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 ٯٴ٠ٌٸ دس ٟشاس٧شٛتٲ د٫ي٪ ثٸ ػٔٶدي، ٓشثؼتبٱ
 تشيٲ ثضس٥ ثٶدٱ داسا ٵ ٛبسع خ٬يذ اػتشاتظي٢

 ثؼيبس اسصؽ ا٬٬ٰ٫ي ثيٲ ٳ٨بٷ اص رٺبٱ، ٳٜتي رخبيش
 ثب ٣ـٶس ايٲ ٳيض، اػال٭ رٺبٱ دس. داسد صيبدي
 خبٳٸ اػت٠شاس ٵ ٣ٺٲ ثؼيبس تبسيخي پيـٴيٸ داؿتٲ

. ٣ٴذ ايٜبٯي ٯٺٰي ثؼيبس ٳ٠ؾ آٱ، دس خذا
 دس اثشاٹيٮ حوشت ٣ٸ اػت ػشصٯيٴي ٓشثؼتبٱ

 اك٬ي ٯأٯٲ ٵ ربي٨بٷ خذا، ٛشٯبٱ ثٸ آٳزب
 ا٣ش٭ سػٶ٩ ثٔخت ثب ٵ ٳٺبد ثٴيبٱ سا ي٤تبپشػتي

 سا رذيذي حيبت( ػ٬ّٮ ٵ آ٫ٸ ٵ ٬ٓيٸ اهلل ك٬ي)
 ٣ٸ اػت ٯزٹجي ٣ـٶسي ٓشثؼتبٱ. ٣شد تزشثٸ
 ٯزٹت. اػت ٵٹبثي اػال٭ ثشپبيٸ آٱ ٟٶاٳيٲ
 ٯي ايٜب سا ٯٺٰي ثؼيبس ٳ٠ؾ ٓشثؼتبٱ دس ٵٹبثي

 ٳٰي تحٰ٪ آٱ آييٲ خالٙ ٬ٰٓي ٹيچ ٵ ٣ٴذ
 آييٲ ايٲ پبيٸ ثش ٣ـٶس ػيبػت تٰبٯي ٰٓال ؿٶدٵ

  .اػت ؿذٷ سيضي پبيٸ سػٰي
 ايزبد ثٸ ػٔٶدي، ٟٶٯيت ثب ٵٹبثيت تٴيذ٧ي دسٹٮ

 دي٨ش ٯزاٹت آٱ دس ٣ٸ اٳزبٯيذٷ اي پبدؿبٹي
 ثشاي ربيي - ؿئٸ چٸ ٵ ػٴي چٸ - اػالٯي
 ثٸ ؿئيبٱ خلٶف ثٸ ٳذاسٳذ؛ ٳٰٶ ٵ سؿذ تٴٜغ،
 ؿشايي دس آٳٺب، ثب ٵٹبثيت خبف هذيت خبًش

. ثشٳذ ػشٯي ثٸ ػتٮ ٵ تجٔين اص ٯ٬ٰٶ ٳب٧ٶاسي،
 ٵهٔيت اص تلٶيشي تب ٣ٶؿذ ٯي حبهش ٯ٠ب٫ٸ

 ٵ دٹذ اسائٸ ػٔٶدي دسٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ربٯٔٸ
 دس ٣ٴذ، ثشسػي سا ػٔٶدي سطيٮ هذؿئي اٟذاٯبت

 اص ٯختلشي تبسيخچٸ اسائٸ اص پغ استجبى، ايٲ

 ػبختبس دس آٱ ربي٨بٷ ٵ ٵٹبثيت ٵ ػٔٶدي ح٤ٶٯت
 ُٺٶس دسٓشثؼتبٱ، تـيْ پيـيٴٸ ٓشثؼتبٱ، ػيبػي

 ٵ ؿئيبٱ ػيبػي ػبختبسٹبي ػيبػي، ؿئٸ
 دس ٵ. ؿٶد ٯي ثشسػي ٵ ثحج آٳٺب، ٣ٴٶٳي ػيبػت

 ٵ ػٔٶدي سطيٮ صدايي ؿئٸ ػيبػت ثٸ اداٯٸ
  .ؿٶد ٯي تٶرٸ ػيبػتي چٴيٲ ٓيٴي ٹبي ٳٰٶٳٸ

 :سعودي حكومت و وهابيت

 ُٺٶس اص پغ ٵ ٟذيٮ ٹبي صٯبٱ دس ٓشثؼتبٱ
 ٯٴ٠ٌٸ ٵ ٯح٬ي ٹبي دٵ٫ت ٯيبٱ ٹٰٶاسٷ اػال٭،

 ا٫ٌٶايٜي ٯ٬ٶ١ كٶست ثٸ ٵ ثٶد ؿذٷ ت٠ؼيٮ اي
 دس آٱ اػت٠شاس ٵ اػال٭ ُٺٶس ثب. ؿذ ٯي اداسٷ

 ٵ اٵ٫يٲ ثشاي ٯٴ٠ٌٸ ايٲ رضيشٷ، ؿجٸ ػشاػش
 دػت ٵحذت ثٸ اػال٭، ٫ٶاي تحت ثبس، آخشيٲ
 ٵ ػيبػي ديذ٧بٷ اص چـ٨ٰيشي ٳحٶ ثٸ ٵ يبٛت

 چٴذ ٧زؿت ثب ٣ٸ تبربيي ٧ـت د٧ش٧ٶٱ ٛشٹٴ٨ي
 ٣ٸ يبٛتٴذ دػت ٟذستي چٴيٲ ثٸ ٹب ٓشة دٹٸ،

 دس پب اص سا سٵص٧بس آٱ ٗشة ٵ ؿشٝ ثضس٥ دٵٟذست
 ٓشثؼتبٱ آِٮ ٟؼٰت اٯٶيبٱ، صٯبٱ دس. آٵسدٳذ

 آٱ ثش ٓجبع آ٩ ػپغ ٵ ثٶد آٳبٱ ٬ٰٟشٵ رضٵ
 ٰٟشي، ٹزشي دٵ٭ ٟشٱ اٵاخش دس. ؿذٳذ ٯؼ٬ي

 پيؾ اص ٣بسي اٯب ٣شدٳذ؛ ٟيب٭ ٓشثؼتبٱ دس ٬ٓٶيبٱ
 ٟذست ٓجبػي، ٯتٶ٣٪ ٯش٥ اص پغ ٳجشدٳذ،

 دٳجب٩ ثٸ ٹٮ ٓشثؼتبٱ ٵ ٳٺبد صٵا٩ سٵثٸ ٓجبػيبٱ
 ٵ هٔيٚ ٯح٬ي ٹبي ح٤ٶٯت داساي ثبسدي٨ش آٱ،

 ٵ اٗتـبؽ ٟشٱ چٴذيٲ رض ٣ٸ ؿذ ٯذتي ٣ٶتبٷ
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 ٹٰشاٷ ثٸ آٱ ثشاي سا دي٨شي چيض سيخت٨ي، دسٹٮ
  (1. )ٳيبٵسدٳذ

 پشت٘ب٫ي ،(ٰٟشي ٹزشي دٹٮ) ٯيالدي 16 ٟشٱ دس
 ٬ٰٓي ٤ٛش ايٲ ٣ٸ ٣شدٳذ ساٟلذ ٯ٤ٸ ثٸ ح٬ٰٸ ٹب

 ٯتٶرٸ ٣ٸ ٓخٰبٳي خ٬ٜبي ٟشٱ ٹٰبٱ دس. ٳ٨شديذ
 ٵ ٗشثي ػٶاح٪ تذسيذ ثٸ ثٶدٳذ، ؿذٷ ٓشثؼتبٱ

 دس خٶد ػ٬ٌٸ صيش سا ٓشثؼتبٱ تٰبٯي ػپغ
 ٯحٰذ ٯيالدي،18 ٟشٱ ئٴي صٯبٱ ايٲ دس. آٵسدٳذ

 سا خٶد ٵي. ٣شد ٟيب٭ ٳزذ دس ٓجذا٫ٶٹبة ثٲ
 تج٬يٖ سا خٶد خبف ٯزٹت ٵ داٳؼتٸ ٯزٹجي ٯل٬ح

 تٶػي آٯذٷ ٵرٶد رذيذثٸ ٛشٟٸ ٵ آييٲ. ٣شد ٯي
 ٛشاٵاٳي ٯـ٤الت ثب آٗبص دس ٓجذا٫ٶٹبة، ثٲ ٯحٰذ
 ٵي ٠ٓبيذ ٵ ا٤ٛبس ٯخب٫ٜبٱ ٣ٸ چشا ٧شديذ، ٯٶارٸ
 دس ٣ٸ دادٳذ اٳزب٭ ٵتٔشهبتي ٣شدٳذ ٟيب٭ اٵ ٬ٓيٸ

 حبٯيبٳي آٵسدٱ دػت ثٸ كذد دس ٵي آٳٺب، ٳتيزٸ
 اص ي٢ ٹيچ آٳٺب اٯب ثشآٯذ؛ ٳزذ ؿٺش حب٣ٮ اص

 ٟجٶ٩ ٵ اٳزب٭ ثٸ حبهش ث٬ٶا، ٵ آؿٶة ايزبد تشع
 ػٔٶد ثٲ ٯحٰذ ػشاٳزب٭، تب. ٳـذٳذ ٤ٰ٣ي چٴيٲ
. ٣شد ٹٰذاػتبٱ خٶد ثب سا( دسٓيٸ) ؿٺش حب٣ٮ
 ي٤ذي٨ش ثب ػٔٶد ثٲ ٯحٰذ ٵ ٓجذا٫ٶٹبة ثٲ ٯحٰذ

 ٹيچ اص ساٷ، ايٲ دس ٣ٸ ثؼتٴذ پيٰبٱ ٵ ٓٺذ
 ٟشاسداد، ايٲ ثشٯجٴبي ٵ ٳٶسصٳذ دسيٖ ٣ٶؿؾ

 ثٲ ٯحٰذ ٵ خٶيؾ ٯزٹجي ٳٜٶر ثش ٓجذا٫ٶٹبة
  .اٛضٵدٳذ خٶد ٟذست ثش ٳيض ػٔٶد

 1765 ػب٩ دس ػٔٶد ثٲ ٯحٰذ دس٧زؿت ثب
 ٯٴلٶة پذس ربٳـيٴي ثٸ ٓجذا٫ٔضيض ٯيالدي،

 ٵ پذس ساٷ دٹٴذٷ اداٯٸ ٣ٸ ٵي. ٧شديذ
 1773 ػب٩ دس ثٶد، ٓجذا٫ٶٹبة ًشٛذاسٯزٹت

 ٵ آٵسد دس تلشٙ ثٸ سا سيبم ؿٺش ٯيالدي،
. دٹذ ٧ـتشؽ سا خٶيؾ ح٤ٶٯتي ٬ٰٟشٵ تٶاٳؼت

 ػ٬ٌٸ صيش ٳيض سا االحؼبء ٵ ٟليٮ آٱ دٳجب٩ ثٸ ٵي
 تيشٷ حزبص ٳزذٵ سٵاثي صٯبٱ ايٲ دس. آٵسد دس خٶد

 ٯزٹت ًشٛذاساٱ ٵسٵد اص ٯ٤ٸ ؿٺش دس ٵ ٧شديذ
 اص ٯ٠بث٪ دس ٳيض ٹب ٵٹبثي. ٣شدٳذ ر٬ٶ٧يشي ٵٹبثي
 ٳزذ اصػشصٯيٲ ايشاٳي ٵ ٓشاٟي حزبد ٓجٶس

 سٛتبس دس ٯ٤ٸ ؿشيٚ ٳٺبيت دس ٣ٸ ٵسصيذٳذ ٯٰبٳٔت
 ٯـ٤٪ ايٲ ٵ ٣شد ٳِش تزذيذ ٹب ثبٵٹبثي خٶد

 دػتجشدٹبي ٵ تزبٵصات دٳجب٩ ثٸ. ٧شديذ ثشًشٙ
 1797 دسػب٩ ٓشاٟي ٟجبي٪ ثٸ ٵٹبثي پيشٵاٱ

 پبدؿبٷ ثٸ ٓخٰبٳي ػ٬ٌبٱ ًشٙ اص ٓبٟجت ٯيالدي،
 ٣ٴذ ر٬ٶ٧يشي ٣بس ايٲ اص ٣ٸ سػيذ دػتٶس ث٘ذاد،

 دس. ثجشد اصپيؾ ٣بسي ٳتٶاٳؼت ؿخق ايٲ ٣ٸ
 ٵٹبثي ثب ٯجبسصٷ ثشاي ث٘ذاد ٳيشٵٹبي 1798 ػب٩

 ٵي٤ؼب٩ ثٶد ٛبيذٷ ثي ٣بسؿبٱ ٣ٸ ٳزذسٛتٴذ ثٸ ٹب
 اٯوبء ثٸ دسث٘ذاد ًشٙ دٵ ثيٲ ٟشاسدادي ثٔذ

 تٺبرٮ ٯٶسد ٣شثال دي٨ش ثبس 1801 ػب٩ دس. سػيذ
 ٬ٓيٸ) حؼيٲ اٯب٭ ٯ٠جشٷ ٵ ٧شٛت ػٔٶدٟشاس آ٩

 ديشي ٓجذا٫ٶٹبة ٯش٥ ثب. ؿذ تخشيت( ا٫ؼاّل٭
 ػب٩ دس ٳيض ٯحٰذ ثٲ ٓجذا٫ٔضيض ٣ٸ ٳ٨زؿت

 ربي ثٸ ٓجذا٫ٔضيض ثٲ ٵػٔٶد سػيذ ٟت٪ ثٸ 1803
 ثٔذ ي٤ؼب٩ ٵي. ٳـؼت ح٤ٶٯت تخت ثش پذس

 1805 ػب٩ دس ٵ ٣ٴذ تلشٙ سا ٯذيٴٸ تٶاٳؼت
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 ػ٬ٌٸ صيش ثٸ ٳيض سا ٵرذٷ ٯ٤ٸ ػپغ ٳزٚ،
 ثٲ ػٔٶد ٧شٛتٲ ٟذست ثب. دسآٵسد خٶيؾ

 ربٳت اص ٯلش، ٵا٫ي پبؿب ٬ٓي ٯحٰذ ٓجذا٫ٔضيض،
. ٧شديذ ٹب ٵٹبثي ٯأٯٶسػش٣ٶة ٓخٰبٳي ػ٬ٌبٱ

 ٯذيٴٸ تٶاٳؼت اٵ ٵ ٛشػتبد حزبص ثٸ سا پؼشؽ ٵي
 تلشٙ ثٸ ثٔذ ي٤ؼب٩ سا ٯ٤ٸ ٵ 1812 ػب٩ دس سا

 ٣ٸ پبؿب ٬ٓي ٯحٰذ ػب٩ دسايٲ اٯب دسآٵسد؛ خٶد
 ثٲ اصػٔٶد ٧شٛت، ٓٺذٷ ثش سا ٟٶا ٛشٯبٳذٹي خٶد

 دس ػٔٶد ٯش٥ اص پغ. خٶسد ؿ٤ؼت ٓجذا٫ٔضيض
 چٶٱ ٵ سػيذ ٟذست ثٸ ٓجذاهلل پؼشؽ1814 ػب٩

 ٯٴ٠ٔذ ٯلشٟشاسدادي ٵا٫ي ثب ٳذاؿت، سا پذس ٟذست
 سا ٓخٰبٳي ػ٬ٌبٱ حب٣ٰيت ايٴ٨ٶٳٸ ثٸ ٵ ٣شد

