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واکاوي نقش انقالب اسالمی ایران
در بازآرایی بیداري اسالمی عربستان

سرويغالمرضا خواجه

نیاحسن یعقوب

چکیده
يهـا در دههخصوص بهعربستانمردم یاسالميداریبيایدر احرانیایانقالب اسالمینقش کانونبررسی 

انقـالب اسـالمی   «تبیینی، هدف اصلی مقاله حاضر است. سؤال اصلی این است که -با روشی تحلیلیریاخ
و در پاسـخ، ایـن فرضـیه    » ردم عربستان داشته است؟هاي اخیر مایران و ماهیت آن چه تأثیري بر خیزش

بـه  يالدیمـ 1979سـال  ی، طعربستانران در حوادث یایاسالمر انقالبیأثت«مورد آزمون قرار گرفت که 
ه شـجاعت و  یـ ز روحیـ گر شد و در درازمـدت ن جلوهیها و اعتراضات مردمییمایمدت در راهپصورت کوتاه

انقـالب  يروزیـ بـا پ دهـد کـه   هاي تحقیـق نشـان مـی   یافته». دیآنان دمخود را دريهاخواستهيام برایق
همچـون  ییکشـورها ژهیـ منطقـه بـه و  يکشـورها يجايدر جارانیاانقالب يانعکاس صداران،یایاسالم

در عاملی بود تا مـردم ایـن کشـور    بردند،یدر انزوا به سر مها اقلیتگریاز دشیبآن انیعیکه شعربستان 
هاي اخیـر ایـن   اي دیگر در جنبشگونهاین روند به تدریج پس از سه دهه به. یزندبپا خ،ندانیاباییآراهم

و یخلـق اراده جمعـ  ،و قـدرت اسـت یدر عرصه سییگراتیمعنوهایی چون کشور متجلی شده و در حوزه
ماهیـت  سـاز از محتـوي و   هـاي غیریـت  و اتحاد جمعی بدون نگـاه ياساختار و قدرت شبکه،عدم خشونت

انقالب اسالمی ایران تأثیر پذیرفته است.

واژگان کلیدي
گرایی، هویت دینیانقالب اسالمی ایران، بیداري اسالمی، عربستان، معنویت

 طباطباییدانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمهEmail: khajehsarvy@yahoo.com

ی                     دانشگاه خوارزمیاسیسيایجغرافيدانشجوي دکترEmail: ha.yaghoobnia@yahoo.com

24/1/92تاریخ پذیرش: 19/8/91تاریخ ارسال: 
117-137صص/ 1392/ تابستان 67ه راهبرد/سال بیست و دوم/شماره فصلنام
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جستارگشایی
هـاي  رسد نقطه شروع جنبشبه نظر می

اصالحی در جهان اسالم از حـدود نیمـه دوم   
ها قرن سیزدهم رقم خورده است. این جنبش

ل یک رکود چند قرنی صورت گرفت و به دنبا
روحیــــه «و انفجــــار » بیــــداري«نــــوعی 

رود. در جهان اسالم به شمار می» طلبیاصالح
هـایی کـه   با این حال، بدیهی است که جنبش

داعیه اصالح داشتند، یکسـان نبودنـد. برخـی    
داعیه اصـالح داشـته و در حقیقـت امـر نیـز      

ده و مصلح بودند. برخی اصالح را بهانه قرار دا
افســاد کردنــد. برخــی دیگــر در آغــاز جنبــه  
اصالحی داشته و سرانجام از مسـیر اصـالحی   

هـاي  منحرف شـدند. بـه عنـوان مثـال، قیـام     
هاي علویون در دوره اموي و عباسی غالباً قیام

اصالحی بوده اسـت. بـرعکس جنـبش بابـک     
خرمدین براي جهان اسـالم نتیجـه معکـوس    

نسـبت بـه   داد، یعنی از تنفـر و خشـم مـردم    
ها که این نهضت-دستگاه جور خلفاي عباسی

کاست. عـالوه بـر ایـن،    -علیه آن بپا شده بود
قیام شـعوبیه نیـز در آغـاز، ماهیـت اصـالحی      
داشت، زیرا علیه تبعیض اموي بود و به همین 

خوانده شـدند. امـا خـود    » اهل التسویه«علت 
شعوبیه در همان مسیر انحرافـی افتادنـد کـه    

خاسته بودند؛ یعنی مسیر افکـار و  علیه آن بپا
گرایانـه، و بـه   احساساتی نژادپرستانه و قومیت

جـو و  همین دلیل تنفر عناصر مؤمن حقیقـت 
خواه اسالمی را علیه خود برانگیختند.عدالت

ــر دســته  ــالوه ب ــک  ع ــوق، در ی ــدي ف بن
توان بیـان داشـت کـه    بندي جدید میتقسیم
هاي اصالحی اسالمی، بـه سـه دسـته    جنبش

اجتمـاعی قابـل   -فکـري، اجتمـاعی و فکـري   
بحث هستند. به عنوان مثـال، نهضـت غزالـی    

کـرد  یک نهضت فکري محض بود. او فکر مـی 
هـاي اسـالمی آسـیب    علوم اسالمی و اندیشـه 

احیـاء علـوم   «دیده است، از ایـن رو درصـدد   
هـاي علـویین یـا نهضـت     برآمد. نهضت» دین

سربداران نهضتی اجتماعی علیه حکـام زمـان  
الصـفا، نهضـتی   بود و در نهایت نهضت اخـوان 

رفـت کـه از آن   اجتماعی به شمار می-فکري
در 1357زمان تا انقالب اسالمی که در سـال  

وبـیش  هـا کـم  ایران رخ داد، این نوع از نهضت
). در 17، ص 1366ادامه داشته است(مطهري،

-این میان انقالب اسالمی ایران نهضتی فکري
ثیرگذار قلمداد شده است؛ اجتماعی و بسیار تأ

و ارائـه  یت ارزشـ یجذاباي که امروزه به گونه
یالهـ -ياست و قدرت معنـو یموفق سيالگو

ــر آن در جمهــوریمبتنــ ــایاســالميب ران ی
ر، یهرچنــد بــا تــأخکــهموجــب شــده اســت

يرفتـار يهـا، اهـداف، شـعارها و الگـو    آرمان
ــردم ا ــم ــالب اســالمی ، سرمشــق یران در انق

از همین رو، اکنون رد. یقرار گمسلمانان عرب 
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ــی،   ــونس، لیب ــه ت ــه از جمل کشــورهاي منطق
هاي اصـالحی  بحرین، مصر و عربستان حرکت

ـشـود مـی که نوعی بیداري اسالمی تلقی -را
با تأثیر از انقالب اسالمی ایـران، علیـه حکـام    
ظــالم و مســتبد کشــور خــود بــراي برقــراري 

گیرند و بـه مبـارزه   حکومت اسالمی پیش می
ــتعمارگر      ــورهاي اس ــوذ کش ــلطه و نف ــا س ب

یال اصــلؤســپردازنــد. در همــین راســتا، یمــ
یانقالب اسـالم «که ن استیاحاضرپژوهش

يهـا زشیبر خيریآن چه تأثتیو ماهرانیا
جهـت  » داشـته اسـت؟  عربسـتان مردم ریاخ

شود یزمون مآهیفرضنیا،سؤالاین پاسخ به 
وادث ران در حـ یـ ایاسـالم ر انقـالب یتأث«که 

به صـورت  يالدیم1979سال یعربستان، ط
ــاه ــدت در راهپکوت ــایم ــات ییم ــا و اعتراض ه

ه یـ ز روحیشد و در درازمدت نگروهجلیمردم
خـود را در  يهـا خواستهيام برایشجاعت و ق

در ایـن چـارچوب در بخـش اول    ». دیآنان دم
مقاله ضمن تعریفـی از بیـداري اسـالمی، بـه     

ــه ــدارتشــریح دیرین ي اســالمی و شناســی بی
نگرانی غـرب از تأثیرگـذاري انقـالب اسـالمی     

نقـش  شود و در بخش دوم، ایران پرداخته می
ــالم  ــالب اس ــایانق ــدر احرانی ــبيای يداری

مـورد بررسـی قـرار    مـردم عربسـتان  یاسالم
گیرد.می

. چارچوب نظري1
. بیـــــداري اســـــالمی و  1-1

شناسی آندیرینه
ــوان بنــدي کلــی، مــیدر یــک تقســیم ت

ري اسالمی را در سه دسته تعریـف سـاده   بیدا
بیداري که بیدارگر آن، اسالم -1خالصه کرد: 

بیـداري کـه در   -2هاي اسالمی باشد.و آموزه
هاي آن مطالبـه  طول آن اسالم و اصول ارزش

بیداري از خوابی که در نتیجه غفلت -3شود. 
هاي دینـی بـر   و رویگردانی از فرهنگ و آموزه

بنـدي کلـی،   یک جمـع جامعه رفته است. در
بیداري اسالمی تحولی است حاصل از دمیدن 
آگاهی و اراده در کالبد خواب انسان و جامعـه  
به منظور حرکت ارادي و آگاهانه آن در مسیر 
کماالت فطـري خـویش در چـارچوب نظـم و     
نظام اسالم و نتیجه آن احیا و بازیـابی هویـت   

، صـص  1385فردي و جمعـی اسـت (نـواب،    
65-62.(

قبل از انقالب اسالمی ایـران، بیـداري   تا
عمدتاً محصور به حلقه خواص مسلمانان بـود.  

