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توان نمونه آن میاجتماعی برخوردار است که در کمتر کشوري–ه سیاسی عربستان سعودي از یک سیستم بست
در کشورهاي اسالمی منطقه شروع و منجر به تغییرات 2011در جریان تحوالت انقالبی که از سال . را یافت
درحاضرپژوهش.اي از جمله براندازي چهار دیکتاتور شد، فضاي سیاسی عربستان نیز ملتهب گشتگسترده

2011تحلیلی به این سوال پاسخ دهد؛ در شرایطی که در سال - ست که با استفاده از روشی توصیفیاصدد
منطقه درگیر انقالبهاي مردمی بود، چگونه عربستان توانست ثبات سیاسی خود را حفظ کند؟ در واقع، تحت 

سیاسی حاکم و درخواست تحوالت منطقه، برخی از شهرهاي این کشور نیز شاهد اعتراضاتی علیه نظام تأثیر
دارد، بلوك تاریخی موجود در این کشور اجازه میطور که آنتونیو گرامشی بیانبراي اصالح آن بود، اما همان

.گسترش اعتراضات را نداد و ثبات سیاسی در این کشور را حفظ کرد

.يسعودعربستان،گريیوهابثبات سیاسی، بهارعربی، اسالمی،یداريب:کلیديهايهواژ
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مقدمه 
نحـوي کـه شـاید    شود، بـه میبراي منطقه خاورمیانه نقطه عطفی تاریخی محسوب2011سال 

در ایـن زمـان   . کردبنديتقسیمبتوان تاریخ این منطقه را به دو دوره قبل و بعد از تاریخ مزبور 
یم، طوفـانی  شاهد طوفان انقالبهاي مردمی، بهار اسالمی یاعربی، در عمده کشورهاي منطقه بود

علی در تونس، حسنی مبـارك در مصـر،   که به قیمت سقوط حکومتهاي دیکتاتوري همچون بن
معمر قذافی در لیبی، علی عبداهللا صالح در یمن، جنگ داخلی در بحرین و یمـن و اصـالحاتی   

سـو و  در واقـع، تحـوالت مزبـور از یـک    . سیاسی در برخی دیگر از کشورهاي منطقه تمام شد
ط گروه افراطی داعش بر قسمت عمده اي از خاك دو کشـور عـراق و سـوریه از    ظهور و تسل

الملل از تغییر نظم حـاکم  بینسوي دیگر، باعث شده است که بسیاري از متفکرین حوزه روابط
میـان آورده و منطقـه را در حـال    است، سخن به»سایکس پیکو«در منطقه، که مبتنی بر معاهده 

. سرد به نظمی جدید بدانندگذار از نظم کهن دوره جنگ
لحـاظ  بـه با این حال نکته قابل توجه این است که در حالی کـه عمـده کشـورهاي منطقـه     

ساختارهاي سیاسی شبیه به هم بوده و حاکمیت حکومتهاي اقتدارگرا صـفت مشخصـه عمـده    
و وقوع پیوستگردد، تحوالت انقالبی مزبور در برخی از کشورهاي منطقه بهمیآنها محسوب

مثال؛ در حالی که سوریه در ایـن زمینـه   عنوان به. در برخی دیگر چندان نشانی از آن دیده نشد
توانسته است ثبـات خـود را   قرار گرفته است، در همسایگی آن اردن تقریباًتأثیرشدت تحت به

اعتراضات داخلی تغییر کرد، عمان توانسـته اسـت   دلیل بهحفظ کند، در حالی که حکومت یمن 
یکی از کشورهایی که در این چارچوب مطرح اسـت عربسـتان   . ات داخلی خود را حفظ کندثب

اي است؛ کشوري که از نظام سیاسـی اقتدارگرایانـه  اي منطقهیک قطب قدرت عنوان بهسعودي،
تـر  اجتماعی آن بسته-توان گفت ساختار سیاسیمینظام سیاسی که به جرأت. برخوردار است

ممکن است در نگـاه اول  . مثل مصر و یا لیبی در زمان معمر قذافی استتر از کشوريو سنتی
شـدت  مـدهاي نفتـی بـه   آاین ایده به ذهن متبادر شود که ساختار سیاسی عربستان با نفت و در

خیـز بـوده و   گردد، اما باید توجه داشـت کـه لیبـی نیـز کشـوري نفـت      میحمایت و پشتیبانی
داشـته و دارد امـا حکومـت قـذافی در ایـن کشـور       درآمدهاي سرشاري از قبل فـروش نفـت   
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.نتوانست به حیاط خود ادامه دهد و در نتیجه اعتراضات داخلی فروپاشید

روش تحقیق
با توجه به ماهیـت تحقیـق، عمـدتاً منـابع دسـت دومـی همچـون کتابهـا، مقـاالت، بولتنهـا و           

زبانهاي فارسی، انگلیسی و گزارشهایی که توسط افراد و نهادهاي مختلف فعال در این زمینه به 
هاي مـورد نظـر در   روش تحقیق براي تحلیل داده. اند، مورد استفاده قرار گرفتعربی تهیه شده

.باشدمیتحلیلی –این پروژه توصیفی 
با توجه به مباحث مطروحه؛ سوالی که این تحقیق در پی یافتن پاسخی بـراي  : تحقیقسوال

منطقـه درگیـر انقالبهـاي مردمـی بـود،      2011در سـال  این است که؛ در شرایطی کهاست،آن 
عربستان چگونه توانست ثبات سیاسی خود را حفظ کند؟ 

کارگیري همزمان سه ضلعی پول نفـت، سـرکوب   رسد که بهمینظر بهچنین : تحقیقفرضیه
.امنیتی و اهرم مذهبی باعث حفظ ثبات سیاسی در عربستان شده است

مباحث نظري

ت موجودبررسی ادبیا-1
در زمینه مسائل مربوط به عربستان تاکنون مقاالت و کتابهاي فراوانی به زبانهاي مختلف عربی، 

اي در این زمینه علیرضا عنایـت در مقالـه  . ستاانگلیسی و فارسی تألیف، ترجمه و منتشر شده
کـه  به این موضوع پرداختـه اسـت   »مشروعیت سیاسی در عربستان سعوديهاي پایه«با عنوان 

در اثر دیگري که مهـدي  . اي داردمشروعیت سیاسی در عربستان ریشه تاریخی، مذهبی و قبیله
سازي در عربستان سعودي؛ بازنمـایی بحـران همبسـتگی    ملت–فرایند دولت «اعالیی با عنوان 

اسـت، بـه شـکافهاي    تـألیف کـرده  1391در سـال  »ملی در اعمال تبعیض علیه شیعیان و زنان
مقاله دیگري .  با تمرکز بر مسئله حقوق زنان و شیعیان پرداخته استویژه ستان بداخلی در عرب

دیـن و  «و به چاپ رسیده است، اثري است از حسن احمدیان با عنوان که در این زمینه تألیف
کـه در آن نگارنـده بـه ایـن     »دولت در عربستان سعودي؛ از دولت وهابی تـا وهابیـت دولتـی   
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بیسم چگونه در اختیار دولت سعودي قرار گرفته اسـت و در پیشـبرد   پردازد که وهامیموضوع
.اهداف آن کارگر افتاده است

ریوکـا  . در دنیاي انگلیسی زبان نیز منابع متنـوعی در زمینـه مسـائل عربسـتان وجـود دارد     
ــام  1آزوالي ــا نـ ــري بـ Criminalizing Dissent; How Saudi Arabia’s"در اثـ

Counterterrorism Law is Used to Suppress Peaceful Opposition Movements" به این
پردازد که چگونه دولت سعودي به سوء استفاده از قانون ضد تروریسـم پرداختـه و   میموضوع

عـالوه بـر ایـن، اسـتفان     . با استفاده از آن به سرکوب مخالفان سیاسی خود همت گماشته است
Saudi”نیز در اثري با عنوان 2الکرویکس Islamists and the Arab Spring” 2014که در سال

گیـري در  گرایان عربستان چگونه موضعرسیده، به این موضوع پرداخته است که اسالمپبه چا
کلی موضع منتقدین نظام در ایـن زمینـه چگونـه    طور بهو اندهخصوص مسئله بهار عربی داشت

نظـر  بـه موضوع تحقیـق مبـرهن و آشـکار    آنچه که در مطالعه آثار موجود در زمینه. بوده است
رسد این است که چه به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی منبعی که به موضوع چگـونگی  می

در کنـار ایـن   . پرداختـه باشـد وجـود نـدارد    2011حفظ ثبات سیاسی در عربستان بعد از سال 
در منطقـه هسـتند، عمـده    مسئله که برخی از منابع موجود مربوط به سالهاي قبل از بهار عربی 

