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همواره یکی از موانع تحقق راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم ،ناسازواریهای
ایدئولوژیک و سیاسی عربستان سعودی با آن است .شناسایی این ناسازواریها و تحلیل ریشههای آنها به
سیاستگذاران در فرایند اخذ تصمیم و پیشبرد راهبرد فرهنگی کشور کمک شایانی میکند .ازاینرو پژوهش
حاضر در نظر دارد راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را در جهان اسالم تبیین و ناسازواریهای عربستان
ح این است که راهبرد فرهنگی ایران در جهان
در قبال مصادیق آن را تحلیل کند .بنابراین ،سؤالهای مطر 
اسالم چیست؟ مصادیق آن چه ثمراتی در جهان اسالم داشتهاند؟ چرا عربستان از تحقق راهبرد فرهنگی
ایران در جهان اسالم هراس دارد؟ بسیاری از دانشوران مهمترین علت ناسازواری عربستان با راهبرد فرهنگی
ایران را در مسائل هویتی برای رهبری معنوی و سیاسی بر جهان اسالم ،ارزیابی میکنند .نویسندگان این
پژوهش با بهرهگیری از روش اسنادی معتقدند در کنار عوامل فوق عامل اصلی تقابل با راهبرد فرهنگی
ایران ،ترس آلسعود از تأثیر آن بر تغییر رژیم سیاسی در عربستان است .عربستان از این هراس دارد که
پیامهای راهبرد فرهنگی ایران (احیا گری اسالمی) بر تاروپود جامعه خود تنیده شود و پیامدهای سیاسی
نا گواری (جنبشهای گریز از مرکز و )...برای آنها برجای گذارد.
کلیدواژهها :راهبرد فرهنگی؛ ایران؛ عربستان؛ احیا گری اسالمی؛ تنش ایدئولوژیک؛ تغییر نظام سیاسی
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مقدمه
شناخت امور و مسائل جامعهشناختی ،فرهنگی ،سیاسی و بینالمللی عربستان سعودی در
عین سادگی بسیار مشکل است .محققان علوم اجتماعی بهدلیل یکدستی تقریبی عالئق
ً
جامعه با حکومت ،تفاسیر تقریبا یکسانی از تحوالت عربستان سعودی ارائه میدهند.
درخصوص پژوهش حاضر ،دانشوران سیاسی و اجتماعی بر این باورند که سیاستهای
ً
محافظهکارانه عربستان در قبال راهبرد فرهنگی ایران پس از انقالب جمهوری اسالمی ،کامال
در جهت این راهبرد است که عربستان سعودی را امالقری جهان اسالم تثبیت کند .اما این
فرضیه نمیتواند جوابگوی همه سؤالهای نوشتار حاضر باشد ،چراکه نویسندگان معتقدند
سازوکارهایی که عربستان سعودی برای مقابله با راهبرد فرهنگی ایران در پیش میگیرد،
کاربردهایی فراتر از اهداف منطقهای نظیر رهبری معنوی و سیاسی بر جهان اسالم دارد.
ازاینرو سؤالهایی مطرح میشود مانند؛ راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسالم چیست؟
مصادیق این راهبرد چگونه زمینهساز دگرگونی سیاسی و اجتماعی در کشورها و دولتهای
اسالمی شده است؟ انگیزههای اصلی عربستان سعودی در مبارزه با راهبرد فرهنگی در
جهان اسالم چیست؟
ضروری است با تحقیق در متون علمی و تدقیق در راهبرد عربستان در عرصههای
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بر این فرضیه خط بطالن کشیده شود .چراکه عربستان
سعودی بهعنوان متخاصمترین کشورهایی است که امنیت فرهنگی ایران را تهدید میکند.
ازاینرو شناخت و آزمون فرضهای دیگر به سیاستگذاران کالن کشور این امکان را میدهد
که در مواجهه با عربستان سعودی از راهکارهای مفید به فایده که مستخرج از تحقیقات
علمی است ،بیشتر استفاده کنند .در همین راستا پیشینه تحقیقات انجام پذیرفته نوعی
یکنواختی در تقابل آلسعود با راهبرد احیا گری اسالمی ایران در جهان اسالم را نشان
میدهد.
برای نمونه ،تیتلبوم )2016( 1اعدام شیخ نمر (رهبر سابق شیعیان عربستان) را ازسوی
1. Teitelbaum
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حکومت در راستای تقابل با ایران ،برای تحکیم جایگاه معنوی خود در جهان اسالم
ارزیابی میکند .متقی ( )1394فقدان سه عنصر «هنجار»« ،انگاره» و «هویت» مشترک را
سبب ناسازواری بین عربستان و ایران در زمینه مسائل فرهنگی میداند .شرما)2016( 1
فرض را بر این میگذارد که ریشه دشمنی بین ایران و عربستان بیشتر بهعلت مسائل هویتی
است که از زمان وقوع انقالب جمهوری اسالمی ایران تشدید یافته و تبعات آن گریبانگیر
منطقه خاورمیانه شده است .بن هوادین )2015( 2معتقد است که نوع انگارهها ،دیدگاهها
و ذهنیت این دو کشور نسبت به یکدیگر تضاد امنیتی و فرهنگی برای آنها بهوجود آورده
است .در این راستا ابراهیمی ( )1394میافزاید :راهبرد سلفیگری عملگرایانه به بخشی
از سیاستهای سعودیها در منطقه و عامل تمایز و تفاوت با ایران تبدیل شده است.
توضیح آنکه تغییر اساسی و ریشهای در سیاست خارجی عربستان با ابزار هویت ،شروع
تازهای در مورد عربستانشناسی یا سعودیشناسی است .درنهایت میتوان به تحقیق
سیمبر و رحمدل ( )1393اشاره کرد که فرض اساسی آن بر این بنیاد استوار است که جدال
امنیتی ایران و عربستان در خاورمیانه  ،2014بیش از آنکه تحت انگارههای رقابت منافع
ملی و عرفی دو کشور باشد ،تحت تأثیر رقابتهای زبانشناختی و نشانگان آن است .هر دو
کشور در پی تسلط بر جهان اسالم از دریچه معرفتی خاص خود هستند .بنابراین بهدلیل
اختالف بنیادین در نشانگان زبانشناختی ،رقابت و تقابل دو کشور نهتنها کمتر نشده؛ بلکه
بهشدت در اشکال گروههای شبهنظامی وابسته توسعه یافته است.
اما آنچه که فرضهای یکجانبه نویسندههای فوق را به چالش میکشد این است که
مبارزه عربستان سعودی با راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسالم تنها ابعاد منطقهای (رقابت
برای رهبری معنوی بر دنیای اسالم) ندارد .بهعبارت بهتر راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران بهدلیل محتوای تجدیدنظرطلبانه ،پایههای حکومت در عربستان سعودی را سست
میکند .ازاینرو مبارزه با راهبرد فرهنگی ایران در اولویت کار سیاست خارجی عربستان در
جهان اسالم خواهد بود.
1. Sharma
2. Bin Huwaidin
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نوع تحقیق حاضر نظری  -کاربردی و شیوه تحلیل اطالعات ،کتابخانهای ،اینترنتی و
اسنادی است .فرضیه پژوهش این خواهد بود که انگیزه اصلی عربستان سعودی در مبارزه
با راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (احیا گری اسالمی) عدم سرایت امواج گذار به
مردمساالری به جامعه عربستان سعودی است.
برای آزمون این فرضیه ابتدا مبانی نظری و روششناسی سپس راهبرد فرهنگی و
سیاسی عربستان را در جهان اسالم بررسی خواهیم کرد ،پس از آن به تشریح راهبرد فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و ثمرات آن در دنیای اسالم خواهیم پرداخت .درنهایت مصادیق و
چرایی مخالفت عربستان سعودی با راهبرد احیا گری اسالمی در جهان اسالم و ناسازواری
آلسعود با راهبرد احیای اسالمی؛ شالوده ادامه حیات احیای آلسعود را تحلیل خواهیم
کرد و سپس به جمعبندی و نتیجهگیری خواهیم پرداخت.

