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مقدمه
شیعیان گوناگونی در شبه جزیره عربستان زندگی می کنند. شیعیانی که پیشینه 
شبه جزیره  در  اسالم  مبین  دین  پیدایش  سال های  به  آنها  بیشتر  تمدنی  و  تاریخی 
بازمی گردد. از جمله این شیعیان می توان از شیعیان جعفری یا امامیه نام برد که بخش 
قابل توجهی از جمعیت عربستان را تشکیل داده و عمدتًا در منطقه الشرقیه و منطقه 
که با  حجاز  پراکنده شده اند. اسماعیلیان بخش دیگری از شیعیان عربستان هستند 
فروع و انشعابات گوناگونی عمدتًا در منطقه نجران تمرکز یافته اند. گروه سوم از شیعیان 
عربستان به مذهب زیدیه اعتقاد دارند که عالوه بر منطقه عسیر و نجران، در جده نیز 
که در مناطق  بافت جمعیتی قابل مالحظه ای را به خود اختصاص داده اند. شیعیانی 
جنوبی عربستان، یعنی نجران، جیزان و عسیر سکنی گزیده اند، به شجره واحدی تعلق 
دارند که ریشه  اصلی آنها در یمن شکل گرفته و در بستر تاریخ بر سایر مناطق شاخه گسترده 
است. ریشه اصلی بیشتر قبائل این منطقه به قبیله همدان باز می گردد که در یمن حضور 
تاریخی داشته اند. قبائل حاشد و بکیل که اکنون هم در یمن حضور دارند و هم در جنوب 
عربستان از قبیله همدان منشعب شده اند. قبیله یام که ۸۰ درصد جمعیت نجران را به 

خود اختصاص داده است از قبیله یام می باشد.

شیعیان زیدی و اسماعیلی ساکن در مناطق جنوبی عربستان، امتداد جمعیتی 
شیعیان زیدی و اسماعیلی یمن هستند که پس از اشغال این مناطق به دست آل سعود 
در سال ۱۹۳۴ به لحاظ جغرافیایی از یمن جدا شده، اما از منظر اعتقادی و جهان بینی 
همچنان پیوند و ارتباط خود  با گذشته را حفظ کرده اند. مصداق این ارتباط و تعامل پویا 
را می توان در وابستگی زیدی های عربستان به زیدی های یمن مشاهده کرد. زیدی های 
عربستان پس از گذشت چندین دهه، همچنان زکات و خمس سالیانه خود را به دفاتر 
علماء و مراجع صعده ارسال می کنند.)۱( این خط تعامل و ارتباط در مسیر برعکس و 
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متقابل نیز تداوم یافته است. به طوری که اسماعیلیان یمن نیز در مسائل مختلف، نظر 
کز اسماعیلیه در نجران دارند. به مرا

فارغ از پیوندها و اشتراکات قومی و مذهبی بین زیدی ها و اسماعیلی های دو 
کشور، دو مذهب اسماعیلیه و زیدیه، در ساخت فکری و جهان بینی نیز وجوه مشترک 
فراوانی با یکدیگر دارند. از جمله این وجوه می توان به شجاعت و ظلم ستیزی، لزوم خروج 
کرد. این توان بالقوه در  بر ظالمان و مستکبران و اقدام به جهاد و قیام مسلحانه اشاره 
شبه جزیره، بستر و محیط مناسبی برای شکل گیری استوانه  دیگری در غرب آسیا، برای 
تقویت محور مقاومت است. توانی که با اندکی تدبیر و سازماندهی، امکان بالفعل شدن 
آن افزایش خواهد یافت. نوشته پیش رو در نظر دارد ضمن اشاره مختصر به تاریخچه 
اسماعیلیان در شبه جزیره، قابلیت ها و ظرفیت های شیعیان این مناطق برای قرار گرفتن 

در جرگه نیروهای انقالبی و جبهه ی اسالم ناب محمدی)ص( را بررسی نماید.