صـورتی پراکنـده و یـک    ، بـه انـد همقاالت و کتابهاي موجود که بعد از تاریخ مزبور منتشر شـد 
وجهی به مسئله جامعه شناسی سیاسی عربستان، مشروعیت دینی و یا قدرت اقتصـادي کشـور   

مـورد  جـامع صـورت  بـه کنون هیچ منبعی وجود ندارد که این موضوع را و تااندهمزبور پرداخت
.بررسی قرار داده باشد

مبانی نظري-2
اهمیـت  . ها و بزرگترین متفکرین قرن بیسـتم اسـت  ترین چهرهآنتونیو گرامشی یکی ازدرخشان

وي نه تنها به اعتبار مبارزات عملی و درایت نظري، بلکه ایـن حقیقـت کـه متفکـرین بزرگـی      

1. Rivka Azoulay, 2014
2. Stephane Lacroix, 2014
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وي . باشـد می،اندهپذیرفتتأثیرکرات وي از تفهمچون پوالنزاس، بتلهایم، کُلتی و آلتوسر عمیقاً
به حزب سوسیالیست ایتالیا پیوست و از بطن همین 1912شهروندي ایتالیایی، در سال عنوان به

:Gramsci, 1998(حزب کمونیست ایتالیا ایجاد شد1919حزب بود که در سال  7-8.(
وسیله آن طبقه مسلط بهاي اشاره دارد که است و به شیوه»هژمون«اصطالح کلیدي گرامشی 

ها و اتحادهایی با بعضی از بخشهاي طبقات فرودست و دلسـرد کـردن دیگـران    از طریق وعده
کنـد و آن را در یـک تشـکل اجتمـاعی باثبـات حفـظ      میرضایت مردم را به حکومتش جلب

ه ، نظریه گرامشی در مورد دولت در زمـر »اولیري«و »دام لوي«شناسی بر حسب گونه. نمایدمی
وسیله توازن نیروها، که در مبارزه براي هژمـونی  به اعتقاد او دولت به. گیردمیمدل داوري قرار

کند، بلکه خود به دولت تبـدیل یک طبقه دولت را تصاحب نمی. گیردمیآید، شکلدست میبه
:Nash, 2012(شودمی 25.(

ودي نیمـه حیـوان نیمـه    مثابه قنطورس، موجـ گرامشی از تمثیل ماکیاولی در مورد قدرت به
در واقـع، در حـالی کـه مارکسیسـتها در فهـم      . کنـد میانسان، ترکیبی از اجبار و اختیار استفاده

چگونگی تقویت نظم حاکم اغلب بر اقدامات و قابلیتهاي زورمدارانه دولت تمرکز دارنـد، وي  
کـه از طریـق   یافته غربی ایـن نظـم نـه تنهـا از طریـق زور بل     معتقد است در کشورهاي توسعه

وي . رو، استیالي موجود برمبناي نوعی توافق استاز این. شودمینیز تقویت) اختیار(رضایت 
جامعـه  . گویـد مـی در مسیر تحقق و پایداري این نظام اسـتیال از مفهـوم جامعـه مـدنی سـخن     

هـا،  ، احـزاب، واحـدهاي تجـاري، دانشـگاه    )مسـجد (اي از کلیسـا مفروض وي طیف گسـترده 
عمـل کـرده و   »کارگزاران انتقال فرهنگـی «عنوان بهگیرد که میرا در بر... بوعات، مدارس، مط

عنـوان  بـه بینـی و ارزشـهاي اخالقـی، سیاسـی و فرهنگـی طبقـه مسـلط را        ایدئولوژي، جهـان 
تبـدیل »عقـل متعـارف  «هنجارهاي متعارف سیاسی شکل داده و آن را به فلسفه توده مردم یـا  

مخـالف بـا تفـوق    هـاي  مدنی دستگاه قهر دولت قرار دارد کـه گـروه  در مقابل جامعه . کندمی
:Kaeiva Hosseini, 2010(نمایدپذیر میموجود را نظم 174.(

و ) مبنـا (اقتصـادي -کننده متقابل بین روابط اجتمـاعی گرامشی براي توصیف روابط تقویت
، از اصـطالح  کننـد مـی که باهم نظم خاصی را تقویـت ) روساخت(اقدامات سیاسی و فرهنگی 
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کند که از نظر گرامشی و پیـروان وي  میاین کاربرد یادآوري. استفاده کرده است1جبه تاریخی
تقلیل تجزیه و تحلیل به بررسی محدود روابـط اقتصـادي در یـک طـرف یـا تنهـا سیاسـت و        

Hobden(از سوي دیگر کامالً اشتباه است و تنها تعامل این دو است که اهمیـت دارد ها عقیده

and Wyn Jones, 2006: 474.(

ي تحقیقهایافته
در بخـش اول بررسـی نظـام سیاسـی     . این پژوهش در سه بخـش آورده شـده اسـت   هاي یافته

در بخـش دوم مسـئله   . عربستان جهت آشنایی با سـاختار قـدرت در ایـن کشـور آمـده اسـت      
و نهـایی نیـز   اقتدارگرایی و سابقه تاریخی آن در عربستان مطرح شده است و در بخـش سـوم  

در عربستان و چگونگی برخورد حکومـت سـعودي بـا آن تحـت     ) بهار عربی(تحوالت انقالبی
.و بهار عربی مورد بررسی قرار گرفته استسعودآلعنوان 

نظام سیاسی عربستان-1
شد کـه  تأسیس1744-1818هاي پادشاهی سعودي اولین بار در فاصله سالتاریخی، لحاظ به

ـ ، امـا  شـد جزیره عربستان به جز یمن را شامل میشبهتمامتقریباً  و سـلطان عثمـانی  ا دسـتور ب
ها براي تشـکیل دولـت   دومین تالش سعودي. ،سرنگون شدخدیو مصر،توسط محمدعلی پاشا

در این زمان دولت سعودي . صورت گرفت1824-1887هاي جزیره عربستان بین سالدر شبه
یل شد که به جهت عمـل بـه وهابیسـم در یـک کشـور،      تشک) عربستان مرکزي(در منطقه نجد 
اختالفـات درونـی فروپاشـید؛ و در    دلیـل  بـه ولی ،تر از دوره قبل داشتگرایانهرویکردي واقع

عبـدالعزیز بـن   هايدر عربسـتان معلـول تالشـ   سعودآلنهایت سومین فرآیند تشکیل حکومت 
بقاي خـود را حفـظ کـرده   به امروز تای کهدولت، بود1932تا 1902هاي عبدالرحمان بین سال

:Atai and Mansouri Moghadam, 2013(اسـت   عربسـتان  کنـونی نظـام سیاسـی   ). 144
معناي مدرن کلمه وجود نـدارد  در این کشور قانون اساسی به. پادشاهی استیک نظامسعودي 

1. Historical Bloc
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؛ اما این دیده نمی شودو اثري از بسیاري دیگر از مقوالت و مفاهیم مدرن سیاست مثل احزاب 
تصور هم که عملکرد قدرت در این کشور فاقد هرگونـه قیدوبنـد بـوده خوانـایی چنـدانی بـا       

در وقع سنتهاي سیاسی و حکومتی کشور به جـاي خـود رأي بـودن، مبتنـی بـر      . واقعیت ندارد
گرایـی صـرف، مبتنـی بـر عملگرایـی بهـره منـد از ایـدئولوژي         اجماع و به جـاي ایـدئولوژي  

:Naderi, 2009(است 804.(
تمـامی عـزل و   باشـد و مـی وزیـر حال نخستعینرئیس حکومت و در» پادشاه«در واقع، 

:Naderi, 2009(او برسدتأییدها در عربستان باید به نصب ، یـا  »خاندان سلطنتی«، )804-807
) گذار پادشـاهی سـعودي  بنیان(هاي ملک عبدالعزیز بن سعود که شامل فرزندان و نوهسعودآل
:Taheri, 2012(دنشومی مهمتـرین  وظیفه آن تعیین پادشاه اسـت، که »شوراي بیعت«و )140

:Shoukoh, 2012(ارکان سلطنتی حکومت در عربسـتان هسـتند   عـالوه بـراین، نظـام    .)279
:کننده دیگري نیز هست که عبارتند ازسیاسی در عربستان داراي ارکان تعیین

پادشاه، . ستیه عربستان، پادشاه رئیس شوراي وزیران اقوانین پا56بر اساس ماده :قوه مجریه
ــت ــاون اول نخسـ ــرمعـ ــوالً-وزیـ ــدمعمـ ــیتعراوزراو-ولیعهـ ــین مـ ــدیـ Basic(کنـ

Lawofgovernance, 1992.( سـاالرها هسـتند کـه پادشـاه     وزرا ترکیبی از شاهزادگان و فـن
:Zeraatpishe,2005(کنـد  معمـوالً باتوجـه بـه مناسـبات قـدرت آنهـا را تعیـین مـی         145 .(

شوند کـه تمدیـد عضـویت آنهـا بالمـانع      سال منصوب می4عضو به مدت 40وزیران با هیئت
:Al-Muhanna, 2006(است 62(.

