گونه شناسی اسالم گرایان در عربستان سعودی
کامران کرمی  /پژوهشگر خلیج فارس در مرکز بین المللی مطالعات صلح

حزب اهلل حجاز یک گروه انقالبی است که در دهه  08به وسیله تعدادی از شییعیا تشییی شید .ایی گیروه پی

از آشییی

سازما حرکه االصالحیه با حیومت ،اهمیت بیشیری یافت و از سوی شیعیا مورد اقبال بیشیری قرار گرفت.
مقدمه
جنبش های اسالمی معاصر ،گونه ای از جنبش های اجیماعی هسیند که در واکنش بیه ییک ییا چنید عامی از مییا عوامی
میعددی مانند اسیعمار غرب ،انحطاط فیری و اسیبداد داخلی ،الغای خالفت عثمانی ،سیوالرسازی شیابزده جوامی اسیالمی،
شیست های نظامی مسلمانا از بیگانگا  ،شیست الگوهای رقیب مانند ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی ،بنیادگرایی یهودی،
و انحطاط درونی (بحرا مشروعیت ،بحرا هویت ،توزی ناعادالنه ثروت ،فساد و سرکوب) و نیز با تییه بر اسالم به عنیوا
خاسیگاه فیری و الگوی نجات بخش پدید آمده اند ()1
در واق جنبش اسالمی در عربسیا سعودی برخواسیه از حرکت محمد ب عبدالوهاب بوده و اکثریت قریب به اتفاق جنیبش
ها و یا حرکت های اعیراضی در عربسیا بخصوص در اه سنت معطوف به جنبش محمد بی عبیدالوهاب بیوده اسیت .در
مورد گونه شناسی و طبقه بندی جنبش های اسالم گرا در عربسیا سعودی معیار دقیق و جامعی کیه بیوانید سین و ماهییت
شناسی مناسبی از وضعیت جنبش های اسالم گرا به دست دهد وجود ندارد ،اما با ای حال اکثر نوشیه های موجیود در ایی
زمینه ،ای جنبش ها را در دو دسیه کلی سنی و شیعی تقسیم نموده اند که در درو هر گروه بویژه جنبش هیای اهی تسین
گونه های مخیلفی وجود دارد که در ادامه بدا اشاره می گردد.
 -1اسالم گرایان سنی
اسالم گرایا اه سنت دامنه و طیف گسیرده ای را شام می شوند که تقسیم آنها به سینت گراییا  ،میانیه رو هیا و اصیال
طلبا  ،معیرضی و نهاییاً جهادیو گویا و معیبرتر است که می تواند از جامعیت نیز برخوردار باشد .ای گروههیا از نهادهیای
وابسیه به دولت تا جهاد علیه دولت را شام می شوند که در زیر ای تقسیم بندی ارائه گردیده است.
 -1-1سنت گرا
منظور از اسالم گرایا سنیی یا وهابیت حیومیی یا وهابیت علمی ،هما وهابیت مرسیوم تیاریخی اسیت کیه تحیت عنیوا
وهابیت کالسیک شناخیه می شود .ای جریا اصلی از زما محمد ب عبدالوهاب آغاز شد و زمینه شی گیری سایر شیاخه
های وهابی را فراهم نمود .از پایگاههای اصلی ای بخش از وهابیت می توا به هیات علمای عیالی رتبیه و سیازما امیر بیه
معروف و نهی از منیر اشاره نمود.
1-1-1-هیأه کبار العلما
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از جمله ارگا هایی که بر جریانات دینی عربسیا تأثیر بسزایی دارد ،هیأت علمای عالی رتبه عربسیا است .ای هیأت تقریباً
تنها نهاد دینی عربسیا است که به نحوی کلیه فعالییهای مذهبی و رسمی از طریق آ انجام می شود .نهاد فوق در زما ملک
فیص تحت عنوا دارالفیوی و نظارت بر امور دینی تشیی گردید و ریاست آ بر عهده شی محمد ب ابراهیم آل شی کیه
در آ زما مفیی ک عربسیا بود نهاده شد .تعداد اعضای هیأت کبار العلما  11نفر است که همگی توسط پادشاه تعییی میی
شوند .ای هیأت دارای ارگا های فرعی چو ؛ کمییه دائمی تحقیقات علمی و فناوری ،دبیرخانه و مجله تحقیقاتی است ()1
2-1میانه رو و اصالح گرااسالم گرایا میانه رو و از سوی دیگر اصال گرا شام گروههایی است که در ساخیار سازمانی خود معیقید بیه روییه هیای
معیدل در برخورد با مسائ اجیماعی و برخورد با حیومت هسیند و بخصوص بعد از سرکوب از سوی دولت در دهیه هیای
 08تا  08میالدی ،مشی اعیراضی خود را تبدی به مشی گفیگو و چانه زنی نموده اند .از رهبرا و اندیشمندانی که ای تغیییر
مشی را در موض خود داشیه اند می توا به شی سلما العوده ،صفر الحوالی ،عائض القرنی و عوض القرنی اشاره نمود.
1-2-1الصحوه االسالمیهبه لحاظ ایدئولوژیک ،اسالم گرایا جوا صحوه،ترکیبی از دیدگاه های وهابی سنیی (عمدتاً در مسائ اجیمیاعی) و رویییرد
