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چكيده
بـرای فهـم روشـمند ریشـه و ماهیت تنش هـای میان ایـران و کشـورهای عربی به ویژه عربسـتان باید 
به صـورت جـدی به این سـؤال اساسـی پاسـخ دهیم که چـرا پروژه هژمونیک شـدن ایران هراسـی تا 
بـه ایـن انـدازه میـان اعـراب و به ویژه عربسـتان مقبولیت پیداکرده اسـت؟ در پاسـخ به این سـؤال به 
نظـر می رسـد الگـوی تحلیل الکالئـو و موفه در بحـث هژمونیک شـدن گفتمان ها به خوبـی می تواند 
ایـن فراینـد را تحلیـل کنـد؛ زیـرا از طرفی نشـان می دهد کـه گفتمان ایران هراسـی سـاخته وپرداخته 
رسـانه های غربـی و برخـی کشـورهای عربـی به ویـژه عربسـتان می باشـد و از طرف دیگـر این نکته 
را در نظـر دارد کـه گفتمـان اسـالم هراسـی، ایران هراسـی و شـیعه هراسـی بر یک زمینـه تاریخی و 
مذهبـی قرارگرفتـه و توانسـته اسـت در بیـن اعراب سـنی مذهب مقبولیت زیـاد پیدا کنـد و به نوعی 
دعـوای تاریخـی عرب و عجم، شـیعیان و اهل سـنت امـروزه در قالب گفتمان ایران هراسـی تئوریزه 

گردیده اسـت.
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مقدمه
دوالیسم تاریخی تضاد بین ایرانی- ایرانی، عرب- عجم و اعراب و موالی، امروزه خود را 
به صورت پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه خاورمیانه بازتولید نموده است که 
فهم ماهیت، دالیل، انگیزه های بازیگران و پیامدهای آن برای کارشناسان مسائل منطقه بسیار 
اساسی می باشد. درواقع برای فهم ریشه و ماهیت اختالفات میان ایران و عربستان در سوریه، 
عراق، بحرین و اخیراً یمن باید به صورت جدی به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که چرا 
اعراب و به ویژه عربستان از ایران می ترسند؟ پیشینه تاریخی تا چه اندازه بر هژمونیک شدن 
و مقبولیت پروژه ایران هراسی در میان اعراب نقش داشته است؟ بنابراین در این مقاله تالش 
شده است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان، دالیل هژمونیک شدن گفتمان ایران هراسی با 

استفاده از اندیشه های الکالئو1 و موفه2 مورد موشکافی قرار گیرد.

1. چارچوب نظری: روش تحليل گفتمانی
زمینه و فضایي که منجر به گسترش مفهوم گفتمان در نیمه دوم قرن بیستم گردید، می توان 
اثبات گرا3 در برابر نظریات تأویل گرا4 دانست. در دیدگاه تأویلی،  از افول نظریات  ناشي 
به طورکلی هدف کشف معاني و کردارهاي زباني است که در متن آن ها داده هاي عیني شکل 
مي گیرند. تأویل وقتي عمق مي یابد از سطح خود فهمی های روزمره کارگزاران اجتماعي فراتر 
مي رود و کشف معاني و کردارهاي مشترك و بین االذهاني5 ضرورت مي یابد. بنابراین، تأویل 
عمقي به معني فراتر رفتن از نگرش های ذهني و خود فهمی های سطحي و رسیدن به عمق 
یعني معاني بین االذهاني  است. انگیزه اصلي این است که فهم معاني بین االذهاني مندرج در 
کردارها، توضیح آن کردارها را تسهیل مي کند. به عبارت دیگر، تعبیر معاني بین االذهاني همان 
تعبیر کردارها و زندگي اجتماعي است. این نظریه بر نقش زبان در بازنمایي و نیز ایجاد 
واقعیت اجتماعي تأکید مي کند. بنابراین نظریه، دسترسي به واقعیت تنها از طریق زبان میسر 

1. Laclau
2. Mouffe
3. Positivist theories
4. interpretation theories
5. inter-subjectivity
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است؛ اما بازنمایي واقعیت از طریق زبان هرگز بازتاب واقعیت از پیش موجود و عیني نیست، 
بلکه در این بازنمایي، زبان در ایجاد واقعیت نقش ایفا مي کند.)بشیریه، 1382: 346(

1-1. چگونگی هژمونيک شدن گفتمانی از منظر تئوريک
در تحلیل گفتمان مبارزه براي دستیابي به هژموني از طریق پروژه های سیاسي از اهمیت زیادي 
برخوردار است. این به این علت است که رفتارهاي استیالجویانه در فرایندهای سیاسي از 
اهمیت زیادي برخوردار است و فرایندهای سیاسي هم به نوبه خود براي شکل گیری و انحالل 
گفتمان های اهمیت حیاتي دارد. اعمال هژمونیک نمونه اي از اعمال سیاسي اند و شامل پیوند 
هویت هاي متفاوت و نیروهاي سیاسي به یک پروژه مشترك و ایجاد نظم اجتماعي جدید از 
عناصر پراکنده و متنوع است. گرامشي براي اولین بار مفهوم هژموني را به کار برد. از نگاه او 
فرایند هژموني، فرایند تثبیت موقت هویت ها بوده و طبقه ها و نیروهاي اجتماعي مجموعه ای 
از نیروها و افراد با موقعیت های و هویت هاي متزلزل به شمار می آیند که از راه فرایند هژموني 
به طور موقت منسجم شده اند. هژموني قدرت را به حقیقت تبدیل کرده و سلطه را به جای 
زور بر اندیشه و اغنا مبتني می کند؛ همچنین دستگاه های ایدئولوژیک را بر دستگاه های اجبار 
مقدم می شمارد و می کوشد تا رضایت و اجماع مردم را به دست آورده و نظام هژمونیک را 
از مقبولیت برخوردار سازد)مارش و استوکر، 1384: 15(. به نظر گرامشي طبقه کارگر براي 
تقویت خود در مبارزه سیاسي باید نیروهاي مختلف اجتماعي را نمایندگي نماید. براي این 
منظور باید شعارها و تقاضاهاي خود را ارتقا دهد و منافع عام مردم یا ملت را نمایندگي کند. 
بنابراین هژموني همواره همراه با نوعي عام گرایی است. هژموني منطق سیاسي است که به 
ایجاد اجماع و عقل سلیم1 جدید منجر مي شود. ارنستو الکالئو تالش پروژه هاي سیاسي براي 
تثبیت گفتمان هاي محدود و معین را اعمال هژمونیک مي نامد. این اعمال دو شرط دارند: اول 
وجود خصومت2 و نیروهاي متخاصم و دوم بي ثباتي مرزهایي که این نیروها را متمایز مي کند. 
بنابراین زمینه اعمال هژمونیک حوزه اجتماعي خصمانه و پروژه هاي مختلفي است که باهم در 
نزاع و رقابت اند و عناصري که مي توانند جذب و مفصل بندی3 شوند. هدف اعمال هژمونیک 
1. common sense
2. antagonism
3. articulation
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ایجاد یا تثبیت نظام معنایي یا صورت بندی هژمونیک است. این صورت بندی ها در اطراف دال 
مرکزي سازمان یافته اند که جامعه در اطراف آن شکل مي گیرد. هژمونیک شدن یک گفتمان به 

