سياسي اين گروه و شناسايي رسمي آنان در هالهرويرغم پيشكه علي

 فعال نيروهاي گروه تروريستي داعش با رزهمبا اسالمي ايران، دراز سويي، جمهوري ).1377:264سجادي،( قرار گيرد
 را شيعه مردمي داوطلب نيروهاي ديگر، سوي از و كرد اعزام منطقه به را نظامي مشاور هاصد و تجهيز را منطقه در

هاي پايگاه مجازي مركز رصد انديشكده(اند ديده آموزش لبنان و عراق كشورهاي در آن اعضاي بيشتر كه داد تشكيل
  ).14/10/1393استراتژيك،

  

  ساالري ديني؛ تنازع رو به تزايد ايران و عربستان در كشورهاي اسالمي ترويج و سركوب مردم ••••

هايي نظير تالش در جهت  اسالمي ايران با شعارها و گفتمان، ايران و انقالب1357اسالمي ايران در با پيروزي انقالب
بخش، تبليغ هاي آزاديحمايت از مستضعفان و نهضت جويي،برقراري حكومت جهاني اسالم، نفي سلطه و سلطه

بودن ايران براي جهان اسالم، كانون پخش و تراوش در منطقه القرياسالم و دعوت به مذهب شيعه و شروع تفكر ام
تأثير آن قرار اسالمي نداشتند، تحتاي به انقالبشد و چنان تأثيرات قوي در منطقه داشت كه كساني هم كه عالقه

عنوان نمونه، مردم عربستان با توجه به اكثريت سني و اقليت شيعه، به). 177- 1392:178برزگر و حسيني،( تندگرف



  243        هان اسالمموانع پخش راهبردهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ژئوكالچر ج

 

هايي اهل سنت نيز با جرح و تعديل. براي جذب در انقالب ايران برخوردار هستند) بويژه شيعه(درصد پذيرش بااليي 
و  1979نوامبر  20در » جهيمان العتيبي«قيام . ران بوده استها پذيراي انقالب ايها و جناحو در سطح بعضي از گرايش

ميالدي،  1979اشغال مسجد مقدس در سال  .تهاي آن استصرف مسجدالحرام توسط وي و حاميانش از نمونه
هاي وسيله تعهدشان به ارزشمشروعيت حاكميت سعودي را به چالش كشاند، حاكماني كه عمدتاً حاكميت خود را به

. شورش جهيمان اولين نشانه شكاف در ساختار مذهبي بود. كردندخدمت به حرمين شريفين توجيه ميوهابيت و 

ترين وجه جنبش جهيمان آن بود كه از ادبيات انقالب اسالمي ايران براي محكوم ساختن رژيم مذهبي خطرناك
  ).1392:179برزگر و حسيني،(سعودي استفاده كردند 

به علت مجاورت و . هاي انقالب اسالمي ايران بسيار مؤثر بوده استق پخش ايدهشايد بتوان گفت در مورد عرا
توان به مي. همسايگي ايران با عراق، اين كشور شاهد ميزان بااليي از جابجايي نخبگان انقالبي ايراني بوده است

اهرودي و در صدر آنها، اهللا هاشمي شاهللا شهيد دستغيب، آيتاهللا سيدمحمد شيرازي، آيتانقالبيوني همچون آيت
با اين وجود، موضوع پخش . هاي تفكر ضدرژيم بعث را گذاشتنداسالمي اشاره داشت كه بنيانبنيانگذار انقالب

، حضور بيشتر در مساجد )چفيه(لباس اسالمي مناسب : دهداسالمي به عراق موضوعات متنوعي را تشكيل ميانقالب
تر شدن موضوع دين هاي مذهبي مبارز، ترويج ايده مبارزه با اسرائيل، جديو حركات سياسي در آنها، تأسيس سازمان