ارائـه مشـاوره بـه پادشـاه در     عضو 60کارکرداین نهادبا ):مجلس شوراي مشورتی(قوه مقننه 
دي و اجتمـاعی، ارائـه   توسـعه اقتصـا  یچهار زمینه کلی قوانین مملکـت پادشـاهی، طـرح کلـ    

هـاي  ها و سایر نهادهـا و بررسـی قـوانین، تعهـدات و توافقنامـه     هاي ساالنه وزارتخانهگزارش
:Dkmjyan, 1998(المللی است بین وظـایف شـورا شـامل پیشـنهاد و     در واقع، ). 136-137

-Al(داخلی و منـافع مـردم اسـت    ،المللیتصویب قوانین جدید، بحث پیرامون موضوعات بین

Muhanna, 2006: 66 .(
داراي دو و شـیخ اسـت  سیستم قضایی عربستان وابسته به خـانواده سـلطنتی و آل  :قوه قضاییه
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نظارت (و شوراي عالی قضایی) دار نظارت اداري بر دوایر قضاییعهده(رکن وزارت دادگستري
:Zeraatpishe,2005(اسـت  ) قضایی بـر کلیـه دوایـر قضـایی     ضـی  پادشـاه دوازده قا ). 135

. کند که عمدتاً از میان علماي وهابی هسـتند رتبه عضو شوراي عالی قضایی را منصوب میعالی
سـت  اشوراي دیگري مرکب از پانزده تن از علماي دینی که وزیر دادگستري نیز یکـی از آنهـا  

,Naderi(کندتدوین و ابالغ میراها مورد توجه قرار گیرداصول حقوقی را که باید در دادگاه

2009: 807.(

اقتدارگرایی در عربستان-2
همه کسانی که از حکمرانـی پادشـاه و نقـش    . به هرگونه انتقاد عمومی حساس هستندسعودآل

، در معرض انواع محدودیتها همچون ممنوعیـت سـفر، حـبس و    دکننمیخانواده سلطنتی انتقاد
:Stenslie, 2013(گیرنـد میتبعید قرار طـول تـاریخ حکومـت    ایـن رویکـرد در  ). 168-169

غـازین تثبیـت   آ، یعنـی همـان سـالهاي    1926در سـال  . در عربستان حاکم بوده اسـت سعودآل
تـرین  حکومت سعودي، گروه اخوان با حضور رهبران قبایل مطیر، عتیبه و عجمان، یعنی اصلی

اء بـه  سـ حدر وادار کردن شیعیان االناکامیخاطر بهآشکارا عبدالعزیز را ،محور ارتش عبدالعزیز
از نظـر حکومـت   . به جریان اسالم سـلفی مـورد انتقـاد قـرار دادنـد     دترك مذهب خود و ورو

بخشی خود خارج شده و حکومت را تـابعی از اندیشـه   جریان از چارچوب مشروعیتچنیناین
ي آن با دستگیري رهبـر 1930شدت با آنها برخورد شد و در به،رواز این. کردمیاخوان مبدل
:Yousefi, 2012(وادارانش به قائله خاتمه داده شدو نابودي ه 340.(

بـر 1960شـیوه کنـونی بـه تحـوالت دهـه      اعتراضی در عربسـتان بـه  هاياما سابقه جریان
طی این دوره حاکمان سعودي مرزهاي خود را بـر روي هـزاران مهـاجر خـارجی از     . گرددمی

ی اخـوان داراي گـرایش مـذهبی  ی کـه آوارگان؛کشورهاي مصر، سوریه، عراق و فلسطین گشود
رادیکال سید قطـب، رهبـر ایـدئولوژیک اخـوان المسـلمین، را بـه       هاي و با خود دیدگاهبودند 

در کوتاه مدت، با توجه به تحصیالت باالي این افـراد و نیـاز کشـور بـه     . عربستان انتقال دادند
مهـاجرین بسـیار   درصـد،  85بـاالي  سـوادي معلمان آموزشی در جهت غلبه بر نرخ باالي بـی 
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عالوه بر این، رژیم از . کار گمارده شدندگشاه بودند و خیلی سریع در محیطهاي آموزشی بهرکا
گرایی عربی جمال عبدالناصـر و تئـوري بعثیسـم بهـره     سالحی علیه ملیعنوان بهاسالم سیاسی 

،1980و 1970دهـه  اعتراضـی در  -گذار جریانهاي انتقاديگرفت، اما همین تفکر وارداتی پایه
:Berank, 2009(شد،کشور را در بر گرفتهاي که عمده دانشگا 3.(

ــه  در ــازین دهـ ــالهاي آغـ ــب    ،1990سـ ــر در قالـ ــار دیگـ ــی بـ ــالمگرایان سیاسـ اسـ
این افراد خواهـان  . ، به انتقاد از حکومت پرداختند)نویسی در فرهنگ عربیعریضه(طومارهایی

طومارهاي مزبور به امضاء افراد . جامعه بودندتر شریعت در فضاي عمومی گیرانهاجراي سخت
رو چالشـی جـدي در   اي همچون سلمان العوده و صفر الحوالی رسیده بودند و از ایـن برجسته

مشـهور  »جنبش صحوه«که به ،رهبران این جریان در عربستان. وجود آوردندمقابل حکومت به
کوتـاه مـدت پایـان داده    رت صـو بـه بازداشـت شـدند و بـه ایـن قائلـه      1994در سالهاي ،شد
:Lacroix, 2014(شد 15-18 .(

از جریان اعتراضی در عربستان هستیم که يشاهد نوع جدید21ن راما از آغازین سالهاي ق
اسـالمگرایان لیبـرال کـه کـارکرد بنیادهـاي      . شـوند میتحت عنوان اسالمگرایان لیبرال شناخته

خـود بـه دوگـروه عمـده     ،داننـد میفکار عمومیسعود براي سیطره بر ارسمی دینی را ابزار آل
دارنـد تأکیـد تغییرات سیاسی به گروه اول بر اولویت تغییرات اجتماعی نسبت . شوندمیتقسیم

این افراد چون بر تغییر سیاسـی  . اندقرار داهخود هاي قل برنامهثوهابیت افراطی را مرکز دو نق
طلبـان  اصـالح بـه  گـروه دوم کـه   . اندذیرفته شدهضمنی از سوي رژیم نیز پطور بهندارند تأکید

گرا مشهور هستند، بر ایجاد رژیم مشروطه سلطنتی و حکومـت قـانون و تشـکیل    سیاسی اسالم
:Yousefi, 2012(دارندتأکیدپارلمان  اي از این جریان متشکل از طیـف گسـترده  ).360-361

طلبـان قـانون   اصـالح «نهـا  گـردهم آمـده و بـه آ   2000متفکرین روشنفکري است که در سال 
رهبران این گروه از جملـه عبـداهللا الحمیـد و محمـد القحطـانی در      . شودمینیز گفته1»اساسی

چـارچوب در . انـد تولیدات ادبی خود خواهان اصالحتی در چارچوب حکومت پادشاهی شـده 
اجتمـاعی –سیاسـی حقـوق مؤسسـه «ایـن جنـبش سـازمان غیردولتـی     و فعالیتهـاي تفکرات

1. Constitutional Reformist
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تأسـیس سسـات حقـوق بشـري مسـتقل در عربسـتان      ؤیکی از مهمتـرین م عنوان به1»ديسعو
:Azoulay, 2014(شد 4.(

ه خود در زمان طلباناصالحی به اهداف نویسعریضهسعی داشتند از طریق البی طلباناصالح
این گروه اهـل صـحوه،   ءعمده اعضا. دست یابند2003-2004طی سالهاي بویژه ملک عبداهللا 

با افزایش سطح درخواستهاي آنها کـه در  با وجود این، . فکران دانشگاهی و شیعیان بودندروشن
نمایـان شـد،   » درخواست تغییر قانون اساسی و ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی«قالب عریضه 

در ماه نهایتاً. اي را ترتیب داد و آنها را تهدید به مجازات کردامیر نایف با گروهی از آنها جلسه
بیـان مطـالبی کـه    دلیـل  بـه بر اساس بیانیه وزارت کشور، رهبران این گروه ،2004سال مارس

عالوه بر ایـن،  . کرد دستگیر و زندانی شدندمیوحدت ملی و همبستگی اجتماعی را مخدوش
دسته از علماي اهل صحوه که خواهان تغییر سیاسی نبودند را در مخالفت با آنهـا آزاد  رژیم آن

را خـالف قـوانین الهـی دانسـته و     هـا  سنتی نیز وارد میدان شـده و عریضـه  گذاشت و علماي 
دادن علمـاي  همـدیگر قـرار  مقابـل ایدهرو، در کنار برخوردهاي امنیتی، از این. محکوم کردند