 .1مبانی نظری و روششناسی
سازهانگاری ازجمله نظرهایی است که توجه ویژهای را معطوف به فرهنگ و راهبرد فرهنگی
کرده است .اما طرح مکتب سازهانگاری در این تحقیق نه در جهت کاربست آن بلکه فراتر از آن،
بهمنظور مشخص کردن تأثیر نسبی زیستبوم سیاسی و فرهنگی دو کشور ایران و عربستان بر
تحلیل تنشآفرینی عربستان در قبال راهبرد فرهنگی ایران است .درواقع سازهانگاران از حیث
هستیشناسی بین تأثیرپذیری راهبرد فرهنگی کشورها از سیاست و راهبرد سیاسی کشورها از
فرهنگ در سردرگمی محصور ب ه سر میبرند .همین موضوع سبب شده است تا سازهانگاری از
ً
حیث روششناسی بر موقعیتمندی روابط و بهتبع آن تنشها تأ کید و مشخصا از روششناسی
تفسیری در مطالعات خود بهره زیادی ببرند .ازاینرو شایسته است از روششناسی این مکتب
که الزمه آن مطالعه مفروضهای اصلی سازهانگاری است ،بهره گرفته شود.
سازهانگاری یکی از مکاتبی است که بر نقش فرهنگ در روابط بینالملل تأ کید زیادی
دارد .براساس نظر سازهانگاران بدون توجه به فرهنگ سیاسی جهانی استانداردکننده
نمیتوان ثبات باالی نظم دولتی و کاهش تنوع اشکال سیاسی را توضیح داد (عباسی
اشلقی و فرخی .)76 :1388 ،میتوان سازهانگاری را به دو دسته اجتماعی و نظری تقسیم
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کرد .در نوع اجتماعی آن به صفت یا کیفیت واقعیت اجتماعی توجه میشود (کاتزنستاین
و گیدنز) و در نوع نظری سازهانگاری ،به شرایط و وضعیت دانش پرداخته میشود .رویس
اسمیت نیز سازهانگاری را به دو دسته فراملی و داخلی (اجتماعی) تقسیم میکند که در
سطح بینالملل بر نقش هنجارهای بینالمللی و در سطح داخلی به هنجارهای درون
جامعه اشاره میشود (باهوش فاردقی.)104 :1396 ،
این رهیافت بر این اعتقاد است که سیاست بینالملل در قالب جامعه بینالمللی
شکل میگیرد .این رویکرد فقط به شرایط مادی تأ کید نمیکند ،بلکه اولویت اصلی را به
اندیشهها و انگارهها میدهد و تمرکز اصلیشان را بر اعتقادهای بیناالذهانی قرار میدهد
که در سطح گسترده میان مردمان جهان مشترک است .سازهانگاری اجتماعی مدلی از
تعامالت بینالمللی را ارائه میکند که طی آن مساعی الزم را بهعمل میآورد تا تأثیر هنجاری
ساختارهای نهادی بنیادی را بررسی کرده و ارتباط میان تحوالت هنجاری ،هویت و
منافع دولتها را مشخص کند .ازآنجاکه هویت دولتها به زمینههای سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی بستگی دارد؛ بنابراین در وضعیت متغیر به سر میبرند ،منافع مانند هویتها با
عملکردهای اجتماعی حاصل میشود (همان).
ازطرفی ،در مقابل رهیافتهای دولتمحور ،تأ کید سازهانگاری بر نقش فرهنگ
و هویت در روابط بینالملل و مطالعات امنیتی ،توجهات را بهسوی رویارویی فرهنگها
و نقش آن در بروز منازعات جلب کرده است .سازهانگاران معتقدند دولتها و نیروهای
اجتماعی ،براساس هویتشان ،دشمنان ،رقبا و دوستان خود را درک میکنند و در این
فرایند ،هویت خود را تعریف و بازتعریف میکنند .آنها براساس انتظاری که از دیگران دارند،
رفتارشان را تنظیم میکنند .سازهانگاران سرچشمه امنیت و خصومتها را در نحوه تفکر
ً
بازیگران از پدیدهها و موضوعها ،خصوصا منافع و تهدیدها میدانند و اذعان دارند تنش
و ثبات در بین کشورها بیش از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باشد ،بر میزان فهم و
درک مشترک بازیگران از یکدیگر بستگی دارد .آنان به نقش هویت در شکلگیری کنش،
اهمیت بسیاری میدهند و معتقدند ،هویتها در نوع ،شکل و میزان موفقیت کنشها،
ایفای نقش میکنند (غفوری و داوند.)93 :1393 ،
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سازهانگاران بر این نکته تأ کید میکنند که مطالعه ایدهها ،فرهنگ و سایر معانی
مستلزم روششناسی تفسیری است که بهدنبال درک رابطه میان معانی بینالذهانی
ناشی از تفسیر و تعریف از خود ،و رویههای اجتماعی است که در آن قرار دارند و خود به
آنها شکل میدهند .ازاینرو ،مفروضهای زیربنایی سازهانگاری موجب درک متفاوت آن
از سیاست جهانی است .ازآنجاکه ساختارها و بازیگران بهصورت متقابل شکل میگیرند،
رفتار دولت در مواجهه با توزیع متفاوت قدرت یا آنارشی ،قابل پیشبینی نیست .چون
بازیگران هویتهای چندگانه دارند و این هویتها بیانگر منافع مختلفند ،اطالق پیشاپیش
یک منفعت به دولت بیاعتبار است (داودی.)37-44 :1391 ،
همانطور که از مباحث هستیشناسی و روششناسی سازهانگاری بهمثابه یک نظریه
هویداست ،نمیتوان تحلیل تنشآفرینی عربستان در قبال راهبرد فرهنگی ایران را یکسره
یا متأثر از مباحث فرهنگی و هویتی تلقی یا بهطور مطلق آن را در جهت منافع سیاسی این
کشور قلمداد کرد .درواقع مطلقانگاری در این زمینه ،مستلزم نفی شناخت راهبرد فرهنگی
این دو کشور در فضای آنارشیک سیاست بینالملل و بهعبارتی بهتر جهان اسالم است.
ازطرفی ،کاربست یک نظریه خاص مانند سازهانگاری یا دیگر نظریات صاحب ایده درخصوص
مباحث راهبردی فرهنگ در این تحقیق ،عالوهبر فقدان نوآوری ،باعث نادیده انگاشتن
وضعیت زیستبوم سیاسی و فرهنگی دو کشور بهخصوص عربستان در جریان هدف اصلی
تحقیق خواهد شد .بنابراین ،در قسمتهای مختلف مقاله سعی شده است راهبرد فرهنگی
و سیاسی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی مشخص شود تا تحلیل تنشآفرینی
آلسعود در برابر جمهوری اسالمی ایران قابلیت فهم بیشتری داشته باشد.