عراق، تحليلگر  2014هايي از آن هستند؛ تا جايي كه در جريان انتخابات سال اسالمي نمونهدر جامعه و ايجاد دولت
  ).69-48: 1394آبادي و سبزي،عينم(» تنها طرف پيروز در انتخابات پارلماني عراق، ايران است«: نشريه نيويوركر اعالم كرد

هايي چون تالش براي تأثير خود قرار دهد و مفهوم ارزشاسالمي ايران توانسته است كشور پاكستان را تحتانقالب
ميالني و (ملت پاكستان بياموزد ناپذيري، مبارزه با استكبار و همدردي با مستضعفين را بهآزادي و استقالل، ظلم

 و توجهقابل شيعه جمعيت وجود مرزى،هم دليلبه به پاكستان ايران يعسر و آسان دسترسى). 1393:61اسماعيلي،
 انقالب پيروزى از پس اندكى .كرد دوچندان را پاكستانى نگرانى دولتمردان كشور آن در ايرانى نهادهاى تحركات

 ،حنفى فقه مبناى بر پاكستان شريعت قانون تدوين بر مبنى ضياءالحق به تصميم اعتراض در پاكستان شيعيان اسالمي،
 اشغال به را هاخانهوزارت هاىساختمان و ادارات روز چند براى و كردند تجمع صورت مسلحانهبه آباداسالم در

 اقدام اين. شدند هم موفق كه كند نظرصرف شيعيان بر حنفى فقه اجراى تحميل از كنند مجبور دولت را تا درآوردند

 ).1389:9خاني،شفيعي و قليج(شد  او گرايانهافراط اقدامات براى ديگرى محرك و بود ضياءالحق به پيامى محكم
هاي رسمي نظام سياست، صورتي صريح يا ضمنيهاي اسالمي سياسي مصر، به، غالب جريان1978از سال همچنين، 

)ره(خمينيهبري اماماسالمي ايران و رسياسي حاكم بر مصر در تأييد شاه ايران، انتقاد از انقالب
  را مورد انتقاد قرار  

، هدف اين موضع و سياست رسمي را تالش براي برانگيختن احساس نفرت هاي اسالميبرخي از اين جريان .دانداده
 ،هاي نخستاسالمي ايران در سالانقالب. در ايران قلمداد و تفسير كردند» گرااسالم «توده مردم نسبت به الگوي 

در  )ره(خمينيتصويرهاي امام .سوي خود جلب كرده بودگراي مصري را بهش وسيعي از نيروهاي اسالمعواطف بخ
ملت و  .اي در مخالفت با ورود شاه به مصر به راه افتادقاهره و برخي شهرهاي ديگر رواج يافت و تظاهرات گسترده

  ). 1386عبدوس،(نموده و از آن استقبال كردند برخورد  نحو خوبي با انقالب اسالمي ايرانطوركلي بهجامعه مصر به

 پيامدهاي رويارويي با براي سياستي ترسيم به داخلي، قيام فوري خطر از گذار از پس اين در حالي است كه عربستان
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 عرب هايملت خواست مقابل در سعودي اصلي استراتژي شاكله تدريجبه، ترتيب بدين .پرداخت عرب جهان هاي قيام

از اين حيث، مورد قيام  .دهدمي قرار خواهي آزادي برابر در را اقتدارگرايي اي كهاستراتژي شد؛ نمايان انهخاورمي در
). 89- 1390:86احمديان و زارع،(زدني است مردمي بحرين كه تاكنون با دخالت مستقيم عربستان راه به جايي نبرده است، مثال

ها و مراكز درماني و بهداشتي پر جزيره وارد بحرين شدند، بيمارستاناز زماني كه نظاميان سعودي و ساير نظاميان س
مورد هجوم قرار گرفتند، احكام اعدام در مورد زندانيان سياسي صادر شد، پزشكان و پرستاران به اتهام كمك به 

ين با رياست مركز حقوق بشر بحر. اند، دستگير، بازداشت و محاكمه شدندمجروحاني كه در تظاهرات زخمي شده
فعاليت احزاب . خشونت دستگير و فيلم صحنه دستگيري و ضرب و جرح وي در شبكه جهاني اينترنت منتشر شد

