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 چکیده
 یدر جامعه عربستتا  بته بررست    یاعتراض یهاتحوالت و جنبش یمقاله حاضر ضمن بررس

در قبتا  ن    یواکتنش عربستتا  ستعود    یو چگتوگگ  هتا اعتترا   نیا یهاشهیو ر ییچرا

رغتم   بته  یعربستتا  ستعود   ا یت موگیگئوپاتر میت رژ دهت  یگشتا  مت   بررسی نی. اپردازدیم

و کنتتر    یمتذهب  یابزارهتا  -یمنابع متال  عتوزی -سرکوب یاز راهبرد چهاروجه یریگبهره
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 مقدمه
کشور سبب  نیدر ا یعربستا  و مجموعه تحوالت داخل یاسیگظام س یساختار یهایژگیو

 اگته یدر خاورمبنیتادین   تحتو   گوگته   هتر  یریت گشتلل ن  با  گذارا استیدولتمردا  و س ش ه

 یاگفوذ و ق رت منطقه تواگ یم یامنطقه یاسیس مگظدر  یرییگوگه تغ چراکه هر ،مخالفت کنن 

نگلته جامعته عربستتا      وجود بادر بع  داخلی گیز الشعاع قرار ده .  را تحت یعربستا  سعود

 یهاجنبش یبرخ یریگشلل سیاسی را دارد و به رغمتحو    یبرا ازیگ مورد عواملاز  یاریبس

 یاصتل  مستئله  .ه استت مواجته گشت    مت ت یطتوالگ  یهایکشور با گانرام نی، ایداخل یاعتراض

و  یعربستتا  ستعود   یداخل استیس یبررس ،مقاله است سن گا یگظر گو  م هکحاضر پژوهش 

اعتراضتی   یگوگه تحو  و کنش اجتماع هر یریگکنش سرا  ن  سعود در قبا  شلل یچگوگگ

 ایت که ن پردازگ یپرسش م نیبه ا حاضردر مقاله  سن گا یگو ،اساس نیکشور است. بر ا نیدر ا

را بتا   یستعود  ا یت موگیگئوپاتر میت خواهن  تواگست رژ هورگوظ یطبقه متوسط شهر یهاجنبش

از  یریت گبهتره  بتا ستعود   ن  رژیتم گفتت   تتوا  یمت  در پاستخ مواجه سازگ ؟  یو گاامن یثباتیب

در  یمجاز یو کنتر  فضا یمذهب یابزارها -یمنابع مال عتوزی –سرکوب یچهاروجه یاستراتژ

 یهتا جنتبش و کنتتر    یرگتذار یتأث ییتواگتا  ،مت ت ا یمدر کوتاه و ح اقل ها، جنبش نیقبا  ا

منت ی  تتوا   نیت امتا ا  ،در جامعه عربستا  داردرا  لا یگوگه تحوالت راد هر قیو تعو یاجتماع

تحتوالت   یریت گشتلل بتا توجته بته     چراکته  ،دوشت  با چالش مواجهم ت در بلن  مملن است

 یستعود  متردا  گفتت دولت  متت یاز گتزو  گستترده ق   یگاشت  یو کاهش توا  اقتصتاد  یاجتماع

 یبته ستبب نگتاه    نی. همچنت رگت  یرا به کتار گ  یاستراتژ نیا یبه خوبدر درازم ت  تواگن یگم

 یجامعته مت گ   وگت  یدر عصتر اطالعتات و پ   یاجتماع یروهایگ یروزافزو  جامعه، تواگمن ساز

گستترده در   یرگتذار یتأثضتمن   تواگستها خواهن  جنبش نیا ،یجهاگ یعربستا  با جامعه م گ

 ن .کنمواجه  یرا در بلن م ت با چالش ج  یسعود میجامعه عربستا ، ثبات رژ

و  یبررست  متورد  ا یت موگیگئوپاتر یهتا دولت هیدر قالب گظر توا یمسئله و پرسش را م نیا

عربستا   یمواضع و سخنا  مقامات رسم ،بر اساس شواه  موجود یبررس نیکنلاش قرارداد. ا

 .شودیمنتشرش ه اگجام م یمنابع رسم کشور و بر اساس نیدر ا نیسعودی و اق امات معترض
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 قیتحق یاعتراض یهادر قبا  جنبش ا یموگیگئوپاتر یهاواکنش گظام یخصوص چگوگگ در

و  هتا یژگت یبته و  نیو التت  یمنتابع فارست   اتفتا   بته  بیقر تیصورت گگرفته و اکثر یاگسترده

بته مقالته    تتوا  یحتوزه مت   نیت ا در .گ اختهپردا ا یموگیگئوپاتر یهاگظام یساختار یهامشخصه

اطالعتات   در فصتلنامه  یرهبتر  یمهت   گوشتته  «یعرب یهاو اگقالب ا یموگیگئوپاتر یهادولت»

در ن  ضمن گگاه کتال    سن هیاشاره کرد که گو هش منتشر  49۹4که در سا   یاقتصاد -یاسیس

 یکشتورها  در و علتل وقتوع اگقتالب    ا یموگیپاتر یهاگظام یبه بررس اگهیخاورم یهابه اگقالب

 (.49۹4،یپرداخته است )رهبر یعرب

در  ا یت موگیگئوپاتر یهتا گظام تحت عنوا  یادر مقاله چترینگ ره باگک و توماس ر ،نیهمچن

در  0۷4۷که در ستا    نیگزیجا یهاو گظام میو مفاه طیشرا ،ینیبازب :قایو شما  نفر اگهیخاورم

 صیو خصتا  هتا یژگت یو یتنهتا بته بررست    ، هیبه چاپ رس یو جهاگ یاسسه مطالعات منطقهؤم

هتا حفتو وضتع    گظتام  نیت رستالت ا  نیتتر مهم گ عتق و اگواع ن  پرداخته و م یسلطاگ یهاگظام

 ریمس نیو سرکوب در ا یمال یاز ابزارها ا یموگیگئوپاتر یهاموجود و کنتر  گظام است و گظام

منتابع بته    اتفا  به بیقر تیتوجه به نگله اکثر با (.Bank & Richter: 2010) ن یگمایاستفاده م

اگت  و کمتتر مبحت     عربستا  در قبا  تحوالت جهتا  عترب پرداختته    یخارج استیس یبررس

 یهتا در قبتا  جنتبش  ستعودی   ا یت موگیپاترگو واکنش گظام یعربستا  و چگوگگ یداخل تیامن

 یریت گشتلل  یهتا نته یزم یپژوهش ضمن بررست  نیدر ا دهن ؛یتوجه قرار م را مورد یاعتراض

در  رگتذار یتأث هتای ا یت هتا و جر گتروه  یبته بررست   ،جامعه عربستا  در یاجتماع یهااعترا 

 .میپردازیم هان در قبا   یدولتمردا  سعود یاستراتژ نیکشور و همچن نیاداخلی تحوالت 
 

 ی. چارچوب نظرالف

و تحتوالت، استتفاده از چتارچوب     هتا  هیت پ  تیفیتر و باکو شناخت مناسب یمنظور بررس به

استت.   یعرصه کمتک کنت ، ضترور    نیمسائل مطرح در ا لیتحل و هیمناسب که به تجز یگظر

ابتت ا   یاجتمتاع  یهااعترا ها و در قبا  جنبش ا یموگیگئوپاتر یهاواکنش دولت یبررس برای

من ا  و پ رستاالر پرداختت. داگشت    یهتا گظتام  یهتا یژگت یو و اتیخصوص نییبه تب ستیبایم

و شتما    اگته یخاورم یخود را معطتو  بته کشتورها    یکه حوزه مطالعات یاسیعلوم س نیمحقق
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  تأکیت  –جتز لبنتا   -عرب منطقه  یکشورها تیبود  حاکمیبر استب اد عم تاً ،اگ گموده قاینفر

 اگته یو حلومتت در خاورم  استیبه بع  در خصوص س 4۹۰۷  که از سا یقاتیتحق در .ن کنیم

 یاو شتبله  یمراتبت سلستله  یاستتب اد  یحلتومت  ستمیس عنوا  به سمیالیموگیگئوپاتر ،هش اگجام 

مفهتوم   یریت گشتلل  (.Bank & Richter, 2010: 2شتود ) یشناخته مت  یبر روابط شخص یمبتن

 میمنظور ترست  به یو .رفتیصورت پذ 4۹۶۱توسط ماکس وبر و در سا   ا یموگیپاتر یهاگظام

بتار   نیگخست یبرا اما ،استفاده کرد سمیالیموگیاز مفهوم پاتر یاسیسلطه و ق رت س یاشلا  سنت

روابط  اتیو وارد ادبش ه به کار گرفته  4۹۰9توسط اشتات در سا   سمیالیموگیاصطالح گئوپاتر

از شارحا  گظرات وبر،  یتع اددوم،  ی(. پس از جنگ جهاگO’Neil, 2007:1)  یگرد المللنیب

احمت  اشتر ، جتک     لس،یبنت   نهتارد یرا ل،یت ب متز یج ،یهوشتنگ شتهاب   نز،یهمچو  خوا  ل

 یکشورها طیکرد  گظرات او با شراو در هماهنگ یسنت وبر ترگر، در ادامه ا یگل ستو  و بر

 نگلته  وجود (. با0۰ :49۱1 ،ی)ازغن  اگجام دادگ  یتوجه قابل تالش ن،یالت یلایو نمر ییاینس

 یهتا اعما  ق رت شباهت یهاگظر منابع و چارچوب از ا یموگیو گئوپاتر ا یموگیپاتر یهاگظام

دو گتوع گظتام    نیت ا ا یرا م یزاتیگظرا  تماگرا  و صاحباز پژوهش یاریبس اما ،گ دار یفراواگ

پ رستاالر   یهتا گظام یاصل پردازا هیاز شارحا  و گظر یلیکه  نزیاگ . خوا  لقائل ش ه یاسیس

 وجتود  و معتق  است با کن یبه مناسبات م ر  اشاره م ا یموگیگئوپاتر یهاگظام نییدر تب است،

برقترار   کیت ظتاهر دموکرات بته  یو گهادهتا  یرستم  نیعناو ا یموگیگئوپاتر یهانگله در اکثر گظام

گتوع   نیت در ا ی. گظام اقتصادماگ یم یطبقه حاکم باق اریکماکا  در اخت یاما ق رت اصل ،هستن 

محت ود   اریکنت  بست   هیت بر ن  تل تواگ یکه طبقه حاکم م یاجتماع گاهیص و پاکشورها گامشخ

 ،یپرورشتاوگ  یاز خو یازهیت نم ا یت موگیگئوپاتر هتای گظتام  یساختار دروگ ،گریاست. از طر  د

نگله بتواگن  در برابر  نظورم است و به یجلب وفادار یبرا ازاتیپاداش و امت یاعطا ،یبازقیرف

 ،مصتو  بماگنت    یختارج  ی هایو ته  یداخل یاجتماع یروهایدر قبا  گ یریپذبیگوگه نس هر

مناسبات حاکم  یبررس .(09: 49۱۷ نز،یو ل یشهاب) باشن یم یخارج یروهایمجبور به اتلا به گ

 نتز یل ا گظتر ختو   متورد  یستاختار  یهایژگیو نیمب یخوب به یعربستا  سعود یاسیبر گظام س

و  یداخلت   یت در برابر هرگوگه ته  یریپذبیمنظور کاهش نس کشور به نیا که یطور است، به

و حفو ق رت بهتره   تیمنظور کسب مشروع به متح ه االتیخصوص ا از غرب و به یامنطقه
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موجود در جها   یهاضمن نگله دولت  یج  یپ رساالردر کتاب  زیگ یشراب هشام برده است.