1-تاریخچه اسماعیلیان در شبه جزیره
اسماعیلیه یکی از فرق مذهب شیعه است که در سال ۱۴۸هجری قمری پس از 
شهادت امام صادق)ع( تشکیل شد. بیشتر مورخان ریشه فکری و تاریخی اسماعیلیه را 
به گروه خّطابیه، پیروان »ابوالخطاب« می رسانند. ابوالخطاب از کبار امام صادق)ع( بود 
که سؤاالت شیعیان کوفه را نزد ایشان می برد و پاسخ امام را برایشان می آورد.)۲( احترام 
و محبت امام صادق به اسماعیل و ارشدیت ِسنی او نسبت به دیگر فرزنداِن ذکور امام، 
دو مقدمه ای بود که نتیجه گیری ابوالخطاب را با اشتباه آمیخته کرد. ابوالخطاب پس 
کتفاء به دو دلیل مذکور حکم به امامت اسماعیل داد. البته  از شهادت امام صادق)ع(با ا
در این مورد روایت های مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند اسماعیل خود این امامت 
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را نپذیرفته بود و برخی دیگر از مورخان وفات اسماعیل را قبل شهادت امام صادق)ع( 
که در این صورت قاعدتًا امامت به امام موسی بن جعفر)ع( منتقل می شده  می دانند 

است.

شیوه  تداوم  آن  متعاقب  و  عباسی  خاندان  برآمدن  و  اموی  خاندان  سقوط 
حکومت داری امویان در دوره عباسی، بسترهای مناسب برای شکل گیری نهضت ها و 
جریان های انقالبی را مهیا ساخت. فساد و ویژه خواری گسترده عباسیان و ظلم و در تنگنا 

قرار دادن خاندان پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سّلم( و در نهایت تغییر تدریجی 
ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه از حکومت 
که  امپراتوری دنیایی مسائلی بود  اسالمی به 
گرفته  تحرک نهضت های دغدغه مند شکل  
یکی  اسماعیلیه  بخشید.  بیشتری  سرعت  را 
که در بستر چنین شرایطی  از جریان هایی بود 
پیدا  گرایش  انقالبی  فعالیت های  سمت  به 
طریق  از  اسماعیلیه  نهضت  گسترش  کرد. 
مناطق  به  متعدد  داعیان  کردن  گسیل 
مختلف برای تبلیغ مذهب اسماعیلی حاصل 
می شد. نارضایتی مردم از شیوه حکومت داری 
بنی عباس، حب اهل بیت پیامبر اکرم)صل اهلل 
علیه و آله و سّلم( و لزوم انقالب و قیام تئوریزه 
شده در چارچوب اعتقادی اسماعیلیه، موجبات 
تمایل و گرایش سریع بخشی از مردم به مذهب 

اسماعیلیه را فراهم ساخت.

تجمع  مرکز  صنعا  در  حراز  شهر 
یمن  اسماعیلیان  از  بخشی 
قریب  که  می شود  محسوب 
خود  در  را  اسماعیلی  هزار  به۲۵ 
»بهره«  قبیله  است.  داده  جای 
که  هستند  اسماعیلیانی  دیگر 
عدن  استان  در  تجمعشان  مرکز 
می باشد. در سال ۲۰۱۴ نیز بخشی 
از زیرمجموعه های قبیله بهره به 
مهاجرت  کوهستانی»ٍاب«  استان 
کردند. در استان صعده و الجوف در 
شمال یمن هم اسماعیلیان حضور 
گر مرزها گسسته شود به  دارند که ا
همتایان خود در جنوب عربستان 

ملحق خواهند شد.
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از طرفی مصمم بودن داعیان در امر دعوت و حرکت های سیاسی و نظامی پیروان 
اسماعیلیه، دو عامل موثر دیگری بودند که تمهیدات نفوذ فکری و توسعه جغرافیایی 
اسماعیلیه در جهان اسالم را مهیا ساختند. آنان از خوزستان، سوریه، مصر و یمن گرفته تا 
خراسان، ماوراءالنهر، آسیای میانه و هند را زیر پوشش تبلیغی خود قرار داده و در هر ناحیه 
در صورت توان و امکان، دولتی به تناسب فرهنگ، سیاست و جغرافیای همان منطقه 

تشکیل دادند.)۳(

در اواخر قرن سوم هجری دو داعی ممتاز اسماعیلی برای دعوت مردم به مذهب 
اسماعیلیه عازم یمن شدند. ویژگی های خوب یمن، مانند شرایط جغرافیایی مناسب، 
موقعیت ممتاز سیاسی و دوری از خالفت عباسی موجب شد تا دعوتگران اسماعیلی 
کنند. مسلمان شدن قبائل یمن به  ریشه های اولیه اسماعیلیه در یمن را پایه گذاری 
دست امام علی)ع( و اردات و اعتقاد راسخ اسماعیلیان به منش و روش امیر المؤمنین)ع( 
ضمن تسهیل مأموریت داعیان، به تنومندی و استوار شدن ریشه های این دعوت کمک 

شایانی کرد.