معناي موفقیت آن در تثبیت معاني موردنظر خود است )حسیني زاده،1378: 210(.
گفتمان های هژمونیک1 هرگز نمی توانند مطلق و دائمي باشند و هرگز نمی توانند همه 
نیروهاي اجتماعي را جذب کرده و خود را بر ذهن همه مردم مسلط سازند. بنابراین همواره 
مخالفت ها و نارضایتی هایی وجود خواهد داشت و هیچ گاه همه مردم از یک گفتمان خاص 
حمایت نخواهند کرد. گفتمان های هژمونیک در سراسر رابطه های اجتماعي به صورت نابرابر 
فعاالنه  موردحمایت  اجتماعي  نیروهاي  و  نهادها  برخي  که  معنا  این  به  می یابد.  گسترش 
فرایندهاي هژمونیک قرارگرفته و تقویت می شوند درحالی که دیگر نهادها و نیروها در حاشیه 
برتر می شود. موقعیت گفتمان هژمونیک  به پذیرش گفتمان  به زور مجبور  یا  قرارگرفته و 
به شدت نیازمند ممانعت از شکل گیری و نفوذ گفتمان های مخالف و اتحاد عناصر ناراضي در 
درون این گفتمان ها می باشد. زیرا هر قدرت هژمونیک براي بقاي خود نیازمند به از بین بردن 

همه مخالفت هاي تهدیدآمیز است)بابي سعید، 1379: 100(.
دیوید هوارث2 رفتارهاي هژمونیک را داراي دو پیش شرط مهم می داند: اول اینکه الزمه 
رفتارهاي هژمونیک، ترسیم مرزهاي سیاسي است. به عبارت بهتر می بایست کشمکشي میان 
نیروهاي مخالف و جداسازی برخي از احتماالت در تأسیس هژموني وجود داشته باشد. 
دوم الزمه رفتارهاي هژمونیک در دسترس بودن داللت  کننده های شناور3 است که توسط 
گفتمان های موجود تثبیت نشده اند. به سبب در دسترس بودن این عناصر هدف رفتارهاي 
استیال جویانه هژمونیک مفصل بندی آن ها در یک پروژه سیاسي و درنتیجه معنا بخشیدن به 
آن ها می باشد)مارش و استوکر، 1384: 209(. الکالئو و موفه در کتاب هژموني و استراتژي 
سوسیالیستي به بحث درباره هژموني پرداخته اند. از دید آن ها کالبدشکافی دنیاي جدید ما را 
به این حقیقت رهنمون می سازد که گفتمان نئولیبرالیسم و جهانی شدن اگرچه ادعا می کنند که 
گفتمان هایي بدون جایگزین هستند اما دلیل اصلي اینکه این گفتمان ها توانسته اند خود را فراتر 
از تاریخ و نظم اجتماعي ممکن به صورت طبیعي نشان دهند تجلي مفصل بندی خاص قدرت 

1. Hegemonic discourse
2. Divid Howarth
3. elements
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می باشد. درواقع این نشان دهندة هژمونیک بودن گفتمان لیبرالیسم می باشد که توانسته است 
خود را به عنوان سرنوشتي که همه باید تسلیم آن شویم نمایان می سازد. الکالئو و موفه نظریه 
خود را بر بسط مفهوم هژموني و پیامدهاي آن متکي مي کنند و از طریق بسط این مفهوم به این 
نتیجه مي رسند که هویتي که به کارگزاران اجتماعي داده مي شود تنها با مفصل بندی در درون 
یک صورت بندی هژمونیک به دست مي آید و هیچ ثبات1 و عینیتي ندارد. فرایند هژموني و 
صورت بندی هاي هژمونیک نیز خود موقتي اند و لذا هیچ گاه جامعه به تثبیت نهایي نمي رسد.

)حسیني زاده، 1378: 202(
مطابق گفتة میشل فوکو2 در هرزمانی، دال های شناوري در فضا وجود دارد که گفتارهاي 
سیاسي پیرامون آن ها شکل مي گیرد و تالش مي شود تا از طریق دال مرکزی  مفصل بندي 
نیز  موارد دیگري  بر قدرت مفصل بندی  میان عالوه  این  در  تثبیت شوند.  به نحوی  آن ها 
مطرح است که اسباب برتري یک گفتمان بر دیگري مي گردد. گفتمان ها یا به تعبیر الکالئو 
اسطوره هاي اجتماعي  محصول بي قراري هاي ساختاري اند. اسطوره نوعي بازنمایي و تبیین 
شرایط بي قرار اجتماعي است و درصدد است تا پاسخي مناسب به بحران موجود ارائه کند. 
به نظر الکالئو براي بازنمایي و تبیین یک فضاي اجتماعي نیاز به ایجاد فضایي است که 
لزوماً وجهي استعاري3 و اسطوره اي دارد. بنابراین دو فضا وجود دارد: فضاي بازنمایي شده 
و فضایي که بازنمایي مي شود. به سخن دیگر، فضاي اجتماعي موجود و فضاي گفتماني که 
به صورت آرماني ساخته شده است. حوزه اسطوره اي که توسط سوژه ها ساخته مي شود شکل 
منطقي مشابهي با ساختار موجود ندارد، بلکه نقد و جایگزیني ساختار موجود است که ویژگي 
به عنوان جایگزین  به عبارت دیگر، فضاي اسطوره اي  کارکرد اسطوره اي را تشکیل مي دهد. 

)Laclau, 1990: 60( .منطقي گفتمان ساختاري مسلط مطرح مي شود

2. چگونگي هژمونيک شدن گفتمان ايران هراسي)مدل پژوهش(
روش  پایه  بر  خاورمیانه  در  هراسي  ایران  شدن  هژمونیک  روند  بحث  تنظیم  دنبال  به 
تجزیه وتحلیل گفتمان هستیم، بنابراین در ادامه به عنوان چارچوب مفهومي و مبناي نظري به 

1. islocation
2. Michel Foucault
3. metaphoric
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چگونگي هژمونیک شدن یک گفتمان بر اساس دیدگاه های الکالئو و موفه پرداخته می شود. 
بر اساس دیدگاه های این متفکران دو عامل کنشگران سیاسي، قابلیت دسترسي و اعتبار نقش 

اساسي دربرتری و هژمونیک شدن هر گفتمان ایفا می کنند.