مسلمانا امروزی تر اخوا (به ویژه در مسائ سیاسی) را مورد حمایت قرار می دادند .آنها خود را بیه وسییله تمایلشیا بیه
بحث در مورد مسائ مهم روز ،از نهاد وهابیت میمایز می کردند تا از طریق مباحث ذهنی و انیزاعیی الهییاتی آنهیا بیرخالف
همیایا رسمی شا  ،دیدگاهی باز نسبت به تینولوژی نوی از قبی ضبط صوت و نوار کاست که سریعاً ابزار اصلی ارتبیاطی
شا شد ،داشیند()3
تصرف حریم شریف در میه در سال  1000توسط جهیما العییبی که تا حد زیادی در اثر خشم نسیبت بیه هرزگیی آشییار
اخالقی خاندا سلطنیی برانگیخیه شد ،نقطه عطفی در تیوی صحوه بود .رژیم بیش از آنیه از فرصت برای آغاز ییک تغیییر
سیاسی و اجیماعی بسیار دیرهنگام اسیفاده کند ،نهاد دینی را تقویت کرده و مناف مالی بیشیری را به ارگا هیای میذهبی بیه
عنوا ابزاری جهت فراخواند منیقدی خود به همیاری و نیز حفظ و تحییم مشروعییش ،سرازیر نمود .نییجه ناخواسیه ای
امر ،تقویت صحوه بود که از حضور قوی و موثر خود در بخش آموزش برای بهره برداری از سیرمایه هیای فزاینیده اسییفاده
نمود ()4
روحانیو صحوه به طور روزافزونی در بحث های عمومی شرکت می کردند .آنهیا موضیوعی را برگرفییه و بیا آ از ییسیو
لیبرال ها را میهم به تضعیف جامعه سعودی از طریق لیبرالیسم می نمودند و از سوی دیگر نهاد وهابییت را بیه خیاطر فقیدا
عالقه به مسائ روز و در واق به طور ضمنی به خاطر حمایت بی چو و چرا از رژیم مورد انیقاد قرار می دادند.
معروفیری وعاظ صحوه که در اواخر دهه  08برجسیگی ظاهر یافیند ،شام سلما العوده ،سیفر الحیوالی ،عیائض القرنیی و
ناصر العمر بودند .با ای حال جدای از وجوه مشیرک زیاد ،وعاظ صحوه یک جبهه واحدی را تشییی نمیی دادنید .از ابییدا،
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تعداد زیادی از جریانات حاشیه ای ،برخی نزدیک به وهابیت و بعضی دیگر نزدیک به اخیوا المسیلمی وجیود داشییند .در
میا ای گروه اخیر زیر بخش هایی مابی آنچه بناییست ها و قطبیست ها خوانده می شدند ،قرار داشیند .امروزه چنی تقسیم
بندی هایی در مواض میضاد در خصوص اموری چو روابط با اصال طلبا لیبرال ،شیعیا یا صوفی ها و گرایش به القاعده
یا دیگر اسالم گرایا خشونت طلب تجلی می یابند ()5
2-2-1جامعه تبلیغات (جماعه الدعوه)از زما اشغال مسجد بزرگ کعبه ،مظاهر گسیرده رسیاخیز مذهبی به ویژه در میا دانشجویا دانشگاهها و دانشیدهها ،آشیار
شده است .ای بنیادگرایا جدید ،خود را در جماعات الدعوه (جوام تبلیغات) سازماندهی کرده اند ،امیا علیی رغیم شیور و
هیجا پاکدینیشا  ،تاکنو از خود گرایشهای انقالبی بروز ندادهاند .بنیادگرایی در محیطهای دانشگاهی به ظیواهر خیارجی
محدود نمیشود.
جنبش اصال طلب اسالمی حرکه االصالحیه  ،که بارزتری جنبش شیعی است ،با مصالحه و تسامح در برابر نظیام ،تأکیید بیر
تحییم موقعیت شهروندی شیعه در حیومت و مبارزه صلح آمیز و سیاسی با هدف دسییابی به حقوق خود همانند شیهروندا
دیگر و مشارکت در ایجاد دموکراسی و اصال در کشور شناخیه میشود.
موج جدید تفیر اسالم گرایانه را می توا در ای جمله خالصه کرد« :ما نمی توانیم تنها از طریق خواند قرآ و تاری در ایی
رژیم های ضعیف خود را نیرومند کنیم ،بلیه مطالعه علم ،واسیفاده از تینولوژی غرب علیه غرب نیز الزم است» .ایی شیعار،
عالقه جدیدجوانا را به کسب علم و تینولوژی نشا می دهد .دانشجویا بنیادگرا ،با تحصی در دانشیگاه هیای امریییایی و
اروپایی نیز شدیداً مخالفت میکنند ،چو معیقدند که دولت با اسیفاده از ای سیاست قصد دارد روحیه اسالمی آنها را ضعیف
کند .تجدید حیات طلبی اسالمی در میا دانشجویا سعودی در امرییا نیز ،که به هما طریق تحت فشار قرار دارند ،مییداول
است ()6
3-2-1کمیته دفاع از حقوق قانونیای گروه در اواسط سال  ،1003طی بیانیه ای در ریاض اعالم موجودیت نمود .سخنگوی ای حزب محمد المسعری قبی از
اعالم موجودیت با دیپلمات های آمرییایی مالقاتی داشت .چند روز پ