معتق  است اعتراب پتس از نشتنایی بتا غترب و تجربته        ،گام یم« ج ی  االریپ رس»عرب را 

غرب و لوازم زگت گی در   تواگن یگم جه،یگت اگ  و درش ه استعمار، از وضعِ سنتی خویش خارج

گستبت ختویش بتا م رگیتته را گادیت ه بگیرگت . از ستوی دیگتر،          ،یکلت  طتور  عصر ج ی  و به

ا در جامعه ختویش تأستیس و تحلتیم    دولت م ر  و لوازم ن  را درك کرده و ن  ر تواگن یگم

ها و املاگات عصرِ م ر  در کنتار  کنن . بنابراین، ذهنیتی دوپاره به وجود نم ه که در ن  دستگاه

دورا  گذشته و عصرِ استب اد پادشاهی، به حیات خویش ادامه  یهاپ رساالری یادگار حلومت

داگست که طبعاً در ن  گه ستنت بته معنتای واقعتی      التقاطرا بای  گوعی  یستیز. این همدهن یم

ها گظام گوگهنیا یهایژگیو ،مجموع حضور دارد و گه م رگیته در معنای حقیقی و اصیلِ ن . در

. ۴ ،یاست ی. اگحصتار س 9 ،یاسیس یگهادمن  نیی. سطح پا0بود  ق رت، ی. شخص4 اگ  ازعبارت

. ۱ ،یستاالر وا یت . د۰ ،یتت یامن یروهتا یارتش و گ ه. اتلا ب۶ یبخشخاصه . شبله1 ،تیرسم ریغ

بتا   ی. ارتبتاط ظتاهر  ۹و مخالفتا ،   طرفت ارا   ا یت تتنش م  جادیو ا یاگ ازتفرقه استیس جیترو

منظتور درك نگچته    (. بته 11: 49۱۷ ،یشتراب ) تیکستب مشتروع   یبرا یمذهب و مراجع مذهب

  یت با ،کن یم مهیب عیسر یاجتماع گوگه اگقالب و تحو  را در برابر هر ا یموگیگئوپاتر یهاگظام

 .مییها اشاره گماگظام گوگهنیبارز ا یژگیبه چهار و

هتا  گظتام  گوگهنیمعنا که در ا نیدر اعما  ق رت است، ب  ییگرایشخص ،گخست مشخصه

عامته متردم    ،استاس  نیت و متعلق به خاگ ا  حاکم استت و بتر ا   یفرد یحلومت و ق رت امر

کنتار گذاشتته    یاست یو از عرصته س  گ  ارگو اعما  و کنتر  ق رت  یاسیاز مشارکت س یسهم

 ،نت  یداشته و کنتر  گما گگه یمخالف را راض یروهاینگله بتواگن  گ ظورمن به ،نیهمچن .شوگ یم

 یخیبر اساس تجربه تتار  اگرچه .دهن یم تیمخالف رضا یهامح ود گروه ینینفرتنها به گقش

است که دستتگاه حتاکمِ در    یمعطو  به زماگ زیمشارکت مح ود گ نیها احلومت گوگهنیدر ا

بتواگ  دوباره چتر قت رت ختود را بتر تمتام جامعته       همحض نگل موضع ضعف قرارگرفته و به

 .پردازدیمخالف م یروهایبگستراگ  مبادرت به سرکوب گ

گتوع کشتورها تنهتا در     نیت و گتردش گخبگتا  در ا   یاسیدوم ن  است که رقابت س شناسه

  یت منافع خاگ ا  حاکم باش  و اقت ار شتخص حتاکم را ته    یوجود دارد که در راستا یصورت
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هتا در  دارد و حضتور ن   یمشخصت  ژهیوکتار  زیت و احتزاب گ  کیت دملرات یوجود گهادها . لنگ

مشتارکت   نیت ا لیت دل همتراه استت.   شت ه نیتی تع شیکامل مشخص و از پ جیبا گتا زیاگتخابات گ

 ،یتت اوم قت رت ختود بته منتابع متال       یبترا  ا یت موگین  است کته حتاکم گئوپاتر   ش هیمهن س

  ،یت ج  دارا هیسترما  دار،نیزمت  یگارشت یاستاس، ال  نیاست. بر ا ازمن یگ یو گظام کیبوروکرات

چرخته وارد   نیت هستن  کته در ا  ییهاهگرو ،یها و گخبگا  گظامو بوروکرات  یمتخصصا  ج 

 جتاد یهتا مبتادرت بته ا   باالدست خود در برابر ن  تیو شخص حاکم برای حفو موقع شوگ یم

 یریت گیها پن  ا یم یگریاگجیواسطه م و منافع خود را به کن یها من  ا یتفرقه و شلا  در م

   .(4۶۱: 49۹۷  ،یسع)پور  یگمایم

مربتوط   یرشت  اقتصتاد   استیس یریگیپ درها گوع گظام نیگسترده اسوم به تالش  شناسه

 یگظام یهارساختیارتش و ز یسازم ر  ،یه   گسترش بوروکراس با استیس نیا .شودیم

 یو حتام  روا یپ جادیه   ا جامعه و با شتریمنظور کنتر  ب دولت به یمال یمن توا  شیو افزا

 تواگتت یمتت یرفتتاه گستتب ،هتتاگظتتام نیتتاز گگتتاه ا چراکتته ،ردیپتتذیگخبگتتا  صتتورت متت ا یتتدر م

عنتوا    بته  تواگت  یمت  یاسیرسیغ جامعه کرده و ت اوم ببخش . نیبود  جامعه را تضمیاسیرسیغ

 د.شو نییتب ا یموگیگئوپاتر یهادر ت اوم ق رت حاکم در گظام نیتضم نیتربزرگ

معنتا کته    نیبت   ،شتود یمربوط م یخارج تیها به حماگظام نیا یچهارم به وابستگ شناسه

شخص حاکم را در برابر  یادیتا ح  ز یو مال یگظام یهاتیمذکور با استفاده از حما یهاگظام

و  ستازد یارتش مصو  م یاحتمال یگخبگا  و کودتاها یاز طر  جامعه و حت یگوگه تحرک هر

 یهتا گظتام  .(4۶۹: 49۹۷  ،یستع )پور دشویحاکم م یو اجتماع یاسیگاه سیجا تیمنجر به تقو

بتته دو ابتتزار  یاز هتتر گتتوع تحتتو  و جنتتبش اجتمتتاع  یریمنظتتور جلتتوگ بتته ا یتتموگیگئوپاتر

گستترده   عیت )خاگواده و متذهب( و اختصتاص و توز   یسنت یبر وفادار یمبتن یبخشتیمشروع

 (.Bank & Richter, 2010: 6) نورگ یم یرو یمال یهاپاداش و بسته

 

 الیمونینئوپاتر یاسیمثابه نظام س آل سعود به می. رژب

 نیت در ا یاسیجامعه عربستا  گشاگگر ن  است که گظام س یو اجتماع یاسیساختار س یبررس

محتور بتود  بافتت    لته یقب گتر یطتر  د  از استت.  کیت دملرات ریغ یهابر ارزش یکشور مبتن
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خاگ ا  بر کل کشور  کی که در ن  یاسیس ستمیگوع خاص س رشیدر عربستا ، پذ یاجتماع

عربستتا  در   استت یو فهتم س  یتی چرا نییمنظور تب است. بهه کرد رترا نسا  کن یحلومت م

 حلومت در عربستتا  را متورد   یفلر یهاا یو بن یمباگ ستیبایم یاجتماع یهاقبا  جنبش

عربستتا    یحلومت ستمیس یو مبنا را برا هیچهار پا توا یم برای این منظور. ادقرار د یبررس

 ذکر کرد:
 

 آمریکا( ژهیو مسلط )به یهاقدرتنظام جهانی و . وابستگی به 8

 لیت به دل ،باشن یم یمحصولاقتصاد تک یو دارا زیخگفت تاًعم که  اگهیعرب خاورم یکشورها

بته   ی یشت   یوابستتگ  ،اگحتا  مختلتف  بته   اگته یو اقت ارگرا کیت دملراتریغ یسیاست  یهتا گظام

کشتورها  وضتعیت ایتن    نییغرب در تب یگرااگ رسو  متفلر چپ یدارگ . پر یغرب یکشورها

 نیت ا یاصتل  تیاز دو خصوصت  یلت ی لتا ینمر یامپراتور ستمیمستمر به س یمعتق  است وابستگ

خری  تسلیحات گظامی، وابسته  نهیدر زمخصوص  به هانهی. این کشورها در اکثر زمتکشورهاس

 زیت گ یتتر فارس، ابعاد گسترده جیهستن  و این وابستگی، پس از جنگ او  خل متح ه االتیبه ا

ختود   یاستب اد یاسیس ستمیواسطه س هم به ی(. عربستا  سعود۴۷: 49۹4 ،ییافته است )قاسم

 است. متح ه االتیااز جاگب خصوص به  المللیبین تیکسب مشروع ازمن یگ

 

 . اتکا به نیروی نظامی و قوه قهریه1

را  یعربت  یکشتورها  ،یاجتمتاع  یهتا یتیگارضتا  جادیاز ا یو ترس دائم یداخل تیمشروع گبود

کشتورها از   نیدر ا یگظام یروهایش ه گ سببمسئله  نیا وارتش گموده  یسازوادار به ق رتمن 

گهادهتا   گتر یدبه  ستیبایدر کنار ارتش م ،گریبرخوردار شوگ . از طر  د ییگفوذ و ق رت باال

 یهتا ستازما   ا یت موگیگئوپاتر یهتا حلومتت  در .رداشاره کت  یاطالعات یهاو ارگا  سیپل ریگظ

که خودسراگه شتهروگ ا  را   ن نییب ماحسبه  یحلومت یهادستگاه نیجز  کارنم تر یاطالعات

 (.۴4: 49۹4 ،یقاسم) ن کنیمسرکوب  گستردهصورت  به نیمعترضو  ریدستگ

در کشتور ختود    یداخلت  یهتا اعتترا  نگلته بتواگت  از گستترش     یبترا  یسعود عربستا 

کنتتر    یبترا  یتیحمتا  یهتا و شتبله  یاقتصتاد  یهتا در کنار استتفاده از بستته   ،کن  یریجلوگ
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 نیت ا تیت از ظرف یارتش گموده تا بتواگت  در مواقتع ضترور    یساز، اق ام به ق رتمن هااعترا 

تحت عنوا  گتارد   ییرویخاگ ا  ن  سعود، گ تیحفو امن یبرا ،نیاستفاده کن . همچن زیبخش گ

 ،گتر ی. از طتر  د ر عه ه داردبرا ن   استیر یخاگ ا  سلطنت یاز اعضا یلی ه و ش جادیا یمل

وزارت کشتور   یتت یامن یروهتا یگ ،یگوگه جنبش اعتراض هر یریگبحرا  و شلل جادیدر مواقع ا

 (.Mabon, 2012: 542) کنن یگقش م یفایگارد ا نیعنوا  ململ ا به
 

 . پیروان یا مشتریان حکومت1

را  یمیو مستتق  دردستر یضتمن نگلته ثتروت بت     ،یعرب یکشورها یبود  ساختار اقتصادریراگت

 نیت وفتادار در درو  ا  یروهتا یگ یریت گباعت  شتلل   ،کنت  یها مت حلومت نیحاکما  ا بیگص

 یجنتوب  هیحاشت  تیت جمعو کتم  یگفت یمسئله در خصوص کشورها نیا است.  هشها حلومت

بتا   یدهت گتوع بتاج   نیت ا کته  یهنگام ت صاد  است.یخصوص عربستا  و کو به ،فارس جیخل

 یگتر تیت بته حما  یاست یس اتیت کته در ادب  شتود یرا موجب م یتیوضع ،همراه شود یدموکراس

کته   یبتا تتوافق   شتود یباع  م یعرب یکشورها یالهیوجود ساخت قب ،نیهمچن معرو  است.

تحتت زعامتت و اطاعتت     لیت قبا نیت ا ،ردیپتذ میصورت  فیسرا  حلومت و سرا  طوا ا یم

 یبترا  یتی زاتیاق ام به مشتروع  یبحراگ طیدر شرا زیگ فیسرا  طوا ،مقابل در .ن یحاکما  درن

بتود  ستاختار و بافتت    (. با توجته بته منطبتق   ۴9: 49۹4 ،یقاسم) ن یگمایحاکم م یاسیگظام س

گتام   لیقبا یراهبرد تواگستن  با همراه نیا یریگیبا پ زیگ یدولتمردا  سعود ،عربستا  یاجتماع

 یتجمعتات اعتراضت   یریت گخصتوص در زمتا  شتلل    به یسعود رژیمثبات راستای در  یممه

 یهتا گسترده دولت عربستا  که ماحصل فروش گستترده گفتت در ستا     یارز پشتواگه بردارگ .