 ايٲ ٯيالدي 1816 ػب٩ دس اٯب ٧شٛت؛ ٧شدٱ
 ؿذ ٳ٠ن ٯلش ٵا٫ي پبؿب اثشاٹيٮ ػٶي اص ٟشاسداد

 دس ٓبٟجت ٵ پشداختٸ ٵٹبثيبٱ ػش٣ٶة ثٸ ٵي ٵ
 سا ٓجذاهلل دسٓيٸ، تلشٙ ثب تٶاٳؼت1818 ػب٩

  .ثشػبٳذ ٟت٪ ثٸ ٵ دػت٨يش
 ٰٓٶصاد٧بٱ اص ٓجذاهلل ثٲ تش٣ي ،1824 ػب٩ دس

 حٰبيت اػبع ثش سا خٶد ح٤ٶٯت سيبم دس ػٔٶد،
 ػب٩ تب ٵتٶاٳؼت ٣شد ٧زاسي پبيٸ ٵٹبثي رٴجؾ اص

 ٯش٣ضي ٯٴ٠ٌٸ ٵ ٛبسع خ٬يذ ػٶاح٪ تٰب٭ ،1833
 دس سا ٵٹبثي آييٲ تشتيت ثذيٲ ٵ ٣ٴذ تلشٙ ٳزذسا

 اختالٛبت پغ، اصايٲ دٹذ؛ تٶػٔٸ ٳزذ ػشاػش
 اختالٛبت ايٲ ٵ سػيذ خٶد اٵد ثٸ ػٔٶد آ٩ ٯيبٱ
 دس اٯب ث٤ـبٳذ؛ اهٰحال٩ ثٸ سا آٱ ٣ٸ سٛت ٯي

 ثٲ ٓجذا٫ٔضيض ٯيالدي، ثيؼتٮ ٟشٱ اٵاي٪

 سؿيذ آ٩ خبٳٶادٷ دػت اص سا سيبم ٓجذا٫شحٰٲ،
 ػپغ ٵ ٣شد حجت آٱ ثش سا خٶيؾ ٵح٤ٶٯت خبسد

 ٯشتْٜ سا خبسري ٹبي ٵٳضاّ ٯخت٬ٚ ٟجبي٪ ؿٶسؽ
 سا ٯ٤ٸ سيبم، تلشٙ اص پغ ٓجذا٫ٔضيض. ػبخت

. پشداخت ٣ـٶس٧ـبيي ثٸ ٵ دسآٵسد خٶد ػ٬ٌٸ صيش
 ثش اٳ٬٨يؼي ٳيشٵٹبي تٶػي ٣ٸ ؿ٤ؼتي ٳتيزٸ دس

 ٣ٴٜشاٳغ تـ٤ي٪ ثب ثبالرجبس، آٯذ، ٵاسد ٵٹبثيٶٱ
 اٳ٬٨يؼي ٵ ػٔٶدي ٧شٵٷ دٵ ثيٲ پيٰبٳي ٠ٓيش،
 ٵ ٓشاٝ ٯشصي خي آٱ، ٯٶرت ثٸ ٵ ؿذ ثؼتٸ

 طاٳٶيٸ دس. ٧شديذ تٔييٲ ٳزذ ٵ ٣ٶيت
 ثئت ٓجذا٫ٔضيض ثب حزبص، ػشاٱ ػشاٳزب٭1926
 18 دس ٵ ؿذ خٶاٳذٷ حزبص پبدؿبٷ اٵ ٵ ٣شدٳذ

 ٹبي پبسٷ ٣شدٱ ي٤پبسچٸ ٛشٯبٱ 1939 دػبٯجش
 ٯز٣ٶس ػشصٯيٲ پغ ايٲ اص ٵ ؿذ دادٷ ٓشثي ٣ـٶس

 ثٴبثشايٲ،(.2) ؿذ خٶاٳذٷ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ
 ٵ ػيبػي ٟذست پيٶٳذ ٳتيزٸ اٯشٵصي ٓشثؼتبٱ

 ٓجذا٫ٶٹبة، ثٲ ٯحٰذ ٵ ػٔٶدي خبٳذاٱ ٳِبٯي
 اٛشاد اص ٓجذا٫ٶٹبة. اػت ٵٹبثيت ٛشٟٸ ثٴيبٳ٨زاس

 ػب٩ دس ٣ٸ اػت تٰيٮ ٓـيشٷ ٵ ػٴبٱ ثٴي ٟجي٬ٸ
 دس ٵ آٯذ دٳيب ثٸ ٓيٴيٸ ٳبحيٸ دس ٯيالدي 1703
 چٶٱ اػتبداٳي دسٯ٤تت ٵ سٛتٸ ٯذيٴٸ ثٸ رٶاٳي

 تحلي٪ ثٸ ا٫ؼٴذي ٯحٰذ ٵ ٣شدي ثٲ ػ٬يٰبٱ
 دس ٵ سٛت ث٘ذاد ٵ ثلشٷ ثٸ ػپغ ٵ ٧ـت ٯـ٘ٶ٩

 ثٸ ٹٰؼشؽ ٯش٥ اص پغ ٵي. ٣شد اصدٵاد آٳزب
 ٣شدٵ ٯؼبٛشت ٹٰذاٱ ٵ ٣شدػتبٱ ثٸ ٵ آٯذ ايشاٱ
 ٵ اؿشاٝ ٬ٛؼٜٸ تحلي٪ ثٸ اكٜٺبٱ دس ػپغ
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 اص آٳزب دس ٵ سٛتٸ ٟٮ ثٸ ػپغ پشداخت، تلٶٙ
 ػب٩ دس ٵ ؿذ حٴيٲ اثٲ ٯزٹت پيشٵاٱ
 ٵ ثبص٧ـت خٶيؾ صاد٧بٷ ٓيٴيٸ، ثٸ ٯيالدي1741

 ٵ پشداخت خٶيؾ ٠ٓبيذٯزٹجي تج٬يٖ ثٸ آٳزب دس
 اؽ ٠ٓبيذٯزٹجي ٣ٴٴذٷ ثيبٱ ٣ٸ سا( ا٫تٶحيذ) ٣تبة
 ػب٩ دس ٓجذا٫ٶٹبة. دسآٵسد تحشيش سؿتٸ ثٸ ثٶد،

 ٳٺوتي ٵٹبثيت(.3) دس٧زؿت ٯيالدي1792
 ت٤بٯ٪ دس سا حؼبػي ٳ٠ؾ تٶاٳؼت ٵ ثٶد ٵاحذػبص

 ثٔذ اص. ٣ٴذ ايٜب ٓشثؼتبٱ ػيبػي ر٘شاٛيبي
 ػٔٶدي ٵٟٶٯيت ٵٹبثيت ثيٲ اتحبد ػيبػي،
 دس دٵ ايٲ ٯزٹجي ٵ ػيبػي ٟذست تب ؿذ ٯٶرت

 ػشاػش دس ٓـيشٷ، ٵ ٟجي٬ٸ ٹؼتٸ ٵ پبي٨بٷ ٛشاػٶي
 ثتٶاٳٴذ، آٳٺب ٵ يبثذ ٧ؼتشؽ ٓشثؼتبٱ رضيشٷ ؿجٸ

 اػتح٤ب٭ ٟجبي٪ ٵ ٯٴبًٞ ػبيش ثش سا خٶد تؼ٬ي
 ايٜبي د٫ي٪ ثٸ ٵٹبثيت ٳٜٶر حبهش حب٩ دس. ثخـٴذ

 سػٰي ٳ٠ؾ اص ٛشاتش ٵحيبتي، تبسيخي ٳ٠ؾ ايٲ
 سطيٮ تأػيغ صٯبٱ اص ٵ اػت ديٴي ٳٺبد ي٢

 ٵ پشٵسؽ ٵ آٯٶصؽ ٛشٹٴ٦، ٵٹبثيت ػٔٶدي،
 ثش ٳٺبيت دس ٵ دادٷ ؿ٤٪ سا آٱ ٟوبيي ػيؼتٮ

 ػٴي ٧شايي اػال٭ ٹبي ٧شايؾ ٵ تٰبيالت ٹٰٸ
 ٣ٴٶٳي، ٓشثؼتبٱ دس. اػت ٧زاؿتٸ تأحيش ٓشثؼتبٱ

 ٳ٠ؾ ربٯٔٸ ػيبػي اٵهبّ دس ٵٹبثي، ٹبي ٯٜتي
 ٵ حذ داد٧ؼتشي، ٵصساي ٵ داسٳذ اي ثشرؼتٸ

 ثب اسؿبد ٵ دٓٶت ٵ اٵٟبٙ، اػالٯي، ؿئٶٱ
 (4. )ؿٶٳذ ٯي آٳٺباٳتخبة ٯـبٵست

 ٣ٴبس دس اٳذ، تٶاٳؼتٸ ٵٹبثيٶٱ ثشايٲ اٛضٵٱ
 چٶٱ ٹبيي ٵٵصاستخبٳٸ ح٤ٶٯتي ٯزٹجي تـ٤يالت

 اسؿبد، ٵ دٓٶت اٵٟبٙ، اػالٯي، ؿئٶٱ ٵصاست
 ساثٌٸ دس سا دي٨شي ًٶي٪ ٵ ٓشين ٹبي ػبصٯبٱ

 تـ٤ي٪ ٵٹبثيت آييٲ ٵ٧ؼتشؽ ٯزٹجي اٯٶس ثب
 ػبصٯبٱ اػالٯي، ٓب٫ٮ ساثي ػبصٯبٱ ٣ٸ دٹٴذ

 اص ٳٺي ٵ ٯٔشٵٙ ثٸ اٯش ػبصٯبٱ ٵ ثضس٥ ٬ٰٓبي
 يب ثضس٥ ٬ٰٓبي ػبصٯبٱ. آٳٺبػت ر٬ٰٸ اص ٯٴ٤ش،

 اٵ٩ ًشاص اص٬ٰٓبي تٲ 21 اص ٯش٣ت ،(ا٬ٔ٫ٰب ٣جبس)
 كذٵس آٱ آوبي ٛٔب٫يت ثيـتش ٣ٸ اػت ٵٹبثي

 ػيبػي ٯؼبئ٪ دس اػبػي ٵ ٯٺٮ ٳ٠ؾ ٵايٜبي ٛتٶا
 ٵٹبثيٶٱ، ٳ٨بٷ اص(.5) اػت ٓشثؼتبٱ ٯزٹجي ٵ

 ٣ٸ چشا ٳيؼتٴذ، ٯٶحذ ٯؼ٬ٰبٳبٱ اص صيبدي رٰبٓت
 ثٸ اٵ٫يب ٟجٶ٩ صيبست ثب سا خذا ٓٴبيت تب ٣ٶؿٴذ ٯي

 ٣ٸ سا ٣غ ٹش آٳٺب. ٯـش٣ٴذ پغ آٵسٳذ، دػت
 يبسي ٗيشخذا اص خٶد، حبربت ؿذٱ سٵا ثشاي

 تأٵي٪ پبيٸ ثش ٟشآٱ تٜؼيش داٳٴذ، ٯي ٣بٛش ثخٶاٹذ،
 سا ٗيشخذا اص رؼتٲ ؿٜبٓت ؿٴبػٴذ، ٯي ٣ٜش سا

 دس سا ٛشؿتٸ يب ٵ٫ي پيبٯجش، ٳب٭ ر٣ش ٳبٯٴذ، ٯي ٣ٜش
 ٹب، آٯٶصٷ ايٲ اػبع ثش ٵ داٳٴذ ٯي ؿش١ ٳٰبص

 ثب ٯ٠بث٬ٸ ٵ داٳؼتٸ ٯـش١ ٣بٛشٵ سا ؿئيبٱ ٵ تـيْ
 سػب٫ٸ دس. داٳٴذ ٯي خٶد ديٴي ٵُيٜٸ سا آٳبٱ

 ثبس 24 اص ثيؾ( اؿجٺبت ٣ـٚ) ٳب٭ ثٸ ٓجذا٫ٶٹبة
 ٹب ؿخليت. اٳذ ؿذٷ ٣بٛشداٳؼتٸ ٵٹبثي ٗيش اٛشاد

 خٶد٬ٓيٸ رٴبيبت ثش ٓالٵٷ ٵٹبثي تٴذسٵ ٬ٰٓبي ٵ
 دس اخيش، ٟشٱ ػٸ دس آٳٺب ٯ٠ذع اٯب٣ٲ ٵ ؿئيبٱ
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 ٬ٓيٸ ٰٓ٪ ؿذت خٶاػتبس ثبسٹب ٣ٴٶٳي، ؿشايي
 ايٲ دس سا ثؼيبسي اٟذاٯبت ٵ ؿذٷ ثيت اٹ٪ پيشٵاٱ
 آٳٺب ثٸ اداٯٸ دس ٣ٸ اٳذ سػبٳذٷ اٳزب٭ ثٸ صٯيٴٸ

  .ؿٶد ٯي پشداختٸ

 : عربستان در تشيع
 ٹزشي، اٵ٩ ٟشٱ ثٸ ٓشثؼتبٱ، دس ؿئٸ حوٶس
 تٶػي پيبٯجش ربٳـيٲ ٬ٓي ؿئيبٱ ٣ٸ صٯبٳي ئٴي

 دستبسيخ ًجشي. ٧شدد ٯي ثبص ٣شدٳذ، سد سا اثٶث٤ش
 ،(االٳزاس يٶ٭) دس ٯ٤ش٭ ٳجي ٣ٸ داسد تلشيح خٶد
 آٱ ثٸ سا خٶد ٓـيشٷ ٵ ٯٌشح سا ٯٺٮ ٯٶهٶّ ػٸ

 ٵ ٳجٶت تٶحيذ،: اص اػت ٓجبست ٣ٸ ٣شد دٓٶت
 ٬ٓي اص ٗيش ٣ٸ پيبٯجش اص پغ ربٳـيٴي ٵ ٵاليت

 سٵص آٱ دس ٣ؼي ،(ا٫ؼاّل٭ ٬ٓيٺٰب) ًب٫ت اثي ثٲ
 سا اثٶًب٫ت ٟجي٬ٸ ثضس٧بٱ ٵ ٳيبٵسد ايٰبٱ پيبٯجش ثٸ

 ثٸ سا ٣ٶد٣ؾ ػشپشػتي ٵ ٵاليت ٵ ٣شدٷ، خٌبة
 ٳيض ٟشآٱ اصٳِش. ٧ٜتٴذ تجشي٢ تٰؼخش ثٸ ٵي

 ٧شدد، ٯي ثبص پيبٯجش خٶد صٯبٱ ثٸ ؿئٸ حوٶس
 آيٸ ري٪ خٶد، تٜبػيش دس آ٫ٶػي ٵ ًجشي ٣ٸ چٴبٱ
 ٳضٵ٩ ؿأٱ ثٸ ثباؿبسٷ ،(ا٫جيٴٸ) ٯجبس٣ٸ ػٶسٷ ٹٜتٮ
 ٯلذاٝ سا ايـبٱ پيشٵاٱ ٵ( ا٫ؼاّل٭ ٬ٓيٸ) ٬ٓي آيٸ،
 دس ؿئيبٱ رٰٔيت(.7) اٳذ ٣شدٷ ٯٔشٛي آيٸ ايٲ