ن اسـدآبادي و  یالـد در این میان سـید جمـال  
شاگرد او محمد عبده، عبـدالرحمن کـواکبی،   
اقبال الهوري، حسن البنا و ابواالعلی مودودي 
و ... از جمله پیشگامان این حرکت بودند و هر 

در میان نخبگان و بعضاً یک موجی از بیداري 
توده مردم منطقه خویش ایجـاد کردنـد. ایـن    
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دسته هـر چنـد ابتـدا در بیـداري مسـلمانان      
منطقه خود دستاوردهایی داشتند، اما هر یک 
به دالیلی از هـدف نهـایی یعنـی بازگردانـدن     
سنن و اخالق به نظـام سیاسـی مسـلمانان و    
تشکیل حکومت دینی بازماندند. از این میـان  

ن البنا در مصر و ابواالعلی مودودي موفق حس
به ایجاد دو حرکت اجتماعی فراگیر در مصر و 
شبه قاره هند شدند. اما با لغزش تـدریجی در  
ساختارگرایی مفرط، از یـک جنـبش فراگیـر    
مردمی تبدیل به یک حزب سیاسی شدند. بـه  
عبارت دیگـر، در سـاختار و سـازوکار، شـبیه     

ــدریج از  ــه ت ــبش ســایر احــزاب و ب ــک جن ی
متحرك و پویا تبدیل به یک نهـادي سـاکن و   

راکد شدند.
ــا وجــود ایــن، قــرن نــوزدهم مــیالدي   ب

در تـاریخ  کننده و نقطه عطفیمقطعی تعیین
ملل اسالمی است. در ایـن قـرن و پـس از آن    
بســیاري از کشــورهاي اســالمی و منــاطق    

نشین به اشغال استعمارگران درآمـد،  مسلمان
زیـه شـده، بـه قطعـات     کشورهاي اسالمی تج

کوچک تبدیل شدند که برخی از کشـورها در  
هاي سخت مبتال جنگ با دشمنان به شکست

به ضعف و سسـتی نهادنـد. اشـغال    شدند، رو
مصر توسط ناپلئون، اشـغال عـراق، سـوریه و    

ــان توســط انگلیســی  ــا و فرانســويلبن ــا، ه ه
اضمحالل حکومت عثمانی، اشـغال فلسـطین،   

روسـیه تـزاري و اوضـاع    هاي ایران از شکست
کشورهاي افریقایی از این قبیل اسـت. در آن  

وآمد بین منـاطق مختلـف   قرن همچنین رفت
دنیاي اسالم بـا جهـان غـرب رو بـه افـزایش      
گذاشت. مسـلمانان بـا ورود بـه دنیـاي غـرب      
چشم خود را به روي مظاهر مختلـف زنـدگی   

مــادي و صــنعتی، مــدرن از قبیــل پیشــرفت
هــاي پیشــرفته، انشــگاهبهداشــت عمــومی، د

انتخابات، تفکیک قوا و ... باز کردند. آنهـا ایـن   
اوضاع را وقتی با کشورهاي خودشان مقایسـه  

فهمیدند که حکومت استبداد و کردند، میمی
اي حضور استعمارگران و نـوکران آنهـا نتیجـه   

جز فقر، جهـل برایشـان بـه ارمغـان نیـاورده      
رآمدند. در جویی باست، از این رو، در پی چاره

هـا را در دیـن   اي همـه بـدبختی  این بین عده
.شدنداسالم پنداشتند و غربی 

دسته دوم کـه بـه مبـانی دینـی اعتقـاد      
ــوع افتــادگیداشــتند، همــه عقــب هــا را در ن

دینــداري مــردم و تصــوري کــه از اســالم در  
جامعه رایج بود، دانسته و چـاره را در اصـالح   

به اسـالم  فکر دینی، بازگشت به قرآن و عمل
نابی دانستند که پیامبر اکرم (ص)، ائمه اهـل  
بیت (ع) و صحابه بزرگـوار منـادي آن بودنـد.    

داران حرکـت بـه   این دسته درحقیقت طالیـه 
بیداري اسالمی هستند که خط روشـنی را در  
تاریخ آغاز کردند که هر چند در ابتدا غریب و 
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هـا از سـوي حکـام و    هـا و توطئـه  آماج تهمت
ناآگـاه بـود، ولـی در بسـتر تـاریخی      هايتوده

خویش روز به روز گسترش یافت تا بـه امـروز   
که حرکتی عمومی در جوامـع اسـالمی شـده    

).53، ص 1383است(میرآقایی، 
در این میـان، بـراي نخسـتین بـار امـام      
خمینی (ره) توانست نهضتی از بیداري را آغاز 

، 1385و با موفقیت بـه انجـام برسـاند(نواب،    
ایشان عالوه بر توجه به وجه معرفتی ). 66ص 

پردازي و همچنـین بعـد اجتمـاعی و    و نظریه
بسیج اجتمـاعی تـوده مـردم، توجـه اساسـی      
خویش را بـه بعـد فرهنگـی نهضـت معطـوف      
ــاگردان و    ــت ش ــه آن تربی ــه نتیج ــاخت ک س
خواصی بود که بعدها مدیریت نهضت و نظـام  

دار شدند و از سوي اسالمی پس از آن را عهده
ــی عامــه مســلمانان را در  دیگــ ر تربیــت درون

داشت که اساس و شالوده جامعه اسالمی و پی
دهند. بدنه فعال نهضت اسالمی را تشکیل می

باالخره نهضت بیداري در ایران به ثمر نشست 
و انقالب اسالمی تنها حکومت اسالمی امت را 
پدید آورد و اولین منطقه آزاد اسالمی رهـا از  

لـی و اسـتعمار خـارجی    سیطره اسـتبداد داخ 
شکل گرفت.

از آن زمان به بعد، بیداري اسـالمی وارد  
مرحله جدیدي شد. پیدایش مقاومت اسـالمی  
در لبنان همزمان با اشغال این کشور در سال 

ــر در    1361 ــه فراگی ــین انتفاض ــاد اول و ایج
تـرین آثـار   ، معمـولی 1365فلسطین در سال 

د صدور انقالب و بیداري اسالمی بود کـه چنـ  
سال بعد در اوایل دهه نود مـیالدي در حـوزه   
بالکان (بوسنی و سـپس کـوزوو) بیـداري هـر     
یک از این مناطق بر بیداري کلیت مسـلمانان  

ــه شــعله     ــن زد و هــر یــک ب اي بــراي دام
هـا  بیدارسازي تدریجی امـت طـی ایـن سـال    

اي کــه اکنــون، دامنــه تبـدیل شــد. بــه گونـه  
یده شده بیداري اسالمی به بیداري انسانی کش

ــداري و     ــاي بی ــاویر نماده ــر تص ــت. دیگ اس
هـا و ...  هـا و عکـس  ها و پـرچم مقاومت، چفیه

ــط در دســت مســلمانان نیســت، بلکــه      فق
ــق     ــه در عم ــانی ک ــی کس ــیحیان و حت مس

کنند، این نمادهـا  جغرافیایی غرب زندگی می
طلبـی خـویش   خواهی و عدالترا پرچم آزادي

).65، ص 1385اند(نواب، قرار داده

. انقــالب اســالمی، احیــاي   1-2
گرایی و نگرانی غرباسالم

انقالب اسالمی به رهبري امـام خمینـی   
(ره) به ملل تحت ستم جهـان نشـان داد کـه    

توان با توکل به خدا، اسـتقامت و پایـداري   می
مردم و عدم وابستگی به مکاتب شرق و غـرب  

بخــش اســالم، بــر و تکیــه بــر مکتــب رهــایی
بسته به اسـتکبار پیـروز   هاي واترین رژیمقوي

شد. این پیروزي شوق عجیبـی در بـین ملـل    
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بخـش و تمـام   هـاي آزادي تحت ستم، نهضت
خواهان جهان وجود آورد و در بیـداري،  آزادي

امید و اعتماد به نفس مسلمانان ـ بدون توجه  
هـا ـ نقـش    به ملیت یا تمایالت سیاسی ملـت 

ســزایی ایفــا کــرد. از انــدونزي تــا جوامــع بــه
می در غــرب، پیــروزي انقــالب اســالمی اســال

ایران در حکم پیـروزي اسـالم بـود و توانـایی     
شـده  اسـالم را بـراي رهبـري مـردم سـرکوب     

هاي فاسد و تحت سـلطه  جهت مقابله با رژیم
خارجی آشکار نمود. انقالب اسالمی به عنوان 

عطف احیاي تفکر اسالمی و تحقق عینی نقطه
هـا بـه   نرفت کـه پـس از قـر   آن به شمار می

مسلمانان امید و تحرك بخشید و ضمن ایجاد 
تحول عمیق فکري و فرهنگی، اسالم را دوباره 
زنده کرد و فکر ایجاد حکومت اسـالمی را بـه   

هـا تجلـی   عنوان نیاز مبرم در زنـدگی انسـان  
بخشــید. از همــین رو مســلمانان افریقــا و    
مبارزان این قـاره عاشـقانه درصـدد شـناخت     

زش و تقدس فراوانی برخوردار انقالبی که از ار
گرایی و رشد بیداري بود برآمدند و موج اسالم

اسالمی به عنوان شاخص اصلی و مهم منطقه 
ــد.    ــه درآم ــه خاورمیان ــا و منطق ــمال افریق ش
همچنین تـاریخ تمـدن دیرینـه و کهـن آن و     
پایبندي مـردم منطقـه بـه اسـالم کـه نقـش       
ــد     ــان رش ــود را در جری ــم خ ــاریخی و مه ت