ابوالقاسم حسن بن فرج بن حوشب کوفی و علی بن فضل، دو داعی بودند که 
برای دعوت مردم به مذهب اسماعیلیه به یمن فرستاده شدند. این دو، از بزرگان شیعیان 
در عراق بودند که به اسماعیلیه پیوسته بودند. کوهستان ها و ارتفاعات صنعا محلی بود 
که دو داعی مذکور برای ایجاد پایگاه تبلیغی و نظامی انتخاب کردند. از این پایگاه، بیشتر 
کرده و مجموعه این  گرایش پیدا  قبائل همدانی و حمیری یمن به مذهب اسماعیلی 
تحوالت باعث شد ابن فضل بتواند در سال ۲۹۳ هجری، صنعا پایتخت کنونی یمن را 
به تصرف اسماعیلیان درآورد. حکومت ابن فضل و فرزندان او در یمن بیش از چند سال 
داوم نیاورد. ادعای پیامبری ابن فضل و قطع حمایت خالفت اصلی اسماعیلیان در مصر 
از یک طرف و اختالف و زاویه با زیدیه از طرفی دیگر شرایط را برای نابودی حکومت ابن 
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فضل مهیا ساخته و نیروهای زیدیه پس از درگیری مختصر، به حکومت او خاتمه دادند. 
پس از نابودی حکومت ابن فضل دعوت علنی مذهب اسماعیلی مدتی مسکوت مانده 
و بقایای این دعوت تنها به شکل مخفی و به ویژه در میان قبائل همدان به نفوذ خود 

ادامه داد.

علی محمد صلیحی دیگر رهبر اسماعیلی بود که توانست با جذب قبائل معترض 
و در عین حال قدرتمند همدان و حمیر دولت اسماعیلیان در یمن را مجدد احیاء کند. این 
احیاء گری با تسخیر سرزمین های اطراف و توسعه قلمرو نفوذ تا صنعا امکان پذیر گردید. 
سلسله صلیحی نیز یک قرن بر یمن حکومت کرده و در سال۵۶۹ هجری قمری به دست 
ایوبیان از بین رفت. در این دوره مقدمات گسترش اسماعیلیه در عربستان فراهم شد. 
حضور فعاِل داعیان صلیحی در جنوب عربستان و حتی حجاز و سیطره تبلیغاتی بر منابر 
و مساجد مکه و مدینه موجب شد برای مدتی به نام خلیفه اسماعیلی خطبه خوانده 

شود)۴(.

با وجود نابودی دولت اسماعیلیان در شبه جزیره، ثمره فعالیت ها و تالش های 
آنها برای ترویج مذهب اسماعیلی نابود نشده و باقی ماند. از رهگذر این تالش ها، امروز 
هم در یمن و هم در عربستان پیروان مذهب اسماعیلی، بخش قابل  توجهی از جمعیت 
را به خود اختصاص داده اند. شهر حراز در صنعا مرکز تجمع بخشی از اسماعیلیان یمن 
محسوب می شود که قریب به۲۵ هزار اسماعیلی را در خود جای داده است. قبیله »بهره« 
دیگر اسماعیلیانی هستند که مرکز تجمعشان در استان عدن می باشد. در سال ۲۰۱۴ نیز 

بخشی از زیرمجموعه های قبیله بهره به استان کوهستانی»ٍاب« مهاجرت کردند.