 15 تب 10 ثيٲ ٯخت٬ٚ ٯٴبثْ سا ٓشثؼتبٱ
 دٵ حذٵد سٰٟي ئٴي ٣ـٶس، ٣٪ دسكذرٰٔيت

 ػشؿٰبسي ًجٞ. صٳٴذ ٯي تخٰيٲ ٳٜش ٯي٬يٶٱ
 رٰٔيت ٣٪ 2004 ػب٩ دس ػٔٶدي ح٤ٶٯت
 سٟٮ ايٲ اص ٣ٸ اػت ٳٜش 22/670/000 ٓشثؼتبٱ

 خبسريبٱ ث٠يٸ ٵ ؿٺشٵٳذػٔٶدي ٳٜش 16/529/302
 ؿئٸ رٰٔيت دسكذ 15 تب 10. ٹؼتٴذ ٯ٠يٮ

 ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ا٣خشيت ٣ٸ ٹؼتٴذ اٯبٯي دٵاصدٷ
 ٯٴ٠ٌٸ دس رٰٔيت ايٲ ثيـتش. دٹٴذ ٯي تـ٤ي٪ سا

 ثٸ ٯـ٘ٶ٩ ٳيض ٹٰبٳزب دس ٵ ٣شدٷ صٳذ٧ي ؿشٟيٸ
 ٫حبٍ ثٸ ؿئيبٱ ٣ٸ اػت اػتبٳي ؿشٟيٸ. ٣بسٳذ

 ٳِش اص ٵ دادٷ تـ٤ي٪ سا ٗب٫ت ا٣خشيت رٰٔيتي،
 تشيٲ ثب٧ؼتشدٷ ٳٜتي ٯٴ٠ٌٸ تشيٲ ثضس٥ اٟتلبدي
 دس اػت؛ ٓشثؼتبٱ دس ٳٜت پباليؾ تبػيؼبت

 ٯش٣ض دٯب٭، دس ؿئيبٱ اص ٣ٰي تٔذاد ٣ٸ حب٫ي
 ػب٣ٲ اػتبٱ ايٲ ؿٺش تشيٲ ثضس٥ ٵ ؿشٟيٸ اػتبٱ

 ٵ ؿٺشٹب دس آٳٺب اتٜبٝ ثٸ ٟشيت ا٣خش ٹؼتٴذ،
 ا٫حؼبء ٵ ٌٟيٚ ثضس٥ ٵاحٸ دٵ ثيٲ سٵػتبٹبي

 ٹبي ٳب٭ ثٸ ثضس٥ ؿٺش دٵ ا٫حؼأ. ٣ٴٴذ ٯي صٳذ٧ي
 ؿئيبٱ ٹب، ػٴي ثش ٓالٵٷ ٣ٸ داسد ٯجشص ٵ ٹٜٶٙ

 اص اي ٯالحِٸ ٟبث٪ ٧شٵٷ. داسٳذ آٳٺبػ٤ٶٳت دس ٳيض
 دس ٳيض( ٳٜش كذٹضاس حذٵد) اػٰبٓي٬ي ؿئيبٱ
 ٳضدي٢ ٯشصي ٯٴ٠ٌٸ دس) آٱ حٶٯٸ ٵ ٳزشاٱ اػتبٱ

 اٯبٯي دٵاصدٷ ؿئيبٱ( 8. )اٳذ ػب٣ٲ( يٰٲ ثٸ
 ٛبًٰٸ ٵادي ٵ دسٯذيٴٸ ؿشٟيٸ اػتبٱ ثش ٓالٵٷ
 رذٷ دس ٵ ٹؼتٴذ ثضس٧ي ٹبي رٰٔيت داساي

. اٳذ دادٷ تـ٤ي٪ ٣ٶچ٤ي ٹبي ٧شٵٷ ٳيض ٵسيبم
 دس ؿئي، اي ؿبخٸ ٓٴٶاٱ ثٸ ٳيض ٹب صيذي

 ٵ يٴجٶّ رذٷ، ٳزشاٱ، رٴٶثي ؿٺشٹبي
 صيذي ثٸ ثيـتش ؿبٱ ٵاثؼت٨ي داسٳذ ٓليشػ٤ٶٳت

 ٯز٣ٶس، ؿئي ٧شٵٷ ثشػٸ ٓالٵٷ. اػت يٰٴي ٹبي
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 ؿشايي د٫ي٪ ثٸ ٣ٸ ٹؼتٴذ ثؼيبسي ؿئيبٱ
 صٳذ٧ي ت٠يٸ دس ٳـيٲ ػٴي ؿٺشٹبي دس ثذٯزٹجي

. ٵسصٳذ ٯي ارتٴبة خٶد ٯزٹت ثشٵص اص ٵ ٣ٴٴذ ٯي
(9)  

 ثيؼتٮ ٟشٱ اٵاي٪ تب چٺبسدٹٮ ٟشٱ اص ؿئيبٱ
 تؼ٬ي تحت ٓشثؼتبٱ، رضيشٷ ؿجٸ دس ٯيالدي،

 اػتخٴبي ثٸ. داؿتٴذ ٟشاس خبسري ٳيشٵٹبي ٯذاٵ٭
 دس ٹب پشت٘ب٫ي حوٶس صٯبٱ ػب٩ 80 تب 70 حذٵد
 تحت ؿئيبٱ ٯذت ايٲ ث٠يٸ. ؿبٳضدٹٮ ٟشٱ

 ٓخٰبٳي دٵ٫ت ر٬ٰٸ اص خبسري، ٹبي ػٴي ٟيبدت
 ؿئيبٱ ؿشايي، ايٲ ٬ٓيشٗٮ( 10. )داؿتٴذ ٟشاس
 ثٸ تب ٵ داؿتٴذ اختيبس سادس سٵحبٳي ٓب٫ي ٹبي ٯ٠ب٭

 ديٴي ٯٺٮ ٯٶػؼبت ٹب، ػٔٶدي سػيذٱ ٟذست
 ٵ صٳذٷ ٹٰچٴبٱ ٹب حؼيٴيٸ ٵ ٯؼبرذ ر٬ٰٸ اص آٳٺب

 ٯشاػٮ آؿ٤بسا صٯبٱ، آٱ تب ؿئيبٱ. ثٶد ٛٔب٩
 ٹبي حٶصٷ دس ٵ ٣شدٳذ ٯي ثش٧ضاس سا خٶد ٓجبدي
 ٯي ديٴي ٬ٓٶ٭ ٛشا٧يشي ثٸ ٯح٬ي، ٬ٰٓيٸ

 ٟشٱ ٯيالدي40 دٹٸ تب پٶيبيي ايٲ. پشداختٴذ
 ٳزٚ سا ٌٟيٚ ٣ٸ ثٶد اي اٳذاصٷ ثٸ ٧زؿتٸ
 ػٔٶد آ٩ ،1913 ػب٩ دس. خٶاٳذٳذ ٯي ٣ٶچ٢
 اصحب٣ٰبٱ سا آٱ ٣ٴتش٩ ٵ ٣شد ٛتح سا ؿشٟيٸ ٯٴ٠ٌٸ

 آٳچٸ دس سا آٱ ثٔذٹب ٵ ػبخت ٯٴتضّ ٓخٰبٳي
. ٣شد ادٗب٭ خٶاٳذ، ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ پبدؿبٹي

 ٣ٸ ػٔٶد آ٩ ٓجذا٫شحٰٲ ثٲ ٓجذا٫ٔضيض رٴ٨زٶيبٱ
 ٯزٹجي احؼبػبت داساي ؿذٳذ، ٯي ٳبٯيذٷ اخٶاٱ
 ٯحٶس ؿئيبٱ، ٬ٓيٸ رٺبد ٵ ثٶدٳذ هذؿئي ؿذيذ

 ٛـبس اخٶاٱ. داد ٯي تـ٤ي٪ سا آٳٺب ٠ٓبيذ اك٬ي
 صٵس ثٸ سا ؿئيبٱ تب ٣شدٳذ ٵاسد ػٔٶد آ٩ ثش صيبدي

 دس. سػبٳذ ٟت٪ ثٸ سا آٳٺب يب دسآٵسد ٵٹبثي ٣يؾ ثٸ
 ٯزٹجي ٹبي ٯج٬ٖ ٓجذا٫ٔضيض ٛـبس، ايٲ ثٸ پبػخ

 دادٱ اصت٘ييش اٯب ٛشػتبد؛ ؿشٟيٸ ٯٴ٠ٌٸ ثٸ سا ٵٹبثي
. ٣شد صٵسخٶدداسي اص اػتٜبدٷ ثب ؿئيبٱ ٯزٹت
 سد سا اخٶاٱ دسخٶاػت 1926 دسػب٩ اٵ ٣ٸ صٯبٳي
 ػٔٶد، آ٩ ٳٺبيت دس ٣ٸ ٣شدٳذ ؿٶسؽ آٳٺب ٣شد،
 دي٨ش ثبس اخٶاٱ ٹٰٸ ايٲ ثب. ٣شد ػش٣ٶة سا آٳٺب

 اص صيبدي تٔذاد ٵ ٳـبٳذٳذ ٣شػي ثٸ سا خٶد ديذ٧بٷ
 تأػيغ ثب(11. )سػبٳذٳذ ٟت٪ ثٸ سا ؿئيبٱ

 ػش٣ٶة ٯيالدي، 1932 ػب٩ دس ػٔٶدي پبدؿبٹي
 خٶد ثٸ دٵ٫تي سٳ٨ي ؿئيبٱ، ساٳذٱ حبؿيٸ ثٸ ٵ

. ٧شديذ تجذي٪ سطيٮ سػٰي ػيبػت ثٸ ٵ ٧شٛت
 ٯخت٬ٜي اثضاسٹبي ٹٰضٯبٱ، ًٶس ثٸ ػٔٶدي سطيٮ

 ؿئٸ ا٬ٟيت ساٳذٱ حبؿيٸ ثٸ ٵ ٣شدٱ آسا٭ ساثشاي
 ٵ ػٴي ٯٺبرش ٹضاساٱ ٯٺبرشت ٣ٸ ٧شٛت ٣بس ثٸ

 ػبخت ؿشٟيٸ، ٯٴ٠ٌٸ ثٸ ٟليٮ ٵ ٳزذ اص تبرش
 صٵا٩ ثٸ ٳـيٲ، ػٴي رذيذ تزبسي ٯشا٣ض ٵ ؿٺشٹب

 ٟذيٰي تزبسي ٵ ٣ـبٵسصي ٹبي ؿج٤ٸ ٣ـبٳذٱ
 ٵ ؿئٸ تزبس ثب ٯٔبٯ٬ٸ ٓذ٭ ؿئيبٱ، ثٸ ٵاثؼتٸ
 ٗشة ٵ ٯش٣ض ثب ثيـتش ٹشچٸ ٹ٤ٰبسي ثٸ تٰبي٪

 ٵ ؿئٸ داساٱ ٳخ٪ ٹبي ثبٕ ٯلبدسٷ ٓشثؼتبٱ،
 ايٲ ر٬ٰٸ اص سطيٮ تٶػي آٳٺب ٯحلٶالت ٵ ٯٴبثْ

 ٳبُشاٱ ٵ ػٔٶدي حب٣ٰبٱ ٹٰضٯبٱ. ثٶد اثضاسٹب
 ثٸ ؿئيبٱ ٯزٹجي ٯشاػٮ ٵ ؿٔبيش اٳزب٭ اص ٯح٬ي،
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 ٹبي ٵٯحذٵديت ٣شدٳذ ٯي ر٬ٶ٧يشي ؿذت
 ٵ ٳٰبص ثشاي ٰٓٶٯي آال٭ صٯيٴٸ دس سا ٛشاٵاٳي

 ٵ ٯؼبرذ ػبخت ديٴي، ٯتٶٱ اٳتـبس چبح دٓب،
 ٵ ٣شدٳذ ٯي آٰب٩ ائٰٸ ٯشاٟذ صيبست ٵ حؼيٴيٸ
 ٓبؿٶسا ٯبٳٴذ ٯزٹجي ٯشاػٮ دس ٣ٸ سا ؿئيبٳي
 ٟشاس اريت ٵ آصاس ٵ ت٠ٔيت تحت ٣شدٳذ، ٯي ؿش٣ت

 ٣ٸ ثٶد ايٲ اٟذاٯبت ايٲ ٳتيزٸ. دادٳذ ٯي
 ؿ٤٪ تؼشيْ ٵ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ ثٴيبٳ٨زاسي

 ؿذيذ ٵ رذيذ تؤيٚ ٣ـٶس، دسايٲ دٵ٫ت ٧يشي
  (12. )آٵسد دٳجب٩ ثٸ سا ؿئي ٳٺبدٹبي

  :سياسي شيعه ظهور
 ٬ٓيٸ آٱ اٟذاٯبت ٵ ػٔٶدي پبدؿبٹي تأػيغ ثب

 سا خٶد اٟتلبدي - ارتٰبٓي ربي٨بٷ ٰٓال ؿئيبٱ،
. ٟشاس٧شٛتٴذ ؿذيذ ٛـبسٹبي تحت ٵ دادٳذ دػت اص
 ٯذيشيتي ٹبي پؼت دس آٳٺب دي٨ش ؿشايي، ايٲ دس

 ثٸ اكال ٳيض پ٬يغ ٵ ٯ٬ي ٧بسد ٵدس ٳذاؿتٴذ ربيي
 ػجت ؿشايي ايٲ تحٰ٪ اٯب ؿذٳذ؛ ٳٰي ٧شٛتٸ ٣بس
 ػٔٶدي سطيٮ ثشاثش دس ٬ٓٴي ٯ٠بٵٯت ثٸ آٳٺب تب ٳـذ

. ؿٶٳذ ٵهٔيتـبٱ ت٘ييش خٶاػتبس ثشخيضٳذٵ
 ٵ ػ٤ٶت ػيبػت دٵسٷ، ايٲ دس ؿئٸ سٵحبٳيٶٱ

 ايٲ ثب ٵ دادٳذ ٟشاس خٶد ٣بسٹبي ٫ٶحٸ ػش سا ٯذاسا
 خٶد ٬ٓيٸ ٵهٔيت تـذيذ اص تٶاٳؼتٴذ، ؿيٶٷ

 ي٢ ٳيضٹيچ ؿئي ربٯٔٸ ٛٔبالٱ. ٣ٴٴذ ر٬ٶ٧يشي
 ربي ثٸ ٵ ٳضدٷ د٭ ثيـتش ٹبي آصادي اص ٹٟٶي

 آساٯي ثب ٵ ٯٔيٲ ٛٶاك٪ دس ٯٺٰي ٳٰبيٴذ٧بٱ آٱ
 ثٸ تجٔين اؿ٤ب٩ تشيٲ اٛشاًي اص سٹبيي ثشاي

 ثبال اٯب. ٣شدٳذ اسائٸ حب٩ ٓشم ػٔٶدي سطيٮ
( سٷ) اٯب٭ سٹٴٰٶدٹبي ٵ ايشاٱ دس اٳ٠الة ٧شٛتٲ
 ؿئيبٱ ػيبػي سٹجشي ٵ تج٬ٶسػبختبس ٯٶرت

