
 

   

 

 

 71 -69/ 9391/ پایيز و زمستان دوم/ شماره اول/ سال تاریخنامه اسالمدوفصلنامه تخصصی 

 وضعيت شيعيان عربستان سعودی

سيده نرجس موسوی
1

 چکيده

-پیراندن شيعيان را در تأسيس دولت سعودی از همان ابتدا سرکوب و به حاشيه

رنگ دولتی به خود گرفت و به  نهادهای شيعی ضعيف کردندر این ميان  .داشت

يعی دنبال هویت شآنکه شيعيان به با . در این فضاشدسياست رسمی رژیم تبدیل 

 زنی با حکومت را در پيشگو و چانهو گری تا گفتخود راهکارهای مختلفی از انقالبی

 رحاض ند. در نوشتاراهخود نرسيد یحق اجتماعی و سياستاکنون به  اندگرفته

 یهاشچال و سعود با اقليت شيعه وضعيت آميز حکومت آلباتوجه به برخورد تبعيض

يوند دليل پ. استدالل نگارنده این است که بهشودمی روی شيعيان بررسیپيش

نهادی و اختالف در نگاه -های ساختاریساختار قدرت با ایدئولوژی وهابيت ضعف

از  نرفت رونيو بادامه دارد تبعيض عليه شيعيان کما و  ميان فعاالن شيعی مبارزاتی

های تواقعي پذیرش با . رهبران و نخبگان شيعه بایدنيستوضعيت موجود ثمربخش 

و  گو تعاملو مبتنی بر گفت زآميهای مسالمتگرفتن استراتژیموجود و در پيش

 نيز افزایش دهند.ا ر های داخلی ها و شبکهارتباط خود با دیگر گروه

 الله، وهابيت. حزب اصالحيه، جنبشعربستان، تشيع،  واژگان کليدی:      

 مقدمه .3

های مطالعه وضعيت شيعيان جهان در دو دهه گذشته توجه تعداد زیادی از اندیشمندان را در رشته

های متحکوبودن شيعيان و عدم هماهنگی بين باتوجه به اقليتیمختلف به خود جلب کرده است. 

ان یعيالش شيیگيرد. باوجود توقت و این گروه اقليت رفتارهای ضدونقيضی با شيعيان صورت می

ر سياسی نسبت به یه از نظییعيت آنها چه از نظر اجتماعی و چیها وضومتیبرای ایجاد ارتباط با حک

ند. عربستان یکی از بر المللی رنج میهای بينتوجهی نهادها و سازمانهای جامعه از بیدیگر گروه
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ها در ها و استرداد حقوق آنمناطقی است که ضرورت مطالعه وضعيت شيعيان برای مقابله با تبعيض

اقتصادی و اجتماعی شيعيان ، سياسیکه وضعيت  استن آدنبال هب حاضر پژوهش آن وجود دارد.

و  جنبش اصالحيهیعنی،  های شيعیویژه جنبشبه کند.مطالعه و بررسی  1791سال  عربستان را از

ت آل آميز حکومتوجه به برخورد تبعيضابحل مسئله راه و تأسيس شدند که در این دو دهه هاللحزب

  شود. میسعود با شيعيان بررسی 

 ی شيعيان عربستانيوقعيت جغرافيام .2

متر مربع کيلو  759261ود کنند حدشيعيان در آنجا زندگی می بيشتر عربستان که يهنطقه شرقم

 تاستر دهند از همه وسيعای که عربستان را تشکيل میکه در بين چهارده منطقه وسعت دارد

این منطقه از نظر  (35، ص9316. )ابراهيم، جمعيت بعد از مکه و ریاض قرار دارد نظر و از

از  ت.هس ی نفت در این منطقههاچاه بيشترزیرا  است؛ین ناحيه عربستان ترتراتژیک مهماس

 .(35، ص9316)ابراهيم،  سيسات پاالیش نفت در عربستان استترین تأبزرگنيز اقتصادی ظر ن

. شيعيان استان شرقی عربستان هستندهای نفتی جهان ترین حوزهبزرگ مناطق غوار و قطيف

هی بدی دارند.ای المللی نقش عمدهو سياسی کشور در سطح داخلی و بيندر ثبات اقتصادی 

آمد درصد از در  91-95 گذارد.تأثير میالمللی تجارت جهانی و امنيت بين رویاین امر است 