نظامي داخله م). 1390:9بهمني قاجار،(هاي مستقل توقيف شدند بحريني از جمله دو حزب مخالف ممنوع و روزنامه
 رئيس جمهور فراري يمن با حمله  منصورهادي،  عبدربه بهانه حمايت از به ،م 2015مارس  25در  يمن نيز در عربستان

1طوفان قاطعيت«با نام عمليات  يمنبه  عربستان سعودي رهبريبه منطقه كشورهاي از ائتالفي هوايي
 دومو از  »

2احياي اميد«با نام عمليات  1394ماه ارديبهشت
بنا بر اطالعات منتشر شده آمار قربانيان تجاوزات . تادامه ياف» 

هزار شهيد و زخمي رسيده است كه شامل  5به بيش از  )1394ارديبهشت ( عربستان به يمن از ابتداي جنگ تاكنون
د نفر ديگر زن هستن 255نفر از اين قربانيان كودك و  396. شود هزار زخمي مي 3هزار شهيد و بيش از  2بيش از 

ي كه توان مهمترين موانع اكنون با مرور برخي از راهبردهاي متضاد فرهنگي ايران و عربستان مي). 16/02/1394،مهردبيري(
  .نمايد را بررسي نمود اين كشور جهت عدم تحقق راهبردهاي فرهنگي ايران در جغرافياي فرهنگي جهان اسالم، ايجاد مي

  

  عودي جهت مهار راهبردهاي فرهنگي ايران در ژئوكالچر جهان اسالم عربستان سمقابله فرهنگي 

شده در پيش گرفته  ابتداي انقالب اسالمي تاكنون سعود، از، از جانب آلهاي مختلفسياست مقابله با ايران در عرصه
زدن به كشورهاي متحد با ايران، ايجاد المللي، ضربههاي بينشركت در تحريم طريقمحدودكردن ايران از . است

خصوص در مناطق اهل سنت، ايجاد همگرايي در كشورهاي عربي با هاي قومي و مذهبي در داخل ايران بهبحران
اسالمي هاي اعمالي اين كشور در راستاي مقابله با نفوذ جمهوري از جمله سياست غيره با ايران ومحوريت مقابله 

 به. هاي فرهنگي استسعودي با ايران، در عرصهجويي عربستانطور مشخص بيشترين مقابلهبه .در منطقه است ،ايران
  .گردنداسالم بررسي ميالقري جهانامهمين مناسبت در ادامه مهمترين موارد تهديدات فرهنگي عربستان عليه 

  هراسي و تبليغ عليه انقالب اسالمي در ژئوپلتيك فرهنگي جهان اسالمايران ••••

هاي مختلف اين هدف شيوه و ابزارها از گيريبهره با است كوشيده منطقه در هراسيايران راستاي در سعودي عربستان
3كتابي سعود،آل رسانيعاطال و فرهنگ وزارت مثال، براي. را پيگيري كند

 مقاطع در ضدشيعي تفكرات با محتوي 

مسلمانان  براي خطريزنگ را آنها و كرده تكفير را كتاب را شيعيان اين. توزيع كرده است عربستان مدارس همه ابتدايي

                                                 
  عملية عاصفة الحزم :عربيبه . 1

  عملية إعادة األمل :عربيبه . 2

  .خطاب به تفكرات شيعي منتشر شده است: بديهيات مسلمان«با عنوان » حامد علي عبدالرحمن«اين كتاب نوشته . 3
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 شيعه مسلم اصول هتكامام راحل و تضعيف  عليه توهين به كه را موهن 1كتابي هاوهابي از گروهي همچنين. داندمي

 حضرت عليه جسارت شيعه، به توهين كتاب، اين اصلي موضوع .دانكرده توزيع بوشهر استان جنوبر د پردازد،مي