ي اسالمی ایفا کرده بود، این منطقه هاجنبش

را به صورت کانون تالش براي بازیافتن هویت 
اسالمی مردم و بازگشت به اسالم پویا و فعـال  

درآمد.
این حرکت بیدارگرایانه به دنبال انقـالب  

هـاي مـذهبی   اسالمی ایران، غرب را با پدیـده 
نفسه جدیـد نبـوده و   مواجه کرد که گرچه فی

النی دارد، امـا بـا شـناخت    سابقه تاریخی طـو 
المللی و برداشت نادرسـت  غرب از مسائل بین

هاي مذهبی و به خصـوص اسـالمی،   از حرکت
مطلقاً براي آنها قابل توجیه نبود و رهبـران و  

مفسران غربی را غافلگیر کرد.
ــک معمــاي    ــرب ی ــراي غ ــده ب ــن پدی ای

اي شـد و آن را حادثـه  الینحل محسـوب مـی  
ادراکـش ظـاهر شـده و    دید کـه از مـاوراء   می

کنــد، بنــابراین آن را منــافعش را تهدیــد مــی
، 1385بنیــادگرایی اســالمی نامید(محمــدي، 

). امروزه غرب در برخورد بـا  283-288صص 
نهضت اسالمی در منطقه خاورمیانه و شـمال  
افریقا، کامالً نگران روند رو بـه رشـد بیـداري    
اسالمی است و براي جلوگیري از رونـد رو بـه   

گرایی در مناطق مذکور، فاقـد  ش اسالمگستر
که اي در این زمینه است. به طوريبرنامه ویژه

مالقات دبیر کـل نـاتو در بروکسـل در اواخـر     
، بــا ســفیران کشــورهاي تــونس، 1994ســال 

مصر، غرب، موریتانی، رژیم صهیونیستی براي 
ــالم  ــا اسـ ــه بـ ــدارك مقابلـ ــود تـ ــی بـ گرایـ
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ــدي، ــد 233، ص 1374(امیراحم ــن رش ). ای
گراي مردمـی در عربسـتان،   هاي اسالمجنبش

ــزرگ (شــامل کشــورهاي   بحــرین و مغــرب ب
مراکش، تونس، لیبی، الجزایر و موریتـانی) بـا   

هـاي  به مخاطره افکندن موجودیت کلیه نظام
منطقه، ضـرورت ایجـاد یـک همگرایـی بـین      

کرد.  هاي موجود را ایجاب مینظام

. انقالب اسالمی ایران و احیاي 2
اسالمی مردم عربستانبیداري
کشــور اسـالمی ایـران بـر   انقـالب  ریتـأث 

ــا جــایی اســت  يعربســتان ســعود ــه در ت ک
قطـع  آنروابط دو کشور بـه واسـطه   یمقطع

و رانیدو کشور اتاریخ روابط سیاسی .شودیم
توضـیح  گـردد. برمـی 1307سال بهعربستان 
حکومت آل سعود بـا دوران  لیتشکآنکه آغاز

در آن همزمان بود. رانیاسلطنت رضاخان در
از همان ابتـدا روابـط   یدو نظام سلطنتزمان، 
برقـرار سـاختند کـه تـا     گریکـد یبا ياحسنه

به ماند. یها همچنان به همان صورت باقسال
اي هـ ياوپک اسـتراتژ لیبعد از تشک«تدریج، 

از وجـوه تشـابه دو   یحکومتمیو نوع رژینفت
دولـت  . ضمن آنکه تفـاهم هـر دو  دیگردمیرژ

دو کشور را به یاسیدر سازمان اوپک روابط س
امر باعـث  نیگسترش داد و ايریطور چشمگ

، در یاسـ یکه آن دو در مسائل مختلف سشد 
یاز نظـرات مشـابه  یو جهانياعرصه منطقه

، ص 1373، ی(اخوان کاظم»برخوردار گردند
بــا  1350روابــط دو کشــور در دهــه   . )11

ونـد یپگریدکـ یبـه  سـکون ینیاسیسنیدکتر
و ریمزبـور قابـل تفسـ   نیآئابشتریخورده و ب

بازتاب خود را بر این دکترین باشد. یمنییتب
ایـ دو سـتون  اسـت یفارس با سجیمنطقه خل

ــتیس ــاس ا  اس ــان داد. براس ــو نش ــدوقل نی
يو عربستان سـعود رانیايهادولتاست،یس
االتیـ ايهـا برنامـه یعنوان دو ستون اصلبه

راست و پرکردن خأل قـدرت  حفهیمتحده، وظ
دار شدند.فارس عهدهجیرا در منطقه خل

و ياقتصـاد يهـا کمـک يبا اعطاکایامر
دو کشور، آنان را به عنوان ابـزار  نیبه اینظام
تیـ در کل منطقـه تقو تیامننیمأتلهیو وس

بـه حضـور   یاجیبدون آنکه خود احتکرد،یم
بـا  رانیـ راسـتا ا نیداشته باشد. در امیمستق

خـود حفـظ   ینظـام حاتیتسلندهیقدرت فزا
و عربسـتان  ردیگیمنطقه را بر عهده متیامن

، نقـش قـدرت   ینفتـ ریذخـا و یبا تـوان مـال  
نیـ شـود. بـا وجـود ا   یرا متعهـد مـ  ياقتصاد
زیدهه ننیها در روابط دو کشور در ايهمکار
، يآبـاد خـورد( هاشـم  یبه چشم مییهارقابت
ــه س.)191، ص1369 ــتیگرچ ــو پاداس هی

ــر تــأمکســونین منطقــه توســط تیــامننیب
ــايکشــورها ــوزه( انی ــح و عربســتان) رانی

تیـ شـرط آن حما یولـ ،شده بـود يزیرهیپا
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گـر یبود. به عبارت دزیکشورها ننیاز اکایمرا
يامنطقـه يهمکار،استیسنیايالزمه اجرا

هیـ دو پااسـت یبـود. در س کـا یامرتیـ با حما
و عربسـتان  رانیانیباگرچه ضرورتاًسکونین

،وجـود داشـت  یقـ یعمیو هم جهتيهمکار
ینـوع نهمچنـا هـا  يهمکارنیدر بطن ایول

رقابت موجود بود و عربستان از قدرت مسـلط  
در در منطقـه دائمـاً  رانیـ ايچون و چـرا یب

حاضر نبـود  چگاهیکشور هنیاواضطراب بود 
برتر در منطقه به طـور کامـل بـه    ادتیکه س

یبـه دنبـال فرصـت   شهید و هماعطا شورانیا
خـودش گـردد  بینصادتینوع سنیبود که ا

) .17، ص 1373، ی(اخوان کاظم
ــا ــپب ــدر ایانقــالب اســالميروزی ،رانی

روابط میان ایران و عربستان ماهیتی جدید را 
ماننـد ییهـا اشـاعه گفتمـان  به خود دیـد. بـا  

جاد یاغیر دینی و دیکتاتور،حکومت يبرانداز
هـا و  حـاکم نمـودن ارزش  ، یماساليجمهور

دن یـ برچ، ن اسـالم ین مبـ یمقررات و احکام د
قطـع نمـودن دسـت    ، یمظاهر فسـاد و تبـاه  
ت یـ حما، کشوریعیر طبیاستعمارگران از ذخا

ــه ســایــو ام ــک ر مســلمانان وید دادن ب ممال
مظلوم و مستضعف جهان و تـالش در جهـت   

یاســـالم، نفـــیحکومـــت جهـــانيبرقـــرار
ــلطه ــذسـ ــلطهيریپـ ــوو سـ ــییجـ نیاولـ

يهـا دولـت تیـ حاکمدرونها از العملعکس

گفتمـــان آغـــاز  نیـــاهیـــاقتـــدارگرا عل
در میان،). 200، ص 1369، يآبادشد(هاشم

کاران مسلمانان محافظژهیاعراب به وغاتیتبل
یعیدر مــورد شــيطرفــدار عربســتان ســعود

دهـی  تالشی بود در جهـت رانیبودن انقالب ا
. امـا بـا ایـن همـه،     بجهان عریافکار عملبه

هاي انقالب اسـالمی ایـران نـه تنهـا در     آموزه
اي، کـه در کشـورهاي   عرصه جهانی و منطقه

سلطنتی و مستبدي چون عربستان انعکاس و 
هایی داشته است که در ادامـه بـه آنهـا    بازتاب

شود.پرداخته می

ینفوذ انقالب اسالم. بسترهاي2-1
در عربستان

ــرا ــتعريب ــيف بســترهای ــالب وذ نف انق
، بیداري اخیر مردم عربستاندر اسالمی ایران

نفـوذ  يبسـترها نمودن زه یتئور«ش رو یراه پ
يبـه معنـا  این مفهوماست. »یانقالب اسالم

ابعاد داخلی و خـارجی  از یلیتفصیارائه درک
ساز ورود مفاهیم انقالبی ایـران در تـارو   زمینه

هاي سه دهه اخیر عربستان است.پود جنبش

یخارجهاي . زمینه2-1-1
مسـلماً  الف) ماهیت انقالب اسـالمی: 

هـا و بسـترهایی   بیداري مردم عربستان زمینه
دارد که شاید اولـین زمینـه از بعـد خـارجی،     
ماهیت انقالب اسالمی ایران است. جـایی کـه   
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معتقـد  دایـ هورعباسیبرادر امدا،یهودونیفر
انقالب اسالمی ایران به لحـاظ ماهیـت،   است 