از اعالم موجودیت ای گروه که با تبلیغات زییادی

صورت گرفت ،دولت عربسیا سعودی ابیدا مجوز علما را گرفت و از آنا خواست تا تشیی ای گیروه را محییوم نماینید.
موسسا ای حزب شش نفر بودند که از میا آنها سه نفر اسیاد دانشگاه ،دو نفر وکی و یک نفر کارمنید عیالی رتبیه دولیت
است.
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پ

از سرکوب شدید ای گروه توسط دولت ،محمد المسعری پ

از چند ماه زندا و شینجه آزاد شد و توانست به همیراه

چند ت از نزدییانش از طریق مرز یم از عربسیا خارج شده و به انگلی

برود و درخواست پناهندگی نماید .تشیی ایی

حزب مورد حمایت کمییه بی المل حقوق بشر خلیج فارس و شبه جزیره عربسیا مسیقر در واشنگی قرار گرفت.
ای کمییه در سال  1005دچار انشعاب گردید و سعد الفقیه سخنگوی کمییه که با المسعری اخیالف داشت ،از او جدا شید و
گروهی را به نام جنبش اصال اسالمی تأسی

نمود .ای دو گروه جزو جریا های روشنفیر مذهبی عربسیا محسوب میی

شوند که طرز عم آنها در داخ و خارج عربسیا مشابه است .همچنی ای دو گروه با دوری جسی از برخوردهای خش ،
بیشیر کار خود را بر تبلیغات و آگاهی بخشی مردم بنا نهاده اند و به ای دلی نگرانی های جدی ای را بیرای حیومیت پدیید
آورده اند ()0
3-1معترضاسالم گرایا معیرض (که بعضی اوقات به عنوا نوسلفی ها مطر می گردند) ،اغلب هیم میورد غفلیت تحلیی گیرا قیرار
گرفیه و هم با روحانیو صحوه اشیباه گرفیه می شوند .آنها برخالف اصال طلبا صحوه ،بر مسیائ مربیوط بیه سرنوشیت
فردی ،اخالقیات و اعمال و مراسم عبادی و دینی که در تقاب با امور سیاسی ،اجیماعی یا فرهنگی قیرار میی گیرنید ،تمرکیز
نموده و با مفهوم ملت – کشور مخالف بوده و به دنبال نه تنها تعدی  ،بلیه از بیی بیرد آ هسییند( .اغلیب از طرییق پی
کشید و بعضی وقت ها انقالب) جایی که اصال طلبا در مدارس و دانشگاه ها تسلط دارنید ،معیرضیی همیه از آمیوزش
رسمی اجیناب نموده و در پی آموزش دینی در هر جایی می باشند.
1-3-1نوسلفی هادر واق نسبت به روحانیو صحوه ،در میا نوسلفی ها به لحاظ روییرد و ساخیار سازمانی ،تعدد و تنوع بیشیری وجود دارد.
اسالم گرایی معیرض سعودی به اشیال مخیلف با سازما ها و ارگا هایی چو سازما تحت قیادت جهیما العییبی کیه در
سال  1000حرم شریف میه را میصرف گردید؛ مجام ریشه داری که نوعاً از جامعه کنار کشییده و زنیدگی بسییار محافظیه
کارانه و تعصب آمیز خشیی را اخییار نمودند و دوایر مطالعات دینی غیررسمی که هم وهابیت مسجدی و هم آمیوزش هیای
میمرکز در مدارس و دانشگا های صحوه را رد نمودند ،نمایانده می شوند.
عینی تری و سازما یافیه تری تجلی معیرضی جنبش جماعه السلفیه المحیسبه بود کیه در اواسیط دهیه  08در مییه نضیج
گرفت .ای جنبش تا حدودی با الهام از دیدگاه های یک عالم و اسیاد اه سوریه به نام ناصر الیدی اآللبیانی ()1080-1000
کلیه میاتب فقهی اسالمی از جمله وهابیت را رد کرد؛ تا حدی که وارد میزانی از ارزیابی و قضاوت انسانی با تمسک به نقی
لفظی حدیث (سنت و رفیار پیامبر) به عنوا تنها منب حقیقت دی شد .اگرچه اساساً به مرور زما عدم توافقات وی با نهیاد
4