 )عج(زمان امام مشهور رواياتر د تشكيك و فقاهت و تقليد بردنزيرسئوال شيعه، مسلم اصول هتك و تضعيف، )ره(امام

 توزيع بوشهر استان جنوب در وهابيون خوردهفريب روههايتوسط گ شده كپي هايجزوه صورت به كه باشدمي

سعود عليه يكي از كشوهايي كه شديداً متأثر از تبليغات فرهنگي آل). 1394:106نورمحمدي و كاظمي،( شودمي 
  .باشد، پاكستان استاسالمي ايران ميانقالب

  جويانه عربستان در برابر ايران حمايت تيزهدر اين رابطه در كشور پاكستان، مدارس تحت نفوذ عربستان از موضع س

با توجه به قدرت روزافزون اين گونه مدارس، موج خشونت و ضديت با هواداران اسالم انقالبي شيعي مورد . كنندمي
در واقع عربستان در اوايل دهه هشتاد ميالدي براي مقابله با نفوذ ايران بر شيعيان . گرددحمايت ايران نيز تشديد مي

ترين ماده درسي در اين مدارس، جهاد طبق الگوي تركيبي ايدئولوژيكي مكتب اصلي. كستان، وارد صحنه شدپا
هاي سپاه نمود رشد مدارس ديني به وضوح در آموزه). 1391:107قلعه،رشيدي و شاه(ديوبندي و مكتب سلفي است 

 انقالب«: آورده است» اسالمياقعي انقالبافشاي چهره و«اي با نام اين گروه در جزوه. منعكس شده است 2صحابه

گرى شيعه گسترش شيعيان براى عمده تالش اولين خمينى انقالب .است اسالم عليه جهاني اىتوطئه ايران اسالمي
 طريق از سريالنكا تا و ميانه مسلمان آسياى كشورهاى طريق از و روسيه تا تركيه طريق از اروپا سراسر در) شيعيسم(

 به مجبور ايران هاىدانشگاه در سنت اهل دانشجويان ... هستند شكنجه و آزار تحت ايران در سنت اهل  ... بود پاكستان

» كند اعالم غيرمسلمان را شيعيان و سنى كشور يك را كشور بايد اين پاكستان دولت هستند؛ لذا شيعى متون خواندن
  ).  25- 1389:26خاني،شفيعي و قليج(

  رساندن رهبران مذهبي شيعي كشورهاي اسالمي ادتشهآزاري و بهشيعه ••••

ترين عامل بالقوه شوند، با كافر دانستن شيعيان مهمهاي تكفيري كه از سوي عربستان حمايت ميوهابيت و سلفي
پذيرند و عنوان يكي از مذاهب اسالمي نميوهابيان شيعه را به. شوندتهديدكننده شيعيان در جهان اسالم محسوب مي

اين مسأله سبب شده است تا وهابيت به يكي از . آنها، مفهوم تشيع گاه با مفاهيم كفر و شكر برابر است از نظر
مفتي اعظم پيشين عربستان سعودي درباره تشيع چنين اعتقادي » شيخ بن باز«. هاي شيعيان تبديل شودبزرگترين چالش

  كه مصالحه اهل تسنن با يهوديان، مسيحيان و گونه تشيع، ديني متفاوت و مجزا از اسالم است و همان«: داشت

از ديدگاه بسياري از علماي » .پذير نيست، سازش شيعيان يا رافضيان با اهل تسنن نيز غيرممكن استپرستان امكانبت

                                                 
  .است» موسوي«نوشته يك وهابي به نام » استيقظوا العالم شيعه يا«اين كتاب با عنوان . 1

 ضد بر تروريستي عمليات درگير سني قومي گروه اين] شد تاسيس 1980 دهه اوايل در. [بود صحابه سپاه انجمن ابتدا در صحابه سپاه نام. 2