:Yousefi, 2012(کار گرفته شـد مذهبی و غیرمذهبی توسط رژیم براي کنترل اوضاع به 360-

361   .(
گـروه رادیکـال دیگـري در عربسـتان     ،خـواه ر این گروههاي آزاديدر کناطی همین دوره، 

منظـور بـه اما گروه مزبور بر عکس لیبرالها، خواهان ایجاد تغییـرات سیاسـی   . اعالم حضور کرد
این افراد با پیوستن به گروه تروریستی القاعده، القاعده شـبه  . ایجاد حکومت اسالمی واقعی بود
ثبـات و امنیـت در برخـی از شـهرهاي     2006الی 2003لهاي جزیره را تشکیل دادند و طی سا

:Lacroix, 2014عربستان را برهم زده و بـا حکومـت مرکـزي عربسـتان جنگیدنـد      ایـن  ). (2
لیبرالها نسبت به سوء استفاده اهـل صـحوه از اسـالم و رادیکـالیزه     هاياعتراضدر کنارحوادث 

در بـراي حمایـت از آنهـا    مزبـور گروهو انتظار شاخه جهادي جنبش صحوه از ،کردن جوانان
جریان جهادي و لیبرال هر دو منجر به جدایی جریان معتدل صحوه از مقابله با دولت سعودي، 

رهبران مذهبی جنبش همچـون الحـوالی بـا اسـتفاده از جایگـاه      . و نزدیکی آن به حکومت شد

1. Saudi Civil and Political Rights Association
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رادیکـال  اي هـ دیـدگاه يعودسـ حکومـت به حمایـت از  کردندتالشخوداجتماعی-مذهبی
پس از تحوالت که طی . دنجهادیون را زیر سوال برده و از گروئیدن جوانان به آن جلوگیري کن

زدایی از خود گذاشـته بـود، دولـت نیـز اجـازه      آن جریان معتدل صحوه تمرکز خود را بر اتهام
ر و فضاي عمومی را داد و رهبران مذهبی نیز شکاف بین دولت سکوالها حضور آنها در رسانه

اهـل  جریان معتدلرو براي اولین بار بین دولت وو فضاي عمومی مذهبی را پذیرفتند و از این
:Berank, 2009(صحوه در مدیریت جامعه توافق حاصل شد 3.(

زنان و اقتدارگرایی حکومت سعودي-1-2
300بالغ بر 2003در ژانویه . زنان نیز حضور داشتند2004-2003سالهاي هايدر اعتراض

-زن سعودي با امضاء درخواستی خواهان بهبود وضعیت زنان در زمینه حقوق سیاسی
پذیرش اصل انتخابات رغماین و علیوجودبا. شدندسعوديقوانینچارچوبدراجتماعی

نیز خابات تشهري توسط رژیم حاکم، براي زنان حق کاندیداتوري لحاظ نشد، اگرچه اصل ان
هاي در اقدامی نوین و بر اساس برنامه. برگزار نشداصال2005ًدر دوره بعد یعنی در سال 

نورا بنت عبداهللا بن «خانم سابقه،کمدر اقدامی وي،2010در سال ، 1اصالحی ملک عبداهللا

شود، مربوط به شخص ملک طلب در ساختار سیاسی عربستان یاد میدر واقع آنچه که از آن به جریان اصالح. 1
و به 1995وي بعد از سکته قلبی ملک فهد در سال . شودسیاسی عربستان میعبداهللا و رویکرد اعتدالی وي در عرصه 

، برخی اصالحات سیاسی و اقتصادي را در عربستان 2006دست گرفتن قدرت و نهایتاً رسیدن به پادشاهی در سال 
اجرایی کرد و سازي در عرصه اقتصادي، وي برگزاري انتخابات شهري را هاي خصوصیدر کنار برنامه. به انجام رساند

هاي اصالحی او مربوط به ایجاد شوراي عالوه بر این، یکی از مهمترین برنامه. در آن اجازه حضور زنان نیز داده شد
طلبی، وي نیز نظام سیاسی پادشاهی در واقع، با وجود رویکرد اصالح. بخشی به فرایند انتخاب پادشاه بودبیعت و نظم

در کشورهاي عربی مخالفت کرد 2011شدت با تحوالت انقالبی سال لک عبداهللا بهم. عربستان را بدون تغییر گذاشت
در عربستان نیز با 2011سرکوب اعتراضات سال . دانستساز نفوذ القاعده و تقویت جایگاه ایران میو آن را زمینه

لها ضربه جدي وارد کرد، عنوان پادشاه صورت گرفت، امري که به جایگاه وي در نزد لیبرادستور مستقیم خود وي به
با وجود این، با توجه به شخصیت کاریزماتیک وي و دست و دلبازیهاي مالی ناشی از افزایش قیمت نفت توانست 

).McDowall, 2105(جایگاه خود در افکار عمومی عربستان را حفظ کند
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معنی حل و این امر بهمعاونت وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد، اماعنوان بهرا »فایض
همچنان سانسور خبري، کنترل شدید مخالفان و ست وفصل مشکالت موجود در این زمینه نی
:Nolan, 2011(استا جتفکیک جنسیتی در جامعه سعودي پابر 3.(

يشیعیان و اقتدارگرایی حکومت سعود-2-2
درصد اعالم شده است، با وجود این، خود 10الی 5جمعیت شیعیان در عربستان سعودي بین 

در اًکنند که عمدتمیدرصد برآورد20الی 15شان را در این کشور بین شیعیان جمعیت
هاي ناراضی و شیعیان همواره جزء گروه. استانهاي شرقی و غنی از نفت کشور متمرکز هستند

شیعیان عربستان با رویکردي نظامی بر 1980و 1970هاي در دهه. اندهمعترض عربستان بود
بر دموکراسی، پلورالیسم تأکیدبعد به سمت به 1990تدریج از دهه داشتند، اما بهاصرارانقالب 

برخی از شیعیان از رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران پیروي. اندو حقوق برابر گرایش یافته
جعی عالیقدر در رم1968که در سال »سید محمد مهدي الشیرازي«نها از آکنند، اما بیشتر می

تدریج جنبش به بعد به1980قع از در وا. کنندمینهادسازي در کربالي عراق بود پیروي
سازمان «رویکردي اعتدالی در پیش گرفت و ،شیعیان به رهبري افرادي همچون حسن الصفر

دچار تغییر و تحوالت ،شکل گرفته بود1979که بعد از انتفاضه ،شیعیان1»انقالب اسالمی
با موجودتباطهاي این سازمان ضمن کنار گذاشتن رویکرد رادیکال خود، به ار. اي شدعمده

آمیز بر تغییر و اصالح کارگیري گفتمانی مسالمتسازمانهاي شیعی در عراق پایان داد و با به
با وجود این، گروه حزب اهللا . آمیز متمرکز شداي مسالمتشیوهنظام سیاسی عربستان به

ودي ضرباتی را بر دولت سع1988-1989شد، در سالهاي تأسیس1987عربستان که در سال 
کنند، این گروه مسئول طراحی حمالتی علیه میبنابر آنچه مقامات سعودي مطرح. وارد کرد

ات نفتی عربستان است، برخی از دیپلماتهاي سعودي را در شهرهاي بانکوك، کراچی و تأسیس
گذاري کرده اقدام به بمب»الخبر«نیز در شهر 1996آنکارا را به کام مرگ فرستاده و در سال 

:Berank, 2009(است 3.(

1.Organization of Islamic Revolution
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پادشاهی سعودي در این کشور مورد تبعیض واقع تأسیسکلی شیعیان از زمان طور به
در جهت بهبود روابط بین مذاهب را اگرچه در زمان ملک عبداهللا دولت گامهایی . اندهشد

شیعی و سنی برداشت، اما اقدامات صورت گرفته بسیار محدود بوده و در نتیجه تنشها در این 
کار گرفتهشیعیان در عربستان کمتر در مشاغل رسمی به. ینه در حال فزونی گرفتن هستندزم
آمیز معلمان سنی مذهب شاکی هستند، آموزان از برخوردهاي خصومتشوند، دانشمی

فرصتهاي شغلی در نهادهایی همچون پلیس و ارتش براي شیعیان بسیار محدود هستند و اگر 
ارتقاء شغلی آن بسیار محدود خواهد انداز چشمفته شود، رکار گی بهفردي نیز در چنین نهادهای

عالوه بر این، شیعیان در برگزاري مراسم مذهبی خود با محدودیت جدي مواجه . بود
:Inrenational Crisis Group, 2005(هستند در کشور عربستان انتشار کتابها، ).1-3

است و در اختیار داشتن آنها مجازات مذهبی شیعی ممنوعهاي ديسرودها، نوارها و سی
گردد، مجاز میدر این کشور نه تنها آموزش تعالیم وهابی بر آنها تحمیل. خواهد داشتدنبال به