درصد  61 تا 41 شود و کارگران شيعه بينمين میأتدرصد از نفت جهان از این ناحيه  95کشور و 

وار ججمعيت شيعيان جهان در سه کشور هم بيشتر کنند.مين میأنيروی کار صنعت نفت را ت

از جمعيت  %61از جمعيت بحرین، %65زیرا  هستند؛ این منطقه و در همسایگیخليج فارس 

 مبانی عقيدتی، دینی،اشتن شيعيان با د ه هستند.شيع جمعيت ایران از %91عراق و بيش از 

رین و تبزرگ مندی از پتانسيل سياسیو بهره ت با حکومت عربستاناخالقی و سياسی متفاو

یل دال بههمواره مقامات رسمی عربستان هستند. ربستان مهمترین گروه مخالف با پادشاهی ع

عداد شيعيان استان شرقی عربستان را کمتر از ميزان ت اقتصادی-سياسی، امنيتی و اجتماعی

مورد جمعيت شيعيان این منطقه قابل اعتماد آخرین آمار منتشرشده در و اندواقعی اعالم کرده

ا را هاز اسماعيليان و زیدی ان این کشورآمار شيعي های ضد شيعه عربستانیکی از گروهت. نيس

وزارت امور  2111عربستان است. در سال  %5که این آمار معرف  است نفر اعالم کرده 971542

نهصد د نهست آنها در استان شرقی عربستان ساکن بيشترآمریکا جمعيت شيعيان را که خارجه 

آمارهای يعيان عربستان بيش از تعداد واقعی شکه دهد نفر اعالم کرد. شواهد نشان میهزار 
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 منطقه خليجترین جمعيت شيعه از عراق بزرگ بعداعالم شده است و شيعيان احسا و قطيف 

عه ترین جمعيت شيپس از لبنان و عراق بزرگشيعيان عربستان در جهان عرب نيز  است.فارس 

  .(936، ص9316)ابراهيم،  هستند

 عربستان سعودی در شيعيانتاريخ حضور  .1

جانشينی  علیامام  زمانی که شيعيان ،یعنی عيان در عربستان به قرن اول هجریحضور شي

در حال حاضر منابع مختلف جمعيت شيعيان  گردد.کردند، بازمی توسط ابوبکر را رد مبرپيا

شيعه  شيعيان عربستان داند. بيشترمیجمعيت کل این کشور  ده تا بيست درصد عربستان را بين

تانی کنند. استان شرقی اسی هستند که در منطقه الشرقيه یا همان استان شرقی زندگی میدوازده امام

با  ترین منطقه نفتیو از نظر اقتصادی بزرگتی بيشتر هستند جمعيآن از نظر است که شيعيان 

که درحالی( 24، ص9319)شامی قرچلو،  است. ترین تأسيسات پاالیش نفت در عربستانگسترده

ين آنها در شهرها و روستاهای ب بيشتر ،ز شيعيان در دمام مرکز استان شرقی ساکن هستندتعداد کمی ا

شيعيان عربستان بيشتر (. 24، ص9319)شامی قرچلو،  کننددو واحه بزرگ قطيف و احسا زندگی می

در مناطق شمالی و  عهيش تيو اقل اکن هستنددر استان شرقی ظهران در شهرهای قطيف و احسا س

طایفه شيعه مذهب مدینه را (. 926، ص9399، انصاری بویر احمدیهستند )جنوب این کشور 

 و نداالرسول شناخته شدهیا شهر مدینهاست در تار زیادی زمان گویند کهشيعيان نخاوله می

ود عقيده خند آشکارا تواناند. شيعيان نخاوله نه میهمواره استقالل مذهبی خود را حفظ کرده

دستار سنتی خود را  حق ندارند ها. آنکنندعمل  دبه آداب و رسوم خو توانندمیو نه  گویندرا ب

ند تواننمی ،مذهب که مجبور به حضور در نماز جماعت هستندمستخدمان دولتی شيعه بپوشند.