 گروه اين مهم رهبران از يكي. نمايد وجود اعالم سني دولت يك عنوانبه پاكستان كه است اين خواهان گروه اين. است پاكستان شيعه اقليت

 جا همه در آنها دهدمي اهميت حد از بيش شيعيان به پاكستان دولت... «: كرد اعالم 1998 ژانويه در ايمصاحبه در ضياءالقاسمي موالنا نام به

 سپاه قتحقي در. دانندنمي مسلمان را شعيان آنها. »است نگراني باعث اين و دولتي عالي مقامات و هاروزنامه تلويزيون، راديو، در هستند

  South Asian Terrorism Portal ,2013).( آمد وجود به ايران انقالب با مقابله براي صحابه



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                    246

  

ترك عقيده، سركوب، تبعيد و قتل، امري جايز است آميز ضدشيعيان، مثل اجبار بههاي خشونتوهابي، اعمال شيوه
  . پس به شهادت رساندن رهبران مذهبي شيعي در همين راستا قابل بررسي است). 118- 1391:119اد و سراج، سيدنژ(

 2012در پي اعتراضات شيعيان عربستان در سال كه  بود عربستانييك فقيه شيعه » نمر باقرالنمر«عنوان نمونه، به
اعدام با  و محاربه، به اقدام عليه امنيت مليدليل به عربستان سعوديدادگاه جنايي  2014اكتبر  15بازداشت شد و در 

مجله اكونوميست در . اعدام شد 2016ژانويه  دومدر انظار عمومي محكوم و در  شدنكشيدهليببه صو  شمشير
نويسد كه اين شيخ عربستاني براي دفاع از  پردازد و مي مي »لنمرا شيخ نمر باقر«گزارشي به بررسي زواياي دستگيري 

يخ حتي اهل تسنن را نيز مخاطب ش .حقوق شيعيان و اعتراض به سركوب اهل تسنن در انتظار حكم اعدام است
شيخ بسيار . سعود هستندداد و اصرار داشت كه اين اكثريت مذهبي هم حتي، قربانيان سركوب آل سخنان خود قرار مي

د آميز پيش برو يچ وجه به خشونت متوسل نشوند و اعتراضات تنها از مسير صلحهاصرار داشت كه طرفدارانش به
  ).26/07/1393فتاب، رساني پيام آپايگاه اطالع(

  اي عليه ايرانتبليغات رسانه ••••

اي غيرمستقيم، همسو با انديشه حكومتي سامان سياسي عربستان سعودي گونههاي برآمده از ايدئولوژي وهابيت بهرسانه
1است
هاي دروني هاي عربستان ژرفابخشي و كوشش در راستاي نموديابي بيشتر شكافهاي رسانهنمود عيني تالش. 

هاي عربستان بويژه العربيه را ابزاري در برانگيختن فتنه ميان ابوخليل رسانه. هان اسالم، بويژه ميان تسنن و تشيع استج
اش براي اي لبنان و ميان عربستان سعودي و متحدان غربيداند كه با اشغال عراق، تقسيمات فرقهها ميشيعيان و سني

يابد نامند، شدت ميمي» هالل شيعي«چه برخي صاحبنظران و سياستمداران رويارويي با تأثير روزافزون ايران و آن
  ).170- 1392:171ميردهقان و شوكتي مقرب،(

 به العربيه شبكه طريق از دارد بيند، سعيمي ناتوان را خود ايران با سياسي رقابت از منطقه سطح در كه سعودي عربستان

 حدودي در شبكه مالكان بينش: داردمي اذعان باره اين در در تهران لعربيها شبكه دفتر مدير فحص، حسن. بپردازد مقابله

 ايفا نقش فعالي غرب آسيا منطقه در ايران نمونه، عنوانبه .شودمي نمايان باشد، درخطر عربستان سعودي كشور منافع كه

 ندارد، چنداني نفوذ كشورها اين در عربستان سعودي اما است، كرده پيدا زيادي نفوذ فلسطين و لبنان عراق، در و كندمي