2-1- نقش عامالن و كارگزاران سياسي1 
از نگاه الکالئو و موفه نقش عامالن سیاسي به مثابه سوژه باید در چهارچوب نظریه گفتمان 
تحت عنوان موقعیت هاي سوژگي2 باید موردتوجه قرار گیرد. الکالئو و موفه همچون فوکو 
خصلت ماقبل گفتماني سوژه را نفي مي کنند و نقش سازنده اي را که عقل گرایی و تجربه گرایی 
به افراد انساني مي دهد نمي پذیرند. الکالئو ضمن پذیرش این که هویت سوژه ها از طریق 
اعمال گفتماني ساخته مي شود نقدهایي نیز بر آلتوسر وارد مي کند. اوالً، الکالئو معتقد است 
برخالف تصور آلتوسر اعمال ایدئولوژیک حوزه نسبتاً خودمختار صورت بندی اجتماعي و 
متمایز از اعمال سیاسي و اقتصادي نیستند بلکه اعمال اجتماعي همگي گفتماني اند؛ ثانیاً، 
تصور ساختارهاي اجتماعي از پیش موجود که اعمال ایدئولوژیک را تعیین مي کنند در نظریه 

.)Laclau,2002: 140( گفتماني قابل پذیرش نیست

2-1-1- نقش مطبوعات عربی و فيلم های هاليوودی به عنوان كارگزاران گسترش ايران 
هراسي كشورهای عرب زبان

مبحث ایران هراسی به مثابه یک گفتمان، ریشه در اندیشه برتري عرب در برابر عجم دارد 
که به دوره حمله اعراب به ایران و سپس گرویدن ایرانیان به مذهب تشیع بازمي گردد. از 
این منظر، گفتمان ایران هراسی بیان کننده احساس مخالفت یا دشمني با سیاست ها، فرهنگ، 
جامعه، اقتصاد یا نقش بین المللي ایران است )خواجه سروری و بهرامي،  1393، -89 88(.
ایران هراسي، بعد از انقالب اسالمي ایران به دلیل شعارها و آرمان هاي انقالب و رهبران آن، 

همچنان در دستور کار برخي کشورهاي عربي قرار دارد.
القاء هراس از ایران از همان سال های ابتدایی وقوع انقالب اسالمی و شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی، به عنوان یک پروژه گفتمانی به اشکال مختلفی در رسانه های عربی جلوه گر 

1. political subjectivity
2. subject positions
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شده است؛ پدیده ای که می توان آن را به مثابه پروژه ای عظیم در نظر گرفت که هدف آن، 
نه تنها ایران هراسی، بلکه تشدید هراس از اسالم، مسلمانان و به ویژه شیعیان است. انقالب 
اسالمی، ایران را کانون توجهات جهان اسالم قرارداد. این مهم به همراه موقعیت  این کشور 
باعث شد که ایران به بازیگری تأثیرگذار بر مناسبات دو منطقه خاورمیانه عربی و جنوب 
غرب آسیا تبدیل شده و در شرایط مذکور عماًل منافع آمریکا و متحدان آن را به چالش بکشد. 
از زمان  ایران که  باقدرت یابی جمهوری اسالمی  منطقه خاورمیانه  آمریکا در  سیاست های 
پیروزی انقالب اسالمی به عنوان اصلی ترین دشمن آمریکا در خاورمیانه ظهور کرده است، 
با مانع جدی روبه رو شد. لذا آمریکا از همان روزهای آغازین انقالب اسالمی تحت عناوین 
مختلف به مقابله با ایران پرداخت. آمریکا با توجه به شرایط داخلی دستگاه سیاست خارجی، 
شرایط منطقه ای در خلیج فارس و موقعیت برتر این کشور در زمان پهلوی هرگز حاضر نشد 
تغییرات ایجادشده در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران را بپذیرد. در این مسیر کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی به ایران و هراس از قدرت یابی این کشور با پیگیری 
سیاست ایران هراسی در رسانه های خود، عماًل نقش بازوی منطقه ای آمریکا را دنبال کردند. 

)ایزدی و دیگران، 1392: 70(

2-1-2- نقش رسانه های عرب زبان
بخش  یک  هستند.  بندی  قابل تقسیم  دودسته  در  عرب  جهان  رسانه های  حاضر  حال  در 
رسانه های مربوط به کشورهای معتدل عربی )مثل الجزایر، لبنان، مراکش و...( هستند. این 
اما سه کشور عمده  ابعاد رسانه ای محدود و بیشتر سیاست های بی طرفانه دارند؛  کشورها 
در جهت دهی رسانه ها، شکل دهی و مهندسی افکار عمومی جهان عرب نقش دارند و آن 
عربستان سعودی، قطر و مصر است. قطر دارای رسانه قدرتمند مثل الجزیره است که در 
حال حاضر هشت شبکه زیرمجموعه الجزیره قرار دارد. عربستان سعودی با داشتن یک صد 
رسانه ماهواره ای و گردش مالی ساالنه 10 میلیارد دالر در حوزه رسانه و مصر به علت داشتن 
به  می کنند.  مهندسی  را  افکار عمومی جهان عرب  در حقیقت  باتجربه رسانه ای  نیروهای 
همین دلیل به نظر می آید که این سه کشور یعنی عربستان، مصر و قطر بیشترین نقش را در 
سازمان دهی رسانه ها و افکار عمومی اعراب دارند. عربستان سعودی بیشترین جهت دهی را به 
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لحاظ سیاسی و عقیدتی و قطر هم به لحاظ حمایت از جریان های تکفیری سلفی نقش مؤثری 
دارد )خبرگزاری فارس، مصاحبه با حسن هانی زاده، سوم تیر 1394(. سر خط مهم ترین اخبار 

رسانه های عربی به شرح زیر است.

الف( مسئله هسته ای:
جدول 1: رويكرد رسانه های قطر و عربستان به پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ايران

موضعکشوررسانه
 توافق هسته ای تهاجم به منافع اعراب است وعربستانالعربیه

باعث رقابت هسته ای در منطقه می شود

 حساسیت آمریکا نسبت به امنیت متحدانعربستانخبرگزاری واس
 خود در برابر ایران علی رغم انعقاد توافق

هسته ای

 قدرتمند شدن ایران در منطقه و حمایت بیشترقطرالجزیره
تهران از شیعیان

 تالش ایران برای دخالت در کشورهای منطقهعربستانروزنامه الوطن
 روند صعودی خواهد گرفت و شکاف قومیتی

را موجب خواهد شد

)باشگاه خبرنگاران جوان، يک مرداد 1394(
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ب( بحران سوريه:
جدول 2. مقايسه رويكرد بی. بی. سی عربی و العربيه نسبت به بحران سوريه

)بشير و كرم فر، 1393: 120(

درباره   متعدد  گزارش  های   هراسی،   پخش   ایران  گسترش  برای  نیز  قطر  الجزیره  شبکه 
همچنین   و  ابوموسی(،    و  کوچک   تنب   بزرگ  ،  )تنب   خلیج فارس   سه گانه   جزایر  مالکیت 
خط مشی  ضد ایرانی  و به  سخره  گرفتن  اعتراض  ایرانیان  درباره  نشنال  جئوگرافی1 و تغییر نام  
خلیج فارس  را در دستور کار قرار داد. این شبکه به طور مداوم به مخاطبان خود القا می کرد 

1. National Geographic
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که ایران در حال دخالت در عراق است و با برنامه های متعدد سعی در باورپذیر کردن ادعای 
دروغ ساخت بمب اتم توسط ایران بود. تجزیه طلبی و تحریک اقوام جنوبی ایران، از دیگر 