در کـه جوانانيرویکه از مذهب و نيازهیآم
، ص 1365،دایـ هوآمده اسـت ( وجود هبرانیا

ــاامیــلیو).110 کــه ينگــارعیشــوکراس، وق
را در يعمـر محمدرضـا پهلـو   انیـ پايروزها

بـه  » سـفر شـاه  نیآخـر «تحت عنـوان  یکتاب
ران را یـ اسـت، انقـالب ا  درآوردهریرشته تحر

یو اســـالمیگســـترده مردمـــامیـــقکیـــ
ــ ــتیمـ ــوکراس(دانسـ ).13، ص1370،شـ

در کــایمراریســفوان،یســالامیــلیوهمچنــین 
یمـذهب قـاً یعمیرا انقالبرانیانقالب اران،یا

).132، ص1380، وانیسـال (کـرد یمیابیارز
ــون ــف یآنت ــونز س ــتان نریپارس ــانگلس در زی

خاطراتش مخالفان عمده را جوانان يجايجا
دانستیمیانقالب را اسالمتیو ماهیمذهب

). همـین  100-140، صـص 1380، وانیسال(
بـودن نهضـت باعـث شـد کـه همــه      یاسـالم 
ک صـف  یـ ر و یک مسـ یمختلف در يهاگروه

جاد شد و عالوه بـر  یایقرار گرفتند و هماهنگ
ملت ما در ین بردن خودباختگین باعث از بیا

عـالوه بـر ایـن،    برابر بلوك غرب و شرق شـد. 
ش در جهت صدور بودن و تاليالقرامشهیاند

يهـا تیبود که توسط شخصـ یانقالب حرکت
حرکـت  نیشد و ایدنبال میو مذهبیاسیس

از کشـورها کـه   یو تفکر و سـوء تفـاهم برخـ   

رانیـ اییکشورگشـا یصدور انقالب را به معن
تفکـر  نیشد که ایاز عوامل،کردندیقلمداد م

بشـود  زیـ نيو حرکت شامل عربستان سـعود 
.توأم بودزیآنها نکه با ترس و وحشت

راه حلـی مـؤثر در تبلیـغ    ،حجب) 
نیتـر از مهـم یکیج ح: هاي انقالبیاندیشه
اسالم اسـت. مسـلمانان بـا داشـتن     نیفروع د

الحجـه ياند در دهه اول ماه ذمکلفی،طیشرا
به مسـجدالحرام در شـهر مکـه در عربسـتان     

یشـ یایاز اعمـال ن يارفته و مجموعهيسعود
پس از پیروزي انقالب اسـالمی  د. جا آورنرا به

یعالوه بـر مراسـم مـذهب   یرانیاج اایران، حج
برگـزار  ییهاییمایراهپمعموالًخاص آن روز، 

ـ یاریحجاج غبعضی کردند که یم در زیـ نیران
حـال  نیکردند و در عـ یمراسم شرکت منیا

زورق، (کردنـد یپخـش مـ  زیـ نییهـا هیاعالم
.)52، ص1361

یداخلهاي. زمینه2-1-2
ــتان   ــر عربس ــام حــاکم ب ــف) نظ ال

ــعودي ــال :س ــ1932از س ــه يالدی(م ) ک
کشـور  نینهاده شد، اانیبنيسعودیپادشاه
حـزب  و تـاکنون نیـز   مطلقه داشتهیپادشاه

مستقل و مجزا را پارلمان و انتخابات ،یاسیس
نیـ ددر کشـور مـذکور،   . به خود ندیده اسـت 
ينهادهــانیاز قدرتمنــدترمــورد تفسیرشــان 

وابسته به دولـت  یاست و نظام دادرسامعهج
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يآن کشور موظف بـه اجـرا  یانتظاميرویو ن
از منکــر یامــر بــه معــروف و نهــيهــاونقــان

خواســتار ســلطهیپادشــاههســتند. خــانواده
اکنـون  اند. هـم بر عربستان بودهیاسیکامل س

در دســت يقــدرت در عربســتان ســعودزیــن
بدیهی است .کبارالعلما و پادشاه متمرکز است

ــن  ــتمیسای ــومتس ــیحک ــیتجل کیکالس
ــتیهمز ــاص میس ــخ ــدرت  انی ــذهب و ق م

یاسـ یقدرت ساي که. به گونهاستيامپراتور
در یآل سعود و قدرت مـذهب لهیقباریدر اخت

خـارج  غیر واشخاصوآل وهاب استاریاخت
مناصـب  افـت یاز خاندان آل سـعود اجـازه در  

جـاد یان اکشور عربسـت در را ندارند.یحکومت
ــکل س ــیتش ــه   یاس ــت و هرگون ــوع اس ممن

و یاجتمــاعتیکــه در آن مســئولیاجتمــاع
در رابطه با موضوع موجـود  یو اسالمیاسیس

خـالف قـانون   ،شـود نیـی حاکم بر جهـان تب 
.شودیشمرده م
ــتان: ب) ــیعیان عربس ــعیت ش وض

ــ ــه بانیعیش ــتریک ــرق ش ــاطق ش و یدر من
طیعربستان سکونت دارنـد، در شـرا  زیخنفت

آنکـه بـر   رغـم یگروه علنیبدتر قرار دارند و ا
ینفـت جهـان زنـدگ   رهیـ ذخنیتربزرگيرو
ینواحنیترمنطقه از محرومنیااماکنند، یم

رود. عمالً بخـش اعظـم   یعربستان به شمار م
ــا ــیاجرايکاره ــت را شــ ی ــام انیعینف انج

کـارگران  درصـد 40کـه  ییتـا جـا  ،دهندیم
ت حکومـت  هسـتند و سرنوشـ  عهیآرامکـو شـ  

ثـروت از راه نفـت ـ در    دیتولیعنیـ يسعود
عیـ عدم توزیخورد، ولیرقم مانیعیدست ش

ریعادالنه ثروت در مناطق شرق نسبت به سـا 
اسـت کـه   یاز خشم و غضـب يمناطق، مظهر

ــوهاب ــه شـــ  انیـ ــبت بـ ــال انیعینسـ اعمـ
. عالوه )84ـ 86، صص1368،یی(آقااندکرده

چیبه هيعوددولت سیاختناق مذهببر این، 
دهــد مســجد یاجــازه نمــانیعیوجــه بــه شــ

ایـ تر کنند مساجد را بزرگایبسازند يدیجد
مجـالس  از اقامـه نیشکل دهند. همچنرییتغ
به عمل يریجلوگزینانیعیشیو مذهبینید

تــوان افــراط در یکشــور مــنیــ. در ادیــآیمــ
ي، پخـش نوارهــا يشـراب، قماربــاز دنینوشـ 
رارانـه جهـت متـأث   کبیـ و اقدامات فریجنس

. ردیـ گیبه کثرت صورت مـ یکردن زنان عرب
یــیگراتحــوالت، فســاد و مصــرفنیــاجینتــا
از عناصـر و  یبعضـ انیـ و آشـکار در م دیشد

تیـ محرومشیو افـزا یخانواده سـلطنت ارانی
يشهرنییپاایو طبقات متوسط لیقباینسب

مرکب وفور نفت و نفوذ غـرب بـر   ریاست. تأث
قیـ عمیبحران فرهنگـ کیيسعودینیاکدپ
را یحکومت پادشاهيادهایکه بنهکردجادیا

ــه خطــر مــ ــدازد. در ایب ــان مــوج طیمحــنی
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ظهـور  1970در طول دهـه  یاسالمزیرستاخ
.)248، ص1383، انیکرد (دکمج

انیعیکـه باعـث شـد شـ    یلیاز دالیکی
کشور نیجامعه محروم انیعربستان و همچن

رس تحـت  فـا جیخلـ يکشورهاریهمچون سا
نیهمـ رند،یقرار گرانیایانقالب اسالمریتأث

ن یدر همـ روا شده در حق آنها بود.یعدالتیب
ان یعیباره گراهام فـولر در کتـاب خـود از شـ    
شـده  جهان عرب به عنوان مسلمانان فراموش

ت آنهـا از حقـوق   یـ کنـد و بـر محروم  یاد مـ ی
ــیس ــاع-یاسـ ــتأکیاجتمـ ــیـ ــد ید مـ کنـ

يروزیـ پنیچنـ هم).158، ص 1391،ی(آدم
باعث یعیانقالب شکیبه عنوان رانیانقالب ا

محــروم انیعیشــد شــهامت و قــدرت بــه شــ
امـر باعـث   نیشود و همدهیسراسر جهان دم
از ياعـده 1979نـوامبر  20شد که ابتـدا در  

خـود  ریمسجد اعظم مکه را به تسخانیناراض
از مـردم  يادیراه تعداد زنیدرآوردند که در ا

از يسـر کیگروه نیهمراه شدند ابا آنهازین
مذهب متعصب بودند. به دنبـال آن  یافراد سن

فارس را فـرا  جیها سراسر خلیاز ناآرامیموج
ياالحسـاء بـرا  انیعینوامبر ش28گرفت. روز 

گرفتند مراسم عاشـورا را  ممیبار تصنینخست
له با دخالـت  ئمسنیدر مأل عام برگزار کنند. ا

خشـونت و زد و خـورد   عربستان به یگارد مل

،ویتل آویالمللنی(کنفرانس بدییگرايدیشد
).245ـ 246، صص1368

ـ طبقه متوسـط جد ظهور) ج بـا  :دی
ــ ــار یبررس ــوالت ت ــالبیخیتح ــاو انق يه
د بتوان گفت یر، شایک در چند سده اخیکالس