 .2راهبرد فرهنگی و سیاسی عربستان سعودی در جهان اسالم
مقوله فرهنگ در عربستان سعودی خاستگاه سیاسی و حکومتی دارد .بنابراین جامعه در
تکوین راهبرد فرهنگی این کشور در عرصه روابط خارجی مقهور سیاستگذاری دولتی است.
علت این امر نیز کنترل شدید دولت بر سازوکارهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه ،بهدلیل
اجرای سیاستهای محافظهکارانه در عرصههای داخلی و خارجی است.
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 .2-1راهبرد فرهنگی و ایدئولوژیک؛ ترویج وهابیت
رژیم سیاسی عربستان مبتنیبر نظام پادشاهی در قالب قبیلهای و با تکیه بر اصول وهابیت

1

است که شخص پادشاه از وفاداری قبایل گونا گون برخوردار بوده و رؤسای آنها همواره
از دستورات وی اطالعت میکنند .جایگاه و نقش پادشاه اصلیترین و تعیینکنندهترین
کانون قدرت و عنصر مؤثر ساختار قدرت سیاسی کشور است .ازآنجاکه عربستان ،رژیم مطلقه
سلطنتی است ،آنچنان شیوه رفتاری دارد که مخالفت را برنمیتابد .ازاینرو آنچه برای
سعودیها ازلحاظ فرهنگی در عرصه روابط خارجی نیز مهم بوده؛ حفظ ثبات منطقهای در
راستای حفظ ثبات داخلی است.
گفتمان فرهنگی آلسعود در دو وجه سیاست و شریعت مفصلبندی میشود.
عربستان کشوری سکوالر یا در خوانشی بهتر ،مبتنیبر عملگرایی سیاسی استوار بر شریعتی
بوروکراتیک است .اساس اندیشه پادشاه نگهداشت وضع موجود است و بهرهگیری از دین
نیز ابزاری در این راستاست (میردهقان و شوکتی مقرب .)160-161 :1392 ،در بحثهایی
که درباره ثبات نظام سلطنتی سعودی مطرح شده ،اغلب پای اسالم هم در میان بوده
است .مذهب ،ستون فقرات ایدئولوژی رژیم سعودی و عامل نفوذ آن در هر جایی است.
ماده ( )1قانون اساسی حکومتی اعالم میکند که «عربستان سعودی کشوری اسالمی است
که دولت براساس شریعت حکومت میکند» .مذهب در سراسر تاریخ این کشور بیشتر برای
ایجاد مشروعیت و حفظ نظم سیاسی حا کم مورد استفاده قرار گرفته است .اسالم مورد نظر
علمای وهابی در فرایند ملتسازی کارگشا بوده و به خانواده سلطنتی آلسعود مشروعیت
بخشیده است (ابراهیمی.)146 :1394 ،
ترویج وهابیت تا حدود زیادی تحت تأثیر تحوالت و جریانات منطقهای و در
رقابت با کشورهایی است که آنها را تهدیدی برای ایدئولوژی خود میداند که بارزترین
آنها کشورهای محور مقاومت اسالمی است .تالش فراوان برای برتریجویی عربستان
سعودی در مسائل فرهنگی جهان اسالم با چاشنی آموزههای وهابیت ،سالهاست
ً
 .1در این نظام فرهنگی (پادشاهی) ،افراد هنوز بهعنوان یک نیروی سیاسی نسبتا ضعیف ظاهر میشوند و احزاب سیاسی و
گروههای ذینفوذ از کارایی چندانی برای تبدیل خواستهها به سیاست برخوردار نیستند (قوام.)73 :1391 ،