وهابیت به مسائ عبادی بر می گشت ،ولی جماعه السلفیه المحیسبه به صورت یک جنبش اعیراضی کامالً ناپخییه اجیمیاعی
سیاسی ظاهر شد که مفسری اهمیت و قدر و منزلت آ را وسیعاً مورد غفلت قرار دادند.
از زما اشغال مسجد بزرگ کعبه ،مظاهر گسیرده رسیاخیز مذهبی به ویژه در میا دانشجویا دانشگاهها و دانشیدهها ،آشیار
شده است .ای بنیادگرایا جدید ،خود را در جماعات الدعوه (جوام تبلیغات) سازماندهی کرده اند ،امیا علیی رغیم شیور و
هیجا پاکدینیشا  ،تاکنو از خود گرایشهای انقالبی بروز ندادهاند.
ای امر تا حدودی با پیامد قیام سال  1000تشریح گردید که طی آ یک بخش رادییال جماعه السلفیه المحیسیبه را گروهیی
حاشیه ای ،نسبیاً بی اهمیت و کم دوام افراطیو نجات بخش دانسیند .در واق  ،اگر چه ای جماعت به عنیوا ییک سیازما
پ

از وقای میه ناپدید شد ،بخش اعظم عقاید اساسی جهیما به ویژه انیقاد از فسیاد اجیمیاعی و زوال اخالقیی در نوشییه