رگـذار  یثأن طبقـه ت یتـر که طبقه متوسط مهم
بان ید، پشـت یـ بوده است. طبقـه متوسـط جد  

د ماننــد یــجدیاجتمــاعيهــاجنــبشيجــد
ــاجنــبش ــوق ییدانشــجویاعتراضــيه ، حق

ان، خلـع  یگراستیط زی، محیستینی، فمیمدن
ر بـوده  یـ سالح و مانند آنها در چنـد دهـه اخ  

و یاسـ یتحـوالت س ین رو بررسـ یـ است. از ا
طلبانـه چـه در   و اصـالح یاعتراضيهاحرکت

در يافته و چه در کشـورها یتوسعهيکشورها
ن یـ توسعه بدون پرداختن به نقش مهم احال

در همـین راسـتا،   طبقه، نـاقص خواهـد بـود.    
کرده که در عربستان بـه وجـود   لیطبقه تحص
ـ   نکـه یضـمن ا ،آمده اسـت  یبـا فرهنـگ غرب

ــنا ــود م ،داردییآش ــاوت موج ــتف ــام انی نظ
ریحاکم بر عربستان با سـا یاسیو سیاجتماع

نیـ کنـد و ا یرا درك مایموجود دنيهانظام
حکومـت  ینظام فعلـ يهاهیتواند پایمیآگاه

بـا  تیـ کشور سست نمـوده و در نها نیارا در 
ــارزه   ــر جامعـــه بـــه مبـ ارتجـــاع حـــاکم بـ

، 1387(کتاب مــاه علــوم اجتمــاعی، زنــدیبرخ
).10-12صص 
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ــاب2-2 ــاس و بازت ــالب . انعک انق
ــالم ــه  یاس ــت و جامع ــر حکوم ب

عربستان
تشریح بسترهاي نفـوذ انقـالب اسـالمی    

طلـب  خواه، عدالتهاي آزاديران در جنبشای
ــدي  و رهــایی بخــش کشــور عربســتان، تمهی

ضـروري جهــت ورود بــه بحـث اصــلی یعنــی   
يایـ احتأثیرسنجی انقالب اسالمی ایـران بـر   

ایـن کشـور اسـت. از    مـردم  یاسـالم يداریب
همین رو، در ایـن قسـمت از نوشـتار، جهـت     
تحلیل و تبیین صحیح نقش بیدارساز انقـالب  

می ایران بر جامعه و حکومـت عربسـتان   اسال
هاي اخیر، طی سه محـور،  خصوص در سالبه

به بررسی تأثیرات انقـالب اسـالمی ایـران بـر     
جامعه و سیستم سیاسی عربستان سـعودي از  
زمانی پیروزي انقالب تـا بـه اکنـون پرداختـه     

شود.می
کـاري و عـدم اتخـاذ    محافظه)الف

رســد اولــینبــه نظــر مــی:موضــع صــریح
استراتژي حاکمان عربستان در مقابـل امـواج   
انقالب اسالمی ایران پس از پیروزي آن، اتخاذ 

ــه ــاهل روی ــبورانه، تس ــا  اي ص ــوأم ب ــرا و ت گ
اوایـل انقـالب اسـالمی،    کاري اسـت. محافظه

از ارکـان  زیـ رهنمود انقالب آن بود که نفت ن
مطابق مصـالح امـت   دیقدرت اسالم است و با

زیـ ر شـده و درآمـد آن ن  و صاددیتول،یاسالم

شـود.  یجامعـه اسـالم  میصرف عزت و تحکـ 
دولـت  يبرايجديدیتهدییزهایتجونیچن

خطـر مطـرح   نیـ هـا بـود و ا  یو غربيسعود
را زیخنفتيهاشد که امواج انقالب، دولتیم

بـه  یاتیـ مـاده ح نیـ کند و کنترل ایساقط م
خواهــد افتــاد. اســالم یاســیدســت اســالم س

زود بر عربسـتان  یلیخرانیایعیو شیاسیس
با مسئله نفـت  اتفاقنیاالبتهگذاشت و ریتأث

بعـد از  توضـیح آنکـه   . ارتباط داشتکامالً زین
در عربسـتان  یشورشـ ،رانیـ ااسالمیانقالب

کشور نیایشرقاالتیاانیعیشانیابتدا در م
آغاز شـد و مـردم   ینفتيهادانیدر منطقه م

د، بـه خـانواده   در مساجییهاهیبا پخش اعالم
بـه  یعلنـ به صـورت  حمله کردند و یسلطنت

مخالفت با سلسله خاندان حاکم پرداختند؛ به 
حکومـت  نیـ در ابـار نیاولـ يکه بـرا يطور

زیر سـؤال  اسالم یموضع دولت به عنوان حام
.و وجهه آن از بین رفت

ــامعـــالوه بـــر ایـــن، در آن زمـــان  امـ
تیحکـوم به دو دلیل از سیسـتم (ره) ینیخم

فــارس انتقــاد جیخلــيربســتان و کشــورهاع
حکومـت  نکـه یالیدلاز یک طرف بهکرد؛ می

از بـود و  یاسـالم ریـ غیآنها حکومت پادشاه
یو نظـام يروابط اقتصادلیبه دلطرف دیگر 

ریمتحده که امام از تـأث االتیکشورها با انیا
کـا، یمراکشورها بـا  نیاهیپایروابط سست و ب
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کـرد. در  یمـ ادیـ »ییکـا یمرااسالم «ریبا تعب
امــام يهــاهیــو اعالمیســخنرانينوارهــا

کـرد،  یمـ انی(ره) که دستورات او را بینیخم
لبـاس  يآمده اسـت: حکـام عربسـتان سـعود    

آنهـا  یزنـدگ وهیاما شند،پوشیممسلمانان را
و يبـر هـو  یشرمانه و مبتنیپرستانه، بتجمل

و آن رندیگیمردم را ميهاهوس است. ثروت
و يخـوار شراب،يکنند. به قماربازیتلف مرا 
یصورت، تعجبـ نیند. در اامشغوليگساریم

انقــالب رینخواهــد داشــت اگــر مــردم از مســ
حرکــت کننــد، بــه خشــونت دســت بزننــد و  

منابع و حقوقشان لیتحصيشان را برامبارزه
احساسـات و اعتراضـات   نیبنابراادامه بدهند.

حکـام  ضیکـه از تبعـ  انیعیشـده شـ  سرکوب
عیــخــاطر و خواهــان توزآزردهیوهــابیســن

تــر امکانــات، درآمــد نفــت و خــدمات عادالنــه
و بـه  رانیـ در پاسخ به انقالب ا،بودندیعموم

(ره) ینــیامــام خميروزیــنشــانه ســپاس از پ
فوران کرد. 

ــایا،     ــن قض ــه ای ــنش ب ــات در واک مقام
و کشور خـود رانیعربستان به دقت تحوالت ا

دوره فراز و نیر داده و در اقرایرا مورد بررس
امــا از ،کردنــدیآن را دنبــال مــيهــابینشــ

رانیــ دربــاره حــوادث ا حیاظهــارنظر صــر 
تــرس در نیــنمودنــد. چــون ایمــيخــوددار

يو تسـر بها وجود داشت کـه انقـال  يسعود

نیبــه همــ.حکومتشــان را متزلــزل کنــد،آن
از یمحرمانه و بـا کمـک برخـ   یبه شکلدلیل

ییهاعرب درصدد انجام طرحگریديکشورها
يبرآمدنـد. شـعارها  یجهت دفع خطر احتمال

بر دیاز تأکیحاکرانیدوره در انیحاکم در ا
صدور انقالب و متهم سـاختن حکـام مرتجـع    

باشد و از طـرف  یخصوص آل سعود مبهعرب 
و جنـاح  یجناح انقالبنیمقطع بنیدر اگرید
نزاع حـاکم اسـت و چـون در صـورت     برالیل

ــفقمو ــرالیلتی صــدور انقــالب و اســتیسب
باًیلذا عربستان تقر،ابدییملیتقلییگرااصول

و عـدم  يکـار محافظهاستیمرحله سنیدر ا
تـا زمـان   ردیگیمشیرا پحیوضع صرماتخاذ 

رانیکه جناح و خط حاکم در ادیمشخص نما
تیوضعنیخواهد افتاد. ایبه دست چه گروه

عربسـتان  .کشـد یطول م1364سال ابهام تا
نیدر جلـب نظـر مسـئول   یمقطع سعنیدر ا

ـ یو حجاج انیبه زائررد و دایرانیا اجـازه  یران
را نیبرائـــت از مشـــرکییمـــایراهپییبرپـــا

گـر  یانجیـ ميهـا تئـ یدهد. در ضمن از هیم
ران و عراق جهـت بازگردانـدن صـلح    یجنگ ا

اسـت یسنیـ اگـر یدهیـ کنـد. رو یمـ تیحما
در یرانـ یحجـاج ا بـا  يسعودسیپليریدرگ

، یاسی، سیماليهاکمکيمراسم حج و اعطا
عراق میژانبوه و مداوم به ریو اطالعاتینظام

بـا  شیاست تا به زعـم خـو  رانیدر جنگ با ا
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حفـظ  هتوازن منطقـ رانیايروزیممانعت از پ
کـه  ردیگیمیاز زمانشهیمرحله رنیگردد. ا