حربته   نیت قرار داده تا بتا استتفاده از ا   یدولتمردا  سعود اریاملا  را در اخت نیا ،گذشته است

تنهتا در عرصته    موضتوع گته   نیا را با خود داشته باشن . لیقبا یبرخ ن م تبل یبتواگن  همراه

معنا که دولت عربستتا    نیب  ،اثرگذار بوده است زیعربستا  گ یامنطقه استیبلله در س یداخل

 زیت ختود را گ  یامنطقته  یهتا استت یاز س یبرخت  ،امضتا   یتواگسته با استفاده از راهبرد چک سف

 یریت گستخت بتتوا  از شتلل    ،راهبترد وجتود دارد   نیت که ا یتا زماگ ،رو نیاز ا.  یگما یریگیپ

 نورد. ا یکشور سخن به م نیدر ا یتحوالت گسترده و ساختار
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  ییگرای. شخص9

هتا حلومتت   هستتن  کته در ن    یاشت ه گستبتاً مت ر    یهتا دولتت  ،ا یت موگیگئوپاتر یهاگظام

 کیت  قیت ق رتمنت  از طر  یفرد در اساس،اما ، تنها در ظاهر وجود دارد یو حزب کیبوروکرات

 ناگرچته مملت   ،هتا دولتت  نیدر ا .کن یبر جامعه حلومت م یشخص تیگظام گسترده حما

و  یاساست  نیهتا و قتواگ  مجلس، احزاب، روزگامه لیاز قب کیدموکرات یهاگظام یاست گهادها

ختال    کته بتر   ن هستت اثتربخش   یاما در عمل تنهتا در صتورت   ،اگتخابات وجود داشته باش 

بته   ،فتارس  جیمنطقه خل یهااز حلومت یعمل گلنن . برخ هحاکم هیئتو منافع  ماتیتصم

معنتا کته اگرچته در ظتاهر      نیبت   ،باشن یم یطیشرا نیچن یدارا زیگ یعربستا  سعود ژهیو

 ،ی)رهبتر  شوگ یفرد ق رتمن  کنتر  م کی لهیوس اما در عمل به ،هستن  م ر  یهاحلومت

 یهتا یژگت یو مجموعته  توا یم یخوبحلومت عربستا  به  یساختار یبا بررس (.09: 49۹4

 تیشت ت بته مشتروع    کشور که به نی. اافتیکشور  نیا یو اجتماع یاسیدر گظام س افو  ر

 زیت تجه تواگستته بتا   قیت طر نیاز ا ،وابسته است لایغرب و نمر یهاتیاز حما یگاش یخارج

و  ی تیت مستائل عق  قیت کته از طر  یداخل روا یپ یهمراه نیو ارتش و همچن یتیامن یروهایگ

کنت  و بته    یستتادگ یا نی، در مقابتل  معترضت  اگ گرفته قرار ددر سنگر حلومت ن  سعو یمال

 زیت مت ت، بللته در بلن مت ت گ   تنها در کوتتاه که گه  یامسئله،  یها را سرکوب گماش ت ن 

 . ردیگمورد استفاده ن  سعود قرار  تواگ یم

از  کته استت   یاجتمتاع  یاز اگتواع رفتارهتا   یلت ی یجنبش اجتماع ،یاسیس گرا لیاز گگاه تحل

از متردم   یا، پاسخ ع هی. رفتار جمعشودیم یجامعه گاش کیافراد در درو   ا یروابط متقابل م

استت کته در حت      یاجتماع یرفتار ،یمسئله خاص است. جنبش اجتماع ای تیگسبت به وضع

 ازکمتتر و   یکته از اولت   یژگت یو نیقرار دارد؛ با ا یو رفتار اگقالب کیرفتار بوروکرات ا یوسط م

 شتتر یهستتن . ب  یاه اف ایه    ین  در پ قیش ه است و مردم از طر یدهسازما  شتریب یدوم

عمتل   یهتا هتا را گتروه  جنتبش  نیت اگ  اکرده یرا بررس یاجتماع یهاکه جنبش یگراگپژوهش

 ایت  یدگرگتوگ  جتاد یمشتترك بتوده و ه فشتا  ا    یهتا ارزش یکته دارا  افتهیهماهنگ و سازما 

 اگت . کترده  فیت استت تعر  یدر گظم اجتماع ای یاجتماع یدر گهادها یگرگوگمقاومت در برابر د

 ریت غ یلیموجود را با استفاده از وستا  یگهادها کوشن یمعموالً م یاسیو س یاجتماع یهاجنبش
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عمتل   یهتا وهیشت  تتوا  یمت  یکلت  رطتو  بته »مت او  دگرگو  سازگ .  ایش ه یگهاد یهاوهیاز ش

 کرد: میقسرا به دو دسته ت یاجتماع یهاجنبش

کته معمتوالً    یابتاگ یتظتاهرات خ  ،یخودجوش گاگهاگ یهااعترا خشن ماگن   یهاوهیش. 4

 .سمیو ترور یگذاراست، نشوب، بمب سیهمراه با برخورد با پل

شتترکت در اجتماعتتات و  ایتت یابتتاگیخشتتن، ماگنتت  تظتتاهرات نرام خ ریغ یهتتاوهیشتت. 0

 ی(. تحوالت داخل4: 49۱۹ ،ی)ابوالحسن «میتحر و اعتصاب ،یو اجتماع یاسیس یهاییگردهما

معترضتا  از دو   دهت  متی   گشتا  ،در عربستا  رخ داد 0۷44که بع  از سا   یو جنبش اعتراض

تواگستتن  بتا    یاما دولتمردا  ستعود  ،بهره گرفتن  یبا حلومت سعود الفتمذکور در مخ وهیش

 یو جنتبش اعتراضت  اجتماعی تحوالت  م،یپردازیکه در ادامه ب ا  م امنیتی یهاوهیاستفاده از ش

 .ن ازگ یگامعلوم به عقب ب یم ت یکشور را کنتر  کرده و ن  را برا نیدر ا
 

 در عربستان یداخل هایاعتراض یریگشکل یهانهی. زمج

 یاگوگته  و ساختار ق رت در ن  به استعربستا  بنا بر ماهیت ن ، حلومتی پادشاهی  حلومت

. دولت برای حفو ق رت به ترکیبتی از زور  دشویبه خاگ ا  سعودی ختم م زیچ است که همه

عالوه، عنصر کلی ی در فرمتو    و گهادهای اداری ماگن  گارد ملی و بوروکراسی متلی است. به

این دولت عبارت است از مشروعیت خاگ ا  حتاکم کته مبتنتی بتر میتران فرهنگتی و        اسیسی

و  شت ه  تیت سنت تاریخی است. این مشروعیت مبتنی بر اقت ار، با دسترسی به ثروت گفت تقو

دولت تواگسته از این طریتق از تقاضتاهای اجتمتاعی بترای اگجتام تغییترات سیاستی         ،جهیگت در

عربستتا  گتواگستته    یو اجتمتاع  یاسیساختار س (.۱4: 49۹۷ ،یرمک) کن  یپوشساختاری چشم

 یعربستتا  مطتابق بتا ستاختارها     یگظام حلومت ده . قیتطب  یخود را متناسب با تحوالت ج 

 یواقعت  یو مجلس بته معنتا   را یوز ئتیه ،یاست و قاگو  اساس یدارحلومت یو ابت ائ یسنت

و اگتخابتتات  یاستتیس عتت الت ا ،یتتب یمطبوعتتات، نزاد ینزاد گتتریوجتود گتت ارد و از طتتر  د 

 نیت (. بتر ا 0۶ :49۹۷ ،یعباست ) ستیمشاه ه گ عربستا  قابل یاسیس و ... در جامعه کیدموکرات

و  تیت گ ارد و تنها عقالگ یعربستا  مفهوم یاسیدر گظام س ییگو، گظارت و پاسخکنتر  ،اساس

کشتور   نیت در ا لومتت ح وهیمنتابع و شت   عیتوز یچگوگگ کنن هنییخواست پادشاه است که تع
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شاهزادگا  خاگ ا  ن  ستعود   اریصرفاً در اخت یها و مقامات کشورپست ،گریاست. از طر  د

خاگت ا  تواگستته باشتن  بته      نیت کته ختارج از ا   افتت یرا  یافراد توا یگ رت م قرار دارد و به

 هروگ ا گ ارگ  و شت  تیاحزاب حق فعال ،کشور نیدر ا ن .بای دست یتیو امن یاسیس یهاپست

 ریت هتا و شتهروگ ا  گظ  از گتروه  یاریبلله بست  ،را گ ارگ  یاسیس در عرصهتنها حق مشارکت گه

 شوگ یواقع م ضیمحروم هستن  و همواره مورد تبع زیخود گ یاز حقو  اجتماع ا یعیزگا  و ش

 یهتا از چتالش  یابتا مجموعته   عربستا  ،یساختار یهایژگی(. عالوه بر و۴94: 49۹4 ،ی)اس 

بته   یدر ب گته اجتمتاع   یتیبتروز گارضتا   سازنهیزم تواگن میست که روروبهبه شرح ذیل  یداخل

  : گشوکشور  نیدر ا یطبقه متوسط گوظهور شهر ا یدر م ژهیو

 

 یاسیس .8

دارد و دولتت   الملتل نیبا مفهوم ن  در روابط بت  یخاص فاوتمفهوم دولت ت ،یعربستا  سعود در

و  یتی گرایاست کته ملت   لیدل نیبه هم .است ییایجغراف تنوع مح وده دهن هکشور بازتاب نیدر ا

 :49۹۷، ی)عباست  بسته تحقق بخشت   طیمح نیرا در ا ییهایکنو  گتواگسته دگرگوگ تا یدارهیسرما

در  کته  یطتور  بته  ،شتود یچالش ج ی محستوب مت   ،در این کشور کیدملرات یفضاگبود  (.۴۰

 یهتتاشتتاخص یدارا یدر خصتتوص کشتتورها 0۷44در ستتا   ستتتیکتته اکوگوم اییبنتت رتبتته

در  یکراست دمو نشفته تیوضع گمایاگگرقرار گرفت که  4۶4 عربستا  در رتبه ،اگجام داد یدموکراس

روش حلومت ستعودی جتایی گ ارگت  و قتوای      مجلس، اگتخابات و احزاب در کشور است. نیا

را بترای  گ  . این شلل حلومت دیوار بزرگی گیرمیقرار  «پادشاهی»گاگه مستقیماً زیر گظر گهاد سه

بترای   اردکشورها ایجاد کرده است. کشورهای غربی تا جایی که املا  د ارتباط این کشور با سایر

و دربتاره شتلل حلومتت و دملراستی در      پردازگت  یمنافع خود به ارتباط تجاری با عربستتا  مت  

 عیت توز یمناسب بترا  یاست که فساد و فق ا  سازوکارها یالدر ح نیا .کنن یعربستا  سلوت م

 .دهت  یعربستا  نزار مت  درنم  را در جامعهکم یاز قشرها یاریبس زیگ یرفاه عموم جادیدرنم  و ا

 تیت اکثر یکه از ستو  یمسائل و معضالت اقتصاد ،یدولت کنن هرهیخ یرغم نمارها به ،مجموع در

 یاریبود  بسبا توجه به بالفعل از این رو، توجه است. قابل ،شودیاحساس م یشهروگ ا  عربستاگ

در  یمت مرد یهتا اعتترا   گیتری شللبستر  ،یو اقتصاد یاسیس ،یمتفاوت اجتماع یهااز چالش
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و  ضیچتو  رفتع تبعت   هم ییهتا  هیت کته ا و در همین بستر بود  مهیاست یشهروگ ا  عربستاگ میا 

در  یاجتمتاع  یهایهمه و نزاد یبرا یو اقتصاد یرفاه اجتماع جادیحذ  فساد و ا ها،تیمح ود

 .(۴9۴ :49۹4، یش  )اس  طرحم یو جواگا  عربستاگ ا یعیش ،زگا  یاز سو پی بهار عربی،
 

 جانشینی و جنگ قدرت میان شاهزادگان .1

اتحاد گخبگا  در جامعه عربستا  بته شتمار     یته  نینشلارتر ینیجاگش یکرد  روگ هانهیگهاد

در  ینیبحرا  جاگش هایگهگشا یخاگواده سلطنت ییواگرا ،چراکه از زما  مرگ ابن سعود، رودیم