 در مدینه شغلی هاآن .عالئمی از تشيع خود مانند استفاده از تربت و مهر در نماز از خود نشان دهند

درحال حاضر شيعيان (. 71، ص9399)رضوانی،  جز کارگری و باغداری درختان خرما ندارندبه

-تر و قبل از توسعه جدید شهر در بخش. آنها پيشاکن هستندهای مختلف شهر سمدینه در قسمت

غریات،  محلهاما اکنون بيشتر در  ،کردندهای جنوبی و شرقی در حاشيه مسجدالنبی نيز زندگی می

راهيم، )اب های قربان، گاز و طالع ساکن هستندحوالی مسجد قبا، خيابان ،ابيطالببنخيابان علی

 (. 35، ص9316
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عد از مکه معيت بجکنند از نظر شيعيان در آنجا زندگی میبيشتر  منطقه شرقيه عربستان که

د، دار تعدد کشاورزی های طبيعی مانند نفت و محصوالت م. منطقه شرقيه ثروتاستو ریاض 

این منطقه همواره  (41، ص9316)ابراهيم،  است.ترین نواحی این کشور ومیکی از محر  ولی

 و محروميت بر نوع برخورد رژیم حاکمین امر عالوهکانون بحران برای حکومت بوده است. دليل ا

 ترشبي بخش .جرای سياست تبعيض مذهبی بوده استاهالی منطقه از مشارکت در حکومت ا

جایی که چهل درصد کارگران آرامکو شيعه دهند تاکارهای اجرایی نفت را شيعيان انجام می

 ،انصاری بویر احمدی) استيعيان توليد ثروت در دست ش ،هستند و سرنوشت حکومت یعنی

 و اعيليه در منطقه بحراندو فرقه اسم غير از شيعيان جعفریکه  فزودد ابای. (927، ص9399

ور نيز در این کش ینبع ترین نقطه عربستان در شهرهای عسير، نجران، جده وجنوبیدر  زیدیه

در عربستان بعد از به حکومت رسيدن دولت آل . (25، ص9319)شامی قرچلو،  کنندزندگی می

این  ؛ت اظهار عقاید خود را نداشتندأای که جر گونهيعيان در فشار زیادی قرار گرفتند بهسعود ش

نجام های مختلف ابه شيوهتبليغات عليه شيعيان است. در زمان حال نيز  آمده تاریادر بارها امر 

بود  سيطره اعقاب حسن بن علی بن ابی طالبزیر  یاز آغاز دوره عباس شهر مدینه. شودمی

، قاضی مانندشدند. این خاندان با حفظ مناصب رسمی الحسن شناخته میکه باعنوان بنو

حتی پس از فتح  رعنوان امرای شهموقعيت خود را به وليت موقوفاتخطيب، امام جماعت و مسئ

دازه از اندليل حمایت بیخالف شرفای مکه بهها حفظ کردند. بنوالحسن بر آن توسط عثمانی

تالش شيعيان برای احقاق حقوق خود و یافتن جایگاه البته  قدرتش را از دست داد بيتاهل

  .(77، ص9319)نقوی،  دادامه دار  اجتماعی و سياسی مناسب

 شيعيان عربستان در دو دهه اخير وضعيت .3

عربستان و گسترش آن در این ناحيه دوره جدیدی  در منطقه نجد 9745ور وهابيت در سال با ظه

ی تاریا و امور سياسروی از شد که جزیره عربستان آغهای دینی دیگر شبهبرای شيعيان و گروه

ر دیگ های دینیعنوان ابزاری برای سلطه بر گروهوهابيون از دین بهحقيقت  در تأثير داشت. هاآن

 ، پسطلبانه خود قرار دادنداهداف سلطهرسيدن به  ای برایاستفاده کردند و مذهب را بهانه