هاي درصد از دانشگاه50کمعالوه بر این، ورود شیعیان به دست.به تعلیم تشیع نیز نیستند
در این کشور هیچ . یز محروم هستندنها نها حق گواهی دادن در داگاهآکشور ممنوع است و 

:Mossalanejad, 2011(قاضی شیعه مذهبی وجود ندارد با وجود اینکه هیچ در واقع،). 154
–قانونی که اقلیتها را از شرکت در فعالیتهاي سیاسی منع کند وجود ندارد، تبعیضهاي سیاسی 

مناطقی که اکثریت درشیعیان. استشدهشیعیانشدنراندهحاشیهبهباعثموجوداجتماعی
هفت عالوه بر این، . اندهخود اختصاص دادبهرا شهريشوراهايهايکرسیرا در اختیار دارند

دهند، اما کابینه عربستان هیچ عضو میرا شیعان تشکیل1»شوراي مشورتی«عضو 150نفر از 
:Saudi Arabia Human Right Report, 2013(شیعه مذهبی ندارد 29 .(

گیرد، برخی از شیعیان بر میکه در خصوص آنها صورتیهایضیکنش نسبت به تبعدر وا
که یکی از 2توفیق السیف. دارندتأکیدگرایی اصل برابري شهروندي و مخالفت با فرقه

گرایانه در مراسم فرقههاي گردد، دیدگاهمینام شیعه در عربستان محسوبشناسان بهجامعه

1. Consultative Council
2. Tawfiq Al-Sayf
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عربستان را مورد انتقاد قرار داده است و حتی خواهان یزیونتلومذهبی، منابع درسی و 
در کل عمده . هایی شده استتصویب قوانینی در جهت جلوگیري و ممنوعیت چنین برنامه

از نظر آنها این رویکرد . گرایی انتقاد دارندمتفکرین شیعه نسبت به استفاده سیاسی از فرقه
یکی از . وندان اهل سنت نیز مضر استبراي شهریابزاري در دست دولت است که حت

. شودمیگرایی به موضوع ایران مربوطمهمترین استداللهاي آنها براي اثبات سیاسی بودن فرقه
شیعیان را به ارتباط 1979دارند که چرا حکومت فقط بعد از انقالب میبسیاري از شیعیان بیان

زیستند و چنین مین تاریخ نیز در عربستانکه شیعیان قبل از ایحالیکند، درمیبا ایران متهم
،برخی دیگر چنین رویکردي علیه شیعیان را به مانند مسئله زنان. اتهامی متوجه آنها نبوده است

عنوان به»محمد محفوظ«. دانندمیايابزاري در دست حکومت براي تشدید اختالفات فرقه
اي دارد که پایه و اساس فرقهتأکیدتانی گرایی عربسیکی از متفکرین شیعه در عربستان بر ملی

از نظر وي در چنین فضایی نه تنها باید فضا براي . گیردمیرق جامعه را در برنداشته و تمام ف
مختلف باز باشد، بلکه آزادي، دموکراسی و برابري شهروندان در دسترسی به هاي گروه

Meijer(رسمیت شناخته شودبهفرصتهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده و

and Aarts, 2012: 21-22.(

و بهار عربی يسعودحکومت-3
ها و متأثر از تحوالت انقالبی منطقه دچار برخی ناآرامی2011کشور عربستان نیز در سال 

تاریخی که در این ) بلوك(از جبههگیريبهرهمشکالت داخلی شد، اما حکومت سعودي با 
. است، فضاي ملتهب کشور را کنترل و ناراضیان را سرکوب و مدیریت کردکشور نهادینه شده

امنیتی -در این زمینه حکومت سعودي از سه اهرم مشوقهاي مالی، مذهب و سرکوب نظامی
.همزمان بهره گرفتصورت به

قدرت اقتصادي-1-3
تأمینو با کمک درآمدهاي هنگفت نفتی به خرید مشروعیت توانسته است تاکنون سعودآل



203)2011-2015(حفظ ثبات سیاسی در عربستان بنیانهاي___________________________

:Sadeghi and Ahmadian, 2012(کنداقدام خودثبات داخلی  بر اساس آمار .)161
درصد از بودجه80دهد ومیتشکیلنفتراعربستانصادراتکلازدرصد90موجود، 

میلیارد دالر 733در واقع، از حدود . شودمیتأمیناز محل صادرات نفت نیزاین کشورسالیانه
اختصاص درآمدهاي نفتی به آندرصد45حدود2012اخلی آن در سال تولید ناخالص د

با چنین ). World Development Indicators, GDP(current USS), 2012(داشت
درصد تولید ناخالص 25بیش از حجمی از تولید ناخالص داخلی این کشور توانسته است که 

:Shoukoh, 2012(خود اختصاص دهدرا بهملی جهان عرب  288.(
عربستان در سال در نظر گرفته شده است 2015اي که براي سال بر اساس برنامه بودجه

میلیون بشکه آن مصرف 6/2که حدود خواهد کرد میلیون بشکه نفت تولید 6/9روزانه مزبور
ي براي سعودلامیلیارد ری716این میزان صادرات حدود . کندداخل و بقیه آن را صادر می

میلیارد ریال نیز 5/119، همین برنامهبر اساس ،عالوه بر این. آمد ایجاد خواهد کردعربستان در
این ،عالوه براین). Saudi Arabia Annual Budget, 2014(درآمد غیرنفتی خواهد داشت

مبلغی که . میلیارد دالر حساب در بانکهاي اروپایی و آمریکایی ذخیره دارد736کشور بالغ بر 
که در ،کشور1داخلیتولید ناخالص کاهشلحاظ بهولت سعودي نگرانی باعث شده است د

Saudi Arabia Annual(خود راه ندهدبه،کاهش داشت8/3به 81/5از 2014سال 

Budget, 2013.(
این آمار و ارقام بیانگر این واقعیت است که عربستان کشوري قوي با منابع مال بسیار زیاد 

این مسئله باعث شده . را داردخود با ارائه مشوقهاي مالی ان است که توانایی جذب مخالف
است که این کشور همچون برخی کشورهاي ضعیف مجبور به سرکوب محض 

:Stenslie, 2013(نشود براي سعودآلدر واقع استفاده از اهرم مالی اولین تصمیم ). 169
18میلیارد دالري و در 37فوریه یک بسته23در رو، از این. بود2011کنترل اعتراضات سال 

میلیارد دالري جهت بهبود وضعیت اشتغال، خدمات اجتماعی و کمک 93مارس نیز یک بسته 
:Lacroix, 2014(به اقشار محروم ارائه شد 15 .(

1 - GDP
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بخش مسکن بهها میلیارد دالري که اختصاص یافت، بیشترین هزینه130از مجموع 
ج سال حدود پانصد هزار خانه بسازد و منابع مالی دولت متعهد شد که طی پن. اختصاص یافت

بهبود دارند،و شرایط موجود براي دریافت وام توسط شهروندانی که قصد خرید خانه را
دو ماه با پرداخت اضافی برابر . این، کمکهاي مالی فوري نیز در نظر گرفته شدعالوه بر. بخشد

دولتی در نظر ها و بخشهاي نیمه، بازنشستهحقوق ماهیانه براي کارمندان بخش دولتی، نظامیان
5میزان . دولتی افزایش یافتمتوسط حقوق دریافتی کارمندان بخش دولتی و نیمه. گرفته شد

. ادامه خواهد داشت،شودهاي دولتی اضافه میدرصد کمک هزینه مالی بابت تورم که به حقوق
. جهت ایجاد شغل احداث خواهند شديتولیدواحدهزار 60نهایتاً اینکه بر اساس این طرح 

نهاد .این درحالی بود که کشورهایی مثل سوریه، مصر، تونس و یمن چنین توانمندي نداشتند
500مند شد و نهادهایی بود که از این طرح دولت سعودي بهرهترین مذهبی یکی از اصلی

ه تجار عربستان که روابط این، جامععالوه بر. یافتاختصاصنهاداینبهرقمایندالرمیلیون 
بسیار خوبی با خانواده سلطنتی دارند نیز موافقت کردند که مزایا و افزایش حقوقی که پادشاه 

این عمل بر اساس قانون . اعمال کننددر شرکتهاي تجاري و صنعتی خود در نظر گرفته را 
ه سلطنتی به اشارات ضمنی بود که برخی از اعضاء خانوادخاطر بهگرفت، بلکه صورت نمی

:GauseIII, 2011(عمده تجار عربستان کردند 6-9 .(
براي سعودآلنکته دیگري که باید به آن توجه داشت این است که گسستن از خاندان 

از بین بردن روابط با نهاد ااجتماعی عربستان بهاي اقتصادي سنگینی دارد، زیر-نخبگان سیاسی
:Stenslie, 2013(گرددمیزندگی منجراستاندارد بسیاز زیادمزبور به کاهش  عنوان به). 169