 اص ٵآ٧بٹي اٯب٭ ٯٔٴٶي ٳٜٶر آٳٺب ٵ ؿذ ػٔٶدي
 تٜبٵتي ثي ٵ خٰٶد دٵسٷ اص سٛتٸ سٛتٸ خٶد، ح٠ٶٝ
 ارتٰبٓي ٵ ػيبػي ٹبي ٛٔب٫يت ٵثش آٯذٳذ ثيشٵٱ

 ٯٶرت اٳ٠الة ثخؾ ا٫ٺب٭ ٳيشٵي. اٛضٵدٳذ خٶد
 ٵ ح٠ٶٝ خٶاػت ٓشثؼتبٱ، ؿئيبٱ دس تب ؿذ

 تحت ٵ ثضٳذ رٶاٳٸ ٯزٹجي تش ٧ؼتشدٷ ٹبي آصادي
 ٵرٶد ثٸ ؿئٸ اصسٹجشاٱ رذيذي ٳؼ٪ ؿشايي، ايٲ
 ايٲ. ؿٶٳذ ٧ؼتشدٷ تحٶالت ٯٴـأ آيٴذٷ، دس ٣ٸ آيذ

 ا٫حؼبء، ٵ ٌٟيٚ اص ؿئٸ سٹجشاٱ اص ٳؼ٪
 ثٸ ٣ٸ ربيي ٧زساٳذٳذ؛ ٳزٚ دس سا خٶد تحليالت

 ٣ٴبسي ثٸ سا خٶد ٯذاساي ٵ ػ٤ٶت ػيبػت تذسيذ
 1973 ػب٩ دس ثٔخي ح٤ٶٯت اٟذا٭ اص پغ اٯب. ٳٺبد
 تٔذادي ػٔٶدي، ثشاي ربػٶػي رش٭ ثٸ آٳٺب ٬ٓيٸ

 دس خٶد تحليالت اداٯٸ ثٸ ٵ آٯذٳذ ٟٮ ثٸ آٳٺب اص
 ؿخليت كٜبس، حؼيٲ ٣ٸ پشداختٴذ ؿٺش ايٲ

. ثٶد آٳٺب اص ي٤ي ٓشثؼتبٱ ؿئٸ ػيبػي ثشرؼتٸ
(13) 

 ٣ٶيت ثٸ 1974 ػب٩ دس ٹ٤ٰبساٳؾ ٵ كٜبس
 اهلل آيت ثب٢ٰ٣ ٣ٸ ربيي ٣شدٳذ؛ ٯٺبرشت

 اؽ خٶاٹشصادٷ ٵ ا٫ـيشاصي ا٫حؼيٴي ٯحٰذ[ػيذ]
 تأػيغ سا اي ٬ٰٓيٸ حٶصٷ ا٫ٰذسػي، ت٠ي ٯحٰذ
 ًالة اصدي٨ش چٴذ تٴي كٜبس، ثش ٓالٵٷ. ٣شدٳذ
 ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ ؿئٸ ػيبػي ؿج٤ٸ ٹؼتٸ
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 ٧شٵٷ ايٲ. ٧زساٳذٳذ ٣ٶيت دس سا ٳيضٯذتي ٯٔبكش
 ٵ ا٫ليٚ ٛٶصي ثشادسؽ، ٵ ا٫ليٚ تٶٛيٞ ؿبٯ٪

 ا٫ٰٺذي ػ٬ٰبٱ يٶػٚ ،(تبسٵت اص) ٯحٰٶدا٫ليٚ
 ٵ( كٜٶا اص) ا٫خٶي٬ذي ٯ٤ي حؼيٲ ،(اصكٜٶا)

 اص) اثٶخٰؼيٲ حؼيٲ ثشادسؽ ٵ اثٶخٰؼيٲ ٯٶػي
 ٣ٶيت ٬ٰٓيٸ حٶصٷ( 14. )ؿذٳذ ٯي( ا٫حؼبء

 سا ثحشيٲ ٵ ٓشاٝ اص پيشٵاٳي ٯذت ايٲ دس تٶاٳؼت،
 دس كٜبس اٟبٯت دػتبٵسد. ٣ٴذ رزة خٶد ثٸ ٳيض

 ٹبي ٧شٵٷ دي٨ش تزبسة ثب آؿٴبيي ٵ ٣ٶيت
 تأػيغ ٓشاٝ، ا٫ذٓٶٷ حضة ٳِيش ؿئي، ٯ٠بٵٯت

 اٯشٵص ثٸ تب ٣ٸ ثٶد ٯزٹجي- ػيبػي ٹبي ؿج٤ٸ
 ثٶدٷ حب٣ٮ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ػيبػت ثش
 چٴذي اص ٹش ٣ٶيت دس ًالة ٵ ؿب٧شداٱ(. 16)اٳذ
 اكالح صيشصٯيٴي رٴجؾ ٵ ثبص٧ـتٸ ٓشثؼتبٱ ثٸ

 ٧زاسي پبيٸ 70 دٹٸ دس سا( االكالح حش٣ت) ؿئٸ
 ٯشاػٮ تٶصيْ، ٣بػت ٳٶاسٹبي آٳٺب. ٣شدٳذ

 ثٸ ٯشثٶى ػخٴشاٳي ٯتٶٱ ٵ ساثش٧ضاس ٳٰبصرٰٔٸ
 دس(16. )٣شدٳذ ٯي پخؾ سا ؿئٸ ػيبػي ت٤ٜش
 ٌٟيٚ ثٸ اٵ ٹٰشاٹبٱ ٵ كٜبس ،1977 ػب٩

 ٯ٠بٯبت آٳٺب، دٓبٵي ػٶ اصي٢ ٣ٸ ربيي ثبص٧ـتٴذ؛
 آٳٺب دي٨شٛشاخٶاٳي ػٶي اص ٵ سا ٯزٹجي ٵ ػيبػي

 ٯذاسا سٵحبٳيٶٱ ػيبػي ٹبي ٛٔب٫يت سٵؽ ٵ ساٷ
 ٵ اٳ٠الة پيشٵصي ثب. ٬ًجيذ چب٫ؾ ثٸ سا پيـٸ

 يبساٳؾ ٵ كٜبس ػٔٶد، خبٳذاٱ اص اٳت٠بدات اٛضايؾ
 ؿئٸ ٵ يبٛتٴذ ثيـتشي ثشرؼت٨ي ٵ اٹٰيت
 آٱ ثش ٣ٰي ٣ٴتش٩ ٣ٸ ٟٶي ٳيشٵي ي٢ ثٸ ػيبػي

 ثب ٹٰشاٹبٳؾ كٜبسٵ. ٧شديذ تجذي٪ ؿذ، ٯي آٰب٩
 داخ٬ي خأل ايشاٱ، اػالٯي اٳ٠الة اص ٧شٛتٲ تأحيش

 سا آٳٺب ثخـيذٷ، ٳيشٵ سا ؿئٸ رٶاٳبٱ اص تٔذادصيبدي
 ثٸ سا سطيٮ ٹٯؼت٠يٮ ٣ٸ پيبٯي دادٱ اص حٰبيت ثٸ

 ؿ٤بيبت آٳٺب. ٣شدٳذ تشٗيت ٬ًجيذ، ٯي چب٫ؾ
 ٵ ٯٌشح سا ؿئي ربٯٔٸ ٵ ؿئٸ ٯزٹجي ٵت٬ِٰبت

 ٳبٛشٯبٳي تشيٲ ٯٺٮ ،1979 ػب٩ دس ٳٺبيت دس
 ساٷ ثٸ سا ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ٟشٱ ٯذٳي ٰٓٶٯي
 (17. )اٳذاختٴذ
 حٞ ثٸ صٯبٱ، آٱ دس ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ٯٌب٫جبت
 ثٸ ثخـيذٱ پبيبٱ ٯزٹجي، ٯشاػٮ ثش٧ضاسي
 ٛشكت ٳٜت، دسآٯذٹبي اص ثيـتش ػٺٮ تجٔين،

 ؿئٸ رٶاٯْ ٵ ؿٺشٹب ػبصي ٯذسٱ ٵ ؿ٬٘ي ٹبي
 - سيبم اتحبد ثب ؿذيذ ٯخب٫ٜت ٹٰچٴيٲ ٵ

 ٯي ٯحذٵد ٯٴ٠ٌٸ دس اٯشي٤ب حوٶس ٵ ٵاؿٴ٨تٲ
. ٧شٛت ٳٰي ثش دس سا ػٔٶد آ٩ ثشاٳذاصي ٵ ؿذ

 آتشام ثشاي سا ساٷ 1979 دسٳٶاٯجش ٰٓٶٯي خـٮ
 ثب ٯ٠بث٬ٸ ثٸ ؿئٸ ٹضاساٱ ٵ ػبخت ٹٰٶاس ٧ؼتشدٷ
 ثضس٧ذاؿت ثشاي ٵ ثشخبػتٸ ح٤ٶٯت تحشيٮ
 ايٲ ثٸ ٯ٬ي ٧بسد( 18. )آٯذٳذ ٹب خيبثبٱ ثٸ ٓبؿٶسا
 سٵص چٴذ ٵًي داد پبػخ ؿذت ثٸ ٬ًجي ٯجبسصٷ
. سػبٳذ ؿٺبدت ثٸ سا ؿئيبٱ اص ٳٜش 20 اص ثيؾ

 1979 ٳٶاٯجش ٟيب٭ اص پغ سطيٮ ػخت٨يشاٳٸ ػيبػت
 ٳيض كٜبس ٵ ؿذ ٳٜش تجٔيذكذٹب ٵ دػت٨يشي ٯٶرت

 ايشاٱ ثٸ ؿٶد، ػب٣ٲ ػٶسيٸ دس آٳ٤ٸ اص پغ
 دٵسٷ ايٲ دس ٣ٸ اٛشادي اص ثؼيبسي. ٧شديذ پٴبٹٴذٷ
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 حبهش حب٩ دس ؿذٳذ، يبتجٔيذ ؿ٤ٴزٸ ٵ دػت٨يش
 ؿئي ربٯٔٸ ػيبػت كحٴٸ دس ٯحٶسي ٳ٠ـي

 ثٸ تٶاٱ ٯي اٛشاد ايٲ ر٬ٰٸ اص. داسٳذ ٓشثؼتبٱ
 ؿٺش ؿٶساي ٓوٶس) رٜٔشا٫ـبيت اٳلبس، ؿيخ

 ٵٳٶيؼٴذٷ ٫ٴذٱ ػب٣ٲ) ا٫ؼيٚ تٶٛيٞ ،(ٌٟيٚ
 ؿٺش ؿٶساي ٓوٶ) ا٫تشي٪ ٓيؼي ،(٤ٓبٍ سٵصٳبٯٸ
 ٯٴ٠ٌٸ دس ػيبػي ٛٔب٩) ا٫زجشاٱ ٵكبدٝ( ٌٟيٚ
 دس ٧ؼتشدٷ ٯـبس٣ت(19. )٣شد اؿبسٷ( ا٫حؼبء

 پيب٭ ي٢ تش٣يت اص اٳ٤ٔبػي 1979 آتشام
. ثٶد ؿئي رذيذ ػيبػي ٹبي ػبصٯبٱ ٵ ٰٓٶٯي

 حش٣ت) كٜبس آتشام، ايٲ اص پيؾ ٯبٷ چٴذ
 اٳ٠الة ػبصٯبٱ ٓٴٶاٱ ثٸ سا( ؿئي اكالح

 ٹٯزذد ٓشثؼتبٱ رضيشٷ ؿجٸ دس اػالٯي
 ثٸ ٹبيي پشچٮ پخؾ ثب ٵ ثٶد ٣شدٷ ٳبٯ٨زاسي

 سطيٮ ثٸ ٯٶرٶد، ؿشايي اص ٰٓٶٯي ٳبسهبيتي ٳـبٳٸ
 ثٶد دادٷ ٹـذاس ٵ اخٌبس اٯشي٤ب دٵ٫ت ٵ ػٔٶدي

 آتشام. ػبصٳذ ثشآٵسدٷ سا ؿئيبٱ ٯٌب٫جبت تب
 ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ػيبػي ٯبٹيت ٰٓال 1979

 تٜبٵتي ثي دٵسٷ ي٢ اص سا آٳٺب ٵ ػبخت ساٯتحٶ٩
 ٛٔبالٱ ثشخي ٧ٜتٸ ثٸ) ٹٶؿٰٴذاٳٸ ػ٤ٶت يب

 ٯـتٰ٪ رذيذؽ ٯشح٬ٸ ثٸ ،(ٓشثؼتبٱ ؿئي
 اٟذاٯبت ثٸ آؿ٤بس ٵ ٛٔبالٳٸ ٵا٣ٴؾ ٵ ثشآتشام

 ي٢ اص ٣ٰتش ٯشح٬ٸ ايٲ(20. )٣شد ٯٴت٠٪ سطيٮ
 ٯيالدي 1980 دٹٸ اٵاخش اص ٵ يبٛت دٵا٭ دٹٸ

 ت٘ييش سا خٶد ٹبي تب٣تي٢ ؿئٸ تجٔيذي سٹجشاٱ
 ٹبي تب٣تي٢ ٵ ٹب اصپيب٭ تذسيذ ثٸ آٳٺب. دادٳذ

 ٣ٸ سػيذٳذ ٳتيزٸ ايٲ ثٸ ثشداؿتٸ، دػت تٺبرٰي
 اٳ٠الة ي٢ ثٸ تٶاٳٴذ ٳٰي ٯٶرٶد، ٵأٟيبت ثب

 ثٸ آٳٺب ٓٶم دس. يبثٴذ دػت ٯٶٛٞ اػالٯي
 ٵرٺي دٵ سٵي٤شدي ٵ دادٷ ٯؼيش ت٘ييش تذسيذ

 ٯٌب٫جبت ٵ ت٬ِٰبت آٱ ثشاػبع ٣ٸ ساثش٧ضيذٳذ
 ثٺجٶد دٳجب٩ ثٸ ٵٹٮ ٣شدٳذ ٯي ٓٴٶاٱ سا خٶد

 كحٸ آٱ ٯـشٵٓيت ثش ٣ٸ ثٶدٳذ سطيٰي ثب سٵاثي
 ػشاٳزب٭ تب ؿذ ٯٶرت ػيبػت ايٲ. ثٶدٳذ ٧زاؿتٸ

 ٵاٹٰٸ ؿئيبٱ ثب اصدس٧يشي ٣ٸ ػٔٶدي ح٤ٶٯت
 دسػب٩. داد ٯتٴبػت ٵ ٯخجت پبػخ آٳبٱ ثٸ داؿت،
 ا٫لٜبس حبٯيبٱ ٵ ؿئٸ سٹجش چٺبس ٛٺذ ٯ٢٬ 1993

 ٵ ا٫ٰضي٪ ٓيؼي ا٫زجشاٱ، كبدٝ ا٫ـبيت، رٜٔش)
 ٯٌب٫جبتـبٱ ثشسػي ٵ ثحج ثشاي سا( ا٫ليٚ تٶٛيٞ

 دس ر٬ؼٸ، ايٲ اص پغ ؿئيبٱ. ٣شد دٓٶت رذٷ ثٸ
 خبسد، اص ٛٔب٩ ٯخب٫ٜت ثٸ دادٱ پبيبٱ اصاي

 80 اصدٹٸ ٣ٸ سا خٶد ػيبػي صٳذاٳيبٱ تب تٶاٳؼتٴذ
 ٳيض تجٔيذي كذٹب ٵ ٣ٴٴذ آصاد ثٶدٳذ، حجغ دس