هشت ارها در   ،فرزگت ا  ن  ستعود   ستالی کهتن  ،گتر یاز طر  د ه است.ش  ا یگما یپادشاه نیا

 یارهایگش   معمشخص .ه استکرد تریکشور ج  نیرا در ا ینیجاگش یاهخصوص کشملش

خاگت ا    یگستترش روگت  منازعتات دروگت     یرا بترا  طیشترا  ،اگتقا  ق رت یهاهیمشروع و رو

روزگامه گتازت   ریسردب نیخال  المائ کهیطور به ،(4۹4: 49۹9 ،یداده )استنسل شیافزا یسلطنت

 از جنتگ قت رت در خصتوص مستئله     یریجلتوگ  یبرا یارهچا چیعنوا  کرد که ه یادر مقاله

اگرچته   برختورد شتود.   تیمسئله با شفاف نیهنگام برخورد با ا نلهیوجود گ ارد مگر ا ینیجاگش

 زیفرزگت ا  عبت العز   نیگوگه جنتگ قت رت بت    عربستا  منلر بروز و وجود هر یخاگ ا  سلطنت

از زد و  یاز اعضا  خاگ ا  ستلطنت  یبرخ هباورگ  ک نیعربستا  بر ا گرا  حوزهلیاما تحل ،است

 . مستئله ن هستت شت ت گگترا    خصوص بته  نیش   خود در اراگ ه هیو به حاش یاسیس یبن ها

  یت افزایمت  یپادشتاه  نیت ا نت ه یدر خصتوص ن  یمقامتات ستعود   یش ت بر گگراگکه به یمهم

(MEMO, 2014: 2.) عربستا    یخود را در خصوص تحوالت ج  زیاز هر چ شیمسئله ب نیا

 زیبتن عبت العز   فیمحم  بن گا یو ،کار نم   ملک سلما  یبع  از رو که یطور به ،گشا  داد

 زیفرزگ ش محم  بن سلما  بتن عبت العز   نیکشور و همچن ریگخست و وز عه یولعنوا   را به

دو در  نیت ا ا یکه م یبا توجه به رقابت دفاع منصوب کرده است. یردوم و وز عه یعنوا  ول را به

 ریت گترا  حتوادن اخ  لیاز تحل یبرخ ،ن  سعود بع  از ملک سلما  وجود دارد یپادشاه کسب

گظتر   ریضعف وزارت حج که ز شیچراکه گما ،ن داگمیجنگ ق رت  نیاز ا یمله و منا را گاش

  باشق رت محم  بن سلما   شیو افزا یو یتیکفابیبر  یخوب لیدل تواگ یکشور است م ریوز

(Batrawi, 2015: 3گارد .)که  همنتشر کرد یگاشناس سعود یهادو گامه از شاهزاده راًیاخگیز  نی
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 هیت عل یداخلت  یدست ش ه و در ن  درخواست اگجتام کودتتا   به دست یخاگ ا  سلطنت ا یدر م

 ستاله یهمتراه فرزگت  ست    هملک سلما  بت  کهها نم ه گامه نیش ه است. در ا ملک سلما  مطرح

 یو گظتام  یاقتصتاد  ،یاست یس بیت در حا  تخر و گرفتهشیرا در پ یخطرگاک یهااستیخود س

 رییت تغ یگامه ذکرش ه که درخواست شاهزادگا  معتر  برا نی. در اباشن یم یعربستا  سعود

ش ه، بلله از  همواج یخاگ ا  سلطنت ا یدر م یروزافزوگ تیتنها با حما گه یدر حلومت سعود

 .(Hannah, 2015: 8) برخوردار است زیعامه مردم گ تیحما

 

 یاقتصاد .1

 یستاز متنتوع  یو تتالش بترا   یگفت یبود  درنم هارغم داراعربستا  ب زیگ یاقتصاد عرصه در

  یت ته  نیچنت همو  یمیبر گفت و صنعت پتروشت  یمبتن یمحصولبا چالش اقتصاد تک یاقتصاد

عادالگته   عیت ع م توز روست.روبه یلیفس یهاسوخت یجا گو به یهایاگرژ ینیگزیاز جا یگاش

 زیت گ یبود  شهروگ ا  بتا مشتلالت اقتصتاد   و مواجه یاقتصاد یهاثروت وو مناسب درنم ها 

 0۷از  شیگرفتن بدرص  و قرار 9۷ یباال یلاریگرخ ب .کن یم جادیرا ا ییهادولت چالش یبرا

را  یچتالش بزرگت   تواگت  یتوجه بوده و مت خصوص قابل نیفقر در ا خط ریدرص  شهروگ ا  ز

بتازار گفتت عامتل      یت (. تحتوالت ج  ۴99 :49۹4، یس )ا  یخاگ ا  ن  سعود فراهم گما یبرا

و   یت تول شیبتا افتزا   کته یطتور  به، کشور بوده است نیا یکاهش ق رت اقتصاد ایبر یگرید

 یتنها تالشگه زیگ یعربستا  سعود ،ییلاینمر  کنن گا یورود تول جهیگت عرضه گفت در بازار در

  یت تول زا یبر حفو م یمبن خود یم ار استراتژ بلله کماکا  بر ،در جهت کاهش عرضه گ اشته

باع  ن  شت  تتا     یاصرار عربستا  بر ع م کاهش تول .کن یکرد  رقبا حرکت مه   خارج با

 ا درچراکه بودجه ستاالگه ختود ر   ،مواجه شود 0۷41بودجه در سا    یش  یکشور با کسر نیا

 ازگفتت بته کمتتر     متت یبود کته ق  یدر حال نیا ه بود.بست یدالر ۹۷اساس گفت  بر 0۷41سا  

  یت و خر متن یجنتگ   نیستنگ  یهتا نته یهز ،گتر یاز طتر  د  . یرست  ش هنییمق ار تع سومکی

 یهتا یبتر گابستاماگ   زیملک سلما  صورت گرفت گ   یکه بع  از به ق رت رس یمال تیمشروع

بودجته   یاقتصتاد عربستتا  بتا کستر     ات،یت واقع نیت ا جهیگت عربستا  افزوده است. در یاقتصاد

موضوع ستبب   نیو ا شودیدالر م اردیلیاز ص  م شترین  ب زا یمواجه ش ه که م یدرص ستیب
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ختود برداشتت    یارز میعظت  ریاز ذخا ادیز یکشور مجبور شوگ  با سرعت نیمردا  اش ه دولت

خود را برداشت کرده و در شتش متاه او     یارز ریدالر از ذخا اردیلیماه دوازده م و در هر کنن 

از طتر    خود در خارج را به فتروش برستاگن .   یهاییدالر از دارا اردیلیاز هفتاد م شیب 0۷41

به واردکننت ه   0۷9۷تا سا   کشور نیا ،در داخل عربستا  یبا توجه به رش  مصر  اگرژ ،گرید

 ینگلته بتواگنت  کستر    یبترا  یسعوددولتمردا   .(Hannah, 2015: 9ش  )خواه   لیتب  یاگرژ

گمتوده    ی، اق ام به اگتشار اورا  قرضه ج سوخت اراگهیعالوه بر حذ   ،ن بودجه را جبرا  کن

صتن و    ،. در مقابتل  اگت کترده درخواستت وام   زیت پتو  گ  یالمللت نیو در کنار ن  از صن و  بت 

و  یمتال  استت یچتارچوب س  تیاصالحات و تقو یعربستا  را به اگجام برخ زیپو  گ یالمللنیب

 زیگ 0۷4۶نگله در سا   عربستا  برای ،گریاز طر  د است. کردوادار   یج  یهااتیاعما  مال

دالر در هتر بشتله    0۹را بتر استاس گفتت     0۷4۶بودجته   ،مواجه گشود  یبودجه ش  یبا کسر

از  یلت ی ،ی(. بتا توجته بته نگلته استتفاده از منتابع متال       www.oilprice.com)کرده است  میتنظ

 بودجه بته  یمقابله با کسر ،است یتحوالت داخل تیریدولت عربستا  در م  یاصل یراهبردها

به  ،هااراگهی یو حذ  برخ یاقتصاد اضتیر یهاو اگجام برگامه یدولت یهانهیواسطه کاهش هز

 یواستطه منتابع متال    از ب گه جامعه است که به یاز بخش یدولتمردا  سعود یپوشچشم یمعنا

بهره  ییباال یارز ریاگرچه عربستا  از ذخا .اگ رفتهین  سعود را پذ اگ ا خ تیحاکم تیمشروع

 یامتا کستر   ،مواجته گشتود   ی  با بحترا  جت   نم ت اقتصاد در کوتاه رس یو به گظر م بردیم

 بحترا  همچتو  احتمتا  بتروز     یگریعربستا  در کنار موارد د یبودجه و کاهش توا  اقتصاد

 یتتر ینت یاحتما  فراوا  بع  از مرگ ملک سلما  گمتود ع  خاگ ا  ن  سعود که به در ینیجاگش

 .باش کشور  نیدر ا یداخل یهااعترا دوباره  یریگشلل یبرا یمناسب نهیزم تواگ یم ،اب ی

 

 یاجتماع .9

 فتارس  جیخلت  هیحاشت  یعربت  یشهروگ ا  کشورها یگسب یرغم برخوردار به زیگ یاجتماع عرصه در

بتا   زیت گ یاجتمتاع  یهتا ینزاد نهیزم در یو قطر، شهروگ ا  عربستا  سعود یماگن  امارات متح ه عرب

 ضیتبعت  زا یت م نیترشیاز ب ا یعیزگا  و ش خصوص جامعه به ،رو هستن روبه یج  یهاتیمح ود

شت ه استت.     هیکش زیگ یو اجتماع یاسیس یهابه عرصه هاتیمح ود نیا نیترشیکه ب برگ یم گجر
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 رو دارد. شیپتت یعنتتوا  دو چتتالش اساستت و متتذهب را بتته تیجنستت دولتتت عربستتتا  دو مستتئله

 یگاشت  یو اجتماع یفرهنگ التیها و تشلاز سازما  یاریبر بس تیکه از تسلط وهاب ییهاتیمح ود

، یطلتب درو  خاگت ا  ستعود   متعتاد  و اصتالح   یهتا تیشخص یبرخ التیتما رغم هو ب شودیم

زگتا ، گ اشتتن    یهاتیمح ود در عرصه .شوگ یم یاصالح لردیماگع از تحقق هر رو یوهاب یعلما

 یهتا ضیاز تبعت  ،یراگنت گ  تیت ممنوع نی، همچنگذشته یهامستقل تا سا  یتیو هو ییکارت شناسا

 یهتا در عرصته  هتا یگتابرابر  یبه برخ ،حا  نیا با عربستا  است. بخش از جامعه نیبارز گسبت به ا

 یریت گیکشتور پ  نیت اشاره کرد که فعتاال  ز  در ا  توا یم زیگ یو اقتصاد یاجتماع ،یاسی، سیحقوق

برابر با مردا  برختوردار گبتوده    یو شغل ینموزش یهااگ . زگا  از فرصتقرار داده تیها را در اولون 

 امعته در ج یاست یس شیگترا  یدارا یهاگروه یمطالبات اصل دیگر (. از۴99: 49۹4، ی)اس  ستن یو گ

است کته در ن    یمطلقه به مشروطه پارلماگ یدر ساختار دولت از پادشاه یاساس یدگرگوگ ،عربستا 

 یمشتورت  یشتورا  لیتبت   مستتلزم طرح  نیا .شودیلحاظ م زیعموم مردم گ یهاحقو  و درخواست

منجتر بته اصتالح     تیت گها و در استت  ینغاز به کارکرده به پارلما  اگتختاب  4۹۹0که از سا   یصاباگت

 گتر ید مطالبته  ،نینت مچه .شتود می تیحاکم یقوا ا یم یاسیس کیتفل جادیمنظور ا به یقاگو  اساس

 ض،یرفتع فستاد و تبعت    شتهروگ ا ،  یاساست  یهتا یحقو  و نزاد نیتضم ،یاسیمخالفا  و فعاال  س

 یکارنمت   شیها و افتزا شاهزاده تحت اداره یاصل یهاخاگهوزارت یالهیو قب یخاگ اگ رساختا لیتع 