-بههای اسالمی شزیرا این فرقه برای همه فرقه دانست؛دیگری از اسالم  نباید وهابيت را شعبه

ای وهشيبه تالش کردندوهابيون در ابتدا ت. ساز شده اسکلالم مشجزیره عربستان و جهان اس

انه طلب. این آرمان جاهکنندامت اسالمی قرن هفتم ایجاد  سبيه ای اسالمیجامعه آميزخشونت
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اساس آن باید هنجارها و است که بر  گروهبينی خشک و جمودیافته این برخاسته از جهان

ابن  ابن تيميه،، احمد بن حنبل ماننداجداد وهابيون  کان ومعيارهای اسالم واقعی که توسط نيا

و آلوده جوامع معاصر اسالمی  جایگزین اعمال شيطانی است و دیگران ارائه شده م الجوزیيق

بينی همه جهاناین در  دارد.با یکدیگر  بوطبينی دو وجه مراین ایدئولوژی و جهان .شود

 ،اسندشنبينی وهابيون را به رسميت میمسلمانانی که جهانجز غير غير وهابی به هایمانمسل

 یولتح ید با حمله و هجوم به جوامع دیگراساس این ایدئولوژی بابر همچنين  .اندتکفير شده

 (933، ص9319. )نقوی، یجاد شود و امت اسالمی تشکيل شودبنيادین در سطح جهان ا

-شروعيت الزم برای حمله به سرزمينم ات کردجوار خود را تکفير سعود کشورهای همحکومت آل

گشایی و توسعه قلمرو . کشور کندو تصاحب اموالشان را احراز  اشغال ممالک آنها ها،های آن

های اصلی رژیم سعودی ها و شاخصهحکومت که در ایدئولوژی وهابيت ریشه دارد از ویژگی

 منينؤدینی است و م یات اسالمی جنگ عليه مشرکين وظيفهوهابيون در سناست. از نظر 

پيدا ه عينی و جنب بيابدشریعت یا قوانين الهی تحقق  به این تکليف عمل کنند تاهستند  موظف

گ عليه همه مسلمانانی که دین براساس این ایدئولوژی جن .شودکند و امت اسالمی تشکيل 

با مفهوم م تکفير نظر وهابيون مفهو در .(97، ص9361 )السعيد، است مجاز ،صحيح نيست هاآن

پذیر صورت تکفير جوامع هدف توجيه زیرا جهاد فقط در؛ هم آميخته است جهاد و هجوم در

 است. 

معيتی نظر ج که ازاین باوجود. وهابيون هستنداستان شرقی عربستان اثنی عشری شيعيان 

ی شيعيان و وهابيون در حوزه کالم اختالف اصل اند.حکومت را در دست گرفته هستند اقليت

وليا ش خدا را با تقدیس و تکریم امسئله توحيد است. وهابيون معتقدند شيعيان پرست امونپير 

 گروهاز موضوعات مهم مورد اختالف این دو  مبرپيااند و مبحث جانشينی يختههم آمدر 

جب ها مودانند. این اختالف دیدگاهل تسنن عقاید شيعيان را مردود میاست. وهابيون مانند اه

را گد کرده است. با تشکيل حکومت فرقهبين شيعيان و حکومت سعودی ایجا عميق یبروز شکاف

محمد ابن سعود،  در پی اتحاد 9744غاز شد. در سال نشين آمناطق شيعه ها درناآرامی ،در نجد

گرفت. از آن پس شيعيان ایدئولوژی حکومت شکل  حاکم نجد با شيا محمد ابن عبدالوهاب

رفتند. آميز حکومت قرار گها و رفتار تبعيضعدالتیبی قابلتان در مخيز شرقی عربساستان نفت
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-حقوق اوليه و مسلم خود محروم شدهو از هستند طبقه پایين جامعه  شهروندان درجه دو یا هاآن

 ،آميز و ناعادالنه و در پی محروميت شيعيان از حقوق اوليه خوداین رفتارهای تبعيض . به دليلاند