گردد، میطلب کشور محسوبمثال جنبش لیبرال عربستان که مهمترین گروه معترض و اصالح
نظام بهخود وابستههاي براي اجراي برنامهحتیمالی خارج از مرزها ندارد و تأمینهیچ منبع 
:Berank, 2009(کشور استاین پادشاه فقید جریان وابسته به ملک عبداهللا،ویژه سعودي ب

4.(
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مذهب-2-3
هستند که به اعتقاد سعودآلتبع آن روحانیت از جمله مبانی موجبه و اولیه مشروعیت دین و به

. رودمیشماربهدر گذشته و حال سعودآلمنبع مشروعیت ترین بسیاري از محققین اصلی
مثابه خون در رگهاي آن در نظر و بهسعودآلمر توان شیشه عمیوهابیت در عربستان را

در حالی که هرگونه مباحثه و گفتگوي عقلی و کالمی راجع به اعتقادات و اصول دین . گرفت
Enayat and(چنین فضایی استتأثیردر این سرزمین حرام است، سیاست نیز شدیداً تحت 

Raki, 2012: 23-27.(
گذاري مصالحه میان شوراي شیخ و شوراي سعود بنیاندر واقع، این نظام پادشاهی بر پایه

حاکمیت سیاسی و وهابیت عنوان بهسعودآلشد و کشور با دو بال نخبگان قدرت، یعنی 
:Aalai, 2012(گرددمیحافظ هنجارهاي بنیادگرایی اسالمی ادارهعنوان به عبارتی به). 70

یرفته شده در جامعه سعودي، هرگونه از گفتمان وهابی پذگیريبهرهشیخ با همچنان که آل
طراز با کفر دانسته و جامعه را از مخالفت با رژیم سعودي را مخالفت با ولی امر و در نتیجه هم

،کندمینقشی اساسی بازيسعودآلو در نتیجه در تضعیف و حذف رقباي کندمیآن نهی
ویقی خویش هرگونه رقیب داخلی از امکانات و ابزارهاي قهري و تشگیريبهرهنیز با سعودآل

تواند مشروعیت گفتمان وهابی را درجامعه سعودي به چالش بکشد، از میو یا خارجی که
:Ahmadian, 2012(کندصحنه حذف می 98.(
نباید چنین پنداشت که فضاي مذهبی موجود در کشور تنها در خدمت اعطاء ،با وجود این

عنوان به. رکردهاي دیگري نیز براي آن متصور استباشد؛ چرا که کامیمشروعیت به حکومت
نوع فعالیت حزبی را ممنوع و مخالف شرع معرفی ن و سنت هرآمثال نهاد دینی با استناد به قر

اي به کار سیاسی در قالب احزاب از خود پذیري از این اصل عالقهتأثیرکند و مردم نیز با می
برانگیز دولت نیز یکی ی به برخی از اقدامات جنجالاین، اعتبار بخشعالوه بر. دهندنشان نمی

,Enayat and Raki(رودمیشماربهاز کارکردهاي اصلی دستگاه روحانیت در عربستان 

2012: 28-29 .(
بویژه تیمیه و از جمله دیگر منابع استناد نهاد دینی براي حفظ ثبات در عربستان نظریات ابن
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در قالب این نظریه هرچند نظام فعلی با تکیه بر . استدیدگاه وي در خصوص نظریه استیالء
گردد، اما چنین حقی به هیچ میمشروع قلمداداست،قدرت و زور حکومت را تصاحب کرده 

تیمیه در مبناي چنین عملی در نظرات ابن. شودرسمیت شناخته نمیوجه براي سایرین به
لو جائر، را ندارد قابل مشاهده پافشاري وي بر این اصل که رعیت حق خروج بر حاکم، و

این امر ناشی از این واقعیت است که مفهوم قدرت در میان بسیاري از اهل سنت همواره . است
بر مفهوم عدالت برتري داشته و عدالت تا آنجا مورد توجه است که در خدمت و یا در جهت 

,Enayat and Raki(شود هکار گرفتحفظ قدرت به 2012: 24-27.(
در شرایط کنونی اگرچه اسالم سیاسی به یک وسیله مشترك براي اعتراض علیه رو، ناز ای

یک نظر بهحکومتهاي اقتدارگرا در خاورمیانه تبدیل شده است، در خصوص عربستان سعودي 
گیرد که میاسالمی علیه رژیمی صورتهاي در این کشور اعتراضات گروه. وجود داردتناقض

سالمی است و بنا بر تعریف و تفسیر خود حکومت حاکمیت مبتنی بر اصول شرعی و ا
زندگی هاي کامل مطابق با احکام شرعی است و اسالم و شرع اسالمی در کلیه حوزهصورت به

، حکومت سعودي از ادبیات مذهبی تأسیسدر واقع، از همان ابتداي . گرددو سیاست اعمال می
:Berank, 2009(رده استو مذهب سنی براي ایجاد مشروعیت خود استفاده ک 2.(

رو شده با توجه به این واقعیات است که در هرگونه بحرانی که رژیم تاکنون با آن روبه
س سلسله مراتب دستگاه مذهبی عربستان قرار دارند به أاست، روحانیون وهابی که در ر

-هار عربیرو، در جریان تحوالت مربوط به باز این. اندهحمایت از پادشاهی سعودي پرداخت
طراحیرامصروتونسانقالبیتحوالتعربستان،اعظممفتیشیخ،آلعبدالعزیزاسالمی،
ا، هنجارها و دین امت اسالمی ارزشهبهزدنضربهجهتدراسالمیامتدشمنازسوي

:Lacroix, 2014(برشمرد و با آنها مخالفت کرد در جریان اعتراضات عالوه بر این،).8
در عربستان نیز اعضاء نهادهاي مذهبی رسمی و حکومتی به حمایت از 2011داخلی سال 

ی حاضر شد و مردم را از تلویزیونشیخ در برنامه مفتی عبدالعزیز آل. وارد عمل شدندسعودآل
صادر کرد و بیان داشت ییوانیز فت1»شوراي عالی علما«. ر داشتذهر برنامه ضدحکومتی برح

1.Council of Senior Ulama
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ی و تظاهرات خیابانی نویسعریضهرت و نصیحت وجود دارد که بسیاري براي مشوهاي که راه
رود و در واقع نمیشمار بهشود جزء آن میکه منجر به انشقاق در جامعه و هرج و مرج

دیگر رهبران مذهبی نیز یا سکوت کردند و یا . مذهبی ممنوع و حرام استلحاظ بهتظاهرات 
ر از دیگر رهبران مذهبی عربستان اعالم کرد العمناصر. خواستار حفظ آرامش در جامعه شدند

در حالی که در مصر و تونس تظاهرات مشروع است، در عربستان نباید چنین حرکتی صورت 
گیرد چرا که حکومت در عربستان مذهبی است و تظاهرات فقط دشمنان خدا را خوشحال

تحت فشار منظورهبشیخ سعود الفنیزان، که در کتاب خود از اعتراض علیه حکومت . کندمی
این نظریه وي فقط یک کار تئوریک بوده و هدفقرار دادن آن حرف زده است، اعالم کرد که 

:Lacroix, 2014(تطابق نداردعربستان با شرایط 14.(
زنان اندهدیگري که در عربستان قربانی تفکرات وهابی و تفسیر رادیکال از دین شدگروه 

. در کنار مردان معترض حضور داشتند2011عتراضهاي سال ؛ گروه اجتماعی که در اهستند
ثر از نقش أشدت متشدت بسته جامعه عربستان در خصوص زنان بهکنترل زنان و فضاي به

علماي مذهبی در خصوص .اجتماعی این کشور است-وهابیسم در ساختار سیاسی
. کنندمیرعی رجوعن و منابع شآمحدودیتهاي موجود براي زنان در جامعه عربستان به قر

وره چنین آمده است سدر این . یکی از اصول مورد نظر در این زمینه است34سوره نساء، آیه 
اینکه از خاطر بهو نیز مردان سرپرست همسران خویش هستند ... مردان سرپرست زنانند«

ي این آیه کریمه مبناي بخشی از محدودیتهاگیرانه تفسیر سخت. »کنندمیاموالشان خرج
توانند از نمی) همسرانشان(موجود در عربستان از جمله اینکه زنان بدون یک محافظ مرد

، بیمارستان خارج شوند، به خارج از کشور بروند و یا علیه کسی نزد پلیس شکایت کنند
:Van Wagoner, NO(باشدمی سی یکم و اتتفسیر آیچنین چنین رویکردي درهم). 5-8

چنین آمده اتدر این آی. اصل تفکیک جنسیتی در عربستان استمبناي»نور«سی دوم سوره 
. »بندند و پاکدامنی ورزندبه مومنان با ایمان بگو که دیدگان خود را از نامحرمان فرو«کهاست