در ۳ منطقه جنوبی عربستان یعنی نجران، جیزان و عسیر نیز اسماعیلیان 
پراکنده شده اند که نجران مرکز اصلی حضور اسماعیلیان به شمار می رود. در شهر»دمام« 
در منطقه الشرقیه نیز اسماعیلیان حضور دارند. مضاف بر موارد ذکر شده نزدیک به ۲/۵ 



9/  مجموعه مقاالت- آذر ماه  1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

میلیون شهروند یمنی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی در مناطق مختلف عربستان 
سکنی گزیده اند که بخش قابل مالحظه ای از این جمعیت اسماعیلی مذهب هستند. 
جغرافیای حضور جمعیت مذکور مناطق صنعتی به ویژه منطقه الشرقیه و مناطق تجاری 
و زیارتی مانند منطقه ریاض و منطقه مکه و مدینه است. بیشتر این اسماعیلیان از قبیله 

»همدان« هستند که در گذر تاریخ دچار انشعاب و فروعات گوناگون شده اند.

اسماعیلیان امروزی در کشورهای مختلف پراکنده شده  و جمعیتی ۲۵ میلیونی 
کشورهای آسیای  را در جهان تشکیل داده اند. اسماعیلیان در پاکستان، افغانستان، 
کشورهایی آفریقایی و اروپایی حضور دارند. سوریه یکی دیگر از  میانه، هند، چین و 
کشورهای منطقه غرب آسیا است که اسماعیلیه در آن، هم تاریخ پر فراز و نشیبی دارد 
و هم جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، السلمیه در شرق حماه مرکز 

تجمع اسماعیلیان سوریه می باشد.

2-ظرفیت های درونی اسماعیلیه شبه جزیره برای تبدیل شدن به 
نیروی انقالبی

ظهور اسماعیلیه در صحنه تاریخ با جنبشی سیاسی و دینی توأم بوده است. 
بود.  عباسی  خالفت  نظام  با  انقالبی  ضدیت  و  مخالفت  آن  بارز  وجه  که  جنبشی 
عدالت خواهی و ظلم ستیزی در قاموس اعتقادی و عملکرد سیاسی و اجتماعی اسماعیلیه 
جایگاه واالیی داشته است. تمام تالش اسماعیلیان در طول تاریخ، بسترسازی برای 
نهضت و قیام توده های مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و فراهم آوری بسترهای 

مناسب برای طغیان علیه حاکمان ظالم و ستم کار بوده است.

تهییج توده های مردم برای قرار گرفتن در مسیر انقالبی گری و لزوم خروج علیه 
گیر شدن سریع این مذهب  ظالم عنصر اصلی و مولفه اساسی اسماعیلیه بود که به فرا
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کمک فراوانی کرد. اسماعیلیان به عّلت رویکرد ایمانی خود به ظلم ستیزی و عملیاتی 
مبارزات  دلیل  به  و  بوده   حکومتی  دستگاه های  مغضوب  همواره  رویکرد  این  کردن 
گرفته بودند  کانون های قدرت در پیش  که بر ضد  فرهنگی و خط مشی مسلحانه ای 

همواره درخطر تهاجم قرار داشتند.

اسماعیلیان برای ضربه زدن به خصم از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده 
گریز، جنگ های نامنظم، عملیات مخفی، قدرت باالی دستگاه  می کردند. جنگ و 
امنیتی جنبش های اسماعیلی و نیز اقامت در نقاط دوردست و صعب العبور و ایجاد 
کنده در ارتفاعات با اهداف نظامی، نمونه فوق العاده ای از شیوه های  سلسله قلعه های پرا
مبارزه قهرآمیز و منفی اسماعیلیان علیه کانون های قدرت و ثروت بوده است. با این وجود 
رایج ترین ابزار فدائیان اسماعیلی برای ضربه زدن به دشمن، اعدام و یا حذف انقالبی 
شخصیت های بارز دشمنان بوده است. به همین دلیل در ادبیات برخی از شرق شناسان 
واژه اعدام با نهضت اسماعیلیه پیوند خورده است. حذف انقالبی در نهضت اسماعیلی 

حربه ای راهبردی و هم زمان سازوکاری دفاعی بوده که کاماًل نظامند و به منظور در هم 

ایجاد  و  خصم  قدرت  پایه های  شکستن 
بازدارندگی مورد استفاده قرار می گرفته است.)۵(