راهبردهای این شبکه بوده است.
همچنین در ادامه می توان به شبکه ماهواره ای العربیه عربستان سعودی اشاره نمود که 
به طور خاص با دو برنامه، سعی در تخریب وجهه بین المللی ایران و ایران هراسی دارد. این 
شبکه برنامه ای را تحت عنوان »ایران من الداخل: ایران از درون« پخش می کند که تالش دارد 
ایران را به عنوان کشوری پر از بزهکاری و مشکل نشان دهد. مستندات محتوای این برنامه، 
مانند وضعیت رسانه ها در  بشری غربی در مورد مسائلی  گزارش های سازمان های حقوق 
ایران و محدودیت های آنها، کودکان کار، دختران و زنان خیابانی و اوضاع سیاسی در ایران 
است. المریا یکی دیگر از برنامه های العربِی است که در آن به طور سازمان یافته و مداوم 
به شخصیت های نظام جمهوری اسالمی و علما و مراجع تشیع حمله و توهین می شود. 
به طور کلی می توان دال–های مرکزی گفتمان العربیه را به این شرح دانست: نفی تأثیرپذیری 
قیام های کشورهای عربی از انقالب اسالمی ایران و معرفي بیداری اسالمی به عنوان توهم 
ایران، متهم کردن ایران به اتخاذ راهبرد فتنه مذهبی براي تضعیف دولت های عربي، شبیه سازی 
جمهوري اسالمي با نظام های دیکتاتوري ساقط شده منطقه، تحریک مخالفان برای انقالب 
علیه جمهوري اسالمي ایران با الگو گیری از بهار عربی، ضرورت اتحاد دولت های عربی در 
برابر خطر ایران، شیعه هراسی، برجسته سازی الگوی حکومت داری ترکیه و منفور سازی 
الگوی حکومت داری ایران؛ ایران هراسی با دال های شناورِ سلطه جویی در منطقه، حمایت 
از تروریسم، مانِع برقراری صلح و امنیت، تبعیض علیه اقلیت ها، تسلیحات هسته–ای، نقض 
حقوق بشر توسط حکومت ایران، سپاه هراسی و اعتبار زدایی از بیانات مقامات جمهوري 

اسالمي ایران.

2-1-3- فيلم های هاليوودی در راستای ايران هراسی
زیبیگنیو برژینسکی1 به الگوی اصلی ژئوپلتیک در فرهنگ آمریکا اذعان کرده و می گوید 
حمالت سینمایی هالیوود به کشورهای دیگر ابعادی صرفاً سیاسی دارد و روزبه روز شباهتش 

1. Zbigniew Brzezinski
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به نوعی جنگ واقعی شبیه تر می شود. هم ارتش و هم سیاستمداران آمریکا در این صنعت که 
نقاط مختلف کره زمین را تحت تأثیر قرار می دهد، حضور چشم گیری دارند. آنچه بیش از 
فیلم های هالیوودی اهمیت دارد و به سراسر دنیا صادر شده است، »فرهنگ هالیوود« است. 
رادنی مارتین1 کارمند سابق کنگره آمریکا درباره تأثیرات فرهنگ هالیوود روی مردم آمریکا 
می گوید: »اگر مردم آمریکا از همه تعامالت، معامالت و داد و ستدهایی اطالع داشتند که به نام 
آن ها در »زیرزمین چانه زنی سیا« انجام گرفته و می گیرد تا اهداف و سیاست های این سازمان 

پیش برود، شوکه می شدند.
در این میان می توان به چند فیلم آمریکایی به عنوان نمونه اشاره کرد. فیلم »روبوکاپ«2 
یا »پلیس آهنی« محصول سال 2014، اوج نمایش پروپاگاندای آمریکایی علیه ایران است. 
این فیلم که داستان آن در سال 2028 اتفاق می افتد، با این صحنه آغاز می شود که واشنگتن 
با کمک پلیس های آهنی تمام تهران را اشغال کرده است. در این فیلم، دولت ایران سرنگون 
شده است و تمامی نیروهای نظامی خلع سالح شده اند. پلیس های آهنی مردم تسلیم شده را 
به دلیل احتمال داشتن سالح اتمی، بازرسی و اسکن می کنند. نویسندگان فیلم می خواسته اند 
نشان دهند که جنگ های آینده آمریکا، با استفاده از روبات خواهد بود، اما وقتی می خواهند 
مکانی برای این جنگ ها در نظر بگیرند، ایران را انتخاب کرده اند. عملیات آزادی تهران وقتی 

با مشکل مواجه می شود که مردم ایران دست به حمله انتحاری علیه روبات ها می زنند.
همچنین داستان فیلم »تبدیل شوندگان 3: سیاهی ماه«3 هم درباره تالش برخی روبات ها 
این روبات های هوشمند، در راستای سیاست خارجی  انسان هاست.  برای تسلط بردنی ای 
با توجه به محتوای، این  آمریکا، یکی از تأسیسات هسته ای خاورمیانه را منفجر می کنند. 
تأسیسات، سایت هسته ای نطنز در ایران است. در این فیلم، مدام از لفظ غیرقانونی، برای 
تأسیسات هسته ای ایران استفاده شده است. از اواخر دهه 90 میالدی تا به امروز، ایران هراسی 
بر اساس این تصور که ایران در آستانه دستیابی به سالح های هسته ای است و می خواهد با این 
سالح ها به اسرائیل یا غرب حمله کند و رقابت بی سابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه به 
راه بیندازد، گسترش شدیدی در رسانه های آمریکایی و محافل سیاسی این کشور داشته است. 

1. Rodney Martin
2. RoboCop
3. Transformers 3 : Dark of the Moon
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در همین راستا می توان به فیلم »مصلح«1 اشاره کرد که در آن قطاری حامل سالح های هسته ای 
در مناطق دورافتاده روسیه با یک قطار مسافربری تصادف می کند. مقامات آمریکایی به سرعت 
تشکیل جلسه می دهند تا سرنوشت مواد هسته ای را مشخص کنند. سازمان های اطالعات 
نیروهای ویژه ارتش آمریکا اعتقاد دارند که حادثه صرفاً پوششی است برای عملیات دیگری 
که طی آن سودجویان، تالش دارند سالح های هسته ای به »کشورهای یاغی«2 بفروشند. در 
زبان روسی صحبت می کنند،  به  فیلم که  برخی شخصیت های  ادامه مشخص می شود که 
ایران شده اند)سایت خبری-تحلیلی  مرزهای  عازم  و  دارند  اختیار  در  را  محموله سالح ها 

مشرق، 27 فروردین 1394(.