AK
F"#êS#ù
{
 106ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý

سال  ،26شماره 99
B/

&

شرایطی را فراهم کرده تا نخبگان آلسعود کشور خود را بهعنوان امالقری جهان اسالم
فرض کرده و معرفی کنند.
بنابراین هدف اصلی عربستان سعودی درخصوص دیپلماسی فرهنگی در جهان
اسالم قبوالندن این مقوله به کشورهای اسالمی است که عربستان سعودی رهبر تام و
تمام ژئوکالچر دنیای اسالم است و مقاومت در برابر امالقری (عربستان) هزینههای فراوانی
برای آنها در پی خواهد داشت .در این خصوص در مقابل مبانی معرفتی و فرهنگی انقالب
اسالمی ایران ،دیپلماسی فرهنگی عربستان کوشیده است با بهرهگیری از ابزارها و شیوههای
مختلف بنیانهای عقیدتی انقالب اسالمی را متزلزل کند ،انواع سیاستهای ایران را با
توزیع جزوه و کتاب مخدوش کند و وضعیت اهل تسنن را در ایران بحرانی نشان دهد.
ازسویی ،آلسعود از مجاری مذهبی وهابی ،شیعه را تکفیر میکند و تالش دارد تا قتل
و غارت شیعیان ازجمله کشتن رهبران مذهبی آنها را متداول کند .رسانههایی که مجری
تبلیغاتی سیاستهای عربستان سعودی هستند نیز سعی در تفرقه بیشتر بین شیعه و سنی
با طرح مباحثی چون هالل شیعی دارند و ایران را تنها نماینده اقلیت شیعی در برابر ا کثریت
سنی به رهبری عربستان معرفی میکنند .در مقابل کشورهایی که از حیث فرهنگی و
سیاسی در جبهه عربستان و تحت لوای فرامین آلسعود و علمای وهابی آن عمل میکنند،
از مزایا و پاداشهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی این کشور بهرهمند خواهند شد.
 .2-2راهبرد سیاسی؛ محافظهکاری
از زمان تأسیس حکومت در عربستان سعودی در سال  1932میالدی که برمبنای اتحاد
مذهبی و سیاسی تشکیل شده است ،این حکومت از اقتدارگراترین و محافظهکارترین
حکومتهای سلطنتی در غرب آسیا محسوب میشود .اساس نظام سیاسی عربستان برپایه
پدرساالری سیاسی و مذهبی استوار بوده است .اتحاد مذهبی و سیاسی میان آلسعود و
علما و آموزه وهابیت ،پیوندهای دوسویه بین این خاندان و سران قبایل ،سرکوب سیاسی،
تقویت نهادهای مدنی سنتی همچون نهاد بازار ،روحانیت و قبایل ،جلوگیری از قدرتیابی
نهادهای مدنی جدید ،گسترش پیوندهای حامی  -پیرو میان حکومت و اعضای وابسته
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به نهادهای آن از بخش خصوصی ،سرکوبگ ر قوی و حمایت قدرتهای خارجی از این
خاندان ،ازجمله عوامل مؤثر در استمرار حکومت عربستان بودهاند .در میان عوامل فوق،
پیوند وهابیت و خاندان سعودی مهمتر از عوامل دیگر محسوب میشود؛ بهگونهای که
آموزههای وهابیت و بافت نظام قبیلهای در حفظ وضع موجود و تداوم اقتدارگرایی نیز
نقش مهمی داشته است (مسعودنیا ،فروزان و عالیشاهی .)143 :1395 ،درواقع بهعلت
ویژگیهای قومی و قبیلهای موجود در عربستان ،پایه بسیاری از مناسبات قدرت در این
کشور مبتنیبر روابط قبیلهای است .قدرت قبایل ا گرچه بهشکل رسمی اعمال نمیشود
و قانون مدونی ندارد ،اما بهمثابه عاملی بسیار مهم در جناحبندیهای درون حا کمیت
جلوهگر شده است (نادری.)810 :1388 ،
چ حزب یا سازمان سیاسی قانونی در عربستان
درمجموع از حیث سیاست داخلی ،هی 
سعودی وجود ندارد ،ولی برخی گروههای سیاسی یا بنیادگرای اسالمی بهشکل زیرزمینی در
خارج و داخل کشور فعال هستند .از آن جمله :حزب کمونیست عربستان سعودی (بهعنوان
ً
یک حزب غیرپویا و صرفا عقیدتی) ،حزب التحریر الجزیره (رهبری شیعی) ،االخوان ،جماعه
المسجد و جماعه الدعوه (اسدی .)263 :1390 ،بهاینترتیب هیچانتخابات دمکراتیکی در
عربستان در سطح ملی برگزار نمیشود .همانطور که هیچ مقام انتخابی رسمی در سطح
ملی وجود ندارد ،به همان ترتیب نظارت و تأثیر بر مقامهای رسمی عربستان از هیچکانال
مشخص و قانونی بهصورت دمکراتیک امکانپذیر نیست .به همین منوال فعالیت احزاب
و اتحادیهها ممکن نیست و انجمنهای رسمی برای بهدست آوردن مجوز نیاز به دستور
سلطنتی دارند (.)Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, 2012: 7
تأملی در سیاست خارجی عربستان دستکم ،در تاریخ معاصر نشان میدهد که هم ساختار و
هم رفتار سیاست خارجی این کشور بر نوعی محافظهکاری 1استوار است (مهدیزاده.)36:1382 ،
 .1هسته مرکزی تفکر محافظهکاری اعتقاد به نابرابری انسانهاست و اینکه اقلیتی باید نقش هدایت جامعه
را برعهده داشته باشند و ا کثریت از نبوغ این اقلیت برخوردار شود (پوالدی )208-209 :1383 ،و بهطورکلی بر
مفاهیمی چون اهمیت و نقش اقتدار سیاسی ،قداست مالکیت خصوصی ،خانواده ،مذهب و تمجید سنت و رسوم
تأ کید میگذارد (بشیریه.)304 :1391 ،
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سعودیها روابط و مناسبات نزدیکی با ایاالت متحده آمریکا دارند .برای همین عربستان
اصول و اهداف خاصی را مدنظر دارد که مهمترین آنها عبارتند از :رهبری سیاسی جهان
اسالم بهویژه کشورهای عربی؛ وحدت جهان عرب و جلب حمایت آنان در جهت منافع
خود؛ تبلیغ مذهب وهابی و دعوت به آن؛ جلوگیری از انتشار و گسترش انقالب اسالمی و
حفظ وضع موجود در منطقه (متقی.)153-154 :1394 ،
ظهور اسالم در عربستان و وجود حرمین شریفین و ذخایر فراوان نفت ،جایگاه خاصی را
در بین کشورهای اسالمی به این کشور اعطا کرده است .ازاینرو ،عربستان کشوری تأثیرگذار
و تعیینکننده در تحوالت منطقه جنوب غرب آسیاست و تالش دارد با استفاده حدا کثری از
ظرفیتهای مزبور در جهان اسالم ،نقش تعیینکننده برای خود تعریف کند .این هدف با ایجاد
رابطه با کشورهای عضو پیمان ناتو و کشورهایی که در مدار آنها قرار دارند ارتباط ویژهای دارد.
عربستان سعودی پس از استقالل همواره یکی از کشورهای مورد حمایت بلوک
غرب بوده 1و به همین جهت سیاست خارجی این کشور در بیشتر زمینهها در راستای
سیاستهای جهانی غرب در منطقه قرار داشته تا در برابر افکار و سیاستهای انقالبی
موجود در جهان غرب و اسالم نقش متعادلکننده و محافظهکارانه ایفا کند؛ تا از این طریق
هرگونه آشوب و ناآرامی و یا افکار انقالبی در منطقه و سرایت آن به عربستان سعودی و
دیگر کشورهای محافظهکار جلوگیری کند .یکی از سازوکارهایی که میتواند ثبات داخلی
عربستان سعودی و راهبردهای فرهنگی و سیاسی آنها را در جهان اسالم مخدوش کند،
راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است.
 .1نگاهی به واردات عربستان در سال  2015نشان میدهد این کشور  65میلیارد دالر تسلیحات نظامی وارد کرده است.
افزایش واردات سالح عربستان بهدلیل جنگ با حوثیها در یمن بوده است .عمده خرید تجهیزات سعودی جت یوروفایتر
(تایفون) ،جنگده اف ،15 -هلیکوپترهای آپاچی ،تسلیحات دقیق هدایتشونده و تجهیزات نظارتی و هواپیماهای بدون
سرنشین بوده است( .)Syeed, 2016ازاینرو واردات تسلیحات عربستان در بازه زمانی  2011-2015نسبت به دوره ،2010-2006
ً
 275درصد (تقریبا سه برابر) افزایش داشته است ( .)Norton-Taylor, 2016در سال  ،2015عربستان سعودی حدود 870000
اتومبیل از ایاالت متحده وارد کرده و  5337491281دالر قطعات اتومبیل از سراسر دنیا خریداری کرده است که فقط آمریکا
 355116297دالر قطعه اتومبیل به این کشور صادر کرده است (.)International Trade Administration, 2016: 2
عربستان سعودی همچنین  80درصد از نیازهای غذایی شهروندان خود را از کشورهای خارجی وارد میکند و تنها
 20درصد از محصوالت غذایی این کشور را اتباع سعودی تأمین میکنند (.)Taha, 2014
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 .3راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم
ً
برای فهم راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسالم ،طبیعتا بررسی سازههای فرهنگی و معنوی
انقالب اسالمی انکارناپذیر است .بهزعم محققان پژوهش حاضر ،همانطور که ابعاد سیاسی
و اجتماعی انقالب ،مبانی وضعیت جهان اسالم را به چالش کشید ،راهبرد فرهنگی انقالب،
ترویج احیا گری اسالمی در مبارزه با مصادیق فرهنگی نظام سلطه و همپیمانانش ازجمله
عربستان در جهان اسالم است.
 .3-1احیا گری اسالمی راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسالم
اسالم ،دین غالب مردم منطقه خاورمیانه است و در ابعاد و سطوح گونا گون حیات آنها
جاری و ساری است .با وجود این ،تا سه دهه پیش ،اسالم حضور چشمگیری در عرصه
سیاسی و حکومتداری نداشت .با پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،اسالم سیاسی وارد
مرحله جدیدی شد؛ بهنحویکه گرایشهای اسالم سیاسی گاهی با هم به مرحله تضاد نیز
میرسند .اسالم محافظهکار سنتی (عربستان سعودی) ،اسالم سیاسی مدنی (ترکیه) ،اسالم
سیاسی امتگرا یا احیا گر (جمهوری اسالمی ایران) و اسالم سیاسی تندرو (القاعده و سایر
گروههای تروریستی) (یزدان فام.)61 :1390،
درواقع با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ،1357شعارها و گفتمانهایی نظیر
تالش در جهت برقراری حکومت جهانی اسالم ،نفی سلطه و سلطهجویی ،حمایت از
مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش ،تبلیغ اسالم و دعوت به مذهب شیعه و شروع تفکر
امالقری بودن ایران برای جهان اسالم ،کانون پخش و تراوش در منطقه شد و چنان تأثیرات
قوی در منطقه داشت که کسانی هم که عالقهای به انقالب اسالمی نداشتند ،تحت تأثیر آن
قرار گرفتند (برزگر و حسینی.)177-178 :1392 ،
انقالب اسالمی ایران ،ساختار سیاسی ،نحوه توزیع قدرت و بازیگران روابط بینالملل را
تحت تأثیر قرار داد و باعث تقویت و ظهور تهدیدهای بازیگران دولتی و غیردولتی (جنبشها
و ملتها) شد (رضاپور .)141 :1393 ،امام خمینی (ره) ،بهعنوان رهبر این انقالب ،بر بعد
سیاسی آموزههای اسالمی شیعی و پیوند دین با سیاست تأ کید کرد و در همین راستا،
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ً
هدف نهایی انقالب را که به بیان او ماهیتی کامال اسالمی داشت ،بازگرداندن هویت اسالمی
به ایران ذکر کرد (رسولی ثانیآبادی.)88 :1389 ،
انقالب اسالمی بهعنوان مؤثرترین رخداد قرن بیستم در عرصه بینالملل و تئوریک
دارای این پیام بود که این انقالب درصدد ایفای نقش جهانی بوده و هست؛ بهطوریکه
اسالم ،ایدئولوژی و فرهنگ انقالبی آن رقیبی جدی برای لیبرالیسم غربی محسوب شد
(رهبر ،نجاتپور و موسینژاد .)13 :1394 ،اهداف ایدئولوژیک انقالب اسالمی برمبنای
ً
فرهنگ دینی ،ارزشهای سنتی و بومی ،برای جهان غرب کامال غیرمنتظره بود و کشورهایی
که با ایدئولوژیهایی نظیر لیبرالیسم ،سوسیالیسم و ...در نظام بینالملل خو گرفته بودند،
بههیچوجه رویکرد دینی یا احیای سنت سیاسی اسالم برای آنها قابل هضم نبود؛ بداندلیل
که در نیمه دوم قرن بیستم این اعتقاد حا کم بود که تشکیل و تداوم حکومت برپایه
معیارهای دینی امکان نداشته و لذا کشورهای اسالمی راهی جز الگو گرفتن از نظامهای
سکوالر غرب ندارند (طاهری.)68 :1388 ،
توسوی نظریهپردازی
به همین جهت است که بعد از انقالب ایران از اوایل دهه  ،1980سم 
درخصوص انقالبها متوجه کانون «فرهنگ» شد و از سلطه نظریههای ساختاری انقالبها رهایی
یافت و مسیر جدیدی را با تکیه بر عنصر فرهنگ و ایدئولوژی آغاز کرد (جمالزاده.)64 :1391 ،
بنابراین ،احیا گری به این معناست که انقالب اسالمی سازوکارهای فرهنگی و سیاسی
محافظهکارانه غرب و همپیمانانش در منطقه برای امت مسلمان و دولتهای اسالمی
را نمیپذیرد ،در مقابل آنها مقاومت کرده و براساس اصول فرهنگی و سیاسی اسالم ناب
درصدد ارائه بدیلی مناسب برای ملتها و دولتها با ترویج راهبردهای زیر است:
 .3-1-1نفی سلطهپذیری ،ظلمستیزی و حمایت از جنبشهای آزادیبخش