به  مبادرت  و  اسماعیلیان  انقالبی گری 
اعدام انقالبی از نگاه ایمانی آنان به لزوم ایستادگی 
و مقاومت در مقابل ظالم ناشی می شده است. 
این آرمان و ایمان تاریخی موجود در بطن و متن 
مذهب اسماعیلیه قابلیت این را دارد که مجدد 
از  پیشرو  نیرویی  برآمدن  امکان  گردد.  احیاء 
اسماعیلیه ی شبه جزیره، )باهدف تقویت محور 

زیدیه و اسماعیلیه حتی در شیوه 
فعالیت های  و  تشکیالت  مبارزه، 
نیز  فرهنگی  و  اجتماعی 
یکدیگر  با  فراوانی  مشابهت های 
اشاره  اشترکات  وجوه  لذا  دارند. 
اجماع سازی،  تسریع  ضمن  شده، 
امکان قرار گرفتن اتباع حقیقی این 
مذاهب در مدار محور مقاومت را نیز 

افزایش می دهد.
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مقاومت و متقاباًل تضعیف محور ارتجاع( زمانی افزایش می یابد که بدانیم اسماعیلیه ی 
کنده در ۲۵ کشور جهان داشته   شبه جزیره کم ترین تغییر را نسبت به دیگر اسماعیلیان پرا

است.

به طور مثال اسماعیلیان شبه قاره هند در طول تاریخ، ماهیت انقالبی خود را از 
دست داده و دچار نوعی دگردیسی هویتی شده اند. برگزیدن رویکرد سازش و نزدیکی به 
انگلیس نمودی از این دگردیسی هویتی است. اما اسماعیلیه شبه جزیره ی عربستان خود 
را از انحراف مصون داشته و همچنان بدون تغییر محسوسی، هویت و ظرفیت انقالبی 
که با هدایت و سرمایه گذاری درست، این قابلیت را  کرده است. ظرفیتی  خود را حفظ 
دارد که در جرگه نیروهای انقالبی قرار گرفته و ضمن تحکیم و توسیع محور مقاومت در 

منطقه، برای هسته مرکزی و تعیین  کننده محور ارتجاع نیز چالش امنیتی ایجاد کند.

که از ظرفیت های درونی اسماعیلی شبه جزیره ناشی شده و  موضوع دیگری 
امکان سازمان دهی و بسیج نیروها در شبه جزیره را تسهیل می بخشد، بحث عدم تنش 
و نزاع بین قبائل و شاخه های گوناگون اسماعیلیه است. با وجود تکثر و تعدد قبائل و 
شاخه های متنوع اسماعیلیه در شبه جزیره، همزیستی مسالمت آمیز همواره بخشی از 
ویژگی های حیات اسماعیلیه در شبه جزیره بوده است. در زمان حکومت اسماعیلیان 
در یمن اختالفات و نزاع هایی بین فروع گوناگون مذهب اسماعیلیه اتفاق افتاده که تا 
کنونی، مولود همین اختالف و نزاع فکری و نظامی گذشته  حدودی انشعابات متنوع 
است. با این حال در دوره معاصر این اختالفات از بین رفته و یا بسیار ناچیز شده است. 
وحدت و یکپارچگی و عدم نزاع اشاره شده، توانایی اجماع سازی بین قبائل و فروع متنوع 

متعلق به مذهب اسماعیلیه ی شبه جزیره را افزایش می دهد.

در  موجود  مذاهب  دیگر  با  اسماعیلیه  مسالمت آمیز  همزیستی  دیگر  موضوع 
کنار  شبه جزیره است. به طور مثال اسماعیلیه با زیدیه و امامیه سال های متمادی در 
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کرده اند. مضاف بر این مسأله مذاهب یاد  کوچک ترین اختالفی زندگی  یکدیگر بدون 
شده در مباحث متعددی نیز با یکدیگر هم پوشانی و اشتراک نظر دارند. از جمله این 
مباحث نگاه ظلم ستیزانه و استکبارستیزانه تاریخی بین سه مذهب امامیه، زیدیه و 
اسماعیلیه است. در اثبات این مدعا بسیاری از کارشناسان معتقدند زیدیه شاخه نظامی 
تشیع برای ضربه زدن به خاندان بنی امیه و بنی عباس به شمار می رفته است. اعتقاد به 
والیت بالفصل امیر المومنین)ع(، مبارزه با یزیدیان در هر زمان و احترام و مؤدت فراوان 
نسبت به اهل بیت عظیم الشأن پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله و سّلم( بخش دیگری 
از اشتراکات است. زیدیه و اسماعیلیه حتی در شیوه مبارزه، تشکیالت و فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی نیز مشابهت های فراوانی با یکدیگر دارند. لذا وجوه اشترکات اشاره 
گرفتن اتباع حقیقی این مذاهب در مدار  شده، ضمن تسریع اجماع سازی، امکان قرار 

محور مقاومت را نیز افزایش می دهد.