هایش او را پایدار و برقرار کرد.
در دهه  08بقایای جماعه السلفیه المحیسبه به کویت ،یم و صحاری شمال عربسیا پناهنده شدند .یک دهه بعد ،گروه های
اسالم گرای جوا که خود را طالبا علوم دینی (طلبه علم) می نامیدند و خود را وارث مسیقیم و بالفص جماعه السلفیه می
دانسیند ،هنوز یافت می شدند که به دنبال ای بودند تا در میا بدوی های صحرا رفقا و همراها جهیما باشند.
آنها با کناره گیری از مساجد و دانشگاه ها ،گروههای مطالعات دینی در منازل خود تشیی دادند .اگرچه آنا نوعاً در رییاض
و اغلب در آپارتما های مشیرک زندگی می کردند ،اما به دالی علمی خود را از جامعه ای کیه گنیاه آلیوده میی دانسییند و
همچنی از دم های چرکی آ کنار کشیده بودند .آنها دولت را غیرمشروع ،صحوه را میمای بیه سیاسیت و جهیادی هیا را
غاف از امور دینی می دانسیند ()0
 - 2-3-1اخوان المسلمین
ای گروه میعلق به جامعه اصول گرایی اه سنت است که اهداف اخوا المسلمی مصر را دنبال می کند و در سیال  1010از
مصر نشأت گرفت ( )0از دهه  68به بعد عربسیا سعودی به تدریج ارتباطات خود با جها خارج را گسیرش داد ،درست در
زما سیاسی و رادییال شد منطقه ،شهروندا خود را در معرض مباحثات سیاسی گسیرده ای قرار داد .افزو بر ای دولیت
سعودی به تعداد زیادی از جماعت اخوا المسلمی مصر و سوریه که در کشورهای خود توسط رژیم های بعثیی و ناصیری
تحت تعقیب بودند ،پناه داد .در ای خصوص ییی از دالی ای امر ،مالحظات عملی بود و آ اینییه عربسییا سیعودی بیه
جهت نوسازی سری منبعث از نفت ،نیاز فوری به میخصصی کارآزموده داشت.
اخوا المسلمی به عربسیا آمدند تا نقش کلیدی در امور اداری جدید و در حال گسیرش بیه وییژه در آمیوزش و پیرورش
یعنی جایی که مواد و عناوی درسی مدارس و دانشگاه ها را برنامه ریزی کرده و بخش عظیمی از نیروها و قابلیت های خود
را در ای زمینه ها ایفا نمایند .سیاست منطقه ای دلی دیگر امر فوق الذکر به شمار می رفت :ریاض از قرائت سیاسیی اخیوا
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المسلمی از اسالم به عنوا سالحی در اخیالفات سیاسی -ایدئولوژیک خود با همسایگا بعثی و ناصری بهیره بیرداری میی
نمود ()18
 3-3-1اخواناخوا المسلمی نباید با اخوا که یک نیروی قبیله ای تاب اقیدار پادشاه عبدالعزیز بود ،اشیباه گرفیه شود ( )11آغیاز بیه کیار
جنبش اخوا را می توا در اوای دهه  68جست و جو کرد ،در آ زما شاهزاده خالد ب مسیاعدب عبیدالعزیز و برخیی از
دوسیانش ریاست آنرا برعهده داشیند .ای جنبش کوچک از طریق مخالفت با سیاست های ملک فیص در رابطه بیا نوسیازی
فزاینده و به ویژه آورد تلویزیو به کشور در سال  1065به یک خطر بالقوه تبدی شد .در حالی که اخیوا جدیید ،ارتبیاط
سازمانی با گروههای اولیه ندارد ،اما به رغم شیاف میا دو نس  ،تداوم ایدئولوژیک کامالً مشهودی مالحظه می شود.
هیأه کبار العلما تقریباً تنها نهاد دینی عربسیا است که به نحوی کلیه فعالییهای مذهبی و رسمی از طریق آ انجام میی شیود.
نهاد فوق در زما ملک فیص تحت عنوا دارالفیوی و نظارت بر امور دینی تشیی گردید و ریاست آ بر عهده شی محمد
ب ابراهیم آل شی که در آ زما مفیی ک عربسیا بود نهاده شد.
در واق تعهد ایدئولوژیک گروههای جدید ممی است از تعهد اجداد قبیله اشا در دورا عبدالعزیز که تیا انیدازه ای قصید
کسب غنیمت داشیند ،بیشیر باشد .اخوا جدید همچنی برخالف اجداد و اسیالف خیویش غالبیاً از جوانیا تحصییلیرده و
شهرنشی هسیند و در نییجه در معرض تأثیر و نفوذ غرب گرایی قرار دارند .اما یک ویژگی برجسیه اخوا جدید ،بنیادگرایی
اصی آنهاست .دعوت اخوا خواسیار بازگشت قطعی و سازش ناپذیر به قرآ وسنت اسیت و بیه ایی ترتییب مخالفیت بیا
پادشاهی شام مخالفت با شعار وهابی سعودی نیز می شد ،هر چند که گروه برخالف عبدالوهاب و تعالیم او اقدام کنند ()11
4-1جهادیجهادگرایی سعودی نسبیاً پدیده سیاسی جدیدی است .ریشه هیای آ بیه خییزش پیا اسیالم گراییی افراطیی در عربسییا
سعوودی در دهه  1008بر می گردد .اما ریشه های اسالم گرایی به قر نوزدهم و بر اساس ایده امت برای مواجهه با چیالش
های جها مدر باز می گردد ( )13ریشه های جهادگرایی فعلی را می توا در مشارکت هزارا سعودی در جنگ افغانسییا
علیه اتحاد شوروی که فعاالنه رژیم سعودی در آ زما آ را مورد تشویق قرار داده و امور آنها را تسهی می نمیود ،ردییابی
کرد.عالوه بر کمک های لجسیییی و مالی که دولت به مجاهدی آینده ارائه می داد ،نهاد دینی رسمی هم جنگ در افغانسییا
را یک تیلیف جمعی برای مسلمانا اعالم کردند (برای نمونه عبدالعزیز ب باز مفیی اعظم عربسیا در آ زما  ،فیوایی صادر
کرد که بر اساس آ جهاد در افغانسیا یک وظیفه و تیلیف جمعی بود)
1-4-1القاعده در شبه جزیره عربستان6