 نیت ا یحقتو  زگتا  در جامعته امتروز     افتنیتی(. با توجه به اهمFretag, 2012: 23است ) تیحاکم

 .شودیمحسوب م یسعود یچالش پادشاه نیترعنوا  بزرگ مسئله در بلن م ت به

 

 عربستان ی. تحوالت داخلد

حضتور و مشتارکت    یهتا نته یگبود  زمو فراهم یعربستا  سعود یاسیبود  گظام سیاستب اد

 یهتا یتیهتا و گارضتا  بروز جنبش سازنهیزم یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع یهامردم در عرصه

 یگبتود  بستترها  و فتراهم  یداخل یفشارها نیمجموعه ا است.  هشکشور  نیدر ا یاجتماع

 زا یت ساله در استا  ج ۶1مرد  یخودسوز 0۷44ش  در مارس  بسب در عربستا ، یدموکراس

 که یطور به، دشوتحوالت در جامعه عربستا   یشروع علن سازنهی، زم(منیمرز  یلی)در گزد

شلل گرفتت کته در ن     0۷44مارس  44 خیدر تار یبوکسیفراخوا  ف کیاتفا   نیا از بع 
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تظاهرات  یسعود میرژ هیخواست عل نیاز معترض ،عنوا  روز خشم روز به نیضمن اعالم ا

  (.۶4: 49۹۷، ی)عباس ن یگما

بته   یدر ستاماگ ه  یگقتش پررگگت   ،ترییو تتو  بتوك سیماگنت  فت   یارتبتاط   یت ج  یهایفنّاور

را در  یاتالش گستترده  یدولتمردا  سعود مسئله باع  ش  نیادارگ .  یاعتراض یهاجنبش

 ،روز خشتم  یهتا اعتترا  بعت  از سترکوب    . اگجتام دهنت   یمجاز یفضا نگیلتریکنتر  و ف

خاص در اطترا  وزارت   یطور م اوم در روزها به زیعربستا  گ نیگشیمناطق سن نیمعترض

 ال یالتحصت فتار   ،گریش گ . از طر  د یاسیس ا یزگ اگ یکشور تجمع کرده و خواستار نزاد

در  اشتتغا   تیمرتبط ضمن اعترا  بته وضتع   یهادر اطرا  وزارتخاگه زیگ یعربستاگ لاریب

اشتتغا    تیعربستا  در خصوص بهبود وضع یپادشاه یهاوع ه یواستار اجراکشور خ نیا

 (.Human Rights Watch, 2011) با سرکوب مواجه ش  هااعترا  نیاما ا ،ش گ 

 

 معترض در عربستان یاجتماع یروهایو ن هاانیجر .ه

و اصتالحات   رییت ستاز و عامتل تغ  در تمام جوامع به عنوا  عناصر گفتمتا   یمتوسط شهر طبقه

 ریت دهه اخ کیدر طو   .شوگ یمحسوب م یاعتراض یهاجنبش ا یحام نیتریو اصل یاجتماع

 یروهتا یو گ هتا ا یت جربتوده کته در ب گته     یمنتق  حلومت عربستا  سعود نیترمهمطبقه  نیا

(. Ménoret and al-Utaybi, 2009: 131) اگت  داشتته کشتور حضتور    نیت در ا  معتر یاجتماع

 یگروه ،هابرا یو ل ا یعیدر عربستا  باع  ش  در کنار ش یاجتماع یهااعترا گسترش دامنه 

 یدر ستاختار حلتومت   یخواهتا  اصتالحات   ،تیستا وب کیت  یاگ ازبا راه یسلف ا یاز داگشجو

گتام   نیعنتوا  اولت   مستئله بته   نیت گ  که اوو احترام به حقو  بشر ش یعربستا  ماگن  دموکراس

 .شودیدر جامعه عربستا  محسوب م نیمعترض یهمگام

 

 (یجهاد -یعلم هی)سلف . اهل سنت8
 گریداگسته و د ا یعیرا مختص ش یداخل یاعتراض یهااگ  تا جنبشعربستا  به دگبا  ن  مقامات

تحوالت جامعه عربستا  گشاگگر  ن یاما برن ،گشا  دهن  یاهل تسنن را کامالً راض ژهیو اقشار به
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از  زیت هتا گ ن  معنتا کته   نیبت   ،خاگ ا  ن  سعود است یهااستیاز س یسنت گاراضوجود اهل 

و   یته وضع اعترا  دارگ . اگرچه  نیو به ا باشن یم اگ محرومبه حقو  کامل خود  دستیابی

امتا بعت  از    ،داردیها را از حضور درصحنه بازممؤثر بوده و ن  هایسن ا یارعاب حلومت در م

مختالف حلومتت    یستلف  یدو گتروه ستن   ،مارس تحت عنتوا  روز خشتم   44روز  یگذارگام

 تیت از ن  حما یامت ستن  سیتأس( و گروه تازهMira) یاصالحات اسالم نبشج یعنیعربستا  

خاص  یطور م اوم در روزها عربستا  به نیگشیمناطق سن نیمعترض ،بع  از روز خشم کردگ .

 ،گرید سویاز  و ش گ  یاسیس ا یزگ اگ یو خواستار نزاد هکرددر اطرا  وزارت کشور تجمع 

عربستتا    یپادشتاه  یهاوع ه یکشور خواستار اجرا نیدر ا  اشتغا تیضمن اعترا  به وضع

 ا یت موگیگئوپاتر میت رژ (.Al-Rasheed, 2011: 517) اشتتغا  بودگت    تیدر خصوص بهبود وضع

 تیختود حساست   یاست یس یدر گهادهتا  یستاختار  راتییگوگه تغ که گسبت به اگجام هر یسعود

 را سرکوب کرد. هان و  یستادگیها ادرخواست نیش ت در مقابل ا به ،دارد یاژهیو
 

  انیعیش .1

از بت و   ،شتوگ  یکشور را شتامل مت   نیا تیدرص  از جمع 4۱تا  4۷ نیعربستا  که ب ا یعیش

ابزاری  گوگه چیهگرفته و  قرار یاجتماع -یاسیس یفشارها تحت حلومت سعودی، سیتأس

در  ا یعی(. شت ۱44-۱49: 49۱۱ ،یگ ارگ  )گتادر  اریمراتب ق رت در اختبرای ورود به سلسله

چراکه  باشن ،یم یو کاگوگ یگقش محور یدر عربستا  دارا هااعترا  تیریو م  یدهشلل

از   ارتریت و پا تتر گستترده  ،یقتوم  یهاشهیبه خاطر داشتن ر یدر مناطق شرق هااعترا  نیا

هتا بتا   گروه ریخال  سا اگتظار داشت بر توا یگم از این روو  استمعتر   یهاگروه گرید

 ا یعیشت  ی. مبارزات اجتماعاب ی ا یپا یگظام یروهایبا صر  حضور گ ای هاازیامت یداد  برخ

در ستا    کته یطتور  بته  ،شتود یم یمقامات سعود یبرا یتیعم ه امن یهایسبب بروز گگراگ

 یایت باعت  اح « النمتر بتاقر النمتر    خیشت » عهیسرشناس و مبارز ش یروحاگ یریبا دستگ 0۷40

 یبته خاگت ا  ستعود    بدر خطا یو یسخنراگ در عربستا  ش . یاعتراض یهاجنبش گسترده

توسط وزارت کشور عربستتا  شت     یو یریسبب دستگ زیبن عب العز فیزما  با مرگ گاهم

 ینگلته بتواگنت  حرکتت اعتراضت     یبترا  یدولتمردا  سعود ،تیگها (. در۴9۱ :49۹4، ی)اس 
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تتن از مخالفتا  دولتت     ۴0گمتر و   خیشت  49۹۴ ماهید 40 خیدر تار ،ن یرا مختل گما ا یعیش

مواجه و با تعر  به سفارت عربستا  در  را یمسئله با واکنش ا نیکردگ . ا  امرا اع یسعود

 و در  یسطح خود در چن  دهه گذشته رست  نیو عربستا  به باالتر را یا نیب یهاتهرا  تنش

  یکه با یامسئله نیتر(. مهمInboden, 2016: 2)  یمنجر به قطع روابط دو کشور گرد تیگها

 ا یعیدولت عربستا  در قبا  ش یریگگحوه واکنش و جهت ،کردخصوص ب ا  اشاره  نیدر ا

تتر سترکوب   را راحتت  ا یعیشت  ینگله بتواگن  جنبش اعتراض یبرا یدولتمردا  سعود است.

 ا یعیحضور شت  .کنن یم یمعرف را یا یعیگظام ش و وابسته به کاراگتیرا خ نیمعترض ،ن یگما

کترد   بتا متتهم   ته یت  امنیتت رژیتم،    ساز تتر  یسبب ش ه حلام سعود زیخدر مناطق گفت

. اگرچته ملتک عبت ا     ن یرا سرکوب گما هاش ت ن  به ،را یاز ا تیحما افتیبه در ا یعیش

بته مجلتس    ا یعیو مجوز ورود ش یمل یاعالم گفتگو ریگظ ی اتیپادشاه گذشته عربستا  تمه

و  گ  ارگدر حلومت ن  سعود  یبمناس گاهیهنوز جا ا یعیکشور را صادر کرد، اما ش نیا یمل

گرفتته از  صتورت  یهتا تالش وجود . باکنن یم ادی را یعنوا  مزدورا  حلومت ا ها بهن  از

 نیت ا ا یعیشت  ،یاقتصتاد  یهتا و استفاده توأما  از سرکوب و مشتو   یجاگب خاگ ا  سلطنت

 0۷44ستا    هیت فور در کته  یطتور  بته  ،دهن یمناطق ادامه م نیکشور به تظاهرات خود در ا

 نته یدر م  عهیشت  نیعربستا  و زائر یمذهب سیو پل یتیامن یروهایگ ا یم یاگسترده یریدرگ

دولت عربستا   یکه ن  سعود برا یاسالم تیبا توجه به ماه. (Guzansky, 2012: 2رخ داد )

 نیو سترکوب معترضت   هتا اعتترا  کنتر   یبرا یوهاب یعلما یاز فتوا میرژ نیقائل است، ا

جهت استتفاده   زیگ 4۹۰۹تصر  کعبه در سا   امیق ا یدر جر که یطور به ، یگمایم تفادهاس

مقامتات   (.Mabon, 2012: 542) بتود حربه استتفاده کترده    نیاز ا نیمعترض هیاز خشوگت عل

 جتاد یکه به دگبتا  ا  کنن یعنوا  ستو  پنجم دشمن قلم اد م را به عهیش نیمعترض یعربستاگ

سترکوب بهتره    استت ینگتا  از س  هیت بهاگته عل  نیبه هم و باشن یم ا و تنش در عربست یگاامن

متؤثر   تواگ یم ت مدر کوتاه یعیش نیمعترض یریسرکوب و دستگ استی. اگرچه سرگ یگیم

در  کته  یطتور  بته  ،شودیکشور م نیدر ا یترالتهاب گسترده امّا در بلن م ت منجر به ،باش 

مراستم   عهیهزارا  گفر از جواگتا  شت   ،یشرق منطقهش گا  تظاهرات کشته جنازه عییزما  تش

 .کنن یم لین  سعود تب  هیتظاهرات عل را به صحنه نیت ف
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 زنان  جامعه .1

 یهاست که در متوارد ن  یراگن گ تیزگا  در عربستا  ممنوع یاجتماع یهاتیازجمله محروم

از زگتا    فیالشتر   منتا  0۷44در ژوئتن   ،مثتا   یبرا ش ه است. یاجتماع یهااعترا موجب 

کترد کته در ن  از    جتاد یا یبه کمک دوستاگش گروهت  یحقو  اجتماع نهیدر زمفعا   یعربستاگ

کنن  و بع  از اعالم  یعربستا  راگن گ یهاابا یژوئن در خ 4۰خواست در  یتمام زگا  عربستاگ

از  یلمت یف یاو هنگتام راگنت گ   عربستا  بازداشت شت .  یتیامن یروهایبرگامه دو بار توسط گ نیا

 ریبتواگت  ستا   قیت طر نیهمگا  قرار داده بود تا از ا  یدر معر  د وبیوتیکرد و در  هیخود ته

متردا  در   یعربستا  ش ه همراه در جامعه ینگچه باع  شگفت کن . قیتشو یزگا  را به راگن گ

 یو بترا   کننت  یحاضر ش گ  با زگتا  همراهت   یص ها مرد عربستاگ کهطورموضوع است، به نیا

از حقتو    یزگا  عربستا  عالوه بر حقتو  اجتمتاع  . ن یبه زگا  کمک گما یگرفتن حق راگن گ

و پتس از   یعربستتا  ستعود   خیبتار در تتار   نیگخست یکه برا یاگوگهبه ،گ امحروم زیگ یاسیس

شتهر برختوردار    یزگا  از حتق شترکت در اگتخابتات شتوراها     ،یگسترده اجتماع یهااعترا 

اقت امات الزم   یاتخاذ تمتام  شنهادیبا پ 0۷44ژوئن  ۱ خیعربستا  در تار یشورا مجلس ش گ .