 .و برای احقاق حقوقشان به مخالفت با رژیم سعودی برخاستند اندبا یکدیگر متحد شده هاآن

شيا عبدالرحمان ابن حصان آل  ،در دوره حکومت فيصل بن ترکی (221، ص9316)ابراهيم، 

د. تحقيق کن ورد عقاید دینی مردم احسا و قطيفم شيا از علمای وهابی حاکم را ترغيب کرد در

زیز آل سعود دالعکرد شيعيان را مجبور کند تعاليم اسالم وهابی را بپذیرند. عب وی به حاکم توصيه

به قدرت رسيد و دوره سوم حکومت سعودی آغاز شد. حاکم  9912در سال  مشهور به ابن سعود

عود س. قبل از اینکه ابن کرديز تمایل خود را برای تصرف مجدد الحصا و قطيف آشکار جدید ن

نانچه ا تهدید کرد چر  هابه نجبای این منطقه فرستاد و آنای نامه بفرستد قطيف بهسپاه خود را 

نتيجه شيعيان  درو  و ناموسشان در امان نخواهد ماند پيشروی سپاهش شوند جان، مال مانع

قام م. نجبا و علمای شيعه قطيف و احسا برای قائمقطيف بدون مقاومت تسليم ابن سعود شدند

ی از ک. به نقل از یکنداین نامه را به ابن سعود تسليم خواستند  او از ای فرستادند وترکی نامه

مردم از سپاهيان  (9944-9174) مجتهدین مشهور شيعه به نام شيا علی ابوالحسن الخنيزی

لسطنه افرمانده سپاه از آن پس نائب عبدالرحمن ابن سویلمن سعود به گرمی استقبال کردند و اب

ریزی وارد شهر عبدالرحمن بدون جنگ و خونکه آورده است  خنيزیابن سعود در قطيف شد. ال

ت و مالیم ولی باوجود این همه نرمش ،بازگشته است وطنش به ایشدهکه گویی گمشد چنان

 کرد. را سرکوب نهامقابل حکومت ابن سعود همچنان حکومت آ آميز آنها درشيعيان و تسليم صلح

وان عنرد باید او را بهگوشزد ک هااحسا را فراخواند و به آن امر ابن سعود علمای شيعه ابتدایدر 

سپس حاکم جدیدی ، را با احکام وهابيت تطبيق دهند امير خود به رسميت بشناسند و خود

م حکاین ا. اکردرا به مردم این ناحيه تحميل  گانه خودکرد و احکام چهار  انتخاببرای قطيف 

ن سعود تعلق کان ابقطيف به نياکه  قبول کنندصورت مکتوب شيعيان قطيف باید به عبارتند از:

يعت با وی ب ،بن سعود بروندبه دیدن ا هستند از نجبای قطيف موظف نفر چهارده؛ داشته است

 یک از روستاهای منطقه قطيف باید ده مرد جنگی بهرت نياز هرصودر ؛ و به او پول بدهند کنند

م، )ابراهي تجات و ميوه به بحرین ممنوع اسبزیصدور س؛ سپاهيان ابن سعود پيشکش کند

 .(222، ص9316
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در مقابل اقدامات و رفتار  علمای شيعه مجبور بودند برای حفظ و بقای جامعه و مذهب شيعه

رای باز تالش  ها. با این حال آنکنندند و با شرایط موجود سازش آميز حکومت صبر کنخشونت

ر سال د منابع شيعه درپی سقوط احسابه نقل از  .گذار نکردنداحقاق حقوق دینی شيعيان فرو 

ابن  و آن بين شيا موسی ابو خمسين از رهبران دینی شيعه احسا و استيالی وهابيون بر 9993

عيان را به دینی شي اساس این توافقات ابن سعود پذیرفت آزادیگرفت. بر  سعود توافقاتی صورت

 .مانندبردار باقی بومت وفادار و فرمانمشروط بر اینکه شيعيان نسبت به حک رسميت بشناسد

د، اما ميت نشناختنرا به رس صورت مکتوب ثبت نشد و فرزندان ابن سعود آناگرچه توافقات به