القاعده شبه جزیره عربسیا یک ساخیار بسیار ساده دارد که در آ مبارزا در گروه های شدیداً مجزا و منفک دست به عمی
می زنند ،لیی خود را بخشی از یک جنبش واحد و همبسیه می نگرند .آگیاهی سیازمانی و جمعیی آنهیا بیا عالییق اخیوت
شدیدی که در کمپ های آموزشی افغانسیان یا از طریق تجارب مشیرک به عنوا شورشی یا فراری در عربسیا حاص آمد؛
دیدگاه ایدئولوژیک مشیرک که بر نیاز به محو حضور آمرییا در شبه جزیره عربسیا میمرکز است؛ و یک دسییگاه رسیانه ای
پیچیده که موجب انسجام سیاسی شده و روحیه عملیات میدانی را تقویت می نماید ،تحییم شده است.
اکثر اعضای القاعده شبه جزیره عربسیا در کمپ های آموزشی القاعده در افغانسیا در دهه هیای  08و  08حضیور داشییند
( )14القاعده خود را از تفیر آشنای جهادی – با تمرکز بر دشم دور یعنی یهود و صلبی ها و اساساً ایاالت میحده – میمایز
نمود ()15؛ اگرچه دشم نزدیک – رژیم های کشورهای اسالمی – به عنوا فاسد ،سرکوبگر و غیر اسالمی محسوب شده و
لذا باید برانداخیه شوند .اسناد و مدارک حیایت از سه طیف از مبیارزا القاعیده شیبه جزییره عربسییا دارنید :جنگجوییا
کارآزموده دهه  08در جنگ افغانسیا ؛ شرکت کنندگا در کمپ های آموزشی القاعده ،عمدتاً بی سیال هیای  1006و 1881
در افغانسیا ؛ و آنهایی که از سال  1881در عربسیا سعودی به کار گرفیه شده و احیماالً آموزش داده شدند.
-2

اسالم گرایی شیعی

1-2معترضاسالم گرایا معیرض شیعی در دهه  1008سازماندهی پیدا نمودنید و بخصیوص بیا الهیام گییری از انقیالب اسیالمی اییرا
توانسیند دامنه داخلی پیدا نموده و نیروهای معیرض شیعی را جذب نمایند .فعالیت ای اسالم گرایا کمیر از دو دهیه بیود و
بخصوص با محبوبیت جنبش اصالحیه و توا چانه زنی با حیومت در سالهای  1003و  ،1883در شیعیا میانیه رو و معیقید
به اصالحات جذب گردیدند و امروزه غیر از برپایی تظاهرات اعیراضی پراکنده در منیاطق شییعیه نشیی همچیو قطییف و
العوامیه نیوانسیه اند منشأ اثر گردند .در واق دو عام بر ای تصمیم شیعیا معیرض اثرگذار بیود :عامی اول موفقییت هیای
جنبش اصالحیه در تعام و چانه زنی با حیومت و عام دوم هم آگاهی از قدرت سرکوبگر دولت سعودی.
1-1-2جنبش مبلغان طالیهدار در قطیفدر سال های دهه  1008گروهی از فعاال عضو جنبش مبلغا طالیه دار ،که رهبری آ را شی حس الصیفار و شیی توفییق
السیف بر عهده داشیند ،فعالیت خود را در منطقه قطیف آغاز نمودند .در کویت جنبش مبلغا طالیه دار بیا حماییت آییت اهلل
محمد شیرازی و میأثر از اندیشه های وی و به ریاست محمدتقی مدرسی ،که پایگاه آ مدرسة رسول االعظم بود ،کار خیود را
آغاز کرد .مییب فیری شیرازی در ک تفسیر جدیدی از اعیقادات فقه و تاری اسالم ارائه میکرد.
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منظور از اسالم گرایا سنیی یا وهابیت حیومیی یا وهابیت علمی ،هما وهابیت مرسیوم تیاریخی اسیت کیه تحیت عنیوا
وهابیت کالسیک شناخیه می شود .ای جریا اصلی از زما محمد ب عبدالوهاب آغاز شد و زمینه شی گیری سایر شیاخه
های وهابی را فراهم نمود.
آنها در مباحث خود ،موقعیت سیاسی امت اسالمی ،نقد سیر مذهبی سنیی در میا شییعیا و اهمییت تحیول روشینفیری در
جها اسالم را بازگو می کردند .افزو بر ای فعالیت ها آنها به پخش کیاب ،نشریه و نوارهای صوتی آییت اهلل شییرازی اقیدام
می نمودند .سرانجام فعالیت های اعضای جنبش ،که با هدف آگاه ساخی شیعیا از وضیعیت اجیمیاعی ،اقیصیادی و میذهبی
جامعه و ترغیب آنها در نقد انفعاالت در عرصة دی و سیاست انجام میشد ،زمینة جنبشی سازما یافیه را فراهم کرد.
2-1-2سازمان انقالب اسالمی جزیره العربدر سال  1008مبارزات مردم مسلما شبه جزیره عربسیا شی گرفت و سازما انقالبی با نام سازما انقالب اسیالمی شیبه
جزیره عربسیا به وجود آمد که تا چندی سال فعالیت های آ به صورت پراکنیده بیود .ایی سیازما بیه جیای حماییت از
خشونت ،خواسیار تعلیم و آگاهی داد به توده ها بود .شاخة سعودی ای سیازما فعالییت خیود را در سیال 1305ق ()1005
علنی کرد .رهبرا سازما به سهم جوانا و زنا اعیقاد خاصی داشیند .سازما بیشیر افرادی از طبقة میوسط و پایی جامعه را
به سوی خود جذب کرد و گسیره عضویت خود را فقط به عربسیا محدود نیرد.
با الهام از تعالیم نظریه پردازا جنبش مبلغا طالیه دار ،رهبرا سازما موفق شدند حمایت های مردمی را کسب کنند و خشم
و نارضاییی شیعیا را علیه رژیم هدایت کنند .چند ماه پیش از انیفاضة منطقه شرقی ،الصفار حرکت اصال شیعی را سازمانی
برای انقالب اسالمی در شبه جزیره (منظم الثوره االسالمیه فی جزیره العرب) نامید .مهم تری تحولی که پ