 و رودمي از اين تحليل فراتر تايمز اسالم سايت. كندمي حمله ايران به شبكه العربيه جمله از خود هايرسانه در ،بنابراين
 به اهيكوت نگاه با :دنويسمي ،“نوازدمي هاصهيونيست جنگي تبليغاتي ابزار با العربيه همسو شبكه” عنوان، با ايمقاله در

                                                 
 محصوالت نشر و پخش مالكيت دولت. كند مي وضع مطبوعات و بيان آزادي براي را زيادي بسيار موانع و هامحدوديت سعودي نظام. 1

 دنياي و اجتماعي هايرسانه سانسور به تنها عربستان دولت حال، هر به. شودمي رمنج شديد سانسور به كه دارد اختيار در را ايرسانه

 مقامات مواقع، از بسياري در. ورزدمي مبادرت نيز خاص اينترنتي هاي پايگاه كردن مسدود به اطالعات كنترل براي و كندنمي اكتفا اينترنت

 ها آن به و دهندمي هشدار اينترنت در موجود هايگزارش از برخي صحت عدم درباره مردم عموم به عربستان دولت ارشد كارمندان و رسمي

 هايرسانه بيشتر صاحب دولت. باشد دسترس در شخصي هايكانال طريق از نبايد دولت و سياسي نظام به وارده انتقادات كه كنندمي گوشزد

 مستقل اسماً كه را گذارتأثير هايرسانه بيشتر سلطنتي دهخانوا اعضاي و است كشور سراسر در كتاب چاپ به مربوط امكانات و خبري

 و داخلي هايبرنامه بيشتر حكومت منوال همينبه. دارند دراختيار را الحياه و االوسط الشرق قبيل از عرب پان هايروزنامه مانند هستند،

  .)Country Reports on Human Rights Practices,2011( كند مي سانسور و اجرا توليد، را تلويزيون و راديو خارجي
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 است مهمي موضوع همان اين و كندمي ها حركتصهيونيست با همسو العربيه شبكه كه يابيمدرمي هاها، بررسيتحليل

است  هاصهيونيست و عبري دولت هايسياست رودنباله العربيه واقع در. كندمي جلب خود به بيشتر ما را توجه كه
  ).88- 93: 1391موسوي و بخشي تليابي،(
  وهابيت در اقصي نقاط جهان اسالمرواج  ••••

گيري از ديپلماسي فرهنگي و در پوشش رفتارهاي حمايتگرانه در كشورهاي تانزانيا، كنيا و عربستان سعودي با بهره
يافته و عالوه بر نفوذ در بسياري اوگاندا درپي تبليغ فرقه ضاله وهابيت است و تاكنون به جايگاه نسبتاً محكمي دست

اسالمي و كنترل شوراي عالي امور مسلمانان اين كشورها قدرت نرم حاصل از دالرهاي نفتي خود را  هاياز سازمان
 نفوذ براي توان،مي كه مختلفي علل تمامي ميان در). 1391:101احمدي،عرب(است كار گرفتهها نيز بهدر دولت

 مدارس در افغانستان، ديني عالمان معموالً كه ناي آن و دارد نقش همه از بيش عامل يك شمرد،بر افغانستان در وهابيت،

. كنندمي و كرده تحصيل مصر در اندكي و زاهدان،، هند ، يمن پاكستان، عربستان،: چون كشورهايي، هايدانشگاه و
   ).1388:170رجايي،(شوند مي عربستان تأمين كشور امكانات و هزينه با مراكز، اين اكثريت

 اعطاي و به عربستان مسافرت جهت مذهبي هايشخصيت و اساتيد از دعوت اسالمي، راكزم به وهابي مبلغان اعزام

 جمله از شيعه تبليغي عليه نشريات  و كتب گسترده توزيع و حج موسم در تبليغ مالي، هايكمك تحصيلي، بورس