ورت رفين صکه این توافقات بين ط هستند القولی برجسته شيعه متفقهاو شخصيت علما

شيعيان همچنان بيش از پيش مورد آزار و شکنجه حکومت قرار گرفتند  گرفته است. با این همه

ا وادار ان ر شيعيکه ای منسجم تالش کرد با برنامه اخوان یعنی، سعودو سپاه ایدئولوژیک ابن 

ا منع شدند و هسرایی در حسينيهشيعيان از مرثيه تور ابن سعود. به دسبپيوندندکند به وهابيت 

د و بار تعيين شهای سخت و خشونتمجازات ،کردندور وی سرپيچی میبرای کسانی که از دست

 زابن سعود ادعا کرد ا عام کرد.شيعيان بحرینی ساکن قطيف را قتل بسياری از گروه اخوان

ن ای .بهبود یافت هاو وضعيت اقتصادی و مذهبی آن شد کمفشار عليه شيعيان  9922سال

-از اوضاع حاکم نشان می 9923يعيان در سال شکایت ش درحالی است که برخالف ادعای وی

ند. محروم شد داشتند، تصرف الحصاآزادی دینی که قبل از از  دهد شيعيان احسا و قطيف

 (225، ص9316)ابراهيم، 

ها ليسیاز انگ هايان به نيروهای انگليسی است. آنشدن شيعضعيت متوسلشاهد دیگر این و

 . یکی از مقامات رسمیرا پایان دهدزار و ا یت شيعيان آ کهخواستند ابن سعود را متقاعد کنند 

 9923گوید در سال و میاست به این نکته اشاره کرده  9924انگليسی در گزارش مربوط به سال 

سعود اظهار اليات ظالمانه و سنگين حکومت ابناز م ران احساوویژه تجار و پيلههمردم و ب

ابن سعود  با گسترش موج نارضایتی شيعيان (226، ص9316. )ابراهيم، کردندنارضایتی می

 یوهاب عينو سرانجام متو کندو شده به شيعيان را لغصميم گرفت احکام دینی جدید تحميلت

از منطقه قطيف برچيده شدند. مجتهدین شيعه در پاسا  عاميانه سعودیوعه در زبان متیعنی، 

یز از شاه عبدالعز کردمیوادار کردند که شيعيان قطيف را به این موضع حکومت فتوایی صادر 

 9921شورش سال پی . درکنند دوریو خشونت عليه حکومت  و از اعمال زور کننداطاعت 
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نام شيا محمد النمر این فتوا صادر شد. هببه رهبری مجتهدی  شيعيان در روستای العواميه

ه استفاد ءمقاصد خود سوبرای  شدهبيان از فتوای داشتند وومت در حکنفو  زیادی وهابيون 

يب ین ترته ادست آوردند. بهواسطه آن مشروعيت الزم را برای آزار و ا یت شيعيان بهکردند و ب

ز انجام ا مانع  ت فيزیکیتا با حمال کردفراهم  را متوعين برای مشروعيت الزم شدهی بيانفتوا

پی فشارهای سياسی، در. (241، ص9316ابراهيم، شود ) ی مذهبی شيعيانهاينیمراسم و آ

ت های متمادی دسپی سال درویژه عربستان هاقتصادی و اجتماعی شيعيان حوزه خليج فارس ب

آوردن تدسبههای گسترده عليه دولت سعودی زدند و به نتيجه خاصی نرسيدند و برای به قيام

که توسط بزرگان این منطقه  روی آوردند های سياسیها و جنبشتشکل به تشکيل حقوق خود

ست. اجنبش اسالمی شيعه  ترین جنبش این حوزه خليج فارسیکی از بزرگ .شدتأسيس می

هبی نداشتند و بيشتر جذب مذ تشکل مهم سياسی و 71های قبل از شيعيان عربستان در سال

يان عثير مهمی بر شي، اما پيروزی انقالب اسالمی تأشدندبعثيسم می ناصرسم و کمونيسم،

و خواستار مطالبات جامعه شيعه تدریج نسل جدیدی از رهبران شيعی ظهور کردند هگذاشت و ب