شتهر و روستتا    یو گته گتامزد در اگتخابتات شتوراها     دهن هیصورت رأ ارکت زگا  بهمش یبرا

کشتور صتورت    نیت در ا یمردم یتیو گارضا هااعترا توسعه  میاق امات از ب نیا موافقت کرد.

و  وستته یپ عهیصف مبارزا  شت  به زیگ یزگا  در مناطق شرق. (14: 49۹۷، ی)عباس است رفتهیپذ

 .کنن یاعترا  م یاسیس ا یاسفناك زگ اگ تیگسبت به وضع
 

 هابرالیجوانان و ل .9

 یتجمعتات اعتراضت   یگظام عربستتا  اقت ام بته برگتزار     هیکه عل یاجتماع تاطبق ریکنار سا در

 ،ن هستدر جامعه عربستا   رییخواها  اعما  تغ یبا اگجام اق امات زیگ هابرا یجواگا  و ل کنن ،یم

و  یجنتبش جواگتا  ملت    یهابه گام ینترگتیدو گروه ا یمجاز یهااعترا با شروع  که یطور به

مبارزه با فستاد و   ،یخود را بر نزاد یهادو گروه خواسته نیدادگ . ا لیجنبش جواگا  نزاد تشل

 یهتا اعتترا  بع  از ت ارك  اگ .متمرکز کرده یاسیس ا یزگ اگ یو نزاد یلاریب رفع ،یع التیب

 یاست یحتزب س  نیاولت  سیتأست  ستابقه، یبت  یدر اق ام یاسیاز فعاال  س یامجموعه ،روز خشم
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 یستعود  یتت یامن یروهتا یش ت با واکتنش گ  مسئله به نیعربستا  را اعالم کردگ  که ا یپادشاه

 یعربستتاگ  نیمعترضت  اریاملا  را در اخت نیا یجنبش اعتراض (.Lacroix, 2011: 5) مواجه ش 

 هیت در فور کته  یطتور  بته  ،کشور وارد کنن  نیمردا  ارا بر دولت یادیقرارداد تا بتواگن  فشار ز

. کشتور شت گ    نیت در ا راتییت مجزا خواستار اعمتا  تغ  نیدو کمپ یط یاگجواگا  عربست 0۷44

گمودگ  که  یمجاز یدر فضا هانیکمپ نیطور گسترده اق ام به اگتشار ا به یمجاز یفضا نیفعال

درخواستت منتشتره کته تحتت عنتوا        نیمواجه ش . اولت سرعت با ساگسور دولت عربستا   به

طنت مشروطه در کشتور  سل یخواستار برقرار ،ش یم تهشناخ «یاصالحات مل یبرا یاهیاعالم»

 یصتورت گستترده ن  را در فضتا    بته  ینترگتت یفعا  ا ۴۷به همراه  سن گا یکه گو عربستا  بود

معتت     ا یگراتا اسالم هابرا یاز ل یعیوس فیط نیکمپ نیمنتشر گمودگ . امضاکنن گا  ا یمجاز

مشتروطه خواستتار اصتالحات     یپادشتاه  یراطومار ضمن درخواست ب نی. اگرفتیرا در برم

قاگو ، حفاظت از  تیحاکم یبرقرار نیو همچن ییقضا ،یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیدر زم یفور

 یبتود  مجلتس شتورا   یخابفقر و فساد و اگت یکنشهیر ،یاقتصاد عادالگه و توسعه یحقو  م گ

حقتو    تیدولت ملزم به رعا یسو به»تحت عنوا   زیگ نیکمپ نیکشور ش گ . دوم نیدر ا یمل

 ستت یبایش ه مش ه که در ن  اصالحات اگجام منتشر نیتوسط معترض ،«یقاگوگ یبشر و گهادها

مجلتس   بتود  یاگتختاب  چتو   یشتامل متوارد   زیت گ نیکمپ نیمنطبق باش .ا زیگ یاصو  اسالم اب

 ا یزگت اگ  همته  ینزاد مستتقل،  یهتا اگجمن ا ،یب ینزاد یبرقرار ،یریوزو گخست یمل یشورا

 یاز کاربرد اصتالحات  ،بود ش هنیت و ا یگراکه توسط اسالم نیکمپ نیاما در ا ،... بود و یاسیس

و از بتود   اجتناب شت ه  یاسیس مشارکتو  یبود  دولت بر قاگو  اساسیمبتن ،یچو  دموکراس

 نیت بتود. نگچته ا    هیرست   یت أیبه ت زیسلما  گ خیچو  ش یوهاب یاز علما یتوسط بعض این رو،

و  یش   ن  از جاگب فعاال  حقو  بشر یتائ ،ساختیم زیمتما یقبل نیبه کمپ ترا گسب نیکمپ

عربستتا  شتناخته    دو گفتما  متفتاوت در جامعته   نیا یعنوا  گقطه تالق بود و به ا یگرااسالم

و  کترده لیجواگتا  تحصت   شیبتا توجته بته افتزا     ،نت ه یدر ن(. Al-Rasheed, 2013: 30) ش یم

  گاهیت دو د ا یت تضتاد م  یریت گن کشتور شتاه  شتلل   یت ا ،در جامعه عربستا ها ن  یرگذاریتأث

عربستتا    ا یت موگیگئوپاتر میت خواه  بود کته رژ  میحاکم بر رژ یسنت ی ئولوژیو ا و یزاسیم رگ

 مواجه خواه  ساخت. ریو فراگ یرا با چالش ج  یسعود
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  یداخل یدر قبال تحوالت اجتماع یسعود رژیمراهبرد  .و

 .بترد یاز چهار ابزار متفاوت بهره م یداخل یاجتماع یهان  سعود در مواجه با اعترا  میرژ

و  یمنتابع متال   عیت همچتو  توز  یعربستا  شامل موارد یچهارستوگ یاستراتژ یاصل یهاهیپا

)ابزار مذهب(  یتیهو -ینی(، استفاده از فاکتور دیتی)ابزار امن (، سرکوبیراگت )ابزار اقتصاد

تواگستته در حتا     یاستتراتژ  نیاگرچه استفاده از ا است. (نگیلتری)ف یمجاز یاو کنتر  فض

 یمصتو  ستازد، امتا بتا توجته بته نگتاه        رییگوگه تغ را از اگجام هر یسعود یحاضر پادشاه

در عصتر   یاجتمتاع  یروهتا یگ شت   من خصوص گستل جتوا ، تتوا     روزافزو  جامعه و به

 یاعتراض یهاجنبش ،یجهاگ یجامعه م گ اعربستا  ب یجامعه م گ وگ یپ نیاطالعات و همچن

 ن .کنمواجه  یرا با چالش ج  یسعود میرژ برخوردارگ  تا در بلن م ت، لیپتاگس نیاز ا
 

 (یتیسرکوب )ابزار امن .8

 رییت گوگه تغ از بروز هر یاسیس ییستایوجود ا لیاقت ارگرا به دل یحلومت ستمیس یدارا یکشورها

 حتو  ت یریت گصتورت اگقتالب و شتلل    بته  ژهیو خود به یراموگیپ طیگسترده در داخل و در مح

و  رییت تغ جتاد یا یهتا حتت  حلومتت  نیت ا .باشن یهراسناك م یاجتماع یهااز جنبش یگاش نیادیبن

و بته   کننت  یو بتا ن  مقابلته مت    تابنت  یبرگم زیخود را گ یراموگیپ یو کشورها طیدر مح یدگرگوگ

چراکته مملتن استت بتر استاس      ، باشن یحفو وضع موجود م یخواها  استراتژ ،ترقیعبارت دق

بالفاصتله بعت  از    ،منظور نیبه هم گفوذ کن . زیها گن  یتحوالت به درو  مرزها نیا ،یراصل تس

 همتوج گستترد   یاز تستر  یریشتگ یعمت ه توجته عربستتا  بته پ     ،مبارك در مصتر  یسقوط حسن

 هتا ن  یستاز یدر جهتت خنثت   یتت یو امن یمتال  یاز ابزارهتا  یریگبه خاك خود و بهره هااعترا 

 یریمنظتور جلتوگ   کشور به نیوزارت دفاع ا ،راستا نیدر هم .(۱4: 49۹۷ ا ،ی)احم  معطو  ش 

لئتو پتار از    شترفته یدستتگاه تاگتک پ   0۷۷از  شیبت   یاق ام به خر یداخل یهااعترا از گسترش 

 در استتفاده  بترای  ییبتاال  هتای تیت قابل ،یکته بنتا بتر گظتر کارشناستا  گظتام       کشور نلما  گمتود 

 44و اعتالم   یداخلت  یهااعترا با شروع . (۶9: 49۹4 ،ی)عباس گ دارض  شورش  یهاتمأموری

و  ا یت ر یهتا ابتا  یکرد  گسترده فضا در خیتیسرا  ن  سعود با امن ،عنوا  روز خشم مارس به

از  یقطعت  یامیت واکتنش پ  نیت ا .شت گ   یتجمعات اعتراض یریگمهم، ماگع از شلل یشهرها ریسا
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 صتل یسعود الف .کن یش ت برخورد م به یگوگه مخالفت که با هر ش یمحسوب م حلومتجاگب 

او بلنت  شتود قطتع     هیرا که عل یاعالم کرد که دولت هر دست زیاسبق عربستا  گ امور خارجه ریوز

از  رکشتور ظتاهر شت  و خبت     نیا یدولت و یزیملک عب ا  در تلوگیز  0۷44مارس  4۱در . کن یم

 به خشتوگت و وعت ه    یاز ته  یبیترک در گتیجه،عربستا  داد.  یبهبود اوضاع مال یبرا ییهابرگامه

 (.Jones, 2011: 4به کار گرفته ش  ) یداخل یهابله با مخالفتمقا یبرا یبهبود اوضاع اقتصاد
 

 (یو رانت )ابزار اقتصاد یمنابع مال عی: توز1

اعتالم کترد کته شتامل     را  یاژهیت و یبرگامته اقتصتاد   0۷44عربستا  در متاه مته    وزارت کشور

 و یهتزار فرصتت شتغل    ۶۷ جتاد یا قیت از طر یعمتوم  هتای در بخش میعظ یهایگذارهیسرما

شت   می یدستمزد کارکنا  دولت یسه برابر شیو افزا یهزار منز  مسلوگ 1۷۷ساخت  نیچنهم

(Hertog, 2011: 2). ایت از مزا یاگسترده مجموعه کردگ  با ارائه یسع یمقامات سعود ،نیابنابر 

 یتعهت  متال   سیاستت  نیت ا .شتوگ   هتا اعترا  یریگبه مردم ماگع از شلل یاقتصاد ازاتیو امت

 از: گ بود ارتها عبن  نیترکرد که مهم جادیدولت ا یدالر برا اردیلیم 49۷بر  بالغ یکالگ

 ؛امالك صن و  توسعه قیوام مسلن از طر یاعطا یدالر برا اردیلیم ۶/4۷ -

 ؛یسعود یباگک اعتبار یهاهیسرما شیافزا یدالر کمک برا اردیلیم ۹/۰ -

 ؛پوشش تحت یهاخاگواده شیمنظور افزا به یاجتماع مهیکرد  بفعا  یدالر برا و یلیم 0۶۶ -

 ؛یخ مات اجتماع توسعه یدالر برا و یلیم ۹/94۹ -

و پرداختت   در خاگته  راتیت اگجتام تعم  به منظور ازمن یکمک به افراد گ یدالر برا و یلیم 999 -