تواند منجر به نگاه به همدیگر میرو زن و مرد نامحرم نباید در یک محیط باشند چرا کهاز این
The Holy(نی استآامري که مخالف آیات قرود،شفتن آنها و در معرض معصیت قرار گر
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Quran, Noor,  2012 .( هاي سی دوم بر حضور زنان در منزل به آیهتأکیدمسئله در همچنین
شود که در میاستناد) ص(و سی سوم سوره کریمه احزاب در خصوص زنان حضرت محمد

پس در . زنان نیستید، اگر تقوا پیشه کنیداي زنان پیامبر شما همانند هیچ یک از «آن آمده است 
در خانه هایتان قرار و . سخن نرمی نکنید که فرد بیمار دل به طمع افتد و به نیکی سخن گویید

The Holy(» آرام گیرید و همانند زینت نمایی روزگار جاهلیت پیشین زینت نمایی نکنید

Quran, Ahzab, 2012 .(خواستهاي زنان که در قالب رو دولت سعودي با وجود دراز این
مطرح شدند، به این درخواستها وقعی ننهاد و هیچ گامی در راستاي 2011طومارهایی سال 

.احقاق حقوق زنان در جامعه سعودي بر نداشت
نشین اما کاربرد مذهب و مسئله حمایت مذهبی علما از حکومت سعودي در مناطق شیعه

و اصرار آنها بر مشرك بودن تأکیددي ندارد، بلکه فلسفه فکري متفاوت آنها کاربردلیل به
دهد که میبخش راشیعیان و لزوم سرکوب آنها به حکومت این پشتوانه فکري و مشروعیت

مذهبی جامعه عربستان که اکثریت آنها سنی وهابی هستند، لحاظ به. به سرکوب آنها بپردازد
دند شیعیان عالوه بر این که وهابیون معتق. آورندمیحسابتشیع را معادل شرك به

پرست بوده، سه خلیفه اول را قبول نداشته و در شرایط فعلی نیز نقش ستون پنجم شخص
,Meijer and Aarts(کنندمیایران شیعی مذهب را در عربستان و جامعه اهل سنت بازي

2012: 20.(
مذهبی، یا به بررسی اتحاد نهاد سیاسی ونکته قابل توجه در این زمینه این است که، 

شدیداً به حمایت شریک سعودآلدهد که هرچند میشیخ نشانو آلسعودآلتر تعبیري دقیق
در این راستا، . خود نیاز دارد، اما همواره سعی نموده در این معامله دست برتر را داشته باشد

در شرایط کنونی تمامی مناصب رسمی دستگاه روحانی اعم از رئیس و اعضاء هیئت 
توسط پادشاه ... بارالعلما، مفتی اعظم، شوراي عالی قضایی، وزراي اوقاف و شئون دینی و ک

:Naderi, 2009(گردندمیتعیین 28-29.(
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امنیتی-سرکوب نظامی-3-3
گذار بود و منبع الهامی براي آنها تأثیرمنطقه بر منتقدین داخلی عربستان نیز یتحوالت انقالب

اصالحاتی سیاسی در جامعه و ایجاد فضاي منظوربهر دولت پادشاهی افزایش فشار بمنظوربه
طلبان قانون اساسی رخ در قالب جنبش اصالح2011مهمترین تحوالت انتقادي سال . باز بود

، که اقدامی خالف قوانین »امت اسالمی«حزب تأسیسضمن جنبشاین افراد منتسب به . داد
هایی به انتقاد از نظام حاکم پرداخته و خواهان ایجاد داخلی عربستان است، با انتشار عریضه

به سمت دولت قانون «در این زمینه آنها در قالب عریضه اي با عنوان . اصالحاتی در آن شدند
وزیري به آن و ایجاد پارلمانی انتخابی که نهاد نخستآزاد خواهان انتخابات 1»و نهادي

این درخواست در واقع درخواستی براي . شدندپاسخگو بوده و جداي از نهاد پادشاهی باشد،
گرایان، لیبرالها، شیعیان عریضه مزبور توسط رهبران برجسته اسالم. ایجاد پادشاهی مشروطه بود

وي برخالف . توان به سلمان عوده اشاره کردمینهاآو اهل سنت امضاء شده بود، که از جمله 
ی در دیگر کشورهاي مسلمان حمایت کرد و هم از تحوالت انقالبسعودآلروحانیون درباري 

که فقط صفحه ،اي مانند عودهحمایت شخصیت برجسته. طلب داخلیهم از جریان اصالح
عالوه بر این، . انداختسعودآلانداملرزه بر ،تویتر وي نزدیک به پنج میلیون نفر عضو دارد

رساند که در آن چاپلیف و به أت»سواالت انقالبی«کتابی با عنوان 2012سلمان عوده در سال 
. دهد که اصالح واقعی و عمیق وجود نداردمیبه این موضوع پرداخت که انقالب زمانی رخ

کتاب مزبور . کنندمیکنند، بلکه این سرکوب، فساد و فقر است که انقالبمردم انقالب نمی
آن را ممنوع معرض فروش قرار گرفت ولی دولت سعودي انتشار و فروشدرابتدا در ریاض 

ی وي با عنوان تلویزیونبرنامه زنده به ممنوعیت انتشار کتاب وي اکتفاء نکرد ودولت. کرد
:Lacroix, 2014(تعطیل کرد MBCدر شبکه نیز را »زندگی یک کلمه است« 11.(

هاي ها در جریان تحوالت مربوط به بهار عربی در شبکهبا توجه به اینکه عمده هماهنگی
ن این االبراي کنترل فضاي اینترنتی و فعسعودآلگرفت، میچون فیسبوك صورتمجازي هم

1 . Towards a State of Rights and Institutions.
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. را صادر کرد1»مقررات اجرایی انتشارات الکترونیکی«قانون 2011عرصه در کشور در سال 
الکترونیکی همچون هاي اینترنتی و دیگر رسانههاي این قانون مقرراتی را در خصوص رسانه

در واقع مقامات امنیتی سعودي . ی و پیامهاي متنی تعیین کردرومها، وبالگهاي شخصچت
تکنولوژي اطالعات «زیر نظر داشته و کمیسیون حکومتی مرتب فعالیتهاي اینترنتی را صورت به

قانونی بودند را مسدودز نظر آنها حاوي مطالب تند و غیرسایتهایی که اوب»و ارتباطات
که حامی اصالحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و یا سایتهایی که شامل وب؛ سیاستیکردمی

سایتهاي سازمانهاي حقوق بشري عالوه بر مسدود کردن وب. شدمیحقوق بشري بودند
همچنین . سایتهاي مخالفان سیاسی خود را نیز مسدود کرده استی، دولت سعودي وبالمللبین

اینترنتی را موظف به نصب هاي در عربستان قوانینی امنیتی وجود دارد که مدیران کافه
Saudi Arabia Human Right(کند میدوربینهاي امنیتی و ثبت و ضبط مشخصات کاربران

Report, 2013: 20.(
آنچه باعث نگرانی جدي . با وجود این رژیم نتوانست مانع از این دست فعالیتها شود

ریاض و دیگر شهرها در شهر2011مارس 11بود که قرار شد در 2»روز خشم«شد سعودآل
در . بر عهده داشتند3»ائتالف جوانان آزاد«این جریان را يرهبر. مردم را به خیابانها بکشاند

سس حزب ؤجهت مقابله با این حرکت ضدحکومتی، نیروهاي امنیتی هفت نفر از ده عضو م
یت کرده و چه از روز خشم حمااتحاد ملت را بازداشت و بقیه اعضاء نیز تهدید شدند که چنان

مارس پلیس 11در . یا در روز موعود در محل اعتراضات حضور یابند بازداشت خواهند شد
هاي و با ایجاد ایست و بازرسیداشتگسترده در خیابانها حضور صورت بهامنیتی عربستان 

پلیس و نیروهاي اطالعاتی رژیم ،عالوه بر این. کردندمیگسترده هر فرد مشکوکی را بازداشت
سطح سایبري نیز فعال بوده و هر صفحه فیسبوك و یا تویتري که از روز خشم و جریان در

از احساسات همچنین دولت . بردندمیکرد را هک کرده و از بینمیوابسته به آن حمایت
و نیروهاي اجراي و امنیتی آن سعودآلعوامل . کردمیيبرداربهرهضدشیعی موجود در جامعه 

1. Implementing Regulations of Electronic Publishing.
2 . Day of Anger
3 . The Free Youth Coalition
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پرداختند که معترضین سنی میخبري و فضاي مجازي به تبلیغ این موضوعهايدر تمام شبکه
:Lacroix, 2014(مذهب نیستند، بلکه شیعیانی هستند که مورد حمایت ایران هستند 13.(