 مساجد جماعات ائمه ثراك حاضر، حال در. وهابيت در پاكستان است هفرق سعود جهت تبليغ براياقدامات آل مهمترين

 25 حدود وهابيت، دسته از و حنفي مذهب جزء» ديوبندي« فرقه. گرددمي تأمين عربستان علميه توسط مدارس پاكستان
  ).1387:86پيشگاهي فرد و قدسي،( ددهنمي تشكيل را پاكستان تسنن جمعيت اهل درصد از

 شمال و در :گونه استتوسط عربستان در آن بدينو جايگاه ترويج وهابيت  فارسخليج مذهبي جغرافياي ترسيم

 دامان در .كنندمي زندگي مختلف هايگرايش با تسنن نقاط، اهل بقيه در. هستند حاكم شيعيان آن غربيشمال از بخشي

 اس،اس براين .دانيافته پرورش خوارج اباضيه و وهابيون يعني اقليت از نسبتاً فعال فرقة دو اسالمي جامعه از بخش اين

 آنها آزار و باعث محروميت و آورده وارد هاكشور اين شيعيان بر را فشارها شده، بيشترين شروع عربستان از وهابيت

اين . استكرده پيدا را زاييتخاصم گشتاور وهابي، و شيعه گروه بين دو اختالف گذشته، قرن دو طي .است شده
العابدين و زين(است  رسيده خود اوج به عراق در اكنون، بيت،و وها شيعي اصلي فرقه دو بين ديرين اختالفات خصومت

  ).1389:73همكاران،
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  گيرينتيجه

اين نوشتار در صدد پاسخ به اين سؤال بود كه موانع پخش راهبردهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ژئوكالچر 
هاي فرهنگي ايران پس از انقالب هراس  يتچيستند؟ و اين كشور از كدام ظرف سعوديجهان اسالم، از جانب عربستان

  كند؟ اسالمي ميدارد كه مبادرت به مقابله فرهنگي با جمهوري

كاري سعود در قبال ايران محافظهلحاظ نظري مباني و اصول سياست خارجي فرهنگي آلبراي پاسخ به اين پرسش، به
و خارجي عربستان در اين ارتباط، حفظ وضع  توضيح آنكه تمامي ابعاد و اضالع سياست داخلي. درنظر گرفته شد

موجود و جلوگيري از ورود جغرافياي فرهنگي جهان اسالم به مرحله جديدي از حيات سياسي تحت رهبري 
بودن القرياز سوي ديگر، از حيث نظري، آشكار شد كه ام. اسالم استالقري جهانعنوان اماسالمي ايران بهجمهوري

گيرد كه حساسيت و واكنش منفي عربستان سعودي را وظايفي را براي اين كشور درنظر مياسالم ايران در جهان
  .انگيزد برمي

غربي آسيا پس از هاي بيروني و مصداقي، وضعيت موجود در جنوببراي تأييد مفروضات نظري در قالب شاخص
خرج مشترك وقايع معمول غرب آسيا لذا، م. داشت آن است؛ قابل مالحظه استسعود در پي نگهايران  كه آلانقالب

جاي نظير ظهور رژيم افراطي طالبان و عملكرد افراطي آن در افغانستان، گسترش عمليات نظامي گروه القاعده در جاي
هاي هولناك در ميان عزاداران تاسوعا و عاشورا، اقدامات ددمنشانه گذارياي در پاكستان، بمبمنطقه، كشتارهاي فرقه

النصره در عراق، سوريه و ساير كشورهاي منطقه، حمالت مكرر عربستان سعودي و ي داعش و جبههگروه تروريست
هاي عرب با آمريكا براي سركوب اسرائيل به ملل مظلوم يمن و فلسطين و همكاري و همراهي سران رژيم

  .سعود در رخداد آنهاستآزاديخواهي در بحرين و مصر و غيره، نقش مستقيم و غيرمستقيم آل

تابد و در اسالمي ايران اين وضعيت را برنميدر مقابل در پاسخ نوآورانه به پرسش اين نوشتار اين است كه جمهوري
هاي نرم و فرهنگي به القري بودن در ژئوكالچر جهان اسالم، بواسطه اتخاذ روشزدا در قالب امپي ارائه بديلي بحران