عربسـتان  رهیبخش شبه جزيدفتر جبهه آزاد
ــل  در ــار نمــود و در مقاب ــه ک ــاز ب ــران آغ ،ته

ــات جمهــور ــنیاســالميمقام ــران زی از رهب
آنهـا را در  یانتقاد کـرده و روش کلـ  يسعود

له منطقه و جهـان اسـالم و ارتبـاط    ئقبال مس
دادنـد یانتقـاد قـرار مـ   ردموکایمرابا کینزد

.)21، ص1373، ی(اخوان کاظم
تقابل و اتخاذ موضع رادیکال در )ب
رشیتا پذ1364(از اواخر ایرانبهواکنش

تــا ایــن مقطــع از زمــان دولــت قطعنامــه):
هـاي داخلـی   عربستان امیدوار بود که شورش

در کشورشان فـروکش خواهـد کـرد و امـواج     
بیدارساز انقالب اسالمی آرام خواهد شـد، امـا   

کارانـه،  عربستان از مقابله سـازش أسیپس از 
ال و رادیکــاســتیاتخــاذ سبــاتضــاد خــود را

ادامـه  یانقـالب اسـالم  فیتضـع جهت خشن
ـ یایحاج400کشتار دادند. از این رو،  و یران

میـ رژنیتوسط ا1366مرداد 9در یرانیاریغ
1366مـرداد  9. در روز جمعه ردیگیملشک

ـ ی) پس از آنکه حجـاج ا 1987هیژوئ31( یران
همگام بـا برخـی از مسـلمانان غیـر ایرانـی و      

تظـاهرات برائـت   یطدرخصوص عربستانی به
مـرگ  «و »کایمراشعار مرگ بر «ن،یاز مشرک
یتـ یامنيروهـا یندادنـد، یسر م»لیبر اسرائ

ــان آتــش گشــودند. در ا  ــر آن ــعربســتان ب نی
ـ یا275نفـر کشـته (  402تظاهرات  85،یران

تـن از  45و سیپلـ يروینملهاز جیعربستان
ینفـر زخمـ  649کشـورها) و  گـر یدانیحاج

گـر یاز د201و یعربستان145،یرانیا303(
,McLachlanملــل) شــدند ( 1992, p.359( .

يواقعه، حکومت عربسـتان سـعود  نیپس از ا
و روابـط  لیـ سفارتخانه خود را در تهران تعط

را قطع کرد.رانیخود با اکیپلماتید
و عربسـتان  رانیـ اتیضد،مقطعنیدر ا

ینـ یرسد و امـام خم میدرجه خود تیبه نها
ــالم  (ره) عرب ــر اس ــتان را مظه ــایمراس و ییک

نیدتریو شـد دنـ کمـی یمعرفـ ياسالم دربار
ــاتیحمــالت تبل ــایغ متوجــه عربســتان رانی

رانیـ سفارتخانه عربسـتان در ا یحت.گرددمی
،دانشـجو بودنـد  شتریبکه يامورد حمله عده

در سـال  تیـ در نهانکـه یتـا ا ردیـ گیقرار مـ 
ــط د1367 ــپلماتیرواب ــع  کی ــور قط دو کش

. )31، ص1373، یگردد (اخـوان کـاظم  یم
مکـه،  نیانزده روز پس از وقوع حادثـه خـون  پ

العظمـی  اهللاتیـ حضـرت آ مقام معظم رهبري 
حیدر نماز جمعه تهران ضـمن تشـر  ياخامنه

ــجزئ ــایاتی ــداده در ارخعیاز وق ــه، نی حادث
يشهداتیمکه را با مظلوميشهداتیمظلوم

حادثــه هــر دو نیــکردنــد و اســهیکــربال مقا
دانستند.ینشدنمظلومانه را ماندگار و فراموش
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که در مىیعظله مکه و فاجعهئاما مس«
آمد که امروز پانزده روز تمام از آن شیمکه پ

نشدنى از آن حوادث تمامکى.. یگذرد.روز مى
اى است که اسالم است و درست حادثهاىیدن

تیـ ى مظلومبه حادثههیاز جهات مختلف شب
در تیـ مظلومک.. یـ است.)ع(علىبننیحس

و رانـى یحجاج مظلـوم ا تیحادثه مظلومنیا
سـالح  در خود حادثه است. اوالً: بىرانىیاریغ

نهایاانیبودند، ثالثاً: در مهمانی: ماًیبودند، ثان
بودند، رانیاى پزنان بودند، عدهرىیتعداد کث

،عـالوه ه و معلوالن بودند. بنیاى مجروحعده
کـه  سـت یشغول عبـادت بودنـد. الزم ن  منهایا

ســعودى میــعبــادت بــه نظــر ســردمداران رژ
کسـانى کـه   نیـ عبادت باشد، به نظـر خـود ا  

کیـ ،دادنـد حرکت را انجـام مـى  نیداشتند ا
کردند. ممکن اسـت کسـى   عبادت داشتند مى

قائـل نباشـد؛ امـا    تیـ براى عبادت کسى واقع
موظف است که او را در حالى که دارد عبادت 

دهـد، مـورد   د قبول خودش را انجـام مـى  مور
ایهاى دنهمه ملتنیبنیاحترام قرار بدهد. ا

تیـ مظلوممقام معظم رهبري، »(معمول است
، بـــه تـــاریخ 1366حجـــاج در حـــج ســـال 

23/5/1366(.
ــري    ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه از بیان آنچ

کننده ماهیت رادیکـال  شود، بیاناستنتاج می
اعی ایران و اجتم-ساز روابط سیاسیو غیریت

عربستان در آن مقطع زمانی اسـت. بـا وجـود    
این، این نوع کنش سیاسی از طرف دوکشـور  
ثابت نمانـد و پـس از اتمـام جنـگ تحمیلـی      

شکل دیگري به خود گرفت.
دوره و شـروع  قطعنامـه  رشیپذ) ج

بـا  ):1384تـا  1367(از سال ییادزتنش
کیقطعنامه و گذشت رشیخاتمه جنگ و پذ

کیـ آن یخارجاستیس، رانیقالب ادهه از ان
بـه  گریبه خود گرفت و از طرف دنوینیروند 

کیـ آنکه کشور عراق پس از جنـگ بـه   لیدل
تیـ کننده ثبـات و امن دیرومند و تهدیکشور ن

و رانیـ لذا دو کشـور ا ،منطقه مبدل شده بود
را به نفـع  شتریبیکیو نزديعربستان همکار

ــ ــافع مل ــود دیمن ــدیخ ــو در ادن ــنی ت جه
تیوضعنیبرداشتند. همچنياعمدهيهاگام

دو کشــور ينــه چنــدان مســاعد اقتصــاد   
ــار ــايهمک ــتریبيه ــش ــاًینفت در خصوص

نیـ نمـود. در ا یمـ جـاب یچارچوب اوپـک را ا 
خـود هـر چـه    انـات یدر برانیراستا رهبران ا

وخیو شـ رانیـ روابـط ا یـی زدابه تـنش شتریب
خصوص عربستان پرداختند و عمدتاًبهمنطقه 

صـدور انقـالب بـه    اسـت ینمودند که سدیتأک
ستینگریديمداخله در امور کشورهايمعنا

(اخـوان  مودنـد دخالت تبرئه ننیو خود را از ا
سـران  يهامالقات.)43، ص1373، یکاظم

دو کشـــور در يهـــايدو کشـــور و همکـــار
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سـازمان کنفـرانس   ژهیـ چارچوب اوپک و به و
ور در مواضـع دو کشـ  یکیموجب نزدیاسالم

نیـ منطقـه شـد. از ثمـرات ا   يهـا حل بحران
ــه ایمــهــايهمکــار ــوان ب ــزل در جــادیت تزل

طرفدار غـرب  يکشورهايامنطقهيبندبلوك
و قطع کمک رانیاهیفارس علجیدر حوزه خل

اشـاره  یاسـالم يمخالف جمهوريهابه گروه
موجب شد تا عربستان یکینزدنیکرد. البته ا

خـود را  یو اسالمیلمللانیبشتریاعتبار بزین
یدر امــت اســالمنیالحــرمبــه عنــوان خــادم

مخالفــت یکــینزدنیدهــد و همچنــشیافــزا
کمـک  انیعیخصـوص شـ  بهیلداخيهاگروه

.دینما
گیري دوباره بیداري اسالمی:اوج) د

اجتماعی کنـونی، همگـان   -در فضاي سیاسی
هـاي درونـی کشـورهاي    شاهد بسـط انقـالب  
ب هسـتند. ایـن تحـول    مستبد و دیکتاتور عر

درونی روابط دو کشور ایران و عربستان را بـه  
بـرد.  زایی به پـیش مـی  سمت اختالف و تنش

زیرا سران برخی از کشورها چون عربسـتان و  
بحرین، ایـران را مـتهم بـه ایجـاد تشـویش و      

کننــد. ایــن وجودآمــده مــیهــاي بــهشــورش
امـروزه  رسد آنچه یبه نظر مدرحالی است که 

ــوره ــارس و  در کشـ ــیج فـ ــیه خلـ اي حاشـ
در یعطفـ رخ داده، نقطهخصوص عربستانبه
میترسـ دهـی بـه  ي شکلن منطقه برایخ ایتار

ن یـ رود. ایبه شـمار مـ  دیجدهانیخاورمينما
ــیخاورم ت،یمتصــف بــه اســالم  دیــجدهان
است. شواهد ییتوسعه و شکوفا،يساالرمردم