 ترینهبرجست از الصفار حسن شيا که گفت شيعيان گرایاسالم طلباصالح شدند از جمله جنبش

 و شهرها شوراهای در را هاییکرسی 2115 سال در شدند موفق جنبش نمایندگان و است آن رهبران

 .آورند دستبه عربستان شرق نشينشيعه منطقه هایشهرک

 روحانيون دستبه 9917 سال در که است حجاز اللهحزب جماعت شيعی هایسازمان دیگر از

 اللهآیت مرجعيت با آن هم فقيه والیت اصل به جنبش این شد. تأسيس امام خط پيرو شيعی

 و مذهبی آگاهی و بيداری نوعی شدند موفق داخلی بعد در هاجنبش این. دارد اعتقاد ایخامنه

 این عاليتف و وجود بدون که آورند وجودبه عربستان تبعيض مورد و ستم زیر شيعيان جامعه در را سياسی

 این فقط باید گفت که مورداین در بود. غيرممکن بيداری و آگاهی این آمدن دستبه هاجنبش

-قبع از خروج و سياسی فعاليت و تغيير به که دهند پرورش را جدیدی نسل شدند موفق هاجنبش

 .ندداشته باش ایمان بودند، آن درگير خاص طوربه شيعيان و عام طوربه عربستان جامعه که ماندگی

 عوض دانند کهمی داشتند، اطالع شيعی هایجنبش ظهور از پيش عربستان اوضاع از که کسانی

 مذهبی جریان کهدرحالی است؛ داشته ملموسی تغييرات چه هاجنبش این ظهور از پس شيعيان

 در ینوگرای و تغيير خواستار شيعی کرد، جریانمی تبليغ را مذهب در سطحی تأمل و مذهب سنتی،

  . دهد عربستان شيعيان به مذهب از جدیدی برداشت شد موفق و بود مذهب
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 گيرینتيجه .0

ج شيعيانی که در کشورهای حوزه خلي ،که در طول تاریا شوداین نتيجه حاصل می ،با بررسی تاریخی

ره غي سياسی و ،ماعیتترین حقوق اجو از اساسیاند کنند همواره مظلوم واقع شدهفارس زندگی می

دست آوردن حقوق مدنی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی راهکارهای اند. شيعيان برای بهمحروم بوده

خواستند های فرهنگی و اجتماعی میبرخی از شيعيان با تأسيس تشکل ی داشتند.مختلف

اری ای خواهان برکنهای مختلف و زنجيرهو بعضی از آنها با تأسيس جنبش کنندمشکالتشان را حل 

 است، های شيعیجنبش لشاهد تشکي جزیره عربستان نيزشبه شدند.های ظالم و ستمگر میدولت

 :ها عبارت است ازعدم موفقيت این جنبشدالیل  د.دست آور هيری بگولی نتوانست موفقيت چشم

طول زمان اینها  در است؛ زیرا هااین جنبش ییکی از این عوامل عدم انسجام بين اعضا اول(

د. از ، نداشتندر کشورهای خود دست به اقدامات مهم بزنندفعال طور هکه بتوانند ب محکمیانسجام 

مالی و تسليحاتی از طرف نهادهای مختلف بود که این امر هم باعث عدم دیگر عوامل عدم پشتيبانی 

 ها شد. موفقيت این جنبش

ور در این کش؛ زیرا شده است هادولت و رژیم سياسی این کشور مانع پيشرفت این جنبشدوم( 

ظامی آنها های نو رژیم با استفاده از نيروی استفعاليت سياسی ممنوع بوده ویژه ههرگونه فعاليت ب

 کردند.دوری میو از دادن هرگونه مجوز فعاليت  کرده استرا سرکوب 

در برخی موارد این  ؛ زیرارمردان این کشوسوی برخی دولت غين ازوهای در دادن وعدهسوم( 

 غين دولت را خوردند.وهای در و فریب وعده کردندنشينی از اهداف خود عقب هاجنبش
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