اسالمي ايران، مالك عمل وحدت جهان اسالم فراتر از جمهورياز نظر . موازات اقدامات سياسي و نظامي است
اهللا، بخش در جهان اسالم از حماس تا حزبهاي آزاديمباحث هويتي سني و شيعه است؛ براي همين از كليه جنبش

ي ايران همواره به مقابله فرهنگي و نظامي با جريانات تروريستي و افراطي وهاب. حمايت معنوي و مادي نموده است
پردازد و اقتدار نظامي جمهوري اسالمي ايران عاملي بازدارنده در برابر تجاوزات اسرائيل و نظير القاعده و داعش مي

  . باشدهاي مسلمان ميدولت آمريكا در جهت تحديد ملت

 راهبردهاي متخذه فرهنگي و سياسي جمهوري اسالمي ايران،  كانون پخش و تراوش در منطقه شد و دورنمايي از
هاي مسلمان از عربستان ها و دولت چنانكه بسياري از ملت. وضعيت مطلوب به جاي وضعيت موجود ترسيم نمود

هاي خود را اصول فرهنگي و سياسي انقالب اسالمي و ها و واكنشعمالً، مالك كنشسعودي تا مصر و عراق 
  . راهبردهاي فرهنگي برخاسته از آن قرار دادند

سعود، در جهت جلوگيري از پخش هرچه كارانه آلهاي محافظهاين مقاله آشكار كرد كه سياستبنابراين، فرضيه اصلي 
 سعوديعربستاندر اين راستا و در جهت تأييد فرضيه، . اسالم استام القري در ژئوكالچر جهانهاي فرهنگيبيشتر ارزش

  دتي انقالب اسالمي را متزلزل نمايد، انواع هاي عقيهاي مختلف بنيانشيوه و ابزارها از گيريبهره با است كوشيده
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از . هاي ايران را با توزيع جزوه و كتاب مخدوش نمايد و وضعيت اهل تسنن در ايران را بحراني نشان دهدسياست
نمايد و وقتل و غارت شيعيان از جمله كشتن رهبران مذهبي سعود از مجاري مذهبي وهابي، شيعه را تكفير ميسويي، آل

هاي عربستان سعودي هستند نيز سعي در تفرقه بيشتر بين هايي كه مجري تبليغاتي سياسترسانه. متداول نمايد آنها را
شيعه و سني بواسطه طرح مباحثي چون هالل شيعي دارند و ايران را تنها نماينده اقليت شيعي در برابر اكثريت سني به 

گيري از ديپلماسي فرهنگي و در پوشش رفتارهاي ودي با بهرهكنند و نهايتاً، عربستان سعرهبري عربستان معرفي مي
كند تا وهابيت كه عمده تالش خود را در مقابله با شيعيان و ايرانيان مصروف نموده؛ در جغرافياي حمايتگرانه، كوشش مي
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In the Contemporary era, world of Islam is faced with violence, instability and 
suppression of freedom. Saudi Arabia plays a very important role in 
maintaining these conditions. Saudi prevents the spread of Iranian cultural 
strategies in the Muslim world. Therefore, the question arises why the Saudis 
are trying to prevent the spread of Iran cultural policies in geo-culture of the 
Islamic world? Many to answer the question highlight the differences between 
Shia and Sunni. But we will prove that Iran's cultural strategies arising from its 
role as Umm al-Qura and based on this role, Iran wants to change the status 
quo the Muslim world. So, one of the main duties of Iran is supporting of all 
the Muslims to create unity in geo-culture of the Islamic world. For this reason 
Saudi Arabia is trying to prevent the unity of the Islamic world through actions 
such as the spread of Wahhabism and Iran phobia.  
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