3-بسترهای بیرونی محرک اسماعیلیه شبه جزیره برای حرکت به 
سمت انقالبی گری

گرفتن اسماعیلیه شبه جزیره در مسیر مقاومت، مضاف بر ظرفیت  برای قرار 
داخلی، محرک خارجی نیز ضروری می نماید. یکی از محرک هایی که از سابقه تاریخی 
نیز برخوردار است. ظلم و فشار ساختاری آل سعود نسبت به اسماعیلیان است. برای 
که یکی  کرده اند  شکل گیری جنبش های اجتماعِی انقالبی، نظریه های مختلفی ذکر 
کانونی نظریه استعمار داخلی تبعیض  از این نظریه ها، استعمار داخلی است. موضوع 
سازمان یافته و نظامند نسبت به اقلیت یا گروه قومی و نژادِی متباین است. در این نظریه 
گروه قومی فرادست یا مرکز، ساختار ارتقاء اجتماعی را طوری طراحی می کند که امکان رشد 
برای گروه قومی فرودست مسدود شده و یا با دشواری و مصائب فراوانی همراه می شود. 
اعمال تبعیض های ناروا و سخت گیری های نابجا نسبت به اقلیت ها، نمود دیگری از 
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استعمار داخلی است.

کرده  آل سعود همین رویکرد را نسبت به اقلیت های ساکن در عربستان اتخاذ 
گروه اقلیت با نظم اجتماعی موجود منتهی  که به تضاد و تعارض  است. رویکردی 
می شود. آل سعود در چارچوب رویکرد استعمار داخلی سیاست های تبعیض آمیز فراوانی 
را علیه اسماعیلیان در حوزه های مختلف مذهبی، سیاسی و اقتصادی برنامه ریزی و 
عملیاتی کرده است.  به طوری که شیعیان مناطق جنوب نمی توانند در مناصب و مشاغل 
رسمی و تصمیم ساز حضور داشته باشند. آل سعود برای پر کردن خأل منابع انسانی از سایر 
مناطق و از وهابیت نیرو جذب کرده است. این موضوع ضمن دامن زدن به نارضایتی، 
موجب شده بیشتر ساکنان برای اشتغال مجبور به ترک مناطق جنوبی شده و در مناطق 

دیگر عربستان ادغام شوند.

تهدیدات  و  ساختاری  تبعیض  این 
فزاینده آل سعود علیه اسماعیلیان در برهه های 
مختلف، این مذهب را در مسیر سیاسی شدن 
قرار داده است. نمونه این سیاسی شدن که در 
اعتراضات اجتماعی متجلی شده و برای مدتی 
در  داد،  قرار  تحت الشعاع  را  عربستان  امنیت 
سال ۲۰۰۰ و در منطقه نجران به وقوع پیوست. 
در این سال هزاران نفر از اسماعیلیان نجران در 
اعتراض به بازداشت رهبران اسماعیلی و بستن 
مساجد، تظاهرات گسترده ای را تدارک دیدند. 
در اثنای این تظاهرات، بین نیروهای انقالبی و 

نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه رخ داد. 