یمردمـ يهـا جنـبش دهـد یحاضر نشـان مـ  
يهـا مـان و آریخـواه يزادموجود بر اساس آ

هویاند و از لحاظ ششکل گرفتهیو ملیمذهب
و ضـد یخـواه استقالليهاو آرمانیمبارزات

کـامالً متـأثر از   ياسـتعمار و ضـد ياستبداد
ایـن درحـالی   هسـتند. رانیـ ایانقالب اسالم

است کـه جمهـوري اسـالمی ایـران بـه طـور       
ــدارد.   مســتقیم در تحــوالت اخیــر دخــالتی ن

ـ آنکهتوضیح هنسل جوان عرب که امروزه بدن
را در عربسـتان یعربـ يهـا انقـالب یاجتماع

رانیـ ایدهند، تجربه انقالب اسالمیل میتشک
آن نیقـ یاست، اما بـه  دهیرا به چشم خود ند

قـدرت  یو انسانیارزشيهارا به سبب مؤلفه
نـــرم منتشـــره از آن، درك کـــرده و آثـــار و 

هـا  ه و به آموزهدیرا ددهیپدنیايدستاوردها
. در ادامه، ذیـل  آن دل داده استيهاو آرمان

چند محور به تأثیرسنجی این مسئله پرداخته 
شود.می

: و عـدم خشـونت  یخلق اراده جمع
ــ ــرنگون ینفـ ــونت و سـ ــدریخشـ و یجیتـ

يکردهـا یاز رویکـ یز حکومـت  یـ آممسالمت
انقـالب اسـالمی و   بر قـدرت نـرم   یمهم مبتن

هوین شـ یـ . اتان بـود مورد تقلید مـردم عربسـ  
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ن، منحصــر بــه انقــالب یــش از ایرفتــار تــا پــ
ــالم ــایاس ــ  ی ــت. ش ــوده اس ــار وهیران ب رفت
و نیبحــر،مــن، تــونسیمصــر، يهــاانقــالب

ــز عربســتان ــننی ــه روش ــنمایب ــوعانگری ین
و هـا البن انقـ یـ اسـت. در ا یجمعـ تیعقالن

سو، کیاز خصوص جنبش مردم عربستان، به
ــانیاعتــراض خ ــویاب آن، ید کــه طــمــداوم ب

بـه  لیتبدیعموميهامکانریو ساهاابانیخ
بـه  ياعتمادیشده و نشانگر بیپارلمان عموم

تـر  و مهـم گریديموجود بود. از سوينهادها
بـر  یو مبتنـ زیـ آممسالمت،حرکتنیآنکه، ا

يریاجتناب آگاهانه از هرگونه خشونت و درگ
بارهـا در عربستانیجوانان اي که به گونه. دبو

ی، مشـ یبرابر هرگونه اعمـال خشـونت دولتـ   
عالوه بر این، د. دنذکر کرزیآمخود را مسالمت

در گفتـار و رفتـار نشـان    عربستانیون یانقالب
تیـ حـاکم، فعال نـابرابر طیدادند کـه در شـرا  

يراهبــرد،یشــیرونــد فرسامیو تنظــیمــدن
است.بخشجهینت

مـوج  در چارچوب همین کنش منطقـی، 
ت اعـراب را همـراه خــود   طبقـا هانقـالب همـ  

ها و احزاب جامعـه  گروهیساخته است و تمام
شـعار  نیدر بحربه عنوان مثال، حضور دارند. 

روشـن  یپاسخ»ینیبحر،ینه سنعه،ینه ش«
که و مبارك بودفهیخلحکومت آلکیبه تاکت

یـا  انیعیرا بـه شـ  نیانقالب بحرنددیکوشیم

در عربستان نیـز چنـین  د. نمحدود کنسنیان 
گیـري اسـت.   بینش سیاسـی در حـال شـکل   

مســـلمانان عربســـتاندر عـــالوه بـــر ایـــن، 
خصوص شیعیان از هر طبقه، سن و جنسیبه

هـاي اصـلی   هـا و خیابـان  دانیـ کنار هم در م
ظلـم و  هیـ کردنـد تـا مبـارزه عل   دایـ حضور پ

که وجود داشت، بـه ثمـر برسـانند.   را یستم
ایــن درســت همــان تاکتیــک مــورد اســتفاده 

ــت   انقال ــدازي حکوم ــراي بران ــران ب ــون ای بی
پادشاهی پهلوي بود که در ایـن مقطـع مـورد    

ــت.   ــرار گرف ــدد ق ــتفاده مج ــااس ــین ی یعن
ن مردم یبیجمعهو گسترش اراديریگشکل

از یجمعــهن ارادیــ. امــا ایانقالبــيکشــورها
ــر  ــدان رهبــ ــد و  يفقــ ــجم، واحــ منســ

کــهبــرد. از آنجــایرنــج مــشــدهســازماندهی
اجازه کتاتور،یحکومتگران ديمتماديهاسال

را بـه  افتـه یسازمانيهاظهور و بروز مخالفت
يهـا اند، جنـبش شهروندان تحت سلطه نداده

منسجم یسازمانالتیفاقد تشک،یمردمریاخ
یاصــولیسـازمانده يمقتـدر بـرا  یو رهبرانـ 
نیـ مردم اتیها هستند. در واقع اکثراعتراض

و التیبدون تشـک »ییهاونیسیاپوز«کشورها 
).http://nahad.govir.ir(هستنديرهبر

انقـالب : ياساختار و قـدرت شـبکه  
از قـدرت  يریـ گران، مبتکـر بهـره  یـ ایاسالم

ــبکه  ــر و ش ــرليامتکث ــذکنت ــیناپ یر مردم
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ق یوند عمیو پیدگیتنشود. درهمیشناخته م
ه، یـ علميهـا ها، حوزههینیشبکه مساجد، حس

و علمــا یمــذهبیجلســات وعــظ و ســخنران
یفیه و...، طیریخيون، مراکز و نهادهایروحان
ــ ــایع از نیوس ــانقاليروه ــایب ران را دور از ی

گر یکـد ی، بـه  يکنترل و نظارت حکومت پهلو
شدن قدرت يانمود. در روند شبکهیمتصل م

نه یاسی، امور و مسائل سیعربيهادر انقالب
بلکه یاجتماعیمستقل و خارج از زندگيامر
رود یبه شمار ميروزمره فردیاز زندگیجزئ

. شودیدنبال میاجتماعيهاشبکهقیو از طر
، و جنــبش اخیــر مــردم عربســتاندر انقــالب

يهـا ن نقش را شبکهیاعالوه بر موارد مذکور، 
فـا  یشـرفته ا یک پیالکترون-یارتباطیاجتماع

امر ضمن آنکه ارتباط و سـرعت  نیکنند. ایم
موجـب  داد، یعمل معترضـان را گسـترش مـ   

ــردرگم ــاینیس ــیامنيروه ــهیو در نتیت ج
مشـارکت  نیـ ا.ه اسـت شـد هـا نهیکاهش هز

ــا ياشــبکه ــه معن مشــارکت يو گســترده، ب
و فراتـر  دیجديایبه دنیدهدر شکلیهمگان

خاص است و سبب يدئولوژیاکیاز تعهد به 
يشتریبيهاکیعمل و تاکتيالگوهاشودیم

بردشــیشــود و پشــنهادیپیدر عمــل انقالبــ
خـاص  یاشخاصـ ایـ اهداف جنبش به شخص 
يهـا رسـد جنـبش  یوابسته نشود. به نظـر مـ  

کـم در مراحـل   پـس، دسـت  نیـ از ایاجتماع

ــیآغــاز ــه يو رهبــریاز ســازماندهشین، ب ب
و یاجتمــاعيهــاو گســترش شــبکهییدایــپ

، 1386شـیرودي، از دارند(یـ نياقدرت شـبکه 
ــص  ــه دل100-110ص ــ). ب ــبکهلی ــاش يه

ــاع ــروه  دجایایاجتم ــزاب، گ ــده، اح ــا و ش ه
بـا هـم   تواننـد یتر مراحتیمردميهاانیجر

هـا در حـال   شـبکه نیـ کننـد. ا رقرارارتباط ب
بـه  توانندیو مکنندیمفایمهم ایحاضر نقش

تحرکـات  وحدت جهان اسالم کمک کنند. در 
شیعه و مردمتی، اکثرسیاسی مردم عربستان

تـداوم  در ياگستردهینیآفرنقشجوانان آنها
ــارات  ــد. ابتک ــالب دارن ــع در  یانق ــد تجم مانن

نیادیـ در مکردنتوتهیشهرها، بیاصلنیادیم
و... یو تدارکات همگـان یبانیپشتها،ابانیو خ

جهیدر نترسد،ینظر مهستند که به یابداعات
حاصل یو همگان»یافق-ياارتباطات شبکه«

).(www.nahad.govir.irاستشده
اسـت و  یدر عرصه سییگراتیمعنو

بیداري اسـالمی مـردم   دیچند شاهر: قدرت
ق و کامـل از جـنس و   یـ به طـور دق عربستان 

رخ داد، نباشد، امـا فاقـد   رانیکه در اياگونه
در یعنـ یسـت.  ینيو معنویاسالميهانشانه

ران،یـ ایها همانند انقـالب اسـالم  انقالبنیا
در خط مقدم مبارزه قرار دارند،ینیرهبران د

روشنفکران و علما، پشت سـر  گاهی نیزالبته
عـالوه بـر   رو تحـوالت هسـتند.  و دنبالهردمم
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وجــود دارد کــه ییهــا و نمادهــاآرمــانایــن،
ــ ــوانیم ــت جرت ــگف ــاانی ــالميه در یاس