از انیفاضیه روی

داد ظهور سازما انقالب اسالمی در محرم 1488ق (دسامبر 1000م) بود که فصلی نوی را در روابط میا شیعیا و حیومت
رقم زد ()16
در سال  1000کمییة مرکزی جنبش تصمیم گرفت تا پ

از صدور فرما عفو عمومی به وسیله پادشاه عربسییا  ،بییدریج بیه

کاهش تنش با رژیم سعودی اقدام کند .بدی ترتیب سازما از یک گزینة افراطی و تهاجمی به دیدگاهی میعادل و مدر تغییر
جهت داد و عل آ نیز افزو بر پایا یافی جنگ اول خلیج فارس ،ای بود که رهبیرا سیازما از پییام هیا و تاکیییک هیای
تهاجمی خسیه شده و دریافیه بودند که براساس واقعیت جمعییی _ شیعیا نمی توانند انقالبی موفق را به راه اندازند و افیزو
بر آ الگوگیری از نمونة ایرا نیز با واقعیت جامعة شیعی عربسیا تناسب چندانی ندارد و با خشونت نمی توا به سازش بیر
سر مسائ مذهبی و سیاسی و اجیماعی رسید.
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به گفیة شی حس الصفار ،که از رهبرا ای حرکت بود ،آنها بعد از قیام حج توسط ایرانیا در سال 1480ق ،به ایی جهیت
که به ابزاری در درگیریها تبدی نشوند و جانبدار حیومت ایرا علیه دولت سعودی نگردند ،تصمیم گرفیند از ایرا خارج
شوند.در اوای سال1001سازما انقالب اسالمی برای حذف لح انقالبی و مذهبیاش به «الحرکه االصیالحیه» تغیییر نیام داد
()10
اسالم گرایا میانه رو و از سوی دیگر اصال گرا شام گروههایی است که در ساخیار سازمانی خود معیقید بیه روییه هیای
معیدل در برخورد با مسائ اجیماعی و برخورد با حیومت هسیند و بخصوص بعد از سرکوب از سوی دولت در دهیه هیای
 08تا  08میالدی ،مشی اعیراضی خود را تبدی به مشی گفیگو و چانه زنی نموده اند.
3-1-2حزب اللّه حجاحزب اهلل یک گروه انقالبی است که در دهه  08به وسیله تعدادی از شیعیا تشیی شد .ای گروه پ

از آشیی سازما حرکه

االصالحیه با حیومت ،اهمیت بیشیری یافت و از سوی شیعیا مورد اقبال بیشیری قرار گرفت .ای گیروه در سیال  1000بیه
دست تنی چند از روحانیا مشهور ،از جمله شی هاشم الشیوس ،شی عبدالرحم الجُبی و عبدالجلی الما ،تأسی

شد.