از دیگر نظریاتی که برای شکل گیری 
کرده اند،  مطرح  اجتماعی  جنبش 
سیاسی«  فرصت  »ساختار  نظریه 
و  ظهور  بین  نظریه  این  در  است. 
موفقیت جنبش اجتماعی و محیط 
سیاسی رابطه برقرار می گردد. دولتی 
که به دلیل نوع برخورد تبعیض آمیز 
خود با اقلیت ها از سیاسی شدن آنها 
بیمناک است، پیدایش خأل سیاسی 
و امنیتی در محیط امنیتی این دولت 
فرصت مناسبی را در اختیار اقلیت ها 
که به سیاسی  قرار می دهد. فرصتی 

شدن اقلیت ها منتهی می شود.
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گستره این درگیری ها به نجران محدود نشده و در مناطق دیگر نیز، به اشکال 
مختلف نمود عینی و خارجی پیدا کرد.)۶(

با توجه به مسائل بیان شده می توان این نتیجه گیری را حاصل کرد که تبعیض 
ساختاری آل سعود علیه اسماعیلیان بستر مناسب برای سازماندهی و تشکل یابی این 

گروه در قالب جنبش اجتماعی انقالبی را فراهم آورده است.

کرده اند، نظریه  که برای شکل گیری جنبش اجتماعی مطرح  از دیگر نظریاتی 
»ساختار فرصت سیاسی« است. در این نظریه بین ظهور و موفقیت جنبش اجتماعی و 
محیط سیاسی رابطه برقرار می گردد.)۷( دولتی که به دلیل نوع برخورد تبعیض آمیز خود 
با اقلیت ها از سیاسی شدن آنها بیمناک است، پیدایش خأل سیاسی و امنیتی در محیط 
امنیتی این دولت فرصت مناسبی را در اختیار اقلیت ها قرار می دهد. فرصتی که به سیاسی 

شدن اقلیت ها منتهی می شود.

مناطق سه گانه جنوب)نجران، جیزان، عسیر( و همچنین الشرقیه عربستان 
جزء محیط امنیتی آل سعود به شمار می روند. آل سعود پیوسته از ناحیه مناطق یاد شده 
احساس تهدید کرده است. تهدیدی که در وهله نخست از برخورد تبعیض آمیز آل سعود با 
ساکنان این مناطق ناشی شده است. دلیل دیگر این تهدید تضاد مذهبی ساکنان مناطق 

یاد شده با فرقه وهابیت می باشد.

پیشروی انصاراهلل در استان های جنوبی عربستان خالء امنیتی ذکر شده را برای 
کرده است. حرکت انصاراهلل در مناطق جنوبی و خالء امنیتی ایجاد  عربستان ایجاد 
شده در این مناطق، می تواند این فرصت را در اختیار اسماعیلیان و دیگر شیعیان جنوب 
عربستان قرار دهد تا از رهگذر فضای ایجاد شده بر تحرک و فعالیت خود بیفزایند. از طرفی 
بی ثبات شدن مرزهای جنوبی عربستان با شمال یمن امکان تردد نیروهای انقالبی را نیز 
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تسهیل می بخشد.

متغیر بیرونی دیگری که می تواند اسماعیلیه ی شبه جزیره را در مسیر انقالبی گری 
به  انصاراهلل  شدن  تبدیل  است.  انصاراهلل  و  یمن  زیدی های  فعالیت های  دهد  قرار 
گیر و انقالبی در عرض ۱۵ سال می تواند در ترغیب اسماعیلیه شبه جزیره برای  جنبشی فرا
کنشگری انقالبی مؤثر واقع شود. انصاراهلل یمن توانست در عرض ۱۵ سال از یک جنبشی 
کوچک و محدود در بخشی از استان صعده به بازیگری فعال و تاثیر گذار در سطح منطقه 
تبدیل می شود.)۸( این الگو می تواند در مقیاس و اندازه ای کوچک تر در مورد اسماعیلیه 

شبه جزیره نیز پیاده سازی شود.

الگو بودن انصاراهلل برای اسماعیلیه در حوزه های مختلفی قابلیت اجرا شدن دارد. 
خود انصاراهلل نیز در بدو تأسیس الگوی خود را در نحوی سازماندهی نیروها از بسیج ایران 
گرفته و در ادامه مسیر، الگوی دفاعی و مبارزاتی خود را از حزب اهلل لبنان اقتباس کرد. 
اسماعیلیه می تواند در حوزه های اجتماعی گفتمان سازی و متعاقب آن کادرسازی انقالبی 
انجام دهد. توسعه کمی و کیفی نیروها در قالب اتحاد با هم پیمانان و قبائل همسو و نیز 
جذب جوانان، اقدام دیگری است که اسماعیلیه در حوزه اجتماعی می تواند انجام دهد.