 ؛نب و بر  و... یهانهیهز

 ازیت گ متورد  یهتا از برگامته  تیت حما یپترورش بترا   و دالر به وزارت نموزش و یلیم ۹/40۶ -

 ؛نموزا داگش

 ؛مسلن از اداره تیحما یدالر برا اردیلیم ۹/9 -

 ؛حقو  کارمن ا  یدرص  41 شیافزا -

 ؛دالر و یلیم 40۷و رساگ   ن  به  هیرینزادما  خ یایدر اگهیبودجه سال شیدرص  افزا 1۷ -

 .(۴۴۷: 49۹4 ،ی)اس  هیریخ یصن و  مل یهادالر بودجه به پروژه و یلیم ۰/0۶ اگهیسال -
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 )ابزار مذهب( یتیهو -ینید عاملاستفاده از  .1

حلومتت   یتیهو بیمخالفا  مبادرت به ترک تیاز هو ییزداتیمنظور مشروع به یسعود رژیم

نتوا   ع بته  نیت استتفاده ن  ستعود از د   مردم عربستا  گموده است. ینیو د قومی تیخود با هو

بتا   ،گتر یاز طر  د .شودیململ شناخته م گوعی متغیر، حلومت تیمشروع میتحل یبرا یراه

 نیختادم حترم  گقتش ختود بته عنتوا      ن  سعود بر   یاسالم در عربستا  و تأک تیتوجه به اهم

 یراحتت  و بته  زده یمخالفت با دولت اسالم برچسبمخالفا  خود بر اگ  تواگسته هان ، نیفیشر

اعظتم و   یمفتت  ،خین  شت  زیعبت العز  خیشت  ،0۷44 هیت فور ۴ خیدر تتار  .ن ینگا  را سرکوب گما

ن  را  یعربت  یکترد  تظتاهرات در کشتورها   عربستتا  ضتمن محلتوم    یمقام مذهب نیتربزرگ

و اجترا   یزیت ردشتمنا  استالم برگامته    یعنوا  کرد که از سو یطلبومرجمخرب و هرج یاق ام

عنتوا    دولت عربستا  بته  نیمخالف یکه از سو 0۷44مارس  ۶ روزدر  ،گری. از طر  دشودیم

 یگهتاد متذهب   نیتتر یاصتل  و نیتتر کبار العلما کته مهتم   یشورا ،ش ه بود یرگذاروز خشم گام

تظتاهرات در عربستتا     یشترع  تیت در خصوص ممنوع یاهیاگیب ،کشور است نیدر ا رگذاریتأث

عام عربستا  تظاهرات متردم مستلما     یمفت ،خین  ش زی(. عب العزGause, 2011: 9) صادر کرد

دشمنا  اسالم در  ش  یدار داگست و م عو ه   ش هیزیربرگامهرا  یعرب یکشورها یدر برخ

بزرگ و ق رتمنت    یها را از کشورهاکرده و ن  هیرا تجز یو اسالم یعرب یگظر دارگ  کشورها

بتن   یگمتاز جمعته در مستج  ترکت     یهااز خطبه یلی او در کنن . لیبه چن  کشور کوچک تب 

 ،دهنت  یمت  بیت هتا را ترت ن  ایت  کننت  یمت  شترکت را که در تظاهرات  یکساگ ،ا یعب ا  در ر

زد  بته امتت   در جهتت ضتربه   یرا طرح یعرب یهاراه طاغوت خواگ  و اگقالب جهادگرا  در

در  یگ ستلف بتزر  یاز علما ،، اصو  و اخال  داگست. صالح الفوزا نیبرد  د نیو از ب یاسالم

 یمردم یو جنبش اجتماع یخلدر مقابل تحوالت دا ،کبار العلما ئتیو جز  ه یعربستا  سعود

بللته   ،ستت یومترج گ هرج نیما د نی: دکن یم یریگموضع نیچننیا ،کشور نیگرفته در اشلل

رحمتت استت گته     نیت استالم د  نیت د رایت ز ،ستت یگ نیتظاهرات کار مستلم  اگضباط است. نید

 بیت هتا و تخر ش   خو ختهیو باع  ر کن یفتنه م جادیتظاهرات ا نیومرج و اغتشاش. اهرج

 بته  یتی گراعربستا  از فرقه ،گرید سوی(. از 04: 49۹4 ،یمحم )دوست شودیم یعموم موا ا

بته   زیت نماغترا  زد  با دامتن  واستفاده کرده  یاتحوالت منطقه هیعل یض اگقالب یعنوا  استراتژ
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 ستت تواگ قیت طر نیت ن  سعود از اراستا گام برداشته است.  نیدر ا یو مذهب یقوم هایاختال 

کشور  نیا یسن تیاکثر یوفادار را کنتر  کرده و یداخل یهااعترا از تحوالت و  یگاشفشار 

 یبررست  اگهیدر چارچوب تحوالت خاورم ستیبایعربستا  م ییگرافرقه استیب کن . سلرا ج

 عربستا ، هتر  نیگشعهیبه مناطق ش  ن یلیگزدو  نیبحردر  عهیش تیتظاهرات اکثر با رایز ،شود

 در عربستا  باش . یتحوالت اگقالب ایبر ینغاز تواگستیم نیبحردر  نیادیگوگه تحو  بن
 

 (نگیلتری)ف یمجاز یکنترل فضا .9

 ینترگتت یکاربرا  ا یحجم باال ،هکردرا با چالش مواجه  یکه دولتمردا  سعود یاز مسائل یلی

 یدهت ستازما   یفضتا بترا   نیت از ا نیکشتور استت و معترضت    نیت در ا یاجتماع یهاو شبله

نگلته  ه رغتم  بت  .رگت  یگیعربستا  بهره م یو اجتماع یاسیس تیو اگتقاد به وضعز هااعترا 

گظتر   یاجتماع یهاو شبله نترگتیجامعه عربستا  گسبت به استفاده از ا یتاز ب گه سن یبخش

 یاستت. از ستو   افتته ی یتوجهکشور رش  قابل نیدر ا نترگتیاما نمار کاربرا  ا ،گ ارگ  یمثبت

و ارتقتا   یاستاگ اردساز برایدر فشار به دولت  یاکشور تالش گسترده نیشهروگ ا  ا ،گرید

بته   0۷۷۷هزار گفر در سا   ستیکشور از دو نیا ینترگتیا کاربرا  .اگ داشته ینترگتیخ مات ا

 زیت گ 0۷49در ستا    .گت  اتته یاف شیافزا 0۷۷۶هزار گفر در سا  و چهارص  و پنجاه و یلیدو م

از جامعته   یمیکه گ افتی شیافزا و یلیم زدهیبه ع د س یمجاز یتع اد کاربرا  فعا  در فضا

 ژهیت و بته  یاجتمتاع  یهتا تعت اد کتاربرا  شتبله    ،گتر یاز طر  د .شودیعربستا  را شامل م

 نیهم است.  هیگفر رس و یلیم 1/۴داشته و به مرز  یتوجه کشور رش  قابل نیدر ا بوكسیف

 یدسترستتگظتتر از  اگتتهیخاورم یستتوم کشتتورها گتتاهیمستتئله باعتت  شتت ه عربستتتا  در جا

حاکمتا    ،رو نیاز همت  .(Aljabre, 2013: 163) داشتته باشت   قترار   نترگتت یشهروگ اگش به ا

 بته  ،کننت   یریامواج به کشور ختود جلتوگ   نیبا کنتر  ن  از ورود ا کنن یعربستا  تالش م

 ،را منتشر کردگت  کته بتر استاس ن      یخبر ،یغرب یهارساگه 49۹۷در اواخر سا   که یطور

و  ترییهمچتو  تتو   یاجتماع یهابا حضور در شبله کنن یتالش م یمقامات عربستا  سعود

خبتر بتا تتالش     نیت داد  اکنار هتم قترار   جواگا  کنن .ا ارتباط ب یاق ام به برقرار ،بوكسیف

حاکمتا  عربستتا  در    دهت  یگشا  مت  ترییو تو بوكسیف ازیامت  یخر یخاگ ا  ن  سعود برا
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از گستترش متوج    یریجلتوگ  یاه ا  خود برا شبردیها و پشبله نیاز ا یبرداربهره شهیاگ 

کنتتر    یبترا  یو اقتصتاد  یاست یس یهاحلراه بیکشور هستن . ترکاین در  یبتحوالت اگقال

توجه داشت که مسائل به وجود نم ه   یا باام ،رس یاوضاع توسط ن  سعود عاقالگه به گظر م

کشتور مطترح    نیت ا یاصتل  عنوا  مستئله  به تواگ یجوا  عربستا ، م تیاز بافت جمع یگاش

 ین  ستعود بترا   ،گریکشور جوا  هستن . از طر  د نیت ایاز دوسوم جمع شیب رایز ،باش 

که  .عربستا  کرده است در درو  جامعه یتیحما شبله جادیاق ام به ا یداخل یهاکنتر  تنش

را  یتیشتبله حمتا   نیا جادیا یهانهیبود  دولت ن  سعود است که هزریاز راگت یگاشامر  نیا

 .بخش استفاده کن  نیا لیلزوم بتواگ  از پتاگس مواقعتا در  ده ی  قرار من اریدر اخت

 

 یعربستان سعود الیمونینئوپاتر میرژ ندهیآ .ز

بتود  حلومتت و   یو خاگت اگ  کیت دملراتریواستطه غ  به ،یعربستا  سعود ا یموگیگئوپاتر میرژ

مواجته   یالمللت نیو بت  یداخلت  تیبا کاهش مشروع یسرکوب گسترده فعاال  اجتماع ،نیهمچن

 تیت متردم بته حما   تیکسب حما یجا به ا یموگیگئوپاتر یهامیش ه است. با توجه به نگله رژ

 یاجتمتاع  یهتا یتیشت   گارضتا  نته یمردم با حلومت سبب گهاد یگاگگیب ن ،هست یگخبگا  متل

جواگتا  و زگتا  در    ا ،یعیشت  ،ی(. سرکوب گسترده فعاال  اجتمتاع Batrawi, 2015: 3) دشویم

ه کترد کشور فراهم  نیدر ا یاجتماع یهاجنبش یریگشلل یبرا یمناسب نهیزم ،جامعه عربستا 

بعت  از   یهادر سا  ،یمجاز نیو کمپ ییمایپراه نیچن  جادیتجربه ا نیو همچن یریفراگ است.

و  ییستبب شتلوفا   ،قترار داده  یاجتماع تیمقبول طیرا در شرا هاجنبش نیا، ضمن نگله 0۷44

در کنتر  و  یادیتالش ز یدولت عربستا  سعود ،منظور نیبه هم ش ه است.گیز  هان  یبالن گ

باعت    یجامعه عربستا  سعود یو اجتماع یاسیس صاته است. مختکرد هاا یجر نیسرکوب ا

 استت یس ،یداخلت  یو تحتوالت اجتمتاع   راتییت کشور همواره در عرصه تغ نیدولتمردا  ا ش ه

 یعلمتا  یهتا شهیافلار و اگ  ریتحت تأث یادیموضوع تا ح  ز نیا گظر قرار دهن . را م  اطیاحت

در  نیادیت بن راتییگوگه تغ گسترده را در برابر هر یمقاومت اجتماع گوعیاست که  یباگفوذ وهاب

 یصتنف  یهاو اگجمن لاهایسن  یگذارریبا توجه به تأث ،گریاز طر  د .ن کنیم جادیکشور ا نیا

 یاژهیو اطیاحت یمقامات عربستا  سعود ن،یادیبن یتحوالت اجتماع یبسترها جادیدر ا یو م گ
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 کته  یطتور  بته ، دهنت  یختود قترار مت    کارها در دستور اگجمن نیا سیمجوز تأس یرا در اعطا

 شت ، یم یریگیپ ا یر یکه توسط جامعه پزشل سرطا  یاگجمن پزشل سیمجوز تأس افتیدر

رغتم   تواگستته بته   یستعود  میت (. اگرچته رژ Montagu, 2015: 21)  یت سا  به طتو  اگجام  4۰

و کنتتر    یمتذهب  یابزارهتا  -یمنتابع متال   عتوزی –سرکوب چهاروجهی یاز استراتژ یریگبهره

 یریت گها، از شللجنبش نیضمن سرکوب ا م ت،ا یم یحت ایم ت و در کوتاه ،یمجاز یفضا

بته   تواگ یموضوع در بلن م ت گم نی ، اما اجلوگیری کنکشور  نیدر ا نیادیگوگه تحو  بن هر

گفتت و   متت یبا توجه بته کتاهش گستترده ق    یچراکه عربستا  سعود، شود تیریشلل م  نیا

رش   نیسرکوب مخالفا  و همچن نهیدر زم یالمللنیب یحقو  بشر یاگسترش فشاره نیهمچن

کته بته واستطه ن      یعتوامل از  یاریاطالعات، بست  ش  یجهاگو  یاجتماع یهاروزافزو  شبله

مسئله ضمن نگلته   نیداشته، از دست خواه  داد. ا اریرا در اخت یاستراتژاین  یسازادهیپاملا  

معنتا   نیامتا بت    د،شویم یعربستا  سعود ا یموگیگئوپاتر میها و رژجنبش نیا ییارویسبب رو

کشتور   نیت ا یو اجتماع یاسیرا بر تحوالت س یریم ت بتواگ  اثرات چشمگکه در کوتاه ستیگ

 یامنطقتته یهتتااستت یاز س یگاشتت یعربستتا  ستتعود  یاقتصتتاد یهتتانته یهز شیبگتذارد. افتتزا 

و  یبت یعترا ، ل  ه،یستور  متن، ی یهتا در جنتگ  میرمستقیو غ میو مشارکت مستق اگهیجوم اخله

و حذ   یاقتصاد اضتیر استیس یریگیپ ،نیچنکشورها و هم نیدر ا هاستیاز ترور تیحما

 نیت در ا یاجتمتاع  یهتا یتیگارضتا  قیت گفت، منجر بته تعم  متیسوخت به دگبا  کاهش ق اراگهی

 یریت گمنجر بته شتلل   تواگ یطر  م کیاز  همسئل نی(. اPollack, 2016: 2است )  هشکشور 

بختش   ،گتر یاز طتر  د  و دشواز گزو  سطح رفاه مردم عربستا   یگاش یاجتماع یهایتیگارضا

بتا   زیت را گ یمنتابع متال   عیت توز از طریتق  یاجتماع یهاعربستا  در کنتر  جنبش یمهم استراتژ

 یاستتراتژ  نیت از چهتار بختش ا   کیت عربستتا  در هتر    یگاتواگ . کنمواجه  یا هیع  تمشلال

 یاست یستاختار س  یبترا  ریت فراگ یکشتور را بته چالشت    نیت در ا یاجتمتاع  یهااعترا  تواگ یم

 نت ه ین  استت کته در دو دهته ن    میکنب ا  اشاره  یکه با یاگلته نیترمهم عربستا  مب   سازد.

کشتور   نیا یو مذهب یاسیرهبرا  س یان هیطور فزا در جامعه عربستا ، به یعاجتما یهاجنبش

 شت   یواستطه اگقتالب اطالعتات و جهتاگ     ؛ چراکته بته  کترد مواجه خواهن   یرا با چالش ج 

 لیحضتور و تحصت   و یاجتمتاع  یهتا رش  و گسترش روزافتزو  شتبله   ،نیچنارتباطات و هم
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 یحلتومت  ستتم یگتوع س  نیت در تت اوم ا  تا دولتت عربست   یاستتراتژ  ،جواگا  عربستا  در غرب

دولتت   جتاد یارتباطات خواهتا  ا  نیواسطه ا به یجواگا  و گخبگا  سعود گاکارنم  خواه  ش .

و ارتقا  حقو  بشر در کشتور   ا یب ینزاد ،یاسیمشارکت س جادیا یش   بسترهان و فراهمگوی

 نیعربستا  در غرب و همچن اگا جو لی(. حضور و تحصMurphy, 2012: 150) باشن یخود م

و  یو ارتبتاط و متراودات اجتمتاع    یینشنا سازنهیزمضمن نگله  ،یاجتماع یهاشبله یگستردگ

 یجامعته مت گ   وگت  یپ بترای  ی، بستتر مناستب  دشتو یمکشورها  ریجواگا  عربستا  با سا یفرهنگ

اگرچته   یاجتمتاع  رضتا  دولت و معت ییاروی. رونوردیمفراهم  یجهاگ یعربستا  و جامعه م گ

 هتا بته  جنتبش  نیت منجر گشود، اما ا یسعود میرژ یم ت به براگ ازمملن است لزوماً در کوتاه

معتادالت   نت ه یدر نکته  برخوردار خواهنت  بتود    لیپتاگس نیش  ، از انهیو گهاد یریواسطه فراگ

عربستتا    استتم ارا  یاگرچته س  بنتابراین،  قترار دهنت .   ریرا تحت تأث یعربستا  سعود یاسیس

 ریبا اگجام اصالحات فراگ نیبا استفاده از سرکوب و کنتر  معترضا  و همچن تواگن یم یعودس

امتا   نت ، کن یریجلتوگ  لتا  یراد راتییت کشور از تغ نیا یاسیدر گظام س کیدملراتو ح اقل شبه

 ریضتمن تحتت تتأث     نت تواگیاستت کته مت    یها به صورتجنبش نیا لیو پتاگس یرگذاریتوا  تأث

 ن هین یهارا در دهه یریو فراگ یج  یهاق رت در جامعه عربستا ، چالش ادالتقرارداد  مع

و  یکرد که گستردگ حیتصر  یمنظور با نیبه هم  .نقرار ده یدولت عربستا  سعود یرو شیپ

استت کته اگتر دولتمتردا       یدر جامعته عربستتا  در ستطح    یاجتماع یهاجنبشش   نهیگهاد

و  یاجتمتاع  ،یاسیدر ساختار س یسطح راتییتغ جادیا استیس یریکارگبهبخواهن  با  یسعود

 لا یراد راتییاگجام تغ قادر خواهن  بود ن ،یگما هاجنبش نی، اق ام به کنتر  اعربستا  یاقتصاد

کاربست  به بیا  دیگر، .ن ازگ یب قیکنتر  کرده و به تعو م تا یم یحت ای م تکوتاهرا تنها در 

 یهتا دهته کته در   ستیهرگز ب ا  معنا گ یدولتمردا  سعود سویاز  یوجهارچه یاستراتژ نیا

 در جامعه عربستا  شوگ . لا یو تحوالت راد راتییماگع اگجام تغ بتواگن  زیگ ن هین
 

 یریگجهینت

کشور تواگستن  بتا   نیمقامات ا ،در عربستا در پی بهار عربی  یهای اجتماعگسترش اعترا  با

بتر خطتر گستترش و     زمتا ، ؛ یعنتی سترکوب و تطمیتع هتم    ختود  یقیتلف استیس یریکارگبه
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در  یاست یاگت از تحتوالت س  چشتم  در عتین حتا ،  . نت  یفتائق ن  یداخل یهااعترا  ش  ریفراگ

در عربستتا  عوامتل    ،واقتع  . درستت یمنطقته گ  یکشتورها  ریستا  یروشتن  به ،یعربستا  سعود

کشور افزوده شود. خاگ ا   نیتحوالت ا ی گیچیدست هم داده تا بر ابهام و پ به دست یمتع د

عربستتا  باشت  را در    یاسیثبات س  کنن هیکه ته  یهر حرکت کن یش ت تالش م ن  سعود به

 به ،کشور داشته نیدر ا تتحوال یسازیبر خنث یادیز ریعامل تأث نیا در گتیجه،گطفه خفه کن . 

 استت یس بتا  ،تحت عنتوا  روز خشتم  مارس  44، تظاهرات فراوا  غاتیوجود تبل با که یطور

بترد   ، گتواگستت ش   اعماکشور  نیا یو اگتظام یتیامن یهاکه از جاگب دستگاه یو ارعاب  یته 

در  یپتارچگ لیبه گبود اگستجام و    یعامل با نیعربستا  داشته باش . در کنار ا در جامعه یادیز

بتر ستر راه تحقتق     یعنتوا  متاگع   اشاره کترد کته بته    زیکشور گ نیمعتر  در ا یهاگروه ا یم

گوگته   هتر  جادیکه ماگع ا یعوامل بر این اساس، .شودیکشور شناخته م نیدر ا نیادیتحوالت بن

 شرح است: نیب  ،شودیعربستا  م در جامعه نیادیبن رییتغ

و  یستنت  یاجتمتاع  یبا توجه بته تت اوم ستاختارها    ،ا یعیشجز  مردم عربستا  یتیگارضا -

ن   ،متردم جهتا  عترب    ریتر گسبت به سامناسب یو اقتصاد یرفاه عم ه یایاز مزا یمن بهره

 عربستا  ب   شود. یسنت در جامعه ریفراگ یتا بتواگ  به جنبش اعتراض افتهیاگ ازه گسترش گ

ن  ستعود قترار داده تتا     اریاملا  را در اخت نیاز فروش گفت ا یگاش یاقتصاد یمن توا  -

در بتازار    یت ج  طیاگرچه با توجه به شترا  استفاده کن . نیمعترض عیبتواگ  از ن  در جهت تطم

 یبترا  ن هین یهادر سا  تواگ یگم گریابزار د نیا ،عربستا  یدرنم  گفت ریگگفت و کاهش چشم

 .ردیگن  سعود مورداستفاده قرار  مقامات

ن  سعود قرار داده تتا در   اریرا در اخت یگریکشور املا  د نیدر ا یوهاب یعلما فعالیت -

کشتور در   نیت ا یاست یس یهتا و واکتنش  یدست عربستا  را در اقت امات داخلت   یمواقع ضرور

 با ص ور فتوا باز گذارد. یخارج یعرصه

 نیت در ا سیاستی تحتوالت   جادیا یبرا یادیز یهاروزگه ،عربستا  یداخل طیشرا یبررس با

در  یدر درو  خاگت ا  ستلطنت   هتا به اختتال   توا یماز ن  جمله که  خوردیکشور به چشم م

عامل ضتمن   نیا ،معنا که با اگتقا  ق رت به گسل دوم نیب اشاره کرد، ق رت  عیخصوص توز

 هتای در عربستتا  بتا توجته بته اختتال       استیحلومت و س در خصوص گحوه لردیرو رییتغ
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در درو  خاگ ا  ن  ستعود بتر ستر قت رت      یجنگ داخل جادیبه ا تواگ یامر م نی  انگا یداخل

 کن .میکشور فراهم  نیدر ا هااعترا  یشروع موج بع  یبرا ید که بستر مناسبشومنجر 

 نیت در عربستتا  و استتفاده جواگتا  ا    یو اطالعات یارتباط یهایرش  فناور ،گرید سوی از

 یتباد  اطالعتات و گستترش نگتاه    شیکه موجب افزا یاجتماع یهاو شبله نترگتیکشور از ا

 در ،یغرب یکشور به کشورها نیا ا یاز داگشجو یاریسفر بس ،نیو همچن دشویها من  ا یدر م

د کته در  شومردم عربستا  منجر  ا یدر م یو شعور اجتماع یبه رش  خرد جمع تواگ یم تیگها

 .دهت  یاز دستت مت  تا حت  معنتاداری   خود را  ییدولت عربستا  کارا عیابزار تطم ،صورت نیا

ن یت اه بت  ،کشور نیدر ا هااعترا  افتنیگدولت عربستا  در گسترش یبود  استراتژزینمتیموفق

 یها و کنتر  تعارضتات داخلت  روش نیاستفاده از ا ییتواگا شهیهم یکه عربستا  برا ستیمعنا گ

و  یچن گاگته توستط دولتمتردا  ستعود     یبا توجه بته اتختاذ راهبردهتا    در عین حا ، .درا دار

 یستنت  یهایژگیبر و  یگسترده و تأک یساگسور اجتماع نیسرکوب و همچن استیاستفاده از س

 . رسیمبه گظر  یکشور منتف نیدر ا قیعم یگوگه تحو  اجتماع م ت اگجام هرجامعه، در کوتاه

 ،ی  گاراضت جتوا  گستل  لیاز قب یتحو  اجتماع یریگشلل یاست که عناصر اصل یدر حال نیا

متوارد گستترده گقتض حقتو  بشتر، فستاد دولتمتردا  و         ،یالهیو قب یمذهب یهاتنش ،یلاریب
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