جمهوری اسالمی ایران براساس اعتقادها و آموزههای اسالمی باید از روابط مبتنیبر سلطه
اجتناب کند؛ بهگونهای که عزت و احترام کشور و ملت در عرصه بینالمللی و منطقهای ازجمله
جهان اسالم حفظ شود .برنتافتن سلطه و سلطه فرهنگی عدم وابستگی به نظام سلطه و عدم
تعهد به قدرتهای سلطهگر است .امام خمینی (ره) میفرماید« :از اصول مهم است که مسلمانان
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تحت سلطه کفار نباشند .خدای تبارک و تعالی برای هیچیک از کفار ،سلطه بر مسلمانان قرار
نداده است و نباید مسلمانان این سلطه کفار را قبول کنند» (فیروزآبادی.)130 :1391 ،
از دیگر مؤلفههای مهم هویتی ایرانیان« ،عدالتطلبی و ظلمستیزی» آنان است.
دهخدا برای واژه عدل معانی متفاوتی ذکر میکند؛ ازجمله داد ،قسط ،نصف ،امری بین افراط
و تفریط ،مساوات و مکافات نیکی به نیکی و بدی به بدی ،داوری به حق و ....عدالت و
عدالتطلبی تنها یک راهبرد در سیاست داخلی جمهوری اسالمی نیست ،بلکه توانسته است
جایگاه ویژهای نیز در سیاست خارجی آن پیدا کند .این هنجار ،هویت جمهوری اسالمی
را بهعنوان عنصر عدالتطلب و واحد سیاسی عدالتجو شکل داده است که بازتاب آن را
میتوان در تأ کید بر حمایت از مستضعفین جهان یا حمایت از جنبشهای رهاییبخش در
جستجوی عدالت ،مشاهده کرد (نوری و ملکوتی .)16 :1391 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران در موارد متعدد ،دفاع و حمایت از مستضعفان و مسلمانان جهان را وظیفه جمهوری
اسالمی ایران میداند .در اصل ( )11آمده است« :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است
سیاست کلی خود را برپایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش بهعمل آورد تا
وحدت سیاسی  -اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد» .همچنین اصل ()154
قانون اساسی اعالم میدارد که« :جمهوری اسالمی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه
دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از مبارزه حقطلبان مستضعفین در برابر مستکبرین
در هر نقطه جهان حمایت میکند (شعبانی.)252-262 :1391 ،
 .3-1-2مردمساالری دینی و صدور آن به سایر کشورهای اسالمی

به لحاظ تجربی ،ایران از معدود کشورهای غرب آسیاست که در آن تالش گستردهای برای
تحقق مردمساالری دینی بهعمل آمده است (قنبرلو .)162 :1393 ،صدور انقالب اسالمی که
تا کنون با دیپلماسی فرهنگی و عمومی در دستور کار جمهوری اسالمی ایران بوده ،شیوهای
مؤثر برای ترویج فرهنگ مردمساالری دینی در منقطه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده و هست.
صدور انقالب اسالمی ،بهعنوان یک راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران ،از هویت و نقش ملی آن ناشی میشود .این قوامبخشی و تعیینکنندگی در دو سطح
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صورت میگیرد :نخست ،هویتها و نقشهای ملی که جمهوری اسالمی برای خود قائل
است و در سطح بینالمللی نیز به رسمیت شناخته میشود ،پیگیری صدور انقالب در
سیاست خارجی آن را ایجاب و ضروری میسازد .دوم ،هریک از این هویتها و نقشهای
ملی ،الگوهای صدور انقالب مختلف و متفاوتی را ایجاب و تعیین میکند .ازاینرو ،در
دورههای مختلف سیاست خارجی ایران با توجه به هویت و نقش ملی مورد تأ کید ،الگوی
صدور انقالب متناسب با آن نیز اتخاذ میشود (فیروزآبادی و رادفر.)127 :1388 ،
 .3-1-3مبارزه با افراطیگرایی دینی و ترویج فرهنگ دفاع از آرمان فلسطین