 آٳٺب ٹبي ٧زسٳبٯٸ. ثبص٧شدٳذ ٣ـٶس ثٸ يبٛتٴذ اربصٷ
. ؿذ ثبص٧شداٳذٷ آٳبٱ ثٸ ٯؼبٛشت حٞ ٵ آبدٷ سا

 دٵ٫تي ٹبي اس٧بٱ ثٸ ٹٰچٴيٲ ػٔٶدي سطيٮ
 ٯتٶٱ ٵ ٯحذٵد سا آٯيض تجٔين تبآٰب٩ داد دػتٶس
 ثٸ ٣ٸ سا ٹب ٵسراي٪ ٣ٴذ اكالح سا ٯذاسع دسػي
( 22. )٣ٴٴذ حزٙ ثٶد، ؿذٷ دادٷ ٳؼجت ؿئٸ

 داؿت؛ دسپي سا ٯتٔذدي ٳتبيذ تٶاٛٞ ايٲ ا٧شچٸ
 ثبس ٵ ٳؼبخت ٯح٠ٞ سا ؿئيبٱ ٯٌب٫جبت تٰب٭ اٯب

 ٹبي رشيبٱ ٵ ٹب ٧شٵٷ ٧يشي ؿ٤٪ ثٸ دي٨ش
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 ػبصؽ تب٣تي٢ ؿذٱ تش سٳ٦ ٵ٣ٮ رٶيبٳٸ ٯجبسصٷ
  .٧شديذ ٯٴزش

 :  عربستان شيعيان سياسي ساختارهاي
 دس ؿئي ػيبػي ٧شٵٷ يب ػبصٯبٱ ٟبٳٶٳي، ؿ٤٪ ثٸ

 ٵ ٹب ػبصٯبٱ تٔذادي اٯب ٳذاسد؛ ٛٔب٫يت ٓشثؼتبٱ
 ٵ ٯٌب٫جبت ٣ٸ داسٳذ ٵرٶد سػٰي ٗيش ٹبي ؿج٤ٸ
 ٹب ػبصٯبٱ ايٲ. ٣ٴٴذ ٯي دٳجب٩ سا ؿئيبٱ ح٠ٶٝ
 رضيشٷ اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ: اص اػت ٓجبست
 اػالٯي اكالح حش٣ت) ٹٰبٱ ػبصٯبٱ ايٲ: ا٫ٔشة
 پيؾ ٯبٷ چٴذ ٣ٸ اػت( االكالحيٸ حش٣ٸ( )ؿئٸ

. داد ٳب٭ ت٘ييش ا٫لٜبس تٶػي 1979 آتشام اص
 دس ٵ 1970 ػب٩ دس اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ
 تب ٵ ٧شٛت ؿ٤٪ ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ٯجبسصات ٳتيزٸ

 پشا٣ٴذٷ كٶست ثٸ آٱ ٹبي ٛٔب٫يت ػب٩ چٴذيٲ
 ٵ ػيبػي اٟتذاس ؿ٤٪ ت٘ييش ثٸ ػبصٯبٱ ايٲ. ثٶد

 دس ٵ ٣شد ٢ٰ٣ 70 دٹٸ اٵاخش دس ؿئٸ ٯزٹجي
 ٹبي ٠٬ٓٸ ٵ رٰٔي تزشثٸ سطيٮ، ثب سٵيبسٵيي
 ايٲ 1975 ػب٩ دس. ٣شد تش٣يت ٹٮ ثب سا ؿخلي
 ٳـيٲ ؿئٸ ٯٴ٠ٌٸ دس سا خٶد ٹبي ٛٔب٫يت تـ٤٪،
 ٵ ٣ٔجٸ ٟيب٭ اص پغ ٵ ػبخت ٯتٰش٣ض ؿشٟيٸ
 ايٲ. ٣شد ٯٶرٶديت آال٭ ٹسػٮ ؿشٟيٸ، ٯٴ٠ٌٸ

 ثب سا خٶيؾ ٯجبسصات تب داؿت ػٔي ػبصٯبٱ
 دٹذ، اداٯٸ ٯٶحش ٹبي ساٷ اص ٵ ٯ٤ٰٲ ٵػبي٪

 ٳيشٵٹبي دادٱ ػبصٯبٱ ٵ ٯشد٭ ثؼيذ ثٸ ثٴبثشايٲ
 ثشاػبع ػبصٯبٱ ايٲ چٶٱ. پشداخت آٳٺب

 ٯي ٵ ثٶد ؿذٷ سيضي ًشح اػالٯي ايذئٶ٫ٶطي

 ػيبػي آ٧بٹي ٯشد٭ ثٸ ٳخؼت، ٵٹ٬ٸ دس تب ٣ٶؿيذ
 خٶد اػٜجبس ٵ ٵخيٮ ثؼيبس ٵهٔيت اص سا آٳٺب دادٷ،

 ثٸ ٵ ػبصد ٯ٬ٌْ حب٣ٮ سطيٮ ٵاثؼت٨ي ٵ ٵاػتجذاد
  .ٳذاؿت آت٠بدي ٹٮ ٯؼ٬حبٳٸ ٯجبسصٷ ؿيٶٷ

 ٛشٹٴ٨ي ٰٓ٪ حيٌٸ دس اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ
 ٵ ٰٓذٷ خٌش دٵ ثب ثبيذ ٣ٸ ٯٔت٠ذاػت تج٬ي٘ي، -

 سا ٓشثؼتبٱ ٯشد٭ اػالٯي ٛشٹٴ٦ ٣ٸ رذي
 آٱ ٯؼخ دس ٳيض صيبدي اٳذاصٷ تب ٵ ٣ٴذ ٯي تٺذيذ
 اػت ٓجبست ٣ٸ ٣شد ٵٯ٠بث٬ٸ ؿذ سٵثشٵ ثٶدٷ، ٯٶٛٞ

  :اص
 ٛشٹٴ٦ ٳـش ٵػي٬ٸ ثٸ ٣ٸ صد٧ي ٗشة .1

  .پزيشد ٯي تح٠ٞ آٯشي٤بيي
 ٰٓب٩ ٵ ٵٹبثيٶٱ تٶػي ٣ٸ استزبٓي ٛشٹٴ٦ .2

 ٯي آٰب٩ ٯشد٭ ثش اػال٭ پٶؿؾ تحت ٵ سطيٮ
  .٧شدد

 ٣ٴٜشاٳغ ٣ٸ اي آالٯيٸ دس ػبصٯبٱ ايٲ اٹذاٙ
 دس تٺشاٱ ثخؾ آصادي ٹبي ٳٺوت ٧شدٹٰبيي

 ٣ٸ ٧ـتٸ ٯٌشح سٵؿٴي ثٸ ؿذ، ٯٴتـش 1358 ػب٩
  :اص اػت ٓجبست

 ح٤ٶٯت ثشپبيي ٵ ػ٬ٌٴتي ٳِب٭ ثٸ دادٱ خبتٰٸ .1
  .اػالٯي رٰٺٶسي

 
  .آٳٺب ٯحب٣ٰٸ ٵ ػٔٶد خبٳذاٱ اٯٶا٩ ٯلبدسٷ .2
 د٫ي٪ ثٸ آٯشي٤ب، ثٸ ٳٜت ٛشٵؽ ٣بٯ٪ ٌْٟ .3

  .هذاػالٯي ٹبي ػيبػت
  (22. )خبسري ٯؼتـبساٱ ٵ ٳِبٯيبٱ ٬٣يٸ اخشاد .4
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 ا٫زضيشٷ) ٯز٬ٸ اٳتـبس ثٸ 1990 ػب٩ دس ٧شٵٷ ايٲ
 ي٢ ٳـشيٸ، ايٲ. ٵسصيذ ٯجبدست ٫ٴذٱ دس( ا٫ٔشثيٸ
 ٓشثؼتبٱ خلٶف دس تح٠ي٠بتي - ٬ٰٓي ٯز٬ٸ

 ػبيش. ثٶد ٯؼتٴذ آٱ ٯٌب٫ت ٣ٸ ؿذ ٯي ٯحؼٶة
 دس)ٯبٳيتٶس ٓشثيب ػبصٯبٱ، ايٲ ٹبي اس٧بٱ

 (23. )ثٶد( تٺشاٱ دس) ث٠يْ ٵ( ٵاؿٴ٨تٲ
 ػٶ ي٢ اص صٯبٱ ٧زؿت ثب اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ

 د٫ي٪ ثٸ دي٨ش، ػٶي اص ٵ داخ٬ي اختالٛبت د٫ي٪ ثٸ
 هٔٚ ثٸ سٵ ػٔٶدي، سطيٮ ٛـبسٹبي ٵ تج٬ي٘بت
 ٛبك٬ٸ خٶد اٵ٫يٸ اٹذاٙ اص ٣ٮ ٣ٮ ٵ ٧زاؿت
 ٳتيزٸ. ٣شد تٔذي٪ ٳيض سا خٶد آتي اٹذاٙ ٵ ٧شٛت

 ٯزا٣شٷ اص پغ ػبصٯبٱ سٹجشاٱ ٣ٸ ؿذ آٱ
 ٣شدٳذ ٯتٶٟٚ سا خٶد ٹبي ٛٔب٫يت ٬٣يٸ ثبح٤ٶٯت،

 سٹجش كٜبس، ؿيخ ؿذ، ر٣ش ٣ٸ ًٶس ٹٰبٱ ٵ
 ثٸ ٛٺذ دٓٶت ٟجٶ٩ ثب 1993 ػب٩ دس ػبصٯبٱ،
 ٣ٴبس دس ٣ٸ ٣شد خبًشٳـبٱ ثبيذ. سٛت ٓشثؼتبٱ

 ٟشاس ٛـبسؿذيذي تحت ػبصٯبٱ، ؿذٱ هٔيٚ
 ٹبي آتشام خبًش ثٸ ػٔٶدي ح٤ٶٯت داؿتٲ

 ٳ٠ـي ٛٺذ دٓٶت پزيشؽ دس ٳيض ٯشدٯي ٧ؼتشدٷ
 ٯزا٣شات ٵ ٯزا٣شٷ ايٲ اص پغ. داؿت اػبػي
 تب ٣شد ٟجٶ٩ اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ آٱ، ٯتٔبٟت
 ٯٴ٠ٌٸ دس ٯزٹجي آٰب٩ آصادي توٰيٲ دسٟجب٩
 تجٔين سْٛ صٳذاٳي، ؿئيبٱ ؿذٱ آصاد احؼأ،
 ٓٴٶاٱ ثٸ ؿئٸ پزيشؽ ؿئيبٱ، ٯٶسد دس ؿ٬٘ي
 حٶصٷ ٵ ٯذاسع ثبص٧ـبيي اربصٷ ٯزٹجي، ا٬ٟيت
 ػٔٶدي سطيٮ ٬ٓيٸ خٶد ٯجبسصات ثٸ ٬ٰٓيٸ، ٹبي

 سطيٮ ؿذ، ٧ٜتٸ ٳيض ٟجال ٣ٸ ٧ٶٳٸ ٹٰبٱ. دٹذ پبيبٱ
 ثٸ ٰٓ٪ اص اٵهبّ، تذسيزي ٯٺبس اص پغ ػٔٶدي

 ٣ٸ اي ٧ٶٳٸ ثٸ ٣شد؛ ٯز٣ٶسخٶدداسي ٟشاسداد ٯٜبد
 ٹب ٵػخت٨يشي ٹب تجٔين ثؼيبسي حبهش، حب٩ دس

 (24. )داسد ٵرٶد ؿئيبٱ ثشاي ٹٰچٴبٱ
 ؿجٸ اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ حبهش، حب٩ دس

 ٛبٟذ ٵ هٔيٚ اي ؿج٤ٸ ٓشثؼتبٱ، رضيشٷ
 اػت؛ سػٰي ٓوٶيت دٛتش ٵ ٯش٣ضي ٹٰبٹٴ٨ي

 اٯب اػت؛ آٱ سٹجش ُبٹش دس كٜبس ؿيخ چٸ ا٧ش
 ٵ ا٫ليٚ تٶٛيٞ رٜٔشا٫ـبيت، ٳِيش دي٨شي اٛشاد

 ٵاٟتذاس ساي اػت٠ال٩ اص اي اٳذاصٷ تب ا٫ليٚ ٛٶصي
 ٹبي ػب٩ دس ػبصٯبٱ ٰٓذٷ تٰش٣ض. ثشخٶسداسٳذ

 ٵ ٵَٓ ٹبي ثشٳبٯٸ خيشيٸ، اٯٶس آٯٶصؽ، ثش اخيش
 ثٶدٷ ٹب ٵحؼيٴيٸ ٯؼبرذ اص ٯشاٟجت ٵ ٳ٨ٺذاسي

 اٳ٠الة ػبصٯبٱ سػٰي ٗيش ٣بٳذيذاٹبي. اػت
 دس 2005 ؿٺش ؿٶساي اٳتخبثبت دس اػالٯي

 ثٸ آساسا ٬٣يٸ ٹت٠شيت ٳـيٲ، ؿئٸ ؿٺشٹبي
 ؿئيبٱ اخيش ٹبي ػب٩ دس ٵ اٳذ آٵسدٷ دػت

 ٯشاػٮ ا٫لٜبس، ٹبي ٛٔب٫يت ٵاػٌٸ ثٸ اٳذ، تٶاٳؼتٸ
 ايٲ ثش٧ضاسي ا٫جتٸ ٣ٴٴذ؛ ثش٧ضاس ٬ٓٴب سا ٓبؿٶسا
 ٵ ٳـيٲ ؿئٸ ؿٺشٹبي ٵ سٵػتبٹب دس تٴٺب ٯشاػٮ

 ٵ ؿئٸ رٰٔيتي تش٣يت داساي ٣ٸ ٯشا٣ضي ٳٸ
 (25. )اػت پزيش اٯ٤بٱ دٯب٭ ٳِيش ٹؼتٴذ، ػٴي
  : ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ اهلل حضة
 اهلل حضة ثٸ ٯٔشٵٙ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ اهلل حضة
 دٵٯيٲ ،(االٯب٭ خي اٳلبس) خٌبٯب٭ پيشٵاٱ ثب ٯزبص
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 ثٸ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ دس ؿئيبٱ ػيبػي ٯٺٮ ٧شٵٷ
 خٰيٴي اٯب٭ خي اص پيشٵي ثٸ ٣ٸ آيذ ٯي حؼبة

 ايٲ ٣ٸ ؿٶد ٯي ٧ٜتٸ. ؿٶٳذ ٯي ؿٴبختٸ( سٷ)
 ٣ٸ خٌبٯب٭ پيشٵ داٳـزٶيبٱ اص سا خٶد ٳب٭ ٧شٵٷ

 ثٸ 1979 ػب٩ دس تٺشاٱ دس سا آٯشي٤ب ػٜبست
 دس ٧شٵٷ ايٲ. اػت ثش٧شٛتٸ آٵسدٳذ، دس تلشٙ

 اصسٵحبٳيٶٱ چٴذ تٴي تٶػي ٯيالدي 1987 ػب٩
 ؿيخ ا٫ـ٤ٶع، ٹبؿٮ ؿيخ ر٬ٰٸ اص ثشرؼتٸ،

. ؿذ تأػيغ ا٫ٰب ٓجذا٫ز٬ي٪ ٵ ا٫زي٪ ٓجذا٫شحٰٲ
 سٹجشي تحت ٓشثؼتبٱ اهلل حضة ػبصٯبٳي، ٳِش اص