در حوزه نظامی و امنیتی نیز احیای سیستم امنیتی قوی سابق و حرکت به سمت 
تسلیح و تجهیز خود رویکرد مطلوبی است که می تواند نقشه راه اسماعیلیه ی شبه جزیره 

در حوزه امنیتی و نظامی باشد.

انصاراهلل در حوزه رسانه ای هم الگوی مطلوبی برای اسماعیلیه ی شبه جزیره 
می تواند باشد. انتقال مواضع و آموزه ها و ارتباط با جامعه و بدنه اجتماعی بخشی از 
کارکردهای داشتن رسانه است. انصاراهلل از طریق شبکه تلویزیونی و اینترنتی المسیره 
ضمن پرداختن به مسائل مطرح شده با افکار عمومی داخلی، منطقه ای و جهانی نیز 
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ارتباط برقرار می کند.

گفتمان و شعار مبتنی بر دو وجه سلبی و ایجابی،  در حوزه آرمانی نیز ایجاد 
می تواند دنبال شود. وجه سلبی آن بر برائت و ابراز نفرت نسبت به دشمنان اسالم ناب 
محمدی)ص( مبتنی بوده و وجه ایجابی آن بر پیروزی نهایی اسالم و مستضعفین تاکید 

کند. شعار انصاراهلل مصداق بارز ایجاد این گفتمان و شعار است.

جمع بندی
که  کرد  که بیان شد می توان این نتیجه گیری را حاصل  با توجه به مطالبی 
گرفتن در زمره نیروهای مقاومت  اسماعیلیان شبه جزیره از ظرفیت باالیی برای قرار 
برخوردار هستند. عدم تغییر هویتی و ایمان به لزوم مبارزه با ظلم و توانایی اجماع سازی 
بین قبائل و مذاهب از مصادیق درونی این ظرفیت است. متغیرهایی بیرونی نیز در 
که از جمله این متغیرها  افزایش رویکرد انقالبی اسماعیلیه شبه جزیره موثر هستند، 
می توان به ظلم آل سعود در حق شیعیان و مهیا شدن فرصت سیاسی برای اقلیت ها از 

رهگذر پیشروی انصاراهلل در جنوب عربستان اشاره کرد.

——————————

منابع:
۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک: »میزگرد انصاراهلل جنبشی هوشمند و پیشرو«، منتشر شده در اندیشکده 

راهبردی تبیین، خرداد ۹۴٫

۲-محمد سعید بهمن پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، فرهنگ مکتوب، ۱۳۸۶، ص ۱۴

۳- برنارد لویس و دیگران، اسماعیلیه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، ۱۳۶۳، ص ۹
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۴- فاطمه جان احمدی، داعیان حکومت گر صلیحی در یمن، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی 

دانشگاه الزهرا)س(، سال شانزدهم، شماره ۵۹، تابستان ۸۵،ص ۳۹

اسماعیلیه  فرقه  در  ترور  ساختاری  فشار  و  دیالکتیک  بازخوانی  دیگران،  و  نجف زاده  مهدی   -۵

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی،  تاریخ  تحقیقات  اسملسر(،  تبیین  نزاری)براساس 

فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳،ص ۱۵۲

کوچاندن ساکنان جنوب عربستان«،  گلی، »اهداف آل سعود از  ۶- برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد 

اندیشکده راهبردی تبیین، شهریور ۹۵٫

کریمی، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی. مسائل و نظریه ها، تهران، سمت،  ۷- علی 

۱۳۹۰، ص ۱۶۰

۸- برای مطالعه بیشتر ر.ک: »میزگرد تخصصی بررسی تحوالت اخیر یمن«، منتشر شده در اندیشکده 

راهبردی تبیین، فروردین ۹۴٫
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

گیر و انقالبی در عرض ۱۵  تبدیل شدن انصاراهلل به جنبشی فرا
سال می تواند در ترغیب اسماعیلیه ی شبه جزیره برای کنشگری 
انقالبی مؤثر واقع شود. انصاراهلل یمن توانست در عرض ۱۵ سال 
کوچک و محدود در بخشی از استان صعده به  از یک جنبشی 

بازیگری فعال و تاثیر گذار در سطح منطقه تبدیل شود.