از ابتدای انقالب اسالمی ،شهروندان ایران یکی از قربانیان اصلی افراطگرایی دینی در جهان
اسالم بودهاند .جدای از تبعات منفیای که افراطگرایی ازلحاظ اقتصادی و مادی برای
ایران دارد ،آسیبهای فرهنگی آن یکی از دالیل طراحی راهبرد فرهنگی ایران در جهان
اسالم است .بنابراین جمهوری اسالمی در سطح جهان اسالم همکاریهای بین دولتی در
جهت تقویت و بهبود شاخصهای اقتصادی و انسانی برای مبارزه با افراطگرایی و تروریسم
داشته است؛ چراکه فقر یکی از عوامل اصلی رشد افراطگرایی است .ایران همچنین تالش
دارد تا همکاری با دولتهای جهان اسالم افراطگرایی را تقبیح و علیه آن تبلیغ فرهنگی
کند (حاجیانی و کریمی شیرودی.)51-52 :1393 ،
ازطرفی ،انقالب اسالمی زمانی به پیروزی رسید که پیمان ننگین کمپ دیوید با تالش
بین رژیم صهیونیستی و سران فلسطین به امضا رسید .غرب تصور میکرد به زودی سایر
کشورهای اسالمی با این موضوع کنار میآیند .اما جمهوری اسالمی همه معادالت غرب را
به هم زد و با هدایت روشنگری و موضع قاطعانه امام (ره) شیوه مبارزه با رژیم صهیونیستی
شکل دیگری به خود گرفت .به فرمان امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
روز جهانی قدس اعالم شد .روز قدس مبدل به یک فرهنگ سیاسی در تقابل با رژیم
صهیونیستی برای کشورهای حوزه جهان اسالم و فراتر از آن شد .ازاینرو ،راهبرد جمهوری
اسالمی اعتمادبهنفس بخشیدن به مبارزان و مردم فلسطین و ترویج فرهنگ مبارزه نرم و
سخت با رژیم صهیونیستی در جهان اسالم است (ساالر.)122 :1388 ،
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 .3-2تأثیرات سیاسی راهبرد فرهنگی ایران بر عربستان سعودی
راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله
عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار داده است .درواقع انقالب اسالمی ایران ،الگوها و
راهبردهای فرهنگی آن به سبب ظرف و مظروف مقولههای پدیدههای اجتماعی ،از حیث
سیاسی بسیاری از ملتها و دولتهای اسالمی در راستای اهداف انقالبی و اسالمی خود
احیا کرده است .درخصوص عربستان سعودی ،مردم این کشور با توجه به ا کثریت سنی و
اقلیت شیعه ،درصد پذیرش باالیی (بهویژه شیعه) برای جذب در انقالب ایران برخوردارند.
اهل سنت نیز با جرح و تعدیلهایی و در سطح بعضی از گرایشها و جناحها پذیرای انقالب
ایران بوده است .قیام «جهیمان العتیبی» در  20نوامبر  1979و تصرف مسجدالحرام ازسوی
وی و حامیانش از نمونههای آن است .اشغال مسجد مقدس در سال  1979میالدی،
ً
مشروعیت حا کمیت سعودی را به چالش کشاند ،حا کمانی که عمدتا حا کمیت خود را با
تعهدشان به ارزشهای وهابیت و خدمت به حرمین شریفین توجیه میکردند .شورش
جهیمان اولین نشانه شکاف در ساختار مذهبی بود .خطرنا کترین وجه جنبش جهیمان
آن بود که از ادبیات انقالب اسالمی ایران برای محکوم ساختن رژیم مذهبی سعودی
استفاده کردند (برزگر و حسینی.)179 :1392 ،
همچنین ،در منطقه احساء بهویژه در مرکز آن یعنی شهر «الهفوف» ،شیعیان بسیار زیادی
زندگی میکنند .از زمان اشغال این منطقه توسط ملک عبدالعزیز ،شیعیان در مقاطع مختلف
زمانی با حکومت سعودی مخالفت کردهاند .چرا که مردم تمایل ندارند از رهبرانی اطاعت کنند که با
باورهای آنها مخالفند .در طول تاریخ به ادبیات آنها اهانت شده و از تدریس تاریخ شیعه در مدارس
محلی جلوگیری بهعمل آمده است .شیعیان فقط به خدمت در ناز لترین سطح جامعه مجازند
و از دسترسی به مناصب عالی حکومتی محروم هستند .آنها همواره از سال  1948میالدی همواره
نسبت به حکومت سعودی اعتراض داشتهاند .برای نمونه تجلی خشم شیعیان نسبت به حکومت
آلسعود را میتوان در قیام محرم  1400هجری قمری مشاهده کرد .این قیام همزمان با ایام سوگواری
امام حسین (ع) ،گروگانگیری جاسوسان آمریکایی در ایران و اشغال مسجدالحرام و خانه کعبه بود.
بهعبارتی شیعیان بهدنبال پیروزی انقالب اسالمی و در پی حرکت مکه جرئت افزونتری پیدا کردند و در
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 27نوامبر  ،1979مراسم روز عاشورا را که در عربستان ممنوع است ،برگزار و همراه با تصاویری از امام
خمینی (ره) بهسوی قطیف ،احساء و دیگر مناطق ایاالت شرقی حرکت کردند .این قیام ازسوی
حکومت بهشدت سرکوب و حداقل  60تن از آنان شهید شدند (عباسی اشلقی.)478-479 :1390 ،

 .4مصادیق مخالفت عربستان سعودی با راهبرد احیا گری اسالمی در جهان اسالم
شناخت بهتر ناسازواریهای عربستان سعودی در قبال راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ،در گرو فهم مخالفت آلسعود با راهبرد احیا گری اسالمی در دنیای اسالم است که حمایت
از رژیم صهیونیستی و با مبارزه جنبشهای آزادیخواه یکی از مصادیق این موضوع است.
از اواخر دهه  ،1970رژیم سعودی بهعلت نا کامیهای سیاستهای ضدرژیم صهیونیستی
جمهوریهای انقالبی دنیای عرب حاضر به پذیرش حق حیات برای رژیم صهیونیستی شد و
سعی کرد موضعی هماهنگ را بین دولتهای عربی نسبت به این رژیم پدید آورد .ملک فهد
در آ گوست  1981طرح صلح خویش را دراینباره مطرح کرد .رژیم صهیونیستی از پذیرش طرح
خودداری کرد و عربستان شکل بازبینی شده آن را بار دیگر در  1982تقدیم نشست اتحادیه
عرب کرد .اتحادیه عرب نیز طرح را تأیید کرد .پس از گذشت دو دهه از ارائه طرح ابتکاری
ملک فهد ،پادشاهی سعودی در بستر تحوالت جدید طرحی نو برای خاتمه دادن به مسائل
اعراب با رژیم صهیونیستی ارائه داد (بهرامی مقدم.)114-134 :1390،
در این راستا همچنین میتوان به پشتیبانی عربستان از افراطگرایی اسالمی توجه
داشت .برای نمونه ،با شکلگیری جنبش طالبان 1در اواخر تابستان  ،1373رژیم سعودی