 ٯٴ٠ٌٸ اص سٹجشاٳؾ ٣ٸ داسد ٟشاس سٵحبٳي ي٢
 ٓشثؼتبٱ؛ اهلل حضة سٵ ايٲ اص اٳذ؛ آٯذٷ ؿشٟيٸ

 اك٪ اص ٣ٸ اػت ٯزٹجي - ػيبػي ػبصٯبٳي
 حب٫ي دس ٣ٴٴذ، ٯي پيشٵي ٵ حٰبيت ٠ٛيٸ ٵاليت

 ثٸ ا٫ٔشة رضيشٷ اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ ٣ٸ
 ػيبػي ثشاٯٶس سٵحبٳي ي٢ دخب٫ت ٵ ٳِبست
 سٵي٤شد ٵ ٵسصد ٳٰي تأ٣يذ آٱ ثش ٵ ٳذاسد تٶرٺي

 دادٷ ٟشاس خٶد اٟذاٯبت ػش٫ٶحٸ سا ػبصؿ٤بساٳٸ
 ٯخب٫ٚ سٵٳذ٣بٯال ايٲ ثب ٓشثؼتبٱ اهلل حضة. اػت
 ح٤ٶٯت ٵ حب٣ٮ خبٳذاٱ ثٸ ٳؼجت ٣بٯال ٵ ثٶدٷ
 آؿتي اص پغ اهلل حضة( 26. )آتٰبداػت ثي

 اٹٰيت ح٤ٶٯت، ثب اػالٯي اٳ٠الة ػبصٯبٱ
 اٟجب٩ ثب ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ػٶي اص ٵ يبٛت ثيـتشي
 دس حضة ايٲ اك٬ي ٯ٠ش. ٧شديذ ٯٶارٸ ثيـتشي

 سػب٫ٸ) ٯز٬ٸ آٱ سػٰي اس٧بٱ ٵ داسد ٟشاس ٫جٴبٱ
 ايٲ. ؿٶد ٯي ٯٴتـش ثيشٵت دس ٣ٸ اػت( ا٫حشٯيٲ

 ُٺشاٱ دس آٯشي٤بيي پبي٨بٷ اٳٜزبس اص پغ ػبصٯبٱ
 ٣ـتٸ ثٸ ٯٴزش ٣ٸ1996 طٵئٲ 25 دس ٓشثؼتبٱ

 ؿذٱ ٯزشٵح ٵ آٯشي٤بيي تٜٴ٨ذاس 19 ؿذٱ
 ٬ٰٓيبت ايٲ اٳزب٭ ثٸ ؿذ، آٳبٱ اص ٳٜش 500حذٵد
 ح٤ٶٯت ػٶي اص ثؼيبسصيبدي ٛـبس ٯٶسد ٵ ٯتٺٮ
 احتٰب٩ ٣ٸ ٛشدي ٹش آٱ، ثشاػبع ٵ ٧شٛت ٟشاس
 داؿتٸ ٳبچيضي استجبى ػبصٯبٱ ايٲ ثب سٛت، ٯي

 اٯشي٤ب. ؿذ ٯي ٵؿ٤ٴزٸ صٳذاٳي دػت٨يش، ثبؿذ،
 ؿئيبٱ تب ٣ٶؿيذ ثؼيبس حبدحٸ ايٲ اص پغ

 سا ايشاٱ اػالٯي رٰٺٶسي اداٯٸ دس ٵ ٓشثؼتبٱ
 ػٔٶدي ٯ٠بٯبت اٯب دٹذ؛ ٳـبٱ اٳٜزبس ايٲ ٯؼئٶ٩

 ر٬ٶ٧يشي ثشاي ٵ اٯش ٵأٟيت اص اًالّ د٫ي٪ ثٸ
 ٹٟٶي ٓشثؼتبٱ؛ ٵ ايشاٱ سٵاثي ثش اٯش ايٲ اصتبحيش

 اػالٯي ٵرٰٺٶسي ؿئيبٱ دخب٫ت ٹٯ٤شس ٵ
 ثٸ ٣ٸ چٴذ ٹش ٣شدٳذ؛ سد حبدحٸ ايٲ دس سا ايشاٱ
 اص ثؼيبسي ؿذ ٧ٜتٸ ٣ٸ ًٶس ٹٰبٱ آٱ ثٺبٳٸ

 ٵؿ٤ٴزٸ اريت ٵ آصاس ٯٶسد سا اهلل حضة آوبي
 ػپتبٯجش 11 تشٵسيؼتي حٰالت اص پغ دادٳذ؛ ٟشاس

 اٯشي٤بيي خٶد حتي ا٠٫بٓذٷ، ٹٶيت ؿذٱ ٛبؽ ٵ
 اخيش اٳٜزبسٹبي ٣ٸ سػيذٳذ ٳتيزٸ ايٲ ثٸ ٹٮ ٹب

 (27. )ثبؿذ ا٠٫بٓذٷ ٣بس تٶاٳؼتٸ ٯي
  :(ا٫حزبص ٬ٰٓبي رٰبٓٸ) ٯزبص ٬ٰٓبي ربٯٔٸ

 ثٸ ٧زؿتٸ، ٟشٱ ٯيالدي 80 دٹٸ دس ػبصٯبٱ ايٲ
 ٓشثؼتبٱ ؿئٸ ٬ٰٓبي ٵ ًالة اص رٰٔي ٵػي٬ٸ

 ٵػٶسيٸ ٫جٴبٱ دس ٧شٵٷ ايٲ اك٬ي ٯ٠ش. ؿذ تـ٤ي٪



 

 

جامعه شيعي در عربستان سعودي  
دهـت واحـه المللي امـه بيـي اتحادیـي و آموزشـد فرهنگـواح  

International Union of Unified Ummah  

13 

 تج٬ي٘بتي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٹبي ٛٔب٫يت ثيـتش ٵ اػت
 (28. )دٹذ ٯي اٳزب٭

  :ليبرال شيعيان
 ػٴي ٹٰتبيبٱ ٯيضاٱ ثٸ ػ٤ٶالس ٫يجشا٩ ؿئيبٱ

 ؿئي ربٯٔٸ دس ثؼيبس٣ٶچ٤ي ا٬ٟيت خٶد؛
 آٳٺب آوبي ثشخي ٣ٸ حب٫ي دس ٹؼتٴذ، ٓشثؼتبٱ

 ثٸ سا خبسري ٵ داخ٬ي تٶرٺبت ا٫خٴيضي ثٴي٪ چٶٱ
 حبؿيٸ ٳٜٶر اص ٧شٵٷ ايٲ دس١ اٯب ٣شدٷ؛ ر٬ت خٶد
 ايٲ. ٣ٴذ ايٜبٳٰي ٯٺٰي ٳ٠ؾ ٵ اػت ثشخٶسداس اي

 ٹبي پبي٨بٷ ٵ ػبصٯبٳذٹي ػبصٯبٱ، ٛبٟذ ٧شٵٷ
 سٵ ايٲ اص اػت؛ حؼيٴيٸ ٵ ٯؼبرذ ٳِيش ارتٰبٓي

 ؿئٸ ثبربٯٔٸ ٣ٸ سا پيبٯي ٳتٶاٳؼتٸ حب٩ ثٸ تب
 ؿئيبٱ تٰش٣ض. ٣ٴذ آال٭ ثبؿذ، داؿتٸ ٹٰخٶاٳي

 ٯزٹجي ٓالئٞ ربي ثٸ ٯ٬ي ٣الٱ ثشٯؼبئ٪ ٫يجشا٩
 ٯزٹجي اكالح آٳٺبثٸ دٓٶت ٵ اػت اي ٯٴ٠ٌٸ يب
 آتشام ٯٶرت ػ٤ٶالس ٳٺبدٹبي ايزبد ٵ

 .اػت ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ربٯٔٸ ٵ ؿذيذسٵحبٳيٶٱ
(29)  

  :معترضان و گرايان سنت
 اص ٯتـ٤٪ ؿئٸ اػالٯي ثٴذي ٧شٵٷ تشيٲ ٣ٶچ٢

 ٛبٟذ ٣ٸ اػت ٯؼت٠٪ اصسٵحبٳيٶٱ ٯٔذٵدي تٔذاد
 ٓٴٶاٱ ثٸ ٵ ثٶدٷ اكٶ٫ي ػبصٯبٳذٹي ٧ٶٳٸ ٹش

 ٯ٬ي ي٤پبسچٸ ًشٛذاساٱ دي٨ش ٵ ا٫لٜبس ٯخب٫ٜبٱ
 ٓٴبكش ؿبٯ٪ آٳٺب. ٣ٴٴذ ٯي ايٜب اي حبؿيٸ ٳ٠ـي

 ؿيشاصي تٶػٌحبٯيبٱ ٣ٸ ٹؼتٴذ ٯتؼبٹ٬ي ٯزٹجي
 ٓب٫ي سٵحبٳي ا٫ـيشاصي، ا٫حؼيٴي ٯحٰذ اهلل آيت)

 دي٨ش پيشٵاٱ ٳيض ٵ 70 دٹٸ دس( ٣شثال ستجٸ
 ٹاػبع ٣ٸ ؿئٸ ػيبػي ٵ ٯزٹجي رشيبٳبت

 صدٷ پغ آتٰبدٳذ، ثي حب٣ٮ ػٴي سطيٮ ثٸ ٳؼجت
 اص ثبيذ ٣ال ؿئٸ ربٯٔٸ ٣ٸ ٯٔت٠ذٳذ ايٴٺب. ؿذٳذ

 اٯٶس ثش ٹٵاٳحلبس ٵسصد ارتٴبة ٯ٬ي ػيبػت
 سٵحبٳيٶٱ ايٲ اص ي٤ي. ٧شدد ٯتٰش٣ض ؿئي ربٯٔٸ

 سٵػتبي دس ٯؼزذي اٯب٭ ٳٰشا٫ٴٰش، ؿيخ ٯٔتشم
 ٹش ٬ٓيٸ ٹٳٶّ ٣ٸ اػت ٌٟيٚ ؿٰب٩ دس ٓٶاٟيٸ

 (30. )ساٳذ ٯي ػخٲ ػٔٶد آ٩ ثب دس٧يشي ٧ٶٳٸ
  : حبهش حب٩ دس ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ػيبػي ٵهٔيت

 ػبصٯبٱ ٧زاس تأحيش ربي٨بٷ ٵ ٳ٠ؾ ثٸ تٶرٸ ثب
 ا٫لٜبس سٹجشي ثٸ رضيشٷ، ؿئيبٱ اػالٯي اٳ٠الة

 ٹبي ٛٔب٫يت ثٸ دٹي رٺت ٵ ػبصٯبٳذٹي دس
 ثشسػي ثب ؿشٟي، ٯٴ٠ٌٸ دس خلٶف ثٸ ؿئيبٱ،
 حب٩ دس سا ٓشثؼتبٱ ؿئيبٱ ػيبػي ٵهٔيت
 ٣ٴٶٳي ػيبػي ٹبي ٧شايؾ ثشسػي ثب ثبيذ حبهش،

 ٣بٳٶٱ اػبع، ايٲ ثش. ٣شد آٗبص ػبصٯبٱ ايٲ
 اص آٳٺب سٹجشي اصثبص٧ـت پغ ؿئيبٱ ٛٔب٫يت

 ثٶد؛ ٧شايبٳٸ ٛشٟٸ ٹاػبع ،1993 ػب٩ دس تجٔيذ
 ٯٴبْٛ اص دٛبّ ٵٟٚ سا خٶد چيض ٹش اص ثيؾ ئٴي

 اي ٛشٟٸ ٹبي ٧شٵٷ دي٨ش ٯ٠بث٪ دس ؿئٸ رٰٔيت
 ٵ داخ٬ي ٵٟبيْ دي٨ش اٯب(31)٣شدٳذ دٵ٫ت ٵ

 ٯجبسصٷ ػپتبٯجش، 11 حٰالت ٳِيش خبسري،
 رٴ٦ ٵ ٓشثؼتبٱ داخ٪ دس ا٠٫بٓذٷ تشٵسيؼتي

 كٶست ٯٺٰي ٹبي تبتٔذي٪ ؿذ، ٯٶرت ٓشاٝ
 ٬ًجبٳٸ ٯجبسصٷ ٳٺبدٹبي ثب ٯٶارٸ دس ؿئيبٱ ٧يشد؛
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 ٓٴبكش ثٸ ٵٹبثي، ٧شايبٱ اػال٭ آٯيض خـٶٳت ٵ
 تلشيح ػيبػي ٵ ٯزٹجي ثشاكالحبت ٣ٸ دي٨شي
 دس ٧شايي اٛشاى تحشي٢ اص تب پيٶػتٴذ داؿتٴذ،

 ثشخي تشتيت ثذيٲ. ٣ٴٴذ ر٬ٶ٧يشي ٓشثؼتبٱ داخ٪
 دس اكالحبت ثشرؼتٸ آوبي ثٸ ؿئٸ ٛٔبالٱ

 دس(32. )ؿذٳذ تجذي٪ ٯ٬ي ػٌح دس 2003 ػب٩
 ٛٔبالٱ ثشخي ؿذيذ، ٧شايي ٛشٟٸ ٣بس دػتٶس ٣ٴبس

 ٵ ٳٺبدي ٧ؼتشدٷ اكالحبت خٶاػتبس ؿئٸ ػيبػي
 آٰب٩ ٹبي ٯحذٵديت ٟجب٩ دس تؼبٹ٪ ػيبػي،

 ٯـبس٣ت ػيبػي ٳِب٭ ٵ ٹب ػخٴشاٳي ثش ؿذٷ
 سٹجشاٱ ثشخي ت٤ٜش ايٲ اػبع ثش. ؿذٳذ تش رٶيبٳٸ
 ٓٴٶاٱ تحت سا ًشحي2003 طاٳٶيٸ دس ؿئٸ،

 ٓجذاهلل ٯ٢٬ ثٸ( ٯ٬ت آيٴذٷ ٵ حب٩ اٳذاص چـٮ)
 دس اي ٧ؼتشدٷ ٵ ثيـتش ٯجبحخبت ثٸ ٣ٸ دادٳذ اسائٸ

 ٵ ٓشاٝ دس رٴ٦. صد ٯي داٯٲ اكالحبت خلٶف
 ؿئيبٱ ثٸ ٣ـٶس، ايٲ دس ثٔج سطيٮ ػ٠ٶى

 خٶاػت ٵ ٯٌب٫جبت تب داد سا ٟذست ايٲ ٓشثؼتبٱ
. ٣ٴٴذ دٳجب٩ ثيـتشي رؼبست ثب سا خٶد ٹبي

 ٨٬ٰٓشايبٳٸ ٣بٯال ٛشكت ايٲ اص ؿئيبٱ
 دٵ ػيبػت ي٢ ثب ئٴي ٧شٛتٴذ؛ ثٺشٷ ٵٹٶؿٰٴذاٳٸ

 ٵ ٯٌب٫جبت تب ٣شدٳذ ػٶتالؽ ي٢ اص ٵرٺي،
 داسٳذ ثيبٱ ٯتٴبٵة ًٶس ثٸ سا ؿئي ربٯٔٸ ت٬ِٰبت