به مراسم مذهبی و 2009نیز به مانند سال 2011حکومت سعودي در سال نیروهاي امنیتی 
در کنار برخورد امنیتی با . شرقی حمله کردنداعتراضات شیعیان در قطیف و استانهاي 

ندار استان شرقی بود اعتراضات در استانهاي شرقی هم پادشاه و هم ولیعهد این کشور که استا
یان رفته و ضمن دلجویی از آنها، در فرونشاندن اعتراضات این مناطق عتهایی از شیأبه دیدار هی

:Nolan, 2011(حضور مستقیم داشتند 3.(
بیش از هر چیزي به رژیم سعودي در کنترل معترضان داخلی کمک کرد به اعتماد، آنچه که

ترین نیروهاي امنیتی این ممه. گرددوفاداري سیاسی و تراکم نیروهاي امنیتی این کشور برمی
کشور شامل پلیس، پلیس مخفی، نیروهاي ویژه تحت فرمان وزیر کشور و گارد ملی تحت 

لحاظ بهلی زیر نظر پسر بزرگ ملک عبداهللا شاهزاده متعب هستند، فرمان پادشاه، در شرایط فع
صورتی نامتناسب از قبایل و مناطقی این نیروها به. مورد اعتماد و وفادار هستندسیاسی کامالً

اي از این نیروها در جریان مجموعه. که نسبت به رژیم وفاداري باالیی دارنداندهجذب شد
خوبی نشان دادند که در صورت آنها به. اي شرقی مستقر شدنداعتراضات شیعیان در استانه

با اتخاذ چنین رویکردي آنها . و هم اقدام به تیراندازي خواهند کردکنندمیلزوم هم بازداشت 
اي بوده و بسیار حرفهآنها عالوه بر این، . توانستند از گسترش اعتراضات جلوگیري کنند

مشروعیت سیستم سیاسی حاکم را در افکار عمومی نشاکردند که عملکردمینحوي عملبه
در واقع نیروهاي امنیتی عربستان . دار نکند و منجر به تقابل گسترده نشودبیش از پیش خدشه

گیري هیچ توانستند وضعیت را تحت کنترل خود درآورده و حتی در روز خشم نیز اجازه شکل
:GauseIII, 2011(نوع تجمعی را به معترضین ندادند 7.(

حکومت سعودي از ابزارهاي دیگري نیز براي سرکوب مخالفان خود استفاده ،عالوه بر این
از » المللسازمان عفو بین«بویژه ی المللبینغیر دولتی هاي سازماندر همین زمینه، . کرده است

سوء استفاده از ابزارهاي ضدتروریستی علیه مخالفان سیاسی انتقاد خاطر بهدولت عربستان 
:Saudi Arabia Human Right Report, 2013(رده استک در 2014در فوریه سال ). 13
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تعریف بسیار موسع بادر این قانون . عربستان قانونی ضدتروریستی به تصویب رسید
. فراهم شده استابزاري براي سرکوب مخالفان عنوان بهاز آن ، شرایط براي استفادهتروریسم

تعبیر »هر عملی که به جایگاه و اعتبار دولت ضربه بزند«ون مزبور عمل تروریستی بر مبناي قان
نیز طی حکمی سلطنتی 2014پادشاه عربستان در چهارم فوریه سال ،عالوه بر این. شده است

شوند نیز میهایی که از نظر حکومت رادیکال محسوباعالم کرد که حمایت عمومی از گروه
فعاالن حقوق بشري در ترین شدهکه یکی از شناخته،ولید ابولخیر. جرم محسوب خواهد شد

سال زندان محکوم 15انتقاد از قانون مزبور در صفحه تویتر خود به دلیل به،عربستان است
و یا در انتظار اندهها نفر بازداشت و دادگاهی شداز زمان به تصویب رسیدن این قوانین ده. شد

اي از دهها ر واقع، محکومیت ابولخیر فقط نمونهد. هستند1»ویژهجرایم دادگاه «حضور در 
,Azoulay(مورد بازداشت و زندانی شدن فعاالن سیاسی با استناد به قانون مزبور است 2014:

2.(
گزارش حقوق بشري که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است نیز بیانگر فضاي 

گزارشایناساسبر. استعوديسرژیماقتدارگراییوعربستاندراجتماعی-بسته سیاسی
ت حقوق بشري در عربستان شامل طیف مشکالمهمترینیافت،انتشار2013سالدرکه

تغییر حکومت، منظوربهنبود ابزار و راهکارهایی براي شهروندن: جملهوسیعی از مسائل از
ي محدودیتهاي گسترده بر حقوق جهانی همچون آزادي بیان، آزادي فضاي مجازي، آزاد

آزادي سازمانها و جنبشها، آزادي مذهبی و نبود حقوق برابر براي زنان، کودکان و اجتماعات،
عالوه بر این، مشکالتی همچون شکنجه و بدرفتاري در مراکز . کارگران غیرعربستانی هستند

بازداشت و زندانها، بازداشت فعاالن سیاسی بدون طی مراحل حقوقی، بازداشتهاي خودسرانه، 
و مراکز خبري، خشونت علیه زنان، تبعیض ها خودسرانه به محافل خصوصی، خانهورود 

مله مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان ججنسیتی، مذهبی، قومی و نژادي از 
:Saudi Arabia Human Right Report, 2013(هستند 13.(

1. Specialized Criminal Courts



213)2011-2015(حفظ ثبات سیاسی در عربستان بنیانهاي___________________________

گیريتجزیه تحلیل و نتیجه-4
به مانند دیگر کشورهاي منطقه نارضایتی از سیستم نکته اول این است که در عربستان نیز-

ها در قالب طومارها و تعیین نیز این نارضایتی2011حاکم بسیار گسترده است و در سال 
روز خشم خود را نشان داد، اما دولت سعودي با استفاده از سه اهرم سرکوب امنیتی، 

داده و ثبات را در کشور حفظ مشوقهاي مالی و رهبران مذهبی توانست به این قائله خاتمه
.کند

اي از بسته بودن جامعه عربستان به گردد که بخش عمدهمینکته دوم به این اصل بر-
در این زمینه باید به این . گرددمیگرایی برحاکمیت تفکر سنتی مبتنی بر وهابیسم و قبیله

زنان و شیعیان از از مباحث همچون مسئله يامر توجه داشت که جامعه عربستان در بسیار
اندك اصالحات انجام گرفته توسط ها کارتر است و در این زمینهدولت عربستان محافظه

.شودمیبا انتقادات جدي رهبران مذهبی مواجهسعودآل
مدهاي نفتی آعالوه بر این باید به این مسئله توجه داشت که تکیه حکومت سعودي بر در-

خود و خرید حمایت گروهاي مختلف چندان ابزاري براي حفظ مشروعیتعنوان به
در واقع از یک طرف با توجه به نوسانات قیمت . تواند قابل اتکا و اطمینان بخش باشدنمی

کنندگی آن نیز در نوسان خواهد بود و از سوي ساز و میزان تعییننفت این عامل قدرت
دن قشر جوان جامعه دیگر با توجه به گسترش ارتباطات، دنیاي اینترنت و عصر جهانی ش

و طبقات جدید اجتماعی در این کشور در کنار مزایاي اقتصادي خواهان مشارکت سیاسی 
خواهند بود؛ امري که با ماهیت سیاسی کنونی عربستان چندان خوانایی ندارد و آن را به 

.چالش خواهد کشید
د ملک عبداهللا و توان به آن اشاره کرد این است که وجومسئله دیگر که در این زمینه می-

و افرادي ها آن دسته گروهبویژه شخصیت کاریزماتیک وي در حمایت از جریانات داخلی 
با مرگ وي . که نگرش انتقادي نسبت به دولت سعودي داشتند بسیار مهم بوده است

شود، جریان میمحسوبسعودآلطلبی در فردي که حامی جریان اصالحعنوان به
.ستان با اما و اگرهاي زیادي مواجه خواهد بودطلب در کشور عرباصالح
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رغم وجود دولت قدرتمند سعودي، شکافهاي اجتماعی جدي در کشور عربستان علی-
توانند به شکافهاي سیاسی تبدیل و میسعودآلتوجهی وجود دارند که در صورت بی

ه تحصیل رسد جمعیت جوان و البتمینظر به. حیات سیاسی پادشاهی را به خطر اندازند
کرده عربستان، شیعیان این کشور و البته زنان عربستان دیگر قرائتهاي موجود در این کشور 

روپذیرند و از اینشیوه کنونی نمیدر خصوص مشروعیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی را به
. بحران آفرین شوندسعودآلعد اقناع سیاسی و مذهبی براي توانند در آینده در دو بمی

دردانیق-5
خاطر حمایت دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی بهگان بر خود الزم مینگارنده

ژئوپلیتیـک  فصلنامههمچنین از .از انجام پژوهش حاضر کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند
.شودمیتشکر و قدردانیاین مقالهبراي کمک و همراهی در انتشار 
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