حزب اهلل نسبت به مذاکرات با دولت سعودی مخالفت شدیدی نشا داد و تأکید کرد که باورهای اصلی حیزب در وهلیه اول
آ است که حیومت سعودی نمایندة همة جمعیت عربسیا نیست؛ دوم ،ای حیومت واجد شرایط حیومت بر ایی کشیور
نیست؛ سوم دولت سعودی فاسد و دروغگوست و چهارم اینیه ک جمعییت عربسییا  ،بیه وییژه شییعیا  ،بایید بیا یییدیگر
همیاری ،و روابط خود را تقویت کنند و هوشیارانه برنامه های رژیم را زیر نظر بگیرند .به اعیقاد گروه حزب اهلل حیومیت بیه
تعهداتش پای بند نخواهد بود و پیش از آنیه مخالفا از فشار خود بیاهند دولت باید حس نیت خود را اثبات کند .یییی از
ای روحانیا معیرض شی نمر النمر ،امام مسجدی در روسیای عوامیه در شمال قطیف ،است ()10
2-2میانه رو و اصالح گراقدرت سرکوبگری دولت سعودی در برخورد با خیزش های اعیراضی اسالم گرایا شییعی و سینی در دهیه هیای  08تیا 08
میالدی از ییسو و شرایط مساعد منطقه ای از سوی دیگر موجب شد تا بسیاری از ایی جنیبش هیا در سیاسیت هیای خیود
تجدید نظر نموده و به گفیگو با حیومت بپردازند .تبدی سازما انقالب اسالمی به حرکه االصالحیه نمونه ای از انعطیاف در
مواض جنبش های شیعی بود که منجر به گفیگوهای ملی با حیومت گردید و نیایج قاب توجهی را برای شیعیا اسیا شرقی
عربسیا فراهم نمود .در واق امروزه میانه روی و اصال از برجسیه تری و مورد قبول تری اسیراتژی میا شیعیا می باشد
و بر اساس واقعیت های پیش رو ،مقدورات و محذورات پییربندی می گردد.
1-2-2حرکه االصالحیه9

هما گونه که ذکر شد ،سازما انقالب اسالمی در اوای سال « 1001الحرکه االصالحیه» تغییر نام داد و اعالم کرد که خیود را
جنبشی وط پرست میداند .اعضای جنبش ،فعالیت رسانهای بارزی را در لند و واشنگی ساما دادند و کیابها و نشیریاتی
منیشر کردند .افزو بر ای آنها کمییة بی المللی حقوق بشر را تأسی  ،و با سازما عفیو بیی المللیی ارتبیاط برقیرار کردنید.
سرانجام دولت سعودی به چند دلی  ،که از جملة آنها تحوالت ایدئولوژییی جنبش اصالحیه از حالیی انقالبیی بیه اصیالحی
بود ،حاضر شد با نمایندگا جنبش گفتوگو و مذاکره کند.
در سپیامبر  1003هیئیی از جنبش اصالحیه شام توفیق السیف ،جعفر الشایب ،صدیق الجبرا و عیسی مزع وارد جده شدند
و با ملک فهد دیدار کردند .در پی گفتوگوها عی العم اعضای دولت به بسیاری از خواسیهها مثبت بود و قولهایی مبنیی
بر آزادی زندانیا سیاسی و رف ممنوعیت ورود و خروج شیعیا به کشور داده شد.
در میا اعضای ای جنبش نسبت به عملیرد دولت دیدگاه ها و مواض گوناگونی وجود داشت .عده ای بر بازگشت به کشور
و فشار از داخ به کشور دم می زدند ،درحالی که عده ای دیگر ،که اکثریت اعضای کمیییة مرکیزی جنیبش بودنید ،اسییدالل
می کردند که بازگشت به کشور به خودی خود کافی نیست و جنبش برای فشار آورد بر دولت بیرای سیرعت بخشیید بیه
خواسیه های بنیادی جامعهشیعیا کشور را ترک کرده است .باای حال پ

از فرما عفو عمومی در سال  1003بیشیر اعضای

جنبش به کشور بازگشیند و از راه گفتوگو کوشیدند مطالبات و خواسیههای شیعیا را پیگیری کنند.
ای جنبش اصال طلب اسالمی شیعی ،که بارزتری جنبش شیعی است ،با مصالحه و تسامح در برابر نظام ،تأکیید بیر تحیییم
موقعیت شهروندی شیعه در حیومت و مبارزه صلح آمیز و سیاسی با هدف دسییابی به حقوق خود همانند شهروندا دیگیر و
مشارکت در ایجاد دموکراسی و اصال در کشور شناخیه می شود .کاندیداهای غیررسمی ای شبیه در انیخابات شورای شیهر
در سال  1885در شهرهای شیعهنشی تقریباً همة آرا را به دست آوردند ()10
2-2-2جماعه علماء الحجازای سازما در دهه  08میالدی به وسیله جمعی از طالب و علمای شیعه عربسیا تشیی شد .مقر اصلی ای گروه در لبنا و
سوریه است و بیشیر فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی انجام می دهند.
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