 ػٔٶدي ٣ـٶس ثٸ سا خٶد ٵٛبداسي دي٨ش، ػٶي اص ٵ
 خلٶف ثٸ ٯٶرٶد ؿشايي اص اػتٜبدٷ ػٶء ٓذ٭ ٵ

 ايٲ دس ؿئيبٱ. دٹٴذ ٳـبٱ ٓشاٝ ٵهٔيت
 كذا٭، ػ٠ٶى اص پغ ٹٜتٸ ػٸ دسػت چبسچٶة،

 ٳب٭ ثب سا حب٫ي ٓشم2003 آٵسي٪ اٵاخش دس
 آٱ ٵ٫ئٺذ اهلل؛ ٓجذ اٯيش ت٠ذيٮ( ٯ٬ت ؿش٣بي)

 ٣ٸ حب٫ي دس حب٩، ٓشم ايٲ دس. ٣شدٳذ صٯبٱ
 ٳـبٱ ػٔٶدي سطيٮ ثٸ ؿئيبٱ ٵٛبداسي ٹاػبع

 ؿئٸ ربٯٔٸ ٯؼتٰش ت٬ِٰبت ثش ثٶد، ؿذٷ دادٷ
 ثٸ دادٱ پبيبٱ ثشاي ٛشا٧يش ت٘ييشات ثٸ تأ٣يذٵ

 ٓشم ايٲ دس ؿئيبٱ. ثٶد ؿذٷ دٓٶت تجٔيوبت
 ٯشاػٮ دس ثيـتش آصادي خٶاػتبس ٹٰچٴيٲ حب٩،

 ٯحذٵد ػيبػي، ٹبي ٛشكت ٧ؼتشؽ ٓجبدي،
 اٯوب تٔٺذ ثش كشيح ثب ؿذٷ، اي ٛشٟٸ تٴٜش ٣شدٱ

 تش اٯٲ ٯ٤بٳي ثٸ ٳيبص ٯؼئ٬ٸ ٯ٬ت، ثٸ ٣ٴٴذ٧بٱ
. ثٶدٳذ ٣شدٷ ٯٌشح ٯ٬ت داخ٪ دس ؿئيبٱ ساثشاي

 ثٸ ٹؿٜبٷ حوٶسي، ر٬ؼٸ دس ٓجذاهلل ؿبٹضادٷ
 آٳبٱ ٹبي ٳ٨شاٳي ٣ٸ داد ٟٶ٩ ؿئيبٱ سٹجشاٱ

 (34. )٣ٴذ ٯي ساسػيذ٧ي
 اص ٳٜش 15 حذٵد ٯ٬ي، سٵي٤شد ايٲ اتخبر ثب

 ٧شايي ٯش٣ض ائتالٙ ثٸ تٶاٳؼتٴذ، ؿئٸ سٵؿٴ٤ٜشاٱ
 ثٶد، ٣شدٷ كبدس سا 2003 طاٳٶيٸ ٓشيوٸ ٣ٸ

 ح٠ٶٝ ٯجبسص) ا٫ـبيٲ رٜٔش آٳٺب ٯيبٱ دس. ثپيٶٳذٳذ
 اٟذا٭ ايٲ. داؿتٴذ ٵرٶد ٯحٰذا٫ٰحٜٶٍ ٵ( ؿئيبٱ

 حؼٲ ئٴي ٓشثؼتبٱ، ؿئيبٱ سٹجش ػٶي اص
 اص ٧شايي ٯش٣ض ايٲ. ؿذ ٯي حٰبيت ٳيض ا٫لٜبس
 ٛٔب٫يت ٳ٨شاٱ ٹٰٶاسٷ ٣ٸ ػٔٶدي سطيٮ ػٶي
 اػت، ؿئيبٱ ػٶي اص ر٬ٰٸ اص ٬ًجبٳٸ رذايي ٹبي

 رٴجؾ حبهش حب٩ دس. ؿذ ٯٶارٸ اػت٠جب٩ ثب
 ٵرٺي دٵ سٵٳذ ػٔٶدي، ٓشثؼتبٱ دس ؿئيبٱ
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. اػت ٣شدٷ حَٜ ٹٰچٴبٱ سا خٶد آٯيض ٵٯؼب٫ٰت
 سػيذٷ ٳتيزٸ ايٲ ثٸ ؿئيبٱ ا٬ٗت حبهش حب٩ دس
 ٯي ٣ٸ سطيٰي ث٠بي ثب آٳٺب ربٯٔٸ اٯٴيت ٣ٸ اٳذ

 رٶيبٳٸ ٣يٴٸ ٵ اٛشاًي سٛتبسٹبي اص خٶثي ثٸ تٶاٳذ
 ٧شدد، ٯي تبٯيٲ ٣ٴذ، ر٬ٶ٧يشي ػ٬ٜي ٵ ٹب ٵٹبثي

 ٹٰضيؼتي، ٯ٬ي، ٵحذت ثش تأ٣يذ سٵ ايٲ اص
 ثشدٱ ثيٲ اص ثشاي ٳيض اػال٭ ٯحٶسيت ٵ ٹ٤ٰبسي
 ػٔٶدي سطيٮ ثٸ ٵٛبداسي ٓذ٭ ثٸ ٳؼجت تشديذٹب
 ثيـتش تؼبٹ٪ ػيبػت، ايٲ ٳتيزٸ. ؿذٳذ ًشاحي

 سٵص ٯشاػٮ ثش٧ضاسي حٞ ؿئيبٱ، ثب ػٔٶدي سطيٮ
 پيشٵصي ٵ ،2004 ٯبسع اص ٳؼجي آصادي دس ٓبؿٶسا

. اػت ثٶدٷ2005 ٯبسع 3 اٳتخبثبت دس ٟبًْ
 ٵٹبثي ٳضد ٟٶي آت٠بد ايٲ ٹٴٶص ٣ٸ ٳٰبٳذ ٳب٧ٜتٸ

 ٛشكت اٳتِبس دس تٴٺب ؿئيبٱ ٣ٸ داسد ٵرٶد ٹب
 ٣ـٶسخبسري، ي٢ ٢ٰ٣ ثٸ تب ٯٴتِشٳذ، ٵ ثٶدٷ

 (36)ٳٺٴذ ثٴب سا خٶد ٯؼت٠٪ ٣ـٶس

 در آن هاي مصداق و زدايي شيعه

  : عربستان
 ٹبي ثٴيبٱ ٣ٸ ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ چٶٱ ٣ـٶسي دس

 اتحبد ٵ ٵٹبثيت اكٶ٩ پبيٸ ثش آٱ ٯـشٵٓيت
 ثب هذيت ٵ صدايي ؿئٸ اػت، ٳٺٜتٸ آٱ ثب تبسيخي
 ٟشٱ اص ٵ ثٶدٷ اك٪ ي٢ ٹٰچٶٱ ؿئيبٱ،
 تبسيخي ؿٶاٹذ اٯشٵص، ثٸ تب ٯيالدي ٹزذٹٮ

 كالح. خٶسد ٯي چـٮ ثٸ صٯيٴٸ ايٲ دس صيبدي
 دس: )ٳٶيؼذ ٯي ٵٹبثي ٳٶيؼٴذ٧بٱ اص ٯختبس، ا٫ذيٲ
 ٟـٶٱ ثب ػٔٶد اٯيش ٰٟشي ٹزشي 1216 ػب٩

 رٴٶة ٓـبيش ٵ ٳزذ ٯشد٭ اص ٯتـ٤٪ ثؼيبس،
 ٓشاٝ ٟلذ ثٸ دي٨ش، ٳ٠بى ٵ تٺبٯٸ ٵ ٵحزبص
 ٵ سػيذ ٣شثال ثٸ ا٠٫ٔذٷ ري ٯبٷ دس ٵ ٣شد حش٣ت

 ؿٺش ثبسٵي ٵ ثشد ػپبٹؾ. ٣شد ٯحبكشٷ سا آٳزب
 ثيـتش ٵ ؿذٳذ ؿٺش ٵاسد صٵس ثٸ ٣شدٷ، ساخشاة

 ثٸ ثٶدٳذ، ٹب ٵخبٳٸ ثبصاس ٵ ٣ٶچٸ دس ٣ٸ سا ٯشد٭
 ؿئي، ٯ٠ذع اٯب٣ٲ تخشيت ثب آٳٺب. سػبٳذٳذ ٟت٪

 خبسد ؿٺش اص ٛشاٵاٱ ٗٴبيٮ ٵ اٯٶا٩ ثب ُٺش ٳضدي٢
. آٯذٳذ ٧شد اثين ٳب٭ ثٸ اي ٳ٠ٌٸ دس ٵ ؿذٳذ

 ثشداؿت ػٔٶد خٶد سا ؿذٷ ٗبست اٯٶا٩ خٰغ
 دٵ ػٶاسٷ ٹش ٵ ػٺٮ ي٢ پيبدٷ ٹش ٳؼجت ثٸ ٵث٠يٸ
 ايٲ ح٠ي٠ت دس. ؿذ ت٠ؼيٮ ٯٺبرٰبٱ ثيٲ ػٺٮ،
 ًٶ٩ دس ٣ٸ اػت ٵٹبثيت ؿئي هذ اكٶ٩
 تٶصاٳٸ ٣يٴٸ اٟذاٯبت ٵ ٬ُٮ ٯٴـأ ٧زؿتٸ، ػب٫يبٱ

. اػت ثٶدٷ آٳٺب اص ٵتٴٜش تجٔين ٵ ؿئيبٱ ٬ٓيٸ
 ؿئي، هذ تجٔين ثب ٹٰشاٷ ٧شايي، ٛشٟٸ اٯشٵصٷ

 ٓشثؼتبٱ دس داخ٬ي ٯٶري ػبٯبٳي ٳبثٸ ي٢ ثٸ
 ٵرٶد ثب ٵٹبثيت ٳٺبدٯزٹجي. اػت ؿذٷ تجذي٪

 ٯـشٵٓيت ٯجٴبي ٧زؿتٸ ٹٰچٶٱ اٟتذاس، ٣بٹؾ
 اص ػٔٶد آ٩ ٓٶم دس ٵ ٣ٴذ ٯي تح٤يٮ سا سطيٮ

 ؿئٸ هذ رؼتٸ ثش ٓٴبكش ر٬ٰٸ ٵاص آٱ ثب چب٫ؾ
 ثٸ ٳيض، ٧زؿتٸ دس. ٵسصد ٯي خٶدداسي آٱ،

 ٵ ٧شايي ٛشٟٸ اٳ٠الة، پيشٵصي اص پغ خلٶف
 ثشاي اسصؿٰٴذ اثضاساػتشاتظي٢ ي٢ ػتيضي ؿئٸ

 ٣ٴتش٩ ثشاي ٣ٸ ؿٰبسسٛت ثٸ ػٔٶدي سٹجشاٱ
 ٵ اٳ٠الة اص ٧شٛتٸ ٳـأت ٬ًت، آصادي رشيبٳبت
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 ٵ خبٵسٯيبٳٸ ػشاػش دس ٓشثؼتبٱ ٳٜٶر ٧ؼتشؽ
 (38. )آٯذ ٯي ٣بس ثٸ ٯش٣ضي آػيبي
 ٟذست اٛضايؾ ثٸ ٣ٸ ٳيض ٓشاٝ تحٶالت ٳتيزٸ

 ػيبػي سٟبثت آٗبص ٵ آٳٺب ح٠ٶٝ تح٠ٞ ٵ ؿئيبٱ
 اٳزبٯيذٷ، ٹب ػٴي ٵ ؿئيبٱ ثيٲ ٳِبٯي حتي ٵ

 ٳ٨شاٳي اص ٯٶري ٵ ٣شدٷ تـذيذ سا ٯٶرٶد ٵهٔيت
 ٣ـٶسٹبي دي٨ش دس ث٤٬ٸ دسٓشثؼتبٱ، تٴٺب ٳٸ سا

 ٣ـٶسٹبي دس ؿئٸ ٹبي رٰٔيت ٣ٸ ػٴي
 ثش ٣ٴٴذ، ٯي ػتٮ ٵ ٬ُٮ آٳٺب ثٸ ٵ خٶدداسٳذ
 دس ٹٮ خـٶٳت، اٛضايؾ ٯٶرت ٵ اػت اٳ٨يختٸ

 ٵ اػت ؿذٷ ؿئيبٱ ٬ٓيٸ ٰٓ٪ دس ٹٮ ٵ ٣ال٭
 ٳِش اص. اػت اٛضٵدٷ اي ٛشٟٸ ٹبي ثشخـٶٳت

. ٹؼتٴذ ؿش١ ٯشٵد ٵ ثٶدٷ ٣بٛش ؿئيبٱ ٹب ٵٹبثي
 ٧ٴبٷ ٯشت٤ت ٣شدٷ، تزبٵص تٶحيذ اكٶ٩ اص آٳٺب

 ٯش٥ آٱ ٯزبصات ٣ٸ ٧ٴبٹي اٳذ؛ ؿذٷ ثذٓت
 خالٛت ػ٠ٶى ٯؼئٶ٩ سا ؿئيبٱ ٵٹبثيٶٱ. اػت

 ٣ـتبس ٵ ٹب ٯ٘ٶ٩ تٺبرٮ ث٘ذاد، دس اػالٯي
 دسٵٕ ٣ٸ اتٺبٯبتي داٳٴذ؛ ٯي خٶد ٬ٰٓبي ثؼيبسي

 ايٲ ثش. ٳٰبيذ ٯي آؿ٤بس ٵ ٵاهح ثؼيبس آٱ ثٶدٱ
 اػت اي ربٯٔٸ ٓشثؼتبٱ، ؿئيبٱ ربٯٔٸ اػبع

 سا ثؼيبسي ٹبي ٳبسٵايي ٵ ٹب تجٔين ٹب، ػتٮ ٣ٸ
 ٓذ٭ تجٔين، آؿ٤بس ٯِبٹش اص. اػت ٣شدٷ تحٰ٪
 سػٰي ٹبي پؼت دس ٳبدسؿئيبٱ حوٶس يب حوٶس

 ٓوٶ٣بثيٴٸ يب ٵصيش ٹيچ تب٣ٴٶٱ. اػت ح٤ٶٯتي
 دس ٛٺذ ٯ٢٬ ٵٟتي. اػت ٳجٶدٷ ؿئٸ اي ػ٬ٌٴتي

 150 ثٸ ٳٜش 120 اص سا ؿٶسا ٯز٬غ2005 ػب٩

 ثٸ دي٨ش ؿئٸ ٳٜش دٵ تٴٺب داد، ٧ؼتشؽ ٓوٶ
 ٳٜش 4 ثٸ آٳٺب تٔذاد ٣٪ دس ٵ ؿذ اهبٛٸ آٱ آوبي

 15 ؿٶساي ٹٰضٯبٱ ٵ ٯزذد دٹي ؿ٤٪ دس. سػيذ
 ٳيض پيـشٛتٸ ٳـيٲ ؿئٸ ٯٴ٠ٌٸ دس اي ٯٴ٠ٌٸ ٳٜشٷ

 ٳٜش ي٢ ثٸ ٳٜش 2 اص ؿٶسا ايٲ ؿئي آوبي
 اص ثيؾ ٓشثؼتبٱ ٣ٸ حب٫ي دس(39. )يبٛت ٣بٹؾ
 1600اص ثيؾ تب٣ٴٶٱ ٵ داسد ٯؼزذ 37850
 ؿئيبٱ اػت، ػبختٸ دٳيب ػشاػش دس ٯؼزذ