 .1در مورد حمایت عربستان از طالبان در پا کستان باید نوشت :در دوره حکومت ضیاءالحق فعالیتهای تبلیغی  -مذهبی
عربستان سعودی به باالترین حد خود رسیده بود که همین فعالیتها بعدها باعث شکلگیری بسیاری از گروههای
تندرو در پا کستان شد .عربستان سعودی با کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به گروههای شبهنظامی پا کستان اهداف
خویش را در منطقه به پیش میبرد .ازاینرو یک روزنامهنگار پا کستانی به نام عزار سید در سال  2009در مقالهای فاش
کرد؛ آمریکاییها به این نتیجه رسیدهاند که باید با سران طالبان مذا کره کنند و این مذا کره باید از طریق البیهای
سازمان اطالعاتی پا کستان و عربستان جریان یابد (احمدی و بیداهللخانی.)29 :1391 ،
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بهعنوان منبع اصلی تمویل طالبان در صحنه افغانستان نمودار شد .یک روزنامهنگار پا کستانی
روند شکلگیری سیاست خارجی عربستان در قبال طالبان را چنین شرح میدهد« :بعد از
سال  1994موالنا فضلالرحمن (رهبر جمعیت علمای اسالم) سفرهایی به آمریکا و کشورهای
اروپایی داشت تا حمایت آنان را به نفع طالبان جلب کند .مهم اینکه وی به عربستان
سعودی و کشورهای عربی رفت تا برای طالبان کمکهای پولی و نظامی دریافت کند و این
سفر موصوف با نتیجه و موفق نیز بود  ...و پس از یک سال در فوریه  1995موالنا فضلالرحمن
اولین بازدید سران عرب را از قندهار سازماندهی کرد که این اولین تماس مستقیم اعراب با
طالبان بود .سران اعراب با قافله عظیمی از وسایط نقلیه ،طیارات و دهها جیپ مدرن وارد
قندهار شدند و حین عزیمت ا کثر وسایل را به طالبان وا گذاشتند( ».سجادی.)260 :1377،
مبارزه با حرکتهای انقالبی مردمساالر در جهان اسالم (بیداری اسالمی) نیز از دیگر
مصادیق مخالفت آلسعود راهبرد احیا گری اسالمی در جهان اسالم است .عربستان پس
از گذار از خطر فوری قیام داخلی ،به ترسیم سیاستی برای رویارویی با پیامدهای قیامهای
جهان عرب پرداخت .بهاینترتیب بهتدریج شا کله اصلی استراتژی سعودی در مقابل
خواست ملتهای عرب در خاورمیانه نمایان شد؛ استراتژیای که اقتدارگرایی را در برابر
آزادیخواهی قرار میدهد .ازاینحیث ،مورد قیام مردمی بحرین که تا کنون با دخالت
مستقیم عربستان راه به جایی نبرده است ،مثالزدنی است (احمدیان و زار ع.)86-89 :1390،
از زمانی که نظامیان سعودی و سایر نظامیان سپر جزیره وارد بحرین شدند ،بیمارستانها
و مرا کز درمانی و بهداشتی مورد هجوم قرار گرفتند ،احکام اعدام در مورد زندانیان سیاسی
صادر شد ،پزشکان و پرستاران به اتهام کمک به مجروحانی که در تظاهرات زخمی
شدهاند ،دستگیر ،بازداشت و محا کمه شدند .ریاست مرکز حقوق بشر بحرین با خشونت
دستگیر و فیلم صحنه دستگیری و ضرب و جرح وی در شبکه جهانی اینترنت منتشر شد.
فعالیت احزاب بحرینی ازجمله دو حزب مخالف ممنوع و روزنامههای مستقل توقیف
شدند (بهمنی قاجار.)9 :1390،
مداخله نظامی عربستان در یمن نیز در  ۲۵مارس  ،۲۰۱۵به بهانه حمایت از عبد ربه
منصور هادی ،رئیسجمهور فراری یمن با حمله هوایی ائتالفی از کشورهای منطقه به
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رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات «طوفان قاطعیت» 1و از دوم اردیبهشتماه
 1394با نام عملیات «احیای امید» 2ادامه یافت .بنابر اطالعات منتشر شده آمار قربانیان
تجاوزات عربستان به یمن از ابتدای جنگ تاکنون (اردیبهشت  )1394به بیش از  5هزار
شهید و زخمی رسیده است که شامل بیش از  2هزار شهید و بیش از  3هزار زخمی میشود.
 396نفر از این قربانیان کودک و  255نفر دیگر زن هستند (دبیریمهر.)1394/2/16 ،

 .5ناسازواری آ لسعود با راهبرد احیا گری اسالمی؛ شالوده ادامه حیات سیاسی آ لسعود
در هر صورت ،عربستان سعودی (نماینده اسالم محافظهکار سنتی) ایران (نماینده اسالم
سیاسی امتگرا یا احیاگر) را جدیترین رقیب منطقهای و مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف خود
در منطقه میداند؛ چراکه با پیروزی انقالب اسالمی ،ایران در برابر کشورهای محافظهکار منطقه
قرار گرفت که با ا کثریت سنی ،خواهان سیاست حفظ وضع موجود در منطقه خاورمیانه و بهویژه
خلیج فارس بودند .درنتیجه ،روابط بسیار نزدیکی میان کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج
فارس برقرار شد که برآیند آن مقابله با اسالم سیاسی شیعی  -انقالبی ایران بود و یکی از مهمترین
اهداف این ائتالف؛ کنترل و مهار اسالمگرایی شیعی ()Kouzehgar Kaleji, 2012: 146-147