انـد و در  جنـبش مـؤثر بـوده   نیـ ايریگشکل
خواهنـد  مهـم  ینقشـ زیـ آن نيتحوالت بعد

ان محجبـه  زنعربستان نمونه، در يداشت. برا
ــور ــتند   يحض ــات داش ــگ در اعتراض وپررن

رخ در حـین تظـاهرات  که يادهیپدنینخست
فریاد شعارهاي اسالمی، نشـان دادن  دهد، یم

در سطح هاي پر معنی و وحدت گروهیپرچم
-200، صـص  138(شـیرودي،  هاستابانیخ

ن نکتـه  یـ ون ایـ ). با دقت در شـعار انقالب 190
را يوم آزادکند کـه آنهـا مفهـ   یجلب توجه م

اهللا و نـه در  االالالـه یدر چارچوب مفهوم غنـ 
ــیبرالیچــارچوب ل ــد ( عباســیجویســم م ین

ن اســـاس،ی). بـــرا137، ص 1391، یاشـــلق
در یمذهبيهانقش اهداف و سمبلتوانینم
، 138(شـیرودي،  گرفتدهیـ انقالب را نادنیا

از ی. آغاز تحرکـات اعتراضـ  )190-200صص 
نمـاز  ماننـد ینـ یک دمسجد و با انجام مناسـ 

ــا ــه و نمازهـ ــت، آميجمعـ ــیجماعـ یختگـ
ــدن ــذیو تمایجدانش ــادبریزناپ ــردم و اتی م

دارد یآنچنان برجستگینیداتیجوانان با ادب
ــراياستشــهادچیکــه هــ ــات آن الزم يب اثب

تحـوالت  ندیکه فرآستید نیتردي. جاستین
ــ ــبشیدرون ــاجن ــونيه ــتان یکن در عربس

-یاجتمـاع تیـ انطبـاق هو يمجموع به سـو 

نیـ . ارودیمـ شیپـ یاسـ یستیـ با هوینید
و هـا انیجريریگبه شکلاییاز وجهندیفرآ

تازه منجـر خواهـد   يمعنو-یاسیسيروهاین
موجـود  يروهـا یو نهاانیه تحول جربایشد، 

انعکـاس  يبه توان الزم برایابیدستریدر مس
تیـ در چـارچوب هو یو اجتماعینیدتیهو
ــیس ــمعنویاس ــرا تی ــگ ــیمنته ــودیم ش
)www.inn.ir.(

فرجام
مطابق پژوهش حاضـر، انقـالب حضـرت    

اسالم و جوامع نی(ره) توانست دینیامام خم
هیـ را از سکوت و انزوا خارج کند. بر پایاسالم

در وحـدت و  ریـ نظیبـ ییانقالب مذکور، الگو
و جهان شکل گرفت. یامت اسالمیکپارچگی

يهانهیر زمدرینظیبيهاشرفتیدر ادامه با پ
انقـالب  نیـ و ... ایاجتماع،یهنگفر،یاسیس

يکشورهايبراداریموفق و پایتوانست انقالب
باعـث  تیـ شـود و در نها یجهان اسالم معرف

ياســالم در کشــورها يداریــشــد مــوج ب 
هاي تحقیق حاضـر  یافته.ردیاوج بگانهیخاورم

دهد کـه انقـالب اسـالمی ایـران بـا      نشان می
هـاي  ها و آموزهاي از ارزشعهبازتعریف مجمو

ــن  ــوجی از دی ــی و اســالمی، م خــواهی و دین
گرایی را در منطقـه بـه وجـود آورد کـه     اسالم

ــی آن    ــول ادراک ــوي و تح ــتاوردهاي معن دس
شود. تا رویدادي شگرف براي جهان تعبیر می
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پـرداز  آنجا که سـاموئل  هـانتینگتون، نظریـه   
گویـد کـه پیـروزي    مـی » هـا برخورد تمـدن «
توانـد  در ایران می1979الب اسالمی سال انق

هـاي غـرب و   نقطه آغاز جنـگ پنهـان تمـدن   
کـه البتـه نبـرد    -اسالم را رقم بزند. این نبرد

دهه اسـت  3بیش از -معنوي و اسالمی است
که آغاز شـده و در ایـن مـدت دسـتاوردهاي     

هاي زیادي به همراه داشته و خاستگاه خیزش
عربسـتان  مردمی در کشورهاي عربی همچون

روابــط شــده اســت. ایــن درحــالی اســت کــه 
و عربسـتان همـواره   رانیـ ايکشورهایخارج

تضـاد و وفـاق   ایيمشحون از رقابت و همکار
یمقطعـ اتیاگرچه بـر حسـب مقتضـ   وبوده 

جنبـه رقابـت و   یو زمانيجنبه همکاریگاه
يهـا شـه یهمـواره ر یول،تعارض حاکم گشته

و يهمکاردر زمانیدو کشور حتانیتضاد م
راز ایـن تأثیرپـذیري   است. تهوفاق وجود داش

شک بازخوانی و الگوگیري مردم عربسـتان  بی
نشین آن از اهـداف  خصوص مناطق شیعهو به

هاي انقالب اسالمی ایـران اسـت؛ بـه    و آرمان
ــه کشــور در هــاي اخیــر اي کــه در ســالگون

در شـرق  یاسـالم يداریبهیاولهیعربستان ما
ضیچرا که دامنه تبع؛رفتکشور شکل گنیا

ضیاز دامنـه تبعـ  شـتر یباریبسانیعیشهیعل
در نیـ ها بوده اسـت. ا یها و حنبلیحنفهیعل

تیدرصد از جمع35اکنون است که همیحال

ــام12(يجعفــرانیعیعربســتان را شــ )، یام
دهنـد کـه   یمـ لیتشکها یلیها و اسماعيدیز

انزینجان و جر،یعصه،یدر چهار استان الشرق
ــرق عربســتان مســتقر   ــوب و ش ــع در جن واق

مجـاورت  هیهستند و بـا شـش کشـور همسـا    
هیدر جنبش علانیعیشلیدلنیدارند، به هم
-www. shoma)هسـتند شــگامیآل سـعود پ 

weekly.ir).

فارسیمنابع
ت یـ ن و امنیبحران بحـر «)، 1391(بهار ی، علی. آدم1

راهبـرد، ، »رانیـ ایاسـالم يجمهـور يامنطقه
.62شماره

و حکومت استیس)، 1368(داووددیسـ ،ییآقا. 2
اتدمخهسسؤمتهران: ،يدر عربستان سعود

کتاب سیاسی.ر ش، نالبقانهنگیرف
ط ر رواببيرورم)، 1373(رامهب،ظمیاکوانخ. ا3

اخیــر،هدر دو دهانتســربو عیــرانا
ر.شو ناپچکزرم،تبلیغات اسالمیانازم: سرانهت

یانقـالب اسـالم  يهـا مؤلفهیرسنجیتأث. 4
قابل دسترس در ،یعربيهاانقالبران بریا
: ینترنتیگاه ایپا

http://www.nahad.govir.ir

مســـلمانان جهـــان ويداریـــب؛یانقـــالب اســـالم. 5
کتـاب  )، 1387بهمـن  ، (بخشییرهايهاجنبش

.11شماره د،یدوره جدی،ماه علوم اجتماع
انقـالب  ریتـأث )، 1385(محمـدباقر  ،زادهحشمت. 6

ـ ایاسالم ،یاسـالم يبـر کشـورها  رانی
: یاسـالم شـه یانتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اند  

.تهران
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ـ )، 1383(ریـ ان، هرایـ دکمج. 7 : البقدر انالماس
معاصـر در جهـان   یاسـالم ياهجنبش

ـ  ــرب (بررسـ ــپدیع ــبندهی ییادگرای
.انهی: کرانهتي،احمددیحمترجمه ،)یاسالم

ـ یدال)، 05/05/1391، سـعدااهللا ( ی. زارع8 ر یخأل ت
انقــالب در عربســتان از زبــان ســعداهللا 

: ینترنتیگاه ایقابل دسترس در پا،یزارع
http://www.shoma-weekly.ir/fa/print/1889

ـ کعبـه در زنج )، 1361(زورق، محمد حسن. 9 ،ری
تهران: سروش.

. ریخاطرات دو سـف )، 1380، ویلیام (وانیسال. 10
.نشر علمتهران:،رانیدر اتیمورأم

،سفر شـاه نیآخر)، 1370، ویلیـام ( شوکراس. 11
.نشر البرزتهران،

ــی ( 12 ــیرودي، مرتض ــتا. ش ــالب «)، 1386ن زمس انق
،»هااسالمی و بیداري اسالمی، تأثیرگذاري و نمونه

.26شماره ،انیمرب
نقــالب ا)،1384تابســتان ی (مرتضــ،يرودیشــ. 13

انقالب شهیاند،یاسـالم يهاو جنبشیاسالم
.10شماره ی،اسالم

ــ14 ــلقی. عباس ــ، مجیاش ــار ی ــاب «)، 1391د (به بازت
در یـی گراران بر اسالمیایانه انقالب اسالمیمعناگرا
.62شمارهراهبرد،، »انهیخاورم

هـاي  جنبش)، 21/12/1389(ن یان، حسـ ی. کچو15
سر؛ پیامـد سـرکوب فراگیـر هویـت     بی

گـاه  یران، قابـل دسـترس در پا  یـ شـبکه ا دینی،
:ینترنتیا
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