 ٣ٴٴذ ثٴب خٶد ثشاي ٯؼزذي ٳذاسٳذ، حٞ ٓشثؼتبٱ
 صٯبٱ ثٸ ٳيض ٯٶرٶد ٯؼبرذ ٯٔذٵد ػبخت تبسيخ ٵ

 ايٲ ثش ٓالٵٷ. ٧شدد ٯي ثبص ٹب ٓخٰبٳي ح٤ٶٯت
 دس ؿئيبٱ ٹبي ٵحؼيٴيٸ ٯؼبرذ ثؼيبسي

 ؿذٷ تخشيت ٳـيٲ ؿئٸ ٯخت٬ٚ ؿٺشٹبي
 ثٸ ٯخٜي كٶست ثٸ سا خٶد ٹبي خبٳٸ ٵؿئيبٱ

 ؿئيبٱ ٯؼبرذ. اٳذ ٣شدٷ تجذي٪ حؼيٴيٸ يب ٯؼزذ
 ٯي ثؼتٸ پ٬يغ تٶػي ٯزٹجي ٯشاػٮ سٵصٹبي دس

 ٌٟيٚ، چٶٱ ؿٺشي دس ٳذاسٳذ، حٞ ؿئيبٱ ٵ ؿٶد
 ٹب ٹت٪ دس سا خٶد ٓشٵػي ٵ رـٲ ٯشاػٮ حتي

  (40. )٣ٴٴذ ثش٧ضاس ٰٓٶٯي اٯب٣ٲ يب
 ٳيض ٹب داٳـ٨بٷ ٵ ٯذاسع دس آٯٶصؿي ثٔذ اص

. اػت ٯـبٹذٷ ٟبث٪ تجٔين ثبالي دسربت
 آؿ٤بس خلٶٯت ٵ تٔلت اص ؿئٸ داٳـزٶيبٱ

 ٣ٜبس، ٓٴٶاٱ ثٸ سا آٳٺب ٹٯشتت ٣ٸ اػبتيذٵٹبثي
 آٳٺب. اٳذ دسٓزاة خٶاٳٴذ، ٯي ساٛوي يب ٯـش٣بٱ

 ثٸ ٵ ؿٶٳذ ٯي پزيشٛتٸ ػختي ثٸ ٹب داٳـ٨بٷ دس
 ٳٰي دس اػتخذا٭ ثٸ آٯٶصؿي يب ٣بدسارشايي ٓٴٶاٱ
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 دس خلٶف ثٸ ت٤ٰي٬ي تحلي٬ي ٯ٠بًْ دس. آيٴذ
 ثٲ ٯحٰذ داٳـ٨بٷ ٳِيش ديٴي، ٬ٓٶ٭ ٹبي داٳـ٨بٷ
 ٣ٸ داٳـزٶيبٳي ٯذيٴٸ، اػالٯي داٳـ٨بٷ ػٔٶديب

 تـٶيٞ ثٴٶيؼٴذ، ؿئيبٱ ٬ٓيٸ سا خٶد ٳبٯٸ پبيبٱ
 ٵ چبح دٵ٫ت ٹضيٴٸ ثب آٳبٱ ٹبي ٳبٯٸ پبيبٱ ٵ ؿذٷ

 اص ٵهٔيت ٯذاسع دس(41. )ؿٶد ٯي ٯٴتـش
 آٯٶصاٱ داٳؾ ٵ ٯ٬ٰٔبٱ ٵ ثٶدٷ ثذتش ٹب داٳـ٨بٷ

 دس. داسٳذ ٟشاس تجٔين ٵ ٛـبس دس دٵ ٹش ؿئٸ،
 ٯي خٶاػتٸ آٯٶصاٱ داٳؾ اص دسع ٹبي ٣الع

 ٯتٶٱ ٵ ثخٶاٳٴذ ساٛوي ٓٴٶاٱ ثب سا ؿئيبٱ ؿٶد،
 ثشاػبع ٵ ٵٹبثي سٵحبٳيٶٱ تٶػي ٣ٸ دسػي
 ٯٌب٫ت اص ٯ٬ٰٶ ؿٶٳذ، ٯٴتـشٯي ٵ تٺيٸ آٳٺب تٜبػيش

 ٫ٔٲ ؿئيبٱ آٳٺب دس ثٶدٷ، ؿئيبٱ ٬ٓيٸ تٶصاٳٸ ٣يٴٸ
 دادٷ ٹـذاس ؿئٸ ٯ٬ٰٔبٱ ثٸ. اٳذ ؿذٷ ت٤ٜيش ٵ

 ٳ٨ٺذاسٳذ، ؿخلي كٶست ساثٸ خٶد ٠ٓبيذ ٣ٸ ؿذٷ
 ٯي ٯٶارٸ تٴجيٺي اٟذاٯبت ثب كٶست ايٲ ٗيش دس

 يبثٴذ ٳٰي است٠ب اداسي ٯشاتت ػ٬ؼ٬ٸ دس آٳٺب. ؿٶٳذ
 اص ٯخب٩ ثشاي ؿٶد؛ ٳٰي ديذٷ آٳٺب دسثيٲ ٯذيشي ٵ

 اص 2000 ػب٩ دس ٣ٸ آٯٶصؿي ٯـبٵس 47 ٯيبٱ
 ؿشٟيٸ ٯٴ٠ٌٸ پشٵسؽ ٵ آٯٶصؽ اداسٷ ػٶي

 حوٶس ؿئٸ ٯ٬ٔٮ ي٢ حتي ؿذٳذ، اٳتخبة
 ٵهٔيت ٳيض ديٴي آٯٶصؽ ثٔذ دس(42. )ٳذاؿت
 ػٔٶدي سطيٮ. اػت ُب٫ٰبٳٸ ٵ آٯيض تجٔين ثؼيبس

 ٓب٫ي ػٌٶح تب ػٌٶح تشيٲ پبييٲ اص ديٴي آٯٶصؽ
 خلٶكي، ٯشا٣ض چٸ ٵ دٵ٫تي ٯشا٣ض دس ساچٸ آٱ

 ؿئٸ سٵحبٳيٶٱ. داسد خٶد ٣ٴتش٩ ٵ ٳِبست تحت

 ثٸ خلٶكي ؿ٤٪ ثٸ ٣ٸ ٳذاسٳذ اربصٷ حتي
 سٵ ايٲ اص ثپشداصٳذ؛ ؿئٸ ٹبي آٯٶصٷ آٯٶصؽ
 يب ايشاٱ سادس خٶد تحليالت سٵحبٳيٶٱ ثؼيبسي

. ٧شدٳذ ٯي ثبص ٓشثؼتبٱ ثٸ ٵ ٧زساٳٴذ ٯي ٓشاٝ
 ثب ؿئيبٱ آٯٶصؽ، ٵ ٯذاسع ٯٶهٶّ اص رذاي

 اؿت٘ب٩. اٳذ ٯٶارٸ ٳيض دي٨شي ٯوبٓٚ ٛـبسٹبي
 ٵ ٳبدس اٳتِبٯي ٵ ٳِبٯي ـ اٯٴيتي ٹبي دػت٨بٷ دس

 ؿبٗ٪ ٣ٸ ٣ؼبٳي ي ثشا دسرٸ اٳذاصاست٠بي چـٮ
 ٳيض خلٶكي ثخؾ دس تجٔين. ٳذاسد ٵرٶد اٳذ،

 ٵ ٳبٯتٴبػت ٠ٛش سٛتبس ايٲ ٳتيزٸ. اػت ٯتذاٵ٩
. اػت ثٶدٷ ؿئيبٱ ثشاي ارتٰبٓي ؿشايٌؼخت

 ٹؼتٴذ ٯتذاٵ٩، ٹبي تجٔين ايٲ ٣ٴبس دس(43)
 ٯي دؿٰٲ سا ؿئيبٱ ٣ٸ اي اٛشاًي ٵٹبثيٶٱ
 ٯي سٛتبس دؿٰٲ ي٢ ٯخبثٸ ثٸ آٳبٱ ثب ٵ پٴذاسٳذ

 ٓجذا٫شحٰٲ ثٲ ٓجذاهلل 1991 ػب٩ دس. ٣ٴٴذ
 ٬ٰٓب، ٓب٫ي ؿٶساي ٵٟت آوبي اص ي٤ي ا٫زجشيٲ،

 ؿئيبٱ آٱ ٯجٴبي ثش ٣ٸ ٣شد كبدس ٛتٶايي
. اػت ٯجبح آٳٺب خٶٱ سيختٲ ؿذٷ، ٯشتذٯٔشٛي

 دس ػٶا٫ي ثٸ پبػخ دس 1994 طاٳٶيٸ دس ٵي
 ٛتٶايي ػٴي ٯؼبرذ دس ؿئيبٱ ٳٰبص خلٶف

 دؿٰٲ آٳٺب ٣ٸ ٣شد تلشيح آٱ ٵًي ٣شد كبدس
 دس خذاثؼتٴذ، ثٸ ٣ٸ دسٵٗي د٫ي٪ ثٸ ٵ ٹؼتٴذ
 ٹٰبٱ دس دي٨ش ٛتٶايي دس ٵي. خذايٴذ ثب رٴ٦
 ثب ثشخٶسد ٳحٶٷ دسثبسٷ ػؤا٫ي ثٸ پبػخ دس ػب٩،

 اٳضربس، دادٱ ٳـبٱ ٣ٸ ٧ٜت ٣بس ٯح٪ دس ؿئيبٱ
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 ٵ اػت هشٵسي آٳٺب ثٸ ٳؼجت تٴٜش ٵ ثيضاسي
 (44. )اػت اٵ٫ي آٳٺب ٵػش٣ٶة اٳ٠يبد ثشاي تالؽ

  : گيري نتيجه
 ٵ اس٣بٱ اص ٵٹبثيت ٣ٸ صٯبٳي تب ػتيضي ؿئٸ

 ايٲ ػٶي اص ثبؿذ، ػٔٶدي سطيٮ اك٬ي ارضاي
 ٵثشآٵسدٹبي صٯبٱ ٯ٠تويبت ثٴبثش ٵ حٰبيت سطيٮ

 ٣ٸ چٴبٱ ٹٮ ؿذ؛ خٶاٹذ ٧شٛتٸ ٣بس ثٸ اػتشاتظي٢
 ٳٜٶر ٧ؼتشؽ ٵ اػالٯي اٳ٠الة اصپيشٵصي پغ

 ٣ٴتش٩ اثضاسثشاي ايٲ اص ٓشثؼتبٱ آٱ، ٯٔٴٶي
 ؿئٸ ٯٴبًٞ دي٨ش ٵ خٶد ٳـيٲ ؿئٸ ٹبي ثخؾ
 ٵ ٓشاٝ ر٬ٰٸ اص ٹٰزٶاس، دس٣ـٶسٹبي ٳـيٲ

 اص دي٨ش دسٳ٠بى ٧شي ٵٹبثي ٧ؼتشؽ ٵ ثحشيٲ
 ثٺشٷ پب٣ؼتبٱ ٵ اٛ٘بٳؼتبٱ ٯش٣ضي، آػيبي ر٬ٰٸ
 حذٵدي تب ػپتبٯجش 11 حٶادث چٸ ا٧ش اػت؛ ثشدٷ

 دس صدايي ٵؿئٸ ػتيضي ؿئٸ رٶ اص تب ؿذ ٯٶرت
 ثٔخي سطيٮ ػ٠ٶى ثب اٯب ؿٶد؛ ٣بػتٸ ٓشثؼتبٱ

 ايٲ ٣ـٶس، ايٲ دس ؿئيبٱ يبٛتٲ ٵٟذست ٓشاٝ
 ٵ ؿئٸ ثيٲ ٵخلٶٯت ؿذٷ ت٠ٶيت دي٨ش ثبس سٵٳذ

 ثؼيبسي حبهش حب٩ دس اػت؛ يبٛتٸ اٛضايؾ ٵٹبثي
 خبًش ثٸ ٵ ٹؼتٴذ ٓشاٝ دس ٓشثؼتبٱ ٹبي ػ٬ٜي
 خبسري، ٧ش اؿ٘ب٩ ثب ٯجبسصٷ ٳٸ ٵ ؿئيبٱ ٣ـتٲ
. اٳذ حوٶسيبٛتٸ ٣ـٶس ايٲ دس ٯتحذٷ، ايبالت ئٴي

 ػٔٶدي ح٤ٶٯت ػيبػت چٸ ا٧ش دي٨ش، ػٶي اص
 اص اي سيـٸ ٵ راتي اصخلٶٯت ؿئيبٱ، ٟجب٩ دس

 1979 سٵيذادٹبي پي دس سٵدسسٵيي ثٸ تأػيغ ثذٵ
 ٯ٢٬ يبٛتٲ ٟذست اص ثٔذ ٵ اخيش ٹبي ػب٩ دس ٵ

 حب٣ٰبٱ اٯب ٧شاييذٷ؛ صدايي تٴؾ ثٸ ٓجذاهلل
 ٹذٙ، سٵي اص ؿذ، ٧ٜتٸ ٣ٸ ٹٰچٴبٱ ػٔٶدي،
 سا ٹب تجٔين ٵ ٹب ٯحٶسيت احتيبى، ثب ٵ ٯتٴبٵة

 ٹبي ثخؾ ٵ ٣ٴٴذ ٯي آٰب٩ ؿئيبٱ ٬ٓيٸ
 ٳٰي دسيٖ ؿئيبٱ ثٸ ٬ُٰي ٹيچ اص خلٶكي

  .ٵسصٳذ

  :ها نوشت پي
)  ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ اػتشاتظي٢ ثشآٵسدٹبي .1

 ٯٶػؼٸ پيـٸ، صسآت ٳزٚ ،(ػيبػي - ػشصٯيٴي
 اثشاس ا٬٬ٰ٫ي ثيٲ تح٠ي٠بت ٵ ٯٌب٫ٔبت ٛشٹٴ٨ي

  .13 - 14 كق ،1384 تٺشاٱ تٺشاٱ، ٯٔبكش
 ِٓيٰي، ػبدات سٟيٸ ػٔٶدي، ٓشثؼتبٱ .2

 تٺشاٱ، خبسرٸ، اٯٶس اٳتـبسٵصاست ٵ چبح ٯٶػؼٸ
  .82 ـ 87 كق ،1375

 ػشصٯيٴي) ػٔٶدي ٓشثؼتبٱ اػتشاتظي٢ ثشآٵسد .3
  .17 ف ٹٰبٱ، ،(ػيبػي ـ
  .14 ف ٹٰبٱ، ػٔٶدي، ٓشثؼتبٱ .4
  .15 ـ 16 كق ٹٰبٱ، .5
  .17 ف ٹٰبٱ، .6
: ٯتشرٮ ػٔٶدي، ٓشثؼتبٱ دس ؿئٸ ٯؼئ٬ٸ .7

 ٵ ٯٌب٫ٔبت ٛشٹٴ٨ي ٯؤػؼٸ يٶػٜي، ٯحؼٲ
 تٺشاٱ، تٺشاٱ، ٯٔبكش اثشاس ا٬٬ٰ٫ي ثيٲ تح٠ي٠بت

  .168 ف ،1386
  .168 ف ٹٰبٱ، .8
9. www.shianews.com.  
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