و جلوگیری از فرهنگ انقالبی در سطح منطقه بود .به همین سبب در این قسمت از نوشتار،
مهمترین انگیزههای عربستان سعودی را در جلوگیری از پخش راهبردهای فرهنگی ایران را
بررسی خواهیم کرد.
بهطور خالصه میتوان گفت مهمترین عوامل در تنش فرهنگی میان رابطه ایران و
عربستان از این قرار است .1 :فرهنگ سیاسی حا کم بر عربستان با فرهنگ سیاسی ایران
ناهمگونیها و تضادهای شدیدی دارد؛  .2فرهنگ اجتماعی ایران پیشینه تاریخی قوی
و اثبات شدهای دارد که با فرهنگ اجتماعی عربستان که در آن هنوز عنصر دولت  -ملت
نضج نیافته است ،تعارض شدیدی دارد؛  .3ایدئولوژی حا کمیت در ایران بهدلیل تأ کید بر
اسالم شیعی با آرمان سیاسی عربستان که بر وهابیت تأ کید میکند ،تجانس ندارد و حتی
عاصفة الحزم
 .1عملیة ِ
 .2عملیة إعادة األمل
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این دو ایدئولوژی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛  .4هنجارهای حا کم بر سیاست خارجی
عربستان ،تعارض شدیدی با هنجارهای ایران دارد .تعارض تا بدان حد است که عربستان
حتی از اختالف ایران با سایر کشورها همانند امارات بر سر جزایر سهگانه و نیز غرب بر سر
پرونده هستهای در جهت تشدید این تعارض سود میجوید؛  .5فقدان در هویت ،هنجار و
انگاره مشترک سبب شده است تا فرهنگ مشترک میان این دو بازیگر سیاسی پدید نیاید
و هرچند در برههای از زمان ،روابط تهران  -ریاض به ثبات نسبی رسیده است ،اما فقدان
فرهنگ مشترک نتوانسته رابطه دیرپایی را شکل دهد (متقی.)141-160 :1394 ،
ازطرفی ،بیداری اسالمی که مظهر احیا گری اسالمی است ،سه درس مهم به
آلسعود داد :اول ،عربستان سعودی دریافت کشورهایی که مشروعیت مردمی ندارند
و اصول مردمساالری و حقوق بشری را زیرپا میگذارند بسیار شکنندهاند و در معرض
سقوط قرار دارند؛ دوم ،رفتار قدرتهای بزرگ ازجمله ایاالت متحده آمریکا در قبال
ً
کشورهای متالطم (در جریان بیداری اسالمی) کامال منطبق با منافع و عاری از در نظر
داشت روابط دوستانه سابق با آنهاست (در این مورد میتوان به دیکتاتوری مبارک در
مصر اشاره داشت) و سوم؛ موج آزادیخواهی از این قابلیت برخوردار است که هرچه
سریعتر کشورهای توتالیتر (تمامیتگرا) را درنوردد و به عمر سیاسی و اقتصادی الیگارشی
(طبقه کوچک حا کم فاسد) پایان دهد.
ازاینرو عربستان سعودی برای مصون ماندن از موج دمکراسیخواهی و آزادیطلبی
در کشور ،دو راه اصلی در پیش رو داشت :آلسعود یا میبایست در عرصه داخلی تن به
چرخش نخبگان دهد و یک تغییر اساسی در ساختار دولت و حکومت در جهت پذیرش
اصول مردمساالری ایجاد کند ،یا با سرکوب در داخل همزمان به اتخاذ سازوکارهایی در
سیاست خارجی بپردازد که از فعالیت مجدد جنبشهای آزادیبخش در غرب آسیا و شمال
آفریقا ،جلوگیری بهعمل آورد.
ً
قاعدتا راهبرد نخست برای هر دیکتاتوری مردود است .ازاینرو عربستان برای اهداف
راهبرد دوم بیش از پیش مصمم شد .ابزار تحقق این مهم برای عربستان سعودی ،نفوذ
سیاسی و فرهنگی آن در کشورهای منطقه بود .اما پیامدهای اساسیای که بیداری اسالمی
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برای منطقه برجای گذاشت ،از نفوذ سیاسی عربستان سعودی بهمراتب کاسته است.
بالفاصله پس از قیام در تونس ،بنعلی دیکتاتور این کشور به عربستان پناهنده شد و آلسعود
دیگر نتوانست همانند گذشته بر حا کمان تونس نفوذ سیاسی و اقتصادی داشته باشد.
درواقع حا کمان جدید تونس مانند طبقه حا کم در مصر (پس از مرسی) راهبردی
عملگرایانه در قبال عربستان سعودی داشته و در پی اخذ امتیازهای سیاسی و اقتصادی
در قبال حوادث منطقه بوده و از حیث ایدئولوژیک با عربستان تضادهای اساسی دارند.
برکناری علی عبداهلل صالح در یمن و حوادثی که متعاقب آن برای یمن پیش آمد و تابهحال
نیز ادامه دارد ،ضربه بزرگی به منابع نفوذ سیاسی آلسعود در منطقه وارد آورد.
در سوریه بهرغم کوشش فراوان عربستان ،تغییر رژیم اتفاق نیفتاد .رژیم آلخلیفه
در بحرین یکی دیگر از متحدین راهبردی عربستان ،بهطور مداوم با اعتراضهای مردمی
روبهروست و در عراق عالوهبر دولت ،مردم این کشور نیز به دسیسههای عربستان در حمایت
از داعش و نابهنجاریهایی که این گروه تروریستی برای آنها بهوجود آوردهاند ،پی بردهاند.
جمهوری اسالمی ایران نیز تنها کشور منطقه است که پیامدهای زیانبار بیداری اسالمی
مصون بوده است .برای همین عربستان سعودی همانند گذشته از نفوذ و قدرت سیاسی
در منطقه برخوردار نیست .علت اصلی این امر نیز خواست ملتهای منطقه برای گریز از
دیکتاتوری و تالش برای گذار به دمکراسی و استقرار حکومتهای مردمساالر در کشورهای
خود است.
بنابراین ،عربستان که از راهبرد نخست (چرخش نخبگان) احتراز میکند ،در اجرای
راهبرد دوم نیز بهعلت کاهش نفوذ و قدرت سیاسی در جهان اسالم ناموفق است .لذا
تقویت جنبشهای سلفی در تونس و مصر ،حمالت ددمنشانه هوایی به غیرنظامیان در
ً
یمن ،کارشکنی در روند مذا کرات صلح در سوریه و متعاقبا کشتار بیسابقه مردم سوریه
آواره شدن میلیونی آنها ،سرکوب شدید اعتراضهای مسالمتجویانه مردم بحرین و تشدید
تنشهای فرقهای در عراق و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اقدامهای داعش در این
کشور از مصادیق اقدامهایی است که آلسعود برای فتنهانگیزی در جهان اسالم بهمنظور
عدم تجدید حیات جنبشهای آزادیبخش انجام میدهد .بدیهی است مهمترین ثمره
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آشوب و هر جومرج در جهان اسالم ،عدم سرایت امواج گذار به مردمساالری به جامعه
عربستان سعودی است.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
مهمترین موضوع برای نویسنگان در تدوین مقاله پیشرو ،آزمون این فرضیه است که
ناسازواریهای عربستان سعودی با راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم
(احیا گری اسالمی) بیشتر از آنکه ریشههای ایدئولوژیک داشته باشد ،دالیل سیاسی و داخلی
دارد .عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا یکی از معدود کشورهایی است که جامعه آن در
فرایند سیاستگذاریهای فرهنگی و سیاسی کمترین دخالت در قیاس با سایر کشورها دارد.
هرچند در کشورهایی همچون امارات ،عمان ،کویت و امارات متحده عربی انتخابات تأثیر
چندان مشهودی بر تغییر نخبگان سیاسی و فرهنگی ندارد ،اما انتخابات بهعنوان یک اصل
پذیرفته شده برگزار میشود .بنابراین جامعه عربستان ازاینحیث بهطور کامل دچار محدودیت
است .ازطرفی ،جمهوری اسالمی ایران که از دهه  1980نماینده مردمساالری دینی در روابط
ی بالقوه
بینالملل است ،در عرصه نظامهای سیاسی بهعنوان یک مدل حکومتی ،جذابیتها 
و بالفعل فراوانی برای دولتها و ملتهای اسالمی و حتی غیراسالمی داشته است.
درواقع یکی از عواملی که در فرایند نظامسازی ،به جمهوری اسالمی کمک شایان
توجهی کرد ،غنای فرهنگی و اعتقادی آن بود که متأثر از آموزههای اسالمی شیعی و پیوند
دین با سیاست است .از نتایجی که این بینش به همراه دارد ،نفی سلطه بیگانگان بر فرهنگ
اسالمی  -ایرانی و مبارزه برای استقالل فرهنگی و اعتقادی است .طبیعت این راهبرد فرهنگی
ایجاب میکند که از مرزهای داخلی فراتر رود و به حمایت از مظلومان مسلمان و جنبش
بخش از حیث مادی و باالخص فرهنگی بپردازد .ازاینرو جمهوری اسالمی ایران وضعیت
فرهنگی (محافظهکاری) جهان اسالم را نمیپذیرد و خواستار احیای فرهنگ اسالمی مطابق
با فرهنگ بومی جهان اسالم در قالب امتگرایی اسالمی یا احیا گری اسالمی است.
گفتنی است بهعلت تأثیر فراوان فرهنگ بهعنوان یک ظرف بر سیاست بهمثابه یک
مظروف ،پیشبرد راهبرد فرهنگی ایران زمینهساز دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی فراوانی
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در سطح جهان اسالم شده است .برای نمونه تأثیراتی که راهبرد فرهنگی ایران (فرهنگ
مقاومت) بر جامعه عراق گذارده است ،منتج به تشکیل حشد الشعبی یا همان بسیج مردمی
عراق بهمنظور مبارزه علیه تکفیریهای وهابی مورد حمایت عربستان سعودی شده است.
بهطور خالصه راهبرد فرهنگی ایران سازههای محافظهکاری (پذیرش نظم موجود فرهنگی
و سیاسی) را در جهان اسالم به چالش کشیده است.
از این منظر عربستان سعودی بهعنوان سردمدار نظام محافظهکاری در جهان اسالم
دو نگرانی عمده در قبال راهبرد احیا گری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دارد .اولین
نگرانی این است که ایران بهعنوان الگوی فرهنگی جهان اسالم تثبیت شود و دولتها و
ملتهای منطقه رفتارهای فرهنگی آن را پذیرفته و درونی کنند .از این لحاظ نفوذ فرهنگی
و سیاسی عربستان سعودی در جهان اسالم به پایینترین ّ
حد خود خواهد رسید .دومین
نگرانی یا هراس بنیادین عربستان سعودی که مراتب اهمیت بیشتری دارد این خواهد بود
که پیامهای محتوایی راهبرد فرهنگی جمهوری اسالمی بر تاروپود جامعه عربستان تنیده
شود و پیامدهای سیاسی نا گواری (جنبشهای گریز از مرکز و یا پدیدههای اجتماعی فرا گیر
نظیر انقالب) برای آنها برجای گذارد.
بنابراین انگیزه آلسعود از اجتناب برای مبارزه با رژیم صهیونیستی ،مبارزه با
جنبشهای آزادیخواه ،پشتیبانی مادی و معنوی از وهابیت و تکفیر و سرکوب حرکتهای
انقالبی مردمساالر در جهان اسالم ،عدم احیای فرهنگ و اعتقادات اصیل مسلمانان در
ً
مواجهه با فرهنگ غربی و منطقهای سلطه و متعاقبا نابودی تدریجی نظامهای سیاسی
کمتر برخوردار از اصول فرهنگی بومی فوق است.
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