2-1-4- نقش نومحافظه كاران به عنوان كارگزاران سياسي در هژمونيک شدن اسالم 
هراسي در غرب

یکي از تأثیرگذارترین جریانات سیاسي در گسترش ایران هراسي در جهان غرب جریان 
نومحافظه کاران آمریکایي3 و اروپایي می باشد، این جریانات در کنار یکدیگر توانستد بعد 
از به قدرت رسیدن جرج بوش و حوادث یازدهم سپتامبر نقش مهمي در زمینه هژمونیک 
شدن اسالم هراسي ایفا کنند. نومحافظه کاران که از آن ها به عنوان گروه بازها یا عقاب ها در 
آمریکا نام برده می شود، معتقدند دنیا دو راه بیشتر ندارد یا زیر سلطه کامل آمریکا قرار خواهد 
گرفت و یا دچار هرج ومرج و آشوب خواهد شد. ارزش های جهاني در نظر این گروه همان 
منافع آمریکاست و باید براي حفظ این منافع از آن ارزش ها دفاع کرد. درواقع آنان به دنبال 
یک »هژمون جهاني خوش نیت«4 و یک »امپراطوري آمریکایي«5 هستند. ویلیام کوهن6 براي 
نخستین بار پس از حادثه 11 سپتامبر، عبارت جنگ جهاني چهارم را به عنوان جنگ آمریکا 
و متحدان آن با اسالم به کار برد. مایکل لدین از نظریه پردازان نومحافظه کار آمریکا الگوي 

1. Peacemaker
2. Rogue states
3. US neoconservatives
4. Benevolent global hegemony
5. American Empire
6. William Cohen
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تخریب سازنده1 را براي مقابله جهان غرب با گروه های اسالم گرا ارائه داده است. وي این 
الگو را به عنوان تئوري کارآمد در جهت صدور انقالب دموکراتیک به کشورهاي اسالمي 
می داند تا بر اساس آن ساخت اجتماعي، فرهنگي و هنجارهاي جهان اسالم را تخریب نموده 
و به صورت تدریجي شکل جدیدي از هنجارها را به وجود آورد. )متقي، 1387: 182( دانیل 
پایپز2 نیز بر اساس همین الگو معتقد به تغییر قالب ها و قواعد ایدئولوژیک در جهان اسالم 
می باشد و نه تنها به مهار اسالم گرایان اکتفا نمی کند بلکه خواهان جنگ با اسالم گرایان و آزاد 

)Pipes,1994:63(.سازي جهان از لوث وجود اسالم گرایان می باشد
و  بوده  ناکارآمد  یاغي3،  تروریست های اسالم گرا و کشورهاي  با  آنان چانه زنی  نظر  از 
اقدام غافلگیرانه و  بهترین شیوه،  لذا  برابر آن ها بي معني است.  بازدارندگي، در  استراتژي 
پیش دستانه4 است. نومحافظه کاران آمریکا، ایران را کانون تولید و رواج شر دانسته و الگوي 
جهان اسالم را ترکیه معرفي می کنند. بر این اساس وجود اسرائیل را براي مهار کشورهاي 
اسالمي ضروري می دانند و خواهان مقابله با تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای هستند. 
نگرش نومحافظه کاران نسبت به اسالم به اعتقاد این گروه، دموکراسي آمریکایي که معادل 
خیرمطلق محسوب می شود همیشه در معرض آسیب و حمله است. زماني اتحاد جماهیر 
شوروي، دشمن این خیر محسوب می شد و امروز، اسالم بنیادگرا ممکن است اساس این خیر 
را مورد تهدید قرار دهد. ویلیام کوه از محافظه کارانی است که در حوزه راهبردهاي نظامي 
کارشناس شناخته شده ای است، وی براي نخستین بار پس از حادثه 11 سپتامبر، عبارت جنگ 
جهاني چهارم5 را به کار برد. به نظر وي جنگ جهاني سوم، همان جنگ سرد است که با 
پیروزي آمریکا پایان یافت و جنگ جهاني چهارم، جنگ آمریکا و متحدان آن با اسالم است. 
این جنگ که همان جنگ ادیان است، درواقع دورنمایي هانتینگتوني از فرداي جهان را تصویر 
می کند. در نظر افرادي همچون وولسي رئیس اسبق سازمان سیا نیز جنگ جهاني چهارم با 
جنگ عراق شروع شده و تسخیر بغداد، آغازي بر این سلسله درگیری ها در جنگ جهاني 
چهارم است. به اعتقاد وي در این جنگ، برخي نظام های عربي را باید در منطقه خشکانید تا 
1. Creative destruction
2. Daniel Pipes
3. Rogue states
4. Unexpectedly and pre-emption
5. World War IV
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اسالم نتواند در آن ها مجال رشد و نمود بیابد. در این میان، عراق نه بدترین نظام بوده و نه 
بیشترین حمایت را از تروریسم به عمل آورده است، فقط عراق ساده ترین هدف در این میان 
بود. به همین دلیل از دیدگاه  کاران در جنگ جهاني چهارم در باالترین نقطه فهرست اهداف 
آنان قرار گرفت. کشورهاي غربي بر این باورند که با توجه به تهدیدهاي جدید و تغییر و 
تحول دروني نیروهاي اسالم گرا باید جهان غرب نیز روش ها و فرآیندهای جدیدي براي 

محدود سازي و ناکارآمد کردن آن ها انجام دهند.
بدین ترتیب استراتژي تخریب سازنده توسط استراتژیست هاي آمریکایي در عملیات 
نظامي علیه عراق مورد استفاده قرار گرفت. آن ها صریحاً اعالم کردند که عملیات نظامي 
آمریکا صرفاً به دنبال متالشي ساختن نظام سیاسي عراق نیست بلکه این اقدام می بایست 
دگرگونی های بنیادیني در کشورهاي خاورمیانه ایجاد کند. رابرت کاپالن1 بعد از عملیات 
آمریکا در عراق به کارگیری این استراتژي را عامل بقاي جهان غرب در برابر تهدیدهاي جهان 
اسالم معرفي کرد و دراین باره این گونه می نویسد که تخریب سازنده ضرورت رفتاري جهان 
غرب در برخورد با تهدیدات می باشد. ما هر روز باید خود را بازسازي کنیم، نظم قدیمي را 
فرو پاشیم و ادبیات و هنر و معماري و سیاست را بر اساس قالب های جدید شکل دهیم. 
دشمنان از اینکه ما خود را بازسازی کنیم، نفرت دارند ما سنت ها و ساخت های مرسوم را 
تخریب می کنیم و آنان را به خطر می اندازیم به همین دلیل آن ها از ما وحشت دارند چرا که 
نمی خواهند این سنت ها دگرگون شوند. بنابراین وجود ما آن ها را به مخاطره می اندازد. آن ها 
به ما حمله می کنند از ما نفرت دارند و تالش می کنند تا از طریق نفرت بقاي خود را حفظ 
نمایند. ما ]کشورهاي غربي[ باید آن ها ]کشورهاي جهان اسالم[ را نابود کنیم تا به وظیفه 
تاریخي خود عمل کرده باشیم. صرفاً از طریق نابودي آن ها می توانیم شکل جدیدي از روابط 

)Kaplan, 2003:85(.را ایجاد کنیم
از دید کشورهای غربي تنها عامل ماندگاري رهبران جهان اسالم بر اریکه قدرت استفاده 
از خشونت و زورگویي است و اصلی ترین ابزار آنان در ادامه جامعه دستگاه های اطالعاتي 
و پلیسي است که صداي هر اعتراضي را در نطفه خفه می کند.)متقي، 1387: 186( از دیدگاه 
نظریه پردازان نو محافظه کار، گروه های اسالم گرا به دلیل اینکه از هنجارهاي جدید و نوظهوري 

1. Robert Kaplan
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حمایت می کنند که داراي کارکردي ضد ارزش ها و هنجارهاي غربي می باشد. هویت جدید 
گروه های اسالم گرا در برابر هنجارهاي غربي به دغدغه اصلي این نظریه پردازان تبدیل شده 
است. جمیسون در مقاله اسالم و تروریسم با تکیه بر جدال میان غرب و اسالم گرایان اذعان 
می کند که با وقوع حادثه یازدهم سپتامبر گروهي از افراطیون آمریکایي که در پي فرصتي براي 
عقده گشایی بر علیه جهان اسالم بودند تهاجم تبلیغاتي گسترده ای علیه مسلمانان و کشورهاي 
اسالمي به راه انداختند. گویي از مسلمانان چیزي جز دهشت آفریني، مخالفت با آزادي و 

.)Jamieson, 1993:91(دموکراسي و بنیادگرایي چیزي بیرون نمی آید

2-1-5-نقش تئوری های متفكران به عنوان كارگزاران در گسترش اسالم هراسي
غرب  جهان  در  هراسي  اسالم  هژموني  گسترش  و  ایجاد  در  اساسي  فاکتورهاي  از  یکي 
تئوری هایی است که با دیدگاهي منفي توسط متفکران و روشنفکران مختلف درباره منشأ، 
ماهیت، علل و پیامدهاي جنبش های اسالم گرایی در سطح جهان مطرح گردیده است. به عنوان 
مثال تعداد زیادي از نویسندگان غربي و مسلمان با نگاهي کاماًل منفي بر این ادعا پافشاري 
می کنند که موج بازخیزي اسالم را از ویژگی های ذاتي اسالم نبوده و جنبش های اسالم گرا 
حرکت و اقدامي انفعالي نسبت به تغییرات بیروني و فشارهاي محیطي می باشد. به عنوان 
مثال اکثر متفکران غربی تحت چنین مفاهیمی اسالم گرایی را مورد بررسی قرار می دهند: 
»واکنش به فرایند جهانی شدن1« در اندیشه گیدنز2)گیدنز، 1382: 5( و هی وود3)هي وود، 
1379: 525(؛ »محصول سرخوردگي کشورهاي اسالمي از رفتار تمدن غرب« در اندیشه ژاك 
برك4)شریعتي،1381: 7(؛ محصول بحران هایی از قبیل »بحران هویت« در اندیشه رضوان 
سید)السید، 1385: 145( و مانوئل کاستلز5)کاستلز، 1380: 24-26(؛ »بحران نوسازي« در 
اندیشه جف هیس6، گراهام فولر7 اتینه و توزي، ساهلیه و میلز)فولر، 1384: 56(؛ »بحران، 

1. globalization
2. Anthony Giddens
3. Andrew Heywood
4. Jacques Augustin Berque
5. Manuel Castells
6. Jeffrey Haynes
7. Graham E. Fuller
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هژموني« در اندیشه بابی سعید، »بحران ترکیبی« در اندیشه برهان غلیون1 و هرایر دکمجیان2 
)دکمجیان، 1377: 55-60(؛ »محصول نیروهاي سنتي و ارتجاعی«در اندیشه الویه روآ3 )روآ، 
1378: 35-59(، ژیل کپل )مرادي، 1384: 26( و هشام شرابی)شرابي، 1380: 241(؛ فرزند 
نامشروع نوگرایي در اندیشه بیهخو پارخ)هي وود، 1387: 498(. بنابراین واضح است که این 
نوع تئوري پردازیهاي منفی گرایانه تا اندازه می تواند زمینه مساعدي براي مقبولیت و اعتبار 

گفتمان اسالم هراسي ایفا کند.

2-1-6- قابليت دسترسي4 و قابليت اعتبار5 :
قابلیت  از دیدگاه الکالئو و موفه دو مفهوم  از عوامل هژمونیک شدن گفتمان  یکي دیگر 
دسترسي و اعتبار می باشد. قابلیت دسترسي یعني در دسترس بودن در زمینه و موقعیتي که 
هیچ گفتمان دیگري خود را به عنوان جایگزین واقعي هژمونیک نشان نداده است؛ بنابراین 
صرف در دسترس بودن مي تواند پیروزي یک گفتمان خاص را تضمین کند؛ و آن را به افق 
تصوري جامعه تبدیل نماید.)بابي سعید، 1379: 87(. درواقع روابط استراتژیک و راهبردی 
قدرت های بزرگ غربی بابا کشورهای عربی و به ویژه عربستان به گونه ای به هم نزدیک شده 
است که تضعیف قدرت ایران تبدیل به معدود نقطه مشترك میان این کشورها گردیده است. 
دولت ایاالت متحده به شدت به دنبال گسترش مقبولیت ایران هراسی در منطقه بوده تا از این 
طریق امنیت انرژی خود را تأمین کرده و همچنین قدرت منطقه ای فزاینده ایران را با قدرت 
منطقه ای عربستان مهار کند. به همین دلیل، عربستان وارد جنگ نیابتي با ایران در یمن، سوریه، 

لبنان و بحرین شده است)ابوالحسن شیرازي، 1393: 94-89(.
عربستان به عنوان متحد سنتی و راهبردی آمریکا در خاورمیانه به ویژه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران به گونه ای منافع خود را با آمریکا همسو نموده است که بتواند کفه 
موازنه منطقه ای را به نفع خود تغییر دهد و متحدان منطقه ای ایران یعنی عراق، سوریه و یمن 
را تضعیف کند)صادقی و دیگران، 1394: 115(؛ بنابراین با توجه به روند رو به رشد واگرایی 

1. Burhan Ghalioun
2. HRAIR DEKMEJIAN RICHARD
3. livier Roy
4. availability
5. credibility
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میان ایران و کشورهای عربی، عدم پیوستگی متقابل و مکمل اقتصادی میان ایران و اعراب، 
سابقه تاریخی و نژادی تضاد ایرانیان و اعراب و از همه مهم تر دخالت های فرا منطقه ای منجر 
به گسترش تخاصمات و ستیزه ها میان کشورهای منطقه به رهبري ایران و عربستان گردیده 
است)میرزایي و دیگران، 1393: 161-162(. درواقع گفتمان ایران هراسی در میان کشورهای 
عربی اهل سنت از مقبولیت باالیی برخوردار است و به شدت با توجه به مبانی فکری متفاوت 
و اختالفات تاریخی در دسترس می باشد و به هیچ عنوان گفتمان ناموجه و نامقبول نیست. 
مهم ترین مؤلفه هایی که می توان در راستای هژمونیک شدن ایران هراسی به آن اشاره کرد به 

شرح زیر است:

الف( گفتمان اسالم انقالبی در برابر گفتمان اسالم سلفی
گفتمان اسالم انقالبی با مرزبندی جدید بین مستضعفان و مستکبران، جبهه ای جدید در جهان 
و منطقه ی خاورمیانه گشود و موجب خیزش دوباره ی ملت های مستقل و نقش آفرینی آن ها 
در عرصه ی روابط بین الملل شد. اسالم انقالبی خواستار تغییرات و دگرگونی های بنیادی و 
عمیقی در فرهنگ و اقتصاد و سیاست جامعه است. )موثقی1374: 164(. در مقابل گفتمان 
اسالم انقالبی، گفتمان اسالم گرایی سلفی قرار دارد. اساس و پایه این گفتمان بنیادگرایی و 
ضدیت با تمدن جدید است. محتوای ایدئولوژیک گفتمان سلفی نابهنگام و متعلق به گذشته 
است و به همین دلیل نمی تواند در شرایط کنونی برای جوامع اسالمی و مسلمانان باز تولید 
گفتمانی انجام دهد. امروز در سایه تعریف آشفته ای که از مفهوم اهل سنت ارائه می شود، 
جریان سلفی با مصادره نابجای واژه ی »سلف«، حتی مفهوم »اهل سنت« را عمدتاً در تقابل با 

»»شیعیان« به کار می برد. )جهان بین و پرتو، 1391: 134(

ب( گفتمان مقاومت در برابر گفتمان سازش
یکی از گفتمان هایی که ایران تاحدی آن را جا انداخته و مورد توجه و پسند اکثر ملل و 
مردم منطقه قرار داده و منافع و امنیت خویش را در راستای آن در نظر گرفته است، گفتمان 
مقاومت است. گفتمان مقاومت ریشه در نظریه ها و اندیشه های »امام خمینی« دارد. ایشان 
بر وحدت جهان اسالم و دوری از تفرقه و ایجاد »امت واحد« در برابر جهان کفر و شرك 
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و دشمنان جهان اسالم تأکید داشتند. البته مبنا و اساس آرای امام خمینی اندیشه ی شیعی و 
اصول اساسی این مکتب بود؛ اما در مقابل گفتمان سازش از ائتالف عربستان و کشورهای 
حاشیه ی جنوبی خلیج فارس، همراه با آمریکا و اسرائیل و به منظور مقابله با گفتمان مقاومت 

در منطقه شکل گرفته است. )درخشه، 1384: 291(

ج( نظم منطقه ای موردنظر ايران و عربستان
ایران در برداشت و تعریف از نظم منطقه ای موردنظر خود در خاورمیانه، مالحظات مختلف 
ایدئولوژیکی، سیاسی، امنیتی و منفعتی دارد که مؤلفه ها و متغیرهای فراوانی را در برمی گیرد. 
در این خصوص می توان به سند چشم-انداز بیست ساله، جاده ابریشم جدید، عنصر شیعه، 
هژمونی منطقه ای، نظام امنیتی منطقه، قدرت منطقه ای، تهدیدات بالقوه متوجه ایران، موقعیت ها 
و مزیت های بین المللی ایران، از سوی رهبران اشاره کرد. »نظم انقالبی« روایتی است که ایران 
با توجه به بنیادهای ایدئولوژیکی خود در پی هژمونی آن در منطقه است. گرایش انقالبی به 
پیشگامی جمهوری اسالمی تمایل خواهد داشت که در فضای جدید، نظم و امنیت منطقه ای 
از طریق »مدیریت دسته جمعی چندجانبه« برقرار شود. در این الگو برقراری نظم منطقه ای 
صرفاً حق ویژه و امتیاز کشورهای بزرگ و عمده نخواهد بود )صالحی، 1391: 89(. بر اساس 
نظم اسالم گرایی انقالبی، استبداد داخلی و سلطه ی خارجی مسلمانان کشورهای خاورمیانه را 
در طول چند دهه چنان تحقیر کرد که برای بازیابی هویت دینی خود در مسیر سه دهه پیش 
انقالب ایران قدم گذاشته اند. تجربه ی حکومت دینی در ایران سبب شده که انقالب ایران 

الهام بخش حرکت های آزادی خواهانه و رهایی جویانه در جهان باشد)مرشدی، 1391: 21(
منطقه ای سیاست حفظ وضع  رویکرد اصلی عربستان سعودی در خصوص تحوالت 
جلوگیری  و  انقالبی  تندرو  پدیده های  کردن  متعادل  سیاست  این  از  است. هدف  موجود 
از سرایت آن ها به این کشور می باشد. این کشور در همراهی با آمریکا و اسرائیل، درصدد 
ایجاد یک نظام منطقه ای جدید با رویکرد محاصره ی ایران و مقاومت و خواهان کاهش نقش 
منطقه ای ایران است و این از تفاوت رویکردهای دو کشور در نظم منطقه ای ناشی می شود. 
مهم ترین نمونه ی عینی حفظ نظم و محافظه کاری سعودی، قالب ترجمانی سلفی تحوالت 
سوریه و مواضع عربستان است. آل سعود احساس می کند که روزبه روز موقعیت خود را در 
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دنیای اسالم بیش تر از دست می دهد و در عوض بر قدرت منطقه ای ایران افزوده می شود.
درواقع اقدامات عربستان در سوریه، یمن، بحرین، لبنان و عراق برای ایجاد موازنه ای 
میان نظم جدید و قدیم خاورمیانه و مهار نظم تجدیدنظرطلبانه ی ایران است؛ زیرا عربستان 
همواره خواهان نهادینه شدن نظم سلفی در خاورمیانه و حتی جهان اسالم با مرکزیت خود 
بوده است. نظم سلفی موردنظر آل سعود در پی نوعی بازگشت گرایی و احیای مناسبات پیشین 
امنیتی در خاورمیانه و در رأس آن ها قدرت برتر عربستان در منطقه است و تالش می کند این 
نظم را از طریق الگوی موازنه ی قدرت، با کاربرد »قدرت برای مهار قدرت« و یا بسترسازی 
برای دخالت بیش تر قدرت های فرا منطقه ای، به ویژه ایاالت متحده، تکوین بخشد. نظم سلفی 
موردنظر عربستان که بر پایه ی آموزه های وهابیت و مرجعیت فکری ـ سیاسی آن بنا شده، 
خواهان دخالت قدرت های خارجی در منطقه است. هدف این سلطه پذیری و بسترسازی 
برای تسهیل دخالت خارجی ایجاد موازنه در برابر نظم انقالبی ایران و مهار آن از یک–سو 
و سرکوب مطالب نوگرایانه و رهایی جویانه ی کشورهای عربی از سوی دیگر است. و تالش 
می کند که نظم امنیتی منطقه ای را با نظم امنیتی جهانی پیوند زند و در چارچوب منافع غرب 

و متحد منطقه ای آن، یعنی رژیم صهیونیستی قرار دهد )صالحی،1391:96-95(.

د( تضاد خط مشی ايدئولوژيكی ايران و عربستان
از زمان پیروزی انقالب اسالمی خط مشی ایدئولوژیکی ایران به طور مشخص توسط رهبران 
انقالب اسالمی معرفی شد. زیرا  ایران  انقالب  انقالب در دستور کار قرار گرفت و  عالی 
این انقالب بر اساس ایدئولوژی اسالم شکل گرفت و توسط رهبران ایدئولوژیک روحانی 
و غیرروحانی هدایت شد. از دیگر وجوه ایدئولوژیکی انقالب ایران، آرمان-گرایی است. 
آرمان گرایی در انقالب ایران به دو دلیل نیرومندتر از سایر انقالب هاست: یکی تأثیر عرفان 
اسالمی و خصلت های آرمان گرایانه ی تفکر سیاسی و اجتماعی در ایران در طول دو سده ی 
گذشته زیرا با اصولی که عرفان ایرانی ارائه می کند، فرد می تواند به انسان کامل تبدیل شود. 
دوم این که آرمان گرایی با تاریخ اندیشه ی سیاسی و اجتماعی در ایران در طول دو سده ی 
و  فزونی خواه  به موج  است  بوده  مستقیمی  واکنش  تفکر  این  دارد  مستقیم  ارتباط  گذشته 
پرقدرت نوگرایی، مدرنیسم و فرهنگ غربی. ایران نخستین انقالب سیاسی اسالمی را به 
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جهان عرضه کرد. انقالبی که به نام اسالم و با شعار »اهلل اکبر« بر مبنای ایدئولوژی و نمادگرایی 
شیعه و رهبری روحانیت و غیر روحانیت اسالم گرا استوار بود. عالوه بر این امام خمینی 
تجربه ی ایران را راهنمایی برای تغییر سیاسی و ایدئولوژیکی امت اسالم می دانست. برنامه ی 
او متحد کردن تمام مسلمانان در نبردی سیاسی و فرهنگی علیه شرق و غرب بود. با پیروزی 
در این نبرد ایران آماده بود که اصول خود را به جهان خارج تبلیغ مصادر کند )اسپوزیتو1386: 

.)491
در شکل گیری  مؤثر  اصلی  مؤلفه های  از  یکی  را  انقالب  ما صدور  اگر  اساس  این  بر 
خط مشی ایدئولوژیکی ایران فرض کنیم، می توانیم متغیرهایی را که در تبیین این فرآیند نقش 
اساسی دارند، برشماریم. یکی از این متغیرها سیاست جمهوری اسالمی به–عنوان »ام القرا«ی 
جهان اسالم وجهان تشیع است. این عامل در چارچوب گفتمان ارزش محور آرمانگرای 
سیاست  گفتمان  این  مبنای  بر  است.  ارائه  قابل  ایران  اسالمی  سیاست خارجی جمهوری 
خارجی باید بر اساس آموزه ها و موازین اسالمی و تحقق آرمان ها و ارزش های اسالمی تنظیم 
گردد. در این گفتمان برداشت تصمیم گیرندگان و مجریان سیاست خارجی تماماً ایدئولوژیک 
مبتنی است و  انقالبی  انتزاعی و ارزش های  بر اصول سنتی و  است. رویکرد ارزش محور 
دایره و حیطه ی آن فراتر از منافع ملی است. در این رهیافت سیاست تماس با ملت ها به جای 
دولت ها در نظر گرفته می شود؛ به عبارت دیگر گفتمان ارزش محور بر تأمین اهداف فراملی 
در زمینه های نفوذ سیاسی، وحدت ایدئولوژیک و تشکیل حوزه ی نفوذ در سطوح منطقه ای و 

بین المللی تأکید دارد )ازغندی، 1386: 12(.
نظام سیاسی عربستان سعودی مبتنی بر آیین وهابیت است و این مذهب مهم ترین عامل 
تأثیرگذاری داخلی در تشکیالت و تداوم دولت سعودی و مهم ترین مؤلفه ی هویتی دولت 
عربستان سعودی است؛ بنابراین عواملی که در شکل گیری هویت ایدئولوژیکی دولت سعودی 
نقش اساسی دارند، مواضع فکری و اعتقادی وهابیت است. مبارزه با شرك و خرافات و 
بازگشت به اسالم سلف و سلف صالح، مخالفت با عقل و فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف 
و عرفان و هرگونه نوآوری با عنوان بدعت، مسئله ی وحدت و خالفت دینی عربی و ضدیت 
با ترکان عثمانی و دشمنی باشیعیان، ازجمله ی این مواضع فکری و اعتقادی است. تعیین 
خط مشی ایدئولوژیکی عربستان در حال حاضر رنگ و بوی سیاسی تری به خود گرفته است. 
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رهبری جهان اسالم وجهان عرب و جهان اهل تسنن، اسالم بنیادگرا، وهابی گری، سلفی گری، 
اندیشه ی سیاسی اهل سنت، محافظه کاری، قومیت گرایی عربی،  اسالم متجدد و سکوالر، 
وجوه تازه ی خط مشی ایدئولوژیکی عربستان سعودی را تشکیل می دهند. این عوامل عربستان 
سعودی را از یک کشور با نظام سیاسی- ایدئولوژیکی وهابی محافظه کار، به یک شور با نظام 
سیاسی ایدئولوژیکی سلفی عمل گرا تبدیل کرده است و باعث شده که این نظام تمامی اعمال 
و رفتارهای خود را به منظور برقراری نظم منطقه ای موردنظر خویش، با رنگ و بوی هویتی 

و ایدئولوژیکی تنظیم و ارائه نماید)موثقی،1374: 175-160(.
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نتيجه گيری
به نظر می رسد استفاده از روش گفتمان الکالئو و موفه در این تحقیق کمک زیادی نموده 
است تا نشان دهیم که چرا و چگونه علی رغم اشتراکات بسیار زیاد میان مسلمانان به جای 
گسترش همگرایی میان ایران و کشورهای عربی، هر روز شاهد واگرایی بیشتر و گرایش 
به خصومت و تهدید بین کشورهای منطقه می باشیم. روش گفتمانی نشان می دهد که هیچ 
خصومت و جنگی ذاتی و ناشی از قوانین غیر قابل تاریخ نیست، بلکه برساخته شرایط و 
نیروهای سیاسی می باشد؛ بنابراین در موضوع هژمونیک شدن شیعه هراسی و ایران هراسی در 
منطقه خاورمیانه به شدت متأثر از گفتمانی است که جریان های سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای 
ایجاد نموده اند. علی رغم سابقه خصومت آمیز اعراب و ایرانیان در طول تاریخ، اما امروزه به 
نظر می رسد کارگزاران سیاسی همانند عربستان، یهودیان صهیونیست،  کاران و راست گرایان 
مسیحی نقش بسیار مهمی در گسترش ایران هراسی و شیعه هراسی ایفا می کنند. در این زمینه 
نقش یهودیان صهیونیست بسیار مهم می باشد زیرا هرچه قدر بین شیعه و سنی در جهان 
اسالم اختالف و جنگ وجود داشته باشد، امنیت اسرائیل بیشتر و بهتر تأمین خواهد شد. از 
طرف دیگر اگرچه نقش رسانه های دیداری و شنیداری و فضای مجازی در گسترش مقبولیت 
و اعتبار این گفتمان بسیار مؤثر است، اما نباید از نقش عربستان در این زمینه غافل شد زیرا 
عربستان برای حفظ هویت ایدئولوژیکی خود به شدت به دنبال تغیر موازنه قوا در منطقه به 
سود خود می باشد؛ بنابراین دخالت های عربستان در سوریه، یمن و عراق دقیقاً در راستای 
هراس از گسترش نفوذ ایران در منطقه صورت می پذیرد؛ بنابراین دامن زدن به مباحث ایران 
هراسی در منطقه به شدت به نفع آمریکا، اسرائیل و عربستان می باشد و سیاستمداران و فعاالن 
سیاسی ایرانی باید با کاهش سطح تنشها میان خود و کشورهای عربی نگذارند امنیت اسرائیل 

بیشتر و بیشتر تأمین شود.
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