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محمدصادق رجايي
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چكیده
هدف مقاله پيش رو پاسخ به سه پرسش اساسي در مورد رژيم حاكم بر عربستان سعودي است.
نخست اينكه رژيم حاكم بر عربستان چگونه سلطه خود را بازتوليد ميكند؟ دوم اينكه چرا موج
تحوالت اخير خاورميانه (موسوم به بهار عربي) كه سبب دگرگوني و تغييرات عمدهاي در كشورهايي
چون مصر ،تونس ،ليبي ،عمان و ساير شورهاي عربي منطقه شد به عربستان سرايت نکرد و اين
كشور در مقايسه با ساير كشورها و دولتهاي منطقه از اين سونامي سياسي جان سالم بدر برد؟ سوم
پذيرترين رژيم ها حيات دارد؟ نوشتار حاضر ميكوشد با روش پژوهش كيفي(از نوع تبيين علّي) و
با بهرهگيري از نظريه لويي آلتوسر در خصوص «ايدئولوژي و سازوبرگهاي ايدئولوژيك دولت»،
وضعيت گذشته و كنوني رژيم حاكم بر عربستان را در راستاي پاسخ به پرسشهاي ياد شده مورد
بررسي قرار داده و نشان دهد كه دستگاه سركوبگر و همچنين دستگاه ايدئولوژيك دولت چگونه
در كنار هم عمل ميكنند تا نظم و ثبات رژيم حاكم را حفظ و تداوم بخشند .يافتههاي پژوهش نشان
ميدهد ،دستگاه سركوبگر آلسعود از طريق ائتالفسازي با علماي وهابي به عنوان عامل
مشروعيت بخش به ساز و برگ ايدئولوژيك دولت ،اتکا به درآمدهاي نفتي و اتحاد با اياالت متحده
امريکا ،چهار عامل كليدي هستند كه موجب بازتوليد سلطه رژيم حاكم ،بر جامعه اين كشور و گذر
موفقيتآميز اين رژيم از امواج تحوالت بهار عربي بوده است.
واژگان کلیدی :عربستان ،دستگاه اجبار دولت ،سازوبرگ ايدئولوژيك دولت ،بهار عربي ،بازتوليد
قدرت.

 -1استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه ياسوج
 -2دانشجوي دكتري جامعه شناسي ،دانشگاه ياسوج

* نویسنده مسؤول ،ایميلAsamiei@yu.ac.ir :
تاریخ دریافت1393/12/8 :

تاریخ پذیرش1394/5/25 :

فصلنامه سياست جهانی ،دوره چهارم شماره  2تابستان  ،1394صص149-181

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة دوم ،تابستان 1394

اينكه چگونه در ميان كشورهاي خاورميانه يکي از غير دموكراتيكترين و در عين حال انعطاف-
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مقدمه
ثبات سياسي و اجتماعي از اولويتهاي اصلي هر رژيم سياسي است كه بخش
عمدهاي از آن به روابط دولت و جامعه مربوط ميشود .ثبات سياسي به محفوظ
بودن يك رژيم از آسيبپذيريهاي داخلي معطوف به بقاي نظام سياسي اطالق
ميشود .ثبات سياسي در كشورهاي توسعه يافته به دليل شکلگيري دولت -ملت و
گذار دولتها از بحرانهاي پنجگانه؛ هويت ،مشروعيت ،نفوذ ،مشاركت و توزيع در
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سطح نسبتاً بااليي است ،اما كشورهايي مانند خاورميانه اغلب در مرحله گذار به
سوي توسعه يافتگي ،با تراكمي از بحرانهاي سياسي -اجتماعي مواجهاند كه اين امر
باعث بيثباتي سياسي بسياري در آنها شده است .ماهيت اقتدارگرايانه و
سركوبگرانه نظامهاي سياسي با افزايش تدريجي تقاضاي شهروندان براي مشاركت
بيشتر در عرصه سياسي و اجتماعي از ويژگيهاي عمومي اغلب اين كشورها
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محسوب ميشود كه منجر به تزلزل در ثبات سياسي و افزايش تعارضات و
چالشهاي دروني جوامع خاورميانه ميشود .به اين ترتيب منطقه خاورميانه طي
دهههاي گذشته منبع عمده تنش و بيثباتي و جنگ نه تنها براي خود ،بلکه براي
تمام جهان بوده است.
در اين ميان ،عربستان يکي از مهمترين كشورهاي خاورميانه است كه تحوالت عمده
داخلي آن نه تنها بر سياست خارجي اين كشور بلکه بر تحوالت منطقه و جهان نيز
همواره تأثيرگذار بوده است .از اين رو مسئله ثبات داخلي و منطقهاي اين كشور نه
تنها براي دولتمردان سعودي بلکه به دليل وجود ذخائر با دوام نفت و گاز و ظرفيت
باالي توليد نفت ،براي غرب و به ويژه آمريکا ،نيز از اهميت راهبردي برخوردار
است .لذا تحوالتي كه در سال  2011در كشورهاي تونس ،مصر ،يمن ،بحرين ،ليبي،
عمان و سوريه رخ داد ،و موجي از تغيير و دگرگونيها را به وجود آورد كه بسياري
از اين كشورها را در كام خود فرو برد عربستان را بر آن داشت تا در دو عرصه
داخلي و منطقهاي به رويارويي با اين دگرگونيها بپردازد .در اين مقاله چهار عامل
كليدي را كه رژيم سعودي به كمك آنها در عرصههاي داخلي و منطقهاي ثبات و

دوام خود را تداوم ميبخشد مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهاند .اين عوامل عبارتند
از :دستگاه سركوبگر دولت ،ساز و برگهاي ايدئولوژيك دولت سعودي،
درآمدهاي سرشار نفتي و سياست ثبات اياالت متحده در قبال عربستان سعودي
است .لذا به منظور روشن شدن ماهيت ،ثبات و تداوم رژيم آلسعود ،اين مقاله
تالش دارد تا پاسخي براي پرسشهاي مطرح شده زير بيابد.
 -1رژيم حاكم بر عربستان چگونه سلطه خود را بر جامعه عربستان بازتوليد
ميكند؟
 -2چرا موج تحوالت خاورميانه (موسوم به بهار عربي) به عربستان كشيده
نشد و اين كشور موفق شد موقتاً تحوالت بهار عربي را پشت سر بگذارد؟
 -3نهايتاً اينكه چگونه در بطن حاكميت غير دموكراتيكترين رژيم در ميان
كشورهاي خاورميانه يکي از باثباتترين و انعطاف پذيرترين رژيمها حيات
بر این اساس ،پژوهش پيش رو مي كوشد با بهرهگيري از روش تحليل كيفي(از
نوع تبيين علّي) به پرسش هاي فوق پاسخ دهد .در مرحله نخست دادههاي مورد نياز
از منابع(كتب ،مقاالت و اسناد) گردآوري شده و سپس بر اساس چارچوب نظري
پژوهش و استدالالت نويسندگان رابطه ميان متغيرهاي پژوهش تبيين مي گردد.
 .1چهارچوب نظری پژوهش
آلتوسر در مقاله خود با عنوان «ایدئولوژی و ساز و برگهای ایدئولوژیك دولت»1
به اين پرسش ميپردازد كه چگونه جوامع روابط توليدي را كه بر طبق آنها
كاركردشان معين ميشود ،بازتوليد ميكنند .اين پرسش از آن رو شکل ميگيرد كه از
منظر ماركسيستي روابط توليد ،همواره روابطي استثماري بودهاند .چگونه است كه
استثمار شدگان به ادامه استثمار شدن راضي ميشوند؟ در پاسخ به اين سؤال ،آلتوسر
مفهوم «دستگاه ايدئولوژيك دولت» را مطرح ميكند كه به زعم او شامل دو مجموعه
نهادهاي متمايز اما داراي فصول مشترك هستند(فرتر .)113 :1386 ،از يك سو دولت
and Ideological State Apparatuses

1Ideology
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دارد؟
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شامل نهادهاي سركوبگري مانند :حکومت ،نمايندگان ارتش ،پليس ،دادگاهها،
زندانها و غيره است كه طبقه حاكم از طريق آنها قانون خود را اعمال ميكند،
آلتوسر اين بخش را «دستگاه سركوبگر دولت» مينامد و منظور او از سركوبگر
اين است كه دستگاههاي مورد بحث ،حداقل در موارد جدي« ،از طريق خشونت
عمل ميكنند» .از سوي ديگر ،آلتوسر نشان ميدهد كه دولت همچنين شامل
«دستگاههاي ايدئولوژيك دولت» نيز هست ،اين دستگاهها نهادهايي ظاهراً متمايز و
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تخصصياند به اين شرح :نهادهاي ديني ،آموزشي ،خانوادگي ،قانوني ،سياسي،
تجاري ،رسانههاي ارتباطي و فرهنگي .تفاوت بنيادين دستگاه سركوبگر دولت با
دستگاه ايدئولوژيك دولت در اين است كه دستگاه سركوبگر دولت بر اساس
خشونت عمل ميكند و دستگاه ايدئولوژيك دولت بر اساس ايدئولوژي (آلتوسر،
 .)37 :1387آلتوسر مينويسد :دستگاههاي ايدئولوژيك دولت نيز به نوبه خود در
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اكثر موارد از طريق ايدئولوژي عمل ميكنند ،اما در سطوح بعدي نيز به سركوب
متوسل ميشوند ،سركوبي كه بسيار رقيق و پنهان ،يا حتي نمادين است(چيزي به
عنوان دستگاه ايدئولوژيك محض وجود ندارد) .كاركرد اجتماعي دستگاه سركوبگر
دولت ،حفظ سلطه اقتصادي طبقهي حاكم از طريق زور يا تهديد بيواسطه زور است
و كاركرد اجتماعي دستگاه ايدئولوژيك دولت نيز حفظ سلطه اقتصادي طبقه حاكم از
طريق گفتمان ايدئولوژيك است .به اين ترتيب دستگاه سركوبگر و دستگاه
ايدئولوژيك در كنار هم كار ميكنند تا نظم دولت را حفظ و تداوم بخشند(فرتر،
.)117 :1386
آلتوسر نيز همچون ژاك الكان ،افراد را سازههاي ايدئولوژيك ميداند ،ايدئولوژي به
معناي گفتمانها و تصاويري كه رايجترين شناخت و ارزشها (عقل سليم) را تشکيل
مي دهد .بر اساس اين استدالل ،ايدئولوژي به اين علت ضرورت دارد كه دولت و
سرمايهداري بايد بتوانند بدون خطر انقالب ،خود را بازتوليد كنند .به نظر آلتوسر
ايدئولوژي مسلط ،آنچه را كه در واقع سياسي ،نسبي و متغير است را به چيزي تبديل
ميكند كه به نظر ميرسد «طبيعي»« ،جهانشمول» و «ابدي»

است(Turner, 1998: 79-

 .)78به طور كلي ايدئولوژي به عنوان مجموعة كردارهاي مادي كه از طريق
فرآوردهاي دستگاههاي ايدئولوژيك دولت بازتوليد ميشوند ،داراي كار ويژة اساسي
«سوژهسازي انسان» است .هر ايدئولوژي از چشمانداز عالئق خود «سوژهاي» از
انسانها ميسازد كه «ابژه» آن ايدئولوژي است (بشيريه ،1379 ،به نقل از پدرام و
محمدزاده .)80 :1383 ،دستگاه ايدئولوژيك نيز مجموعهاي از نهادها هستند ،كه به
كمك ايدئولوژيهايي كه از طريق آنها عمل ميكنند با هم متحد ميشوند .در تمام
اين نهادهاي متمايز (رسانه ،ورزش ،فرهنگ عامه و نخبه ،مدارس ،دانشگاهها،
احزاب سياسي و غيره) مجموعه گفتمانهاي ايدئولوژيکي كه در كاراند ،هميشه
تحت سلطه ايدئولوژيهاي حاكماند كه همان ايدئولوژي طبقه حاكم بر جامعه به
شمار ميروند(فرتر.)118 :1386 ،
«جان فيسك» توضيح ميدهد كه چگونه دستگاههاي ايدئولوژيك كه آلتوسر مطرح
به نتيجه ميرسانند« :اين نرمها ،در كارهاي هر روزه دستگاههاي ايدئولوژيك دولت،
شکل واقعيت به خود ميگيرد ،هر يك از نهادها نسبتاً مستقل است و پيوندي آشکار
بين آنها مشاهده نميشود ،نظام حقوقي آشکارا با نظام آموزشي يا با رسانهها ،مرتبط
نيست .با اين حال ،آنها فعاليت ايدئولوژيکي مشابهي انجام ميدهند ،همه آنها به
كسب و حفظ قدرت ،ثروت و مالکيت طبقه حاكم توجه دارند (فيسك 1987 ،به
نقل از پدرام و محمدزاده.)81 :1383 ،
 .2ایدئولوژی دولت سرکوبگر عربستان سعودی
سلطنت مطلقه در عربستان از زمان آغاز يعني سال  1932در كنترل آلسعود بوده و
اين حکومت براي حفظ قدرت به تركيبي از قوانين سختگيرانه و نهادهاي سركوب
مانند گارد ملي ،گارد سلطنتي ،امنيت داخلي ،ارتش و بوروكراسي اداري متکي بوده
است .همچنين ،عنصر كليدي در فرمول سياسي اين دولت ،عبارت است از
مشروعيت خاندان حاكم كه مبتني بر ميراث فرهنگي و سنت تاريخي است .اين
مشروعيت مبتني بر قانون اسالمي(شريعت) است كه از طريق علماي وهابي تأمين
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ميكند اهداف ايدئولوژيك را به وسيله تأسيس و مشروعيتسازي نُرمهاي اجتماعي،
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ميشود ،عالو بر اين دسترسي دولت به ثروت عظيم نفت موجب سخاوتمندي اين
پادشاهي در قبال جامعه شده و در نتيجه ،دولت تاكنون توانسته است تقاضاهاي
اجتماعي براي اصالحات سياسي  -اجتماعي عمده را آرام كند(.)Nazer, 2013: 13
دولت سعودي سعي داشته است كه با استفاده از تعبير و تفسيرهاي بنيادگرايانه،
ضمن كسب مشروعيت سياسي ،اين تصوّر را نهادينه كند كه حکومت حق تاريخي
سعوديهاست .به اين ترتيب خاندان آلسعود از زمان تأسيس عربستان بر تمامي
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اركان سياسي و اقتصادي حاكميت داشتهاند .بر اساس قانون اساسي عربستان ،پادشاه
عاليترين مقام سياسي در اين كشور است و از ميان فرزندان عبدالعزيز بنسعود به
قدرت مي رسد .اعضاي كابينه دولت توسط پادشاه انتخاب و منصوب ميشود و تنها
در قبال وي پاسخگو هستند .اين مقامات اغلب از ميان شخصيتهاي ارشد خاندان
آلسعودي هستند .مجمع مشورتي نيز از سوي حکومت منصوب ميشود و
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فرمانداران استانها نيز از شاهزادههاي سعودي

هستند(1998: 24

.)Jeriehow,

عربستان سعودي داراي  13منطقه است كه بر هر منطقه يك شاهزاده يا يکي از
وابستگان خاندان سلطنتي حکومت ميكند ،اميران و حکام مناطق را پادشاه منصوب
مينمايد .به اين ترتيب دولت در عربستان ،كنترل كامل جامعه و هدايت آن را در
دست دارد و با حساسيت زيادي در برابر تالشهاي مربوط به تحقق مسائلي نظير
توزيع قدرت سياسي ،احساس تعهد و مسئوليت دولت ،روندهاي دموكراتيك ،آزادي
بيان و عقيده ،به شدت مقاومت كرده و هر نوع تالشي در اين زمينهها از سوي
حکومت سعودي سركوب و يا كنترل ميشود (اسدي.)334 :1380 ،
اما از دهه  ،1990به ويژه در دوران ملك عبداهلل نشانههايي از اصالحات و تغيير در
مطالبات سياسي -اجتماعي و مفهوم شهروندي مشاهده شده است .برخي از
كارشناسان بر اين باورند كه هدف دولت سعودي از انجام اصالحات استفاده از آن به
عنوان شيوهاي جديد براي مقابله با چالشهاي داخلي و فشارهاي خارجي ،حفظ
قدرت خاندان حاكم و حفظ ثبات سياسي در اين كشور است و نه پذيرش
ارزشهاي دموكراتيك .براي نمونه ،انتخاباتي كه براي شهرداريها و شوراي مشورتي

برگزار ميگردد ،اعضاي آن فاقد قدرت هستند و اكثريت اعضاي آن نيز انتصابي
است .عالوه بر اين ،با روي كار آمدن سلمان بن عبدالعزيز پادشاه جديد ،كه به عقيده
كارشناسان ،خط و مشي محافظهكارانه دارد ،حركت جامعه عربستان به سمت
اصالحات دموكراتيك در هالهاي از ابهام قرار دارد (.)CDHR1, 2015: 3
 .3ساز و برگهای ایدئولوژیك پادشاهی سعودی
 .3-1نظام سیاسی
از ديدگاه تحليلگران غربي ،رژيم سعودي از آغاز پيدايش هيچگاه از يك نظام
سياسي كارآمد برخوردار نبوده است .زمامداران سعودي به دور از شرايط كنوني
جهان و منطقه همچنان بر اداره فردي امور اصرار دارند .لذا منبع اصلي قدرت در
تمام سطوح حکومتي متکي بر سلطنت مطلقه آلسعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز
اول از قدرت و آزادي عمل گستردهاي برخوردار هستند .مطابق با اصل  44نظامنانه
سه قوه در انجام وظايف خود بر مبناي اين قانون و قوانين ديگر به گونهاي هماهنگ
عمل كرده و در عين حال پادشاه رئيس حکومت ،نخستوزير و رئيس قوه مجريه
بوده و مرجع تمامي قواي سهگانه محسوب ميشود و تمامي عزل و نصبها با
دستور او صورت ميگيرد .عالوه بر اين نزديك به هفت هزار شاهزاده آلسعود در
بخشهاي مختلف اجرايي كشور دستاندر كار هستند و ائتالفهاي عمده با
تکنوكراتها ،بازرگانان برجسته و ساير گروههاي قدرتمند كشور دارند .تقريباً در
تمام موارد ،تصميمسازي در امور مهم ،مستلزم ايفاي نقش ،شاهزادگان و
تکنوكراتها است(نادري.)804 :1388 ،
 مجلس الشورای :اين مجلس در پي تصميم ظاهري شاه فهد براي نهادينه كردنفرآيند مشورتي در اوت  1993با  60عضو آغاز بکار كرد و در تصميم دوم در ژوئيه
 1997تعداد اعضاي آن به  90عضو افزايش يافت .هدف اصلي اين مجلس آنچنان
كه در فرمان سلطنتي آمده است ،توصيه دادن به پادشاه در چهار زمينه كلي :قوانين
Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia

1

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة دوم ،تابستان 1394

حکومت عربستان ،دولت بر سه قوه استوار است ،قوه مقننه ،مجريه و قضائيه ،اين
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مملکت پادشاهي ،طرح كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي ،ارائه گزارشهاي ساالنه
وزارتخانهها و ساير نهادها ،و قوانين ،تعهدات و توافقنامههاي بينالمللي است.
مسئوليت كلي واگذار شده به مجلس از سوي پادشاه« ،كمك به توسعه پادشاهي و
رشد آن ،با در نظر گرفتن مصلحت عمومي» است .تركيب و ساختار اين مجلس بر
چند پيشينه اجتماعي شامل سن ،محل تولد ،شغل ،آموزش و وابستگي گروهي
استوار است .بر اساس فرمان سلطنتي ،منصوب شدگان به عضويت مجلس بايد از
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سعودي هاي وفادار و داراي حداقل سي سال سن باشند كه در عربستان سعودي به
سر ميبرند و از شخصيت و صالحيت برخوردار باشند .عالوه بر اين معيارها،

مشاركت كنندگان در فرآيند مشورتي ميبايست خصايصي نظير علما ،اهلالعلم،
اهلالرأي و اهلالخبره نيز باشند .تحليل پيشينه اجتماعي اعضاي اين مجلس و دقت
در انتصابها نشان دهنده يك راهبرد جذب هنرمندانه براي تقويت بنيادهاي

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

مشروعيت رژيم سعودي است .لذا اعضاي اين مجلس از ميان باالترين مقامات
حکومتي ،مؤسسات دانشگاهي ،نيروهاي نظامي و امنيتي است .همچنين جذب
علماي مذهبي ،قضات شريعت و روحانيون نشان ميدهد كه سعوديها براي
مشروعيت سياسي ،خود را به اسالم متعهد نشان ميدهند(نادري.)805 :1388 ،
 شورای بیعت :اين شورا در اكتبر  2006به فرمان ملك عبداهلل با  18عضو تأسيسشد ،سپس در نوامبر  2007اعضاي اين شورا به  35نفر و تا سال  2010به  150عضو
افزايش يافت و در سال  2015داراي  197عضو بوده است .اعضاي اين شورا بعد از
مرگ ملك عبداهلل ،با سلمان بن عبدالعزيز پادشاه جديد بيعت كردند .اساسنامه
شوراي بيعت شامل  30ماده است كه طبق آن ،چگونگي كار شورا و نحوه برگزيدن
وليعهد و شکل گيري شوراي موقت حاكميت در زماني كه پادشاه يا وليعهد در اثر
بيماري نتوانند به كار ادامه دهند يا وفات نمايند را مشخص نموده است .اعضاي اين
شورا فقط از نسل ملك عبدالعزيز(فرزندان ،فرزندانِ فرزندان) هستند و نقش سياسي
و مرجعيت براي حاكميت دارند .برخي از كارشناسان ،تأسيس شوراي بيعت را
تدبيري براي تحکيم پايههاي حکومت از طريق مسدود كردن زمينههاي منازعه بر سر

حکومت بين فرزندان و نوههاي ملك عبدالعزيز در آينده دانستهاند ،چرا كه در
نظامنامه حکومتي ،ساز و كار انتخاب حاكم از بين فرزندان ملك عبدالعزيز مشخص
نشده است.
 .3-2ساختار قبیلهای
عربستان داراي هشت قبيله اصلي و حداقل پانزده قبيله فرعي است .قبايل مهم و
عمده عربستان ،به واسطه جمعيت زياد خود در عرصه حيات سياسي اين كشور
ايفاي نقش ميكنند و در تأمين نيروهاي گارد ملي و ارتش نقش مهمي دارند .گارد
ملي كه از سال  1963ميالدي تحت فرماندهي ملك عبداهلل قرار داشته است ،اكثر
افراد خود را از ميان قبايل برميگزيند و سازماندهي واحدهاي آن بر مبناي تقسيمات
قبيلهاي اعضاي آن است .سران قبايل در سطح محلي همچنان تصميم گيرندگان
اصلي هستند و در ارتش سعودي نقش مهمي دارند .عالو بر آن تعلق قومي و
قبيلهاي شبه جزيره عربستان دارد .اين پستها شامل ورازت دفاع ،امور خارجه،
امنيت ،اطالعات ،كشور ،گارد ملي و ...ميباشد .اين سيستم وفاداري كامل به رهبر
قبيله و به تعبيري ديگر به پادشاه عربستان سعودي را تضمين مينمايد(

Dakhil,

.)2011: 16
بهطور كلي نحوة تعامل آلسعود با مسئله قبيلهگرايي ،رد قبيلهگرايي و در عين حال،
زير سلطه گرفتن تمامي جامعه عربستان از طريق وفاداري به قبيله آلسعود است .در
واقع وفاداري به آلسعود جزئي از وفاداري به عربستان سعودي به حساب ميآيد.
گرگوري گاوس ،استاد علوم سياسي دانشگاه ورمونت ،1معتقد است در عربستان،
قبيلهگرايي جاي گزين وابستگي سياسي اجتماعي است و لذا اين امر در حال حاضر
موجب تضعيف گرايشاتي مانند سکوالريسم ،ليبراليسم ،سوسياليسم ،و حتي اسالم
شده است .وي معتقد است يکي از ويژگي ثبات نسبي دولت سعودي در طول
آشوبهاي بهار عربي ،وفاداري قبيلهاي نيروهاي امنيتي در درون مرزهاي اين كشور
University of Vermont
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قبيلهاي نقش تعيين كنندهاي در تخصيص پستهاي خاص دولتي در حکومت
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بوده است .به تعبير وي ،دولت در اين كشور از مکانيسم وفاداري قبيلهاي به عنوان
ابزاري براي كنترل جامعه و تامين خود اهداف سياسي استفاده ميكند

.(Gause,

)2013: 8

 .3-3نظام اجتماعی و فرهنگی
حکومت عربستان همواره در تالش بوده است تا ضمن همگامي و همراهي با
دگرگونيهاي محيط پيراموني پادشاهي و تحوالت بينالمللي اثرگذار بر جامعة
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سعودي ،فاصلة خود را با اين جامعة سنتي تقليل دهد .آنان با عمل بر اساس واقعيت
جامعه سعودي ،همواره در تالش بودهاند جايگاه خود را بين شعارها و مطالبات
تحولخواهانه حفظ كنند .دولت سعودي نشان داده است كه ضمن تعامل با دستگاه

سیاست جهانی

نيرومند مذهبي كشور ،همواره از علماي وهابي براي جهت دادن به حركت جامعة
سعودي در راستاي مشروعيت نظام حاكم و نزديك ماندن به جامعه ،برنامههاي خود
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را با رضايت ضمني و يا سکوت قهري دستگاه وهابي به پيش ميبرند .اين امر نشان
ميدهد كه قدرت در نهايت در دستان حکومت سركوبگر آلسعود است .قدرت
ملك فهد در بازنشسته كردن شش تن از علماي برجسته ،كه نپذيرفته بودند امضاي
خود را از يك اعالمية منتقد دولت بازپس بگيرند؛ مؤيد اين امر است(

Elmadani,

 .)2004: 96اقدام مذكور و اقدامات اصالحي ملك عبداهلل از جمله تأسيس نخستين
دانشگاه مختلط در شهر ثولِ طائف در سال  ،2009افتتاح رستورانهاي مختلط در
عربستان ،كه عليرغم نارضايتي دستگاه مذهبي با استقبال مردم روبهرو شد ،نشان
دهنده آن است كه آل سعود همواره به دنبال تحکيم جايگاه خود در جامعه سعودي
است و بر اساس آن حركت ميكند .لذا سعوديها جايگاه خود را با معيار دوري و
نزديکي به جامعه عربستان مي سنجند و نه الزاما با علماي وهابي .در واقع حکومت
عربستان ،به رغم مشکالت فراوان ،در انطباق با شرايط نوين ،ثبات جامعه سعودي را
در اولويت قرار داده است(.)Al-Rasheed, 2011: 23
 .3-4نظام دینی

نظام ديني در عربستان به شدت متأثر از آموزههاي شيخ محمدبن عبدالوهاب
( )1115-1206است .پيروان وي ،بهطور كلي هر رسم و عادتي كه در عهد رسولاهلل
و سلف صالح نبوده است را بدعت و حرام و مرتکب آن را واجبالقتل ميدانند و
معتقدند براي محو اين عادات و رسوم ،بايد دست به جهاد زد .اوالد شيخ – معروف
به آلالشيخ -نفوذ و تأثيرگذاري نيرومندي بر سياست و حکومت سعوديها داشتهاند
و پيوسته مورد احترام شاهان سعودي بودهاند .آنها سِمت مفتي اعظم ،وزير فرهنگ و
آموزش ،رئيس دانشگاه ،قاضي محاكم دادرسي ،امامت نمازگزاران مساجد و تدريس
حوزههاي علوم ديني را بر عهده داشتهاند و نقش تعيين كنندهاي را در مشروعيت
بخشي به نظام حاكم بر عربستان داشتهاند .در ارتباط با تحکيم حاكميت رژيم
آلسعود از طريق مسائل ديني ،عالوه بر علماي وهابي ،مسئلة بسيار مهم ديگر وجود
حرمين شريفين است كه به خاندان آلسعود اجازه داده است تا از عربستان ،به عنوان
شريعت دارند .در واقع عربستان به عنوان نماد بنيادگرايي اسالمي كه به شکل سنتي
از زمان پيامبر اسالم در اين سرزمين زندگي ميكنند ،هرگونه ايده مدرن و ليبرال
غربي كه منکر ميراث اسالم باشد را به شدت رد ميكند(.)Badreddine, 2014: 16
بلو و كينکِيد استدالل ميكنند كه خاندان آلسعود به كمك علماي وهابي ايدئولوژي-
اي را طراحي كردهاند كه بر اساس آن حاكميت آلسعود برآمده از حاكميت خدا و
پيامبر متصّور مي شود و نه چيزي ساخته دست بشر .در اين سيستم ،تفسير مستقيم از
قرآن ،به عنوان مبناي قانوني و قضايي براي كنترل جامعه عربستان استفاده ميشود.
رژيم سعودي به منظور حفظ و تداوم وضع موجود و به كمك عواملي چون؛ اصل و
نسب ،مذهب ،زبان ،تاريخ ،ارزشها ،آداب و رسوم ،و مؤسسات ديني به دنبال شکل
دادن به هويت فردي و اجتماعي جامعه عربستان است ،هويتي كه الگوي انسجام را
در جامعه نهادينه

ميكند(Kincaid, 2012: 5

&  .) Belloواكنش نظام ديني عربستان

به تحوالت بهار عربي ،در قالب سياستهاي سنتي ،محافظه كارانه و از طريق
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پايتخت جهان اسالم ،تصويري بنيادگرايانه ارائه نمايند كه ريشه در قوانين اسالم و
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تصويب احکام ديني بر ضد مخالفان حکومت بود .استفاده آنها از آموزههاي مذهبي
به وضوح در راستاي سازگاري جامعه عربستان با حاكميت بود.
دولت سعودي يك روز قبل از «روز خشم ،»1از چهرههاي مذهبي كه بهطور ضمني
از فراخوان اعتراض حزب امّت اسالمي حمايت كرده بودند خواست تا از موضع
خود عقبنشيني و اين فراخوان را غير مجاز اعالم كنند( .)Omran, 2011: 8در همان
حال ،اعضاي نهاد ديني كشور تشويق شدند تا مواضعي در حمايت از سلطنت

160
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آلسعود اتخاذ كنند .همچنين عاليترين دستگاه بدنه مذهبي جامعه عربستان يعني
شوراي ارشد علما ،طي فتوايي «راه مشروع براي اصالحات را نوشتن دادخواست
اعالم كردند و هر نوع اعتراضي كه موجب هرج و مرج بشود را ممنوع اعالم
كردند( .)Schanzer, 2011: 9پاسخ نظام ديني به تحوالت  11مارس در ميان اكثريت
سني جامعه عربستان تا حد زيادي موفق بود ،چرا كه در اين روز ،به غير از تعدادي
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فعال سياسي ناشناخته ،اعتراض برنامهريزي شدهاي صورت نگرفت .به نظر ميرسد
رهبران اسالم گرا ،تمايل نداشتند رژيم سعودي به خطر بيفتد ،چرا كه اين امر را
تهديدي براي خود تلقي ميكردند .به همين دليل برخي چانهزنيها بين رژيم و
رهبران اسالمگرا صورت گرفت كه بر اساس آن قرار شد ملك عبداهلل در ازاي
حمايت رهبران اسالمگرا ،در  18مارس ،مبلغ  1/200ميليارد دالر بودجه اضافي براي
نهادهاي مذهبي در نظر گيرد(.)Badreddine, 2014: 21
 .3-5نظام حقوقی
سيستم حقوقي و قضايي عربستان سعودي بر مبناي شريعت اسالم و با بهرهگيري از
دادگاههاي اسالمي اداره مي شود .در اين سيستم قُضات با حکم پادشاه و به پيشنهاد
شوراي عالي قضايي متشکل از دوازده قاضي عاليرتبه منصوب ميشوند .شورايي
مركب از پانزده تن از علماي بزرگ ديني كه وزير دادگستري نيز عضو آن است،
اصول حقوقي را كه توسط دادگاهها بايد مورد توجه و عمل قرار گيرد ،تدوين و
ابالغ مينمايد .طبق قوانين ،دادگاهها كامالً مستقل عمل ميكنند .البته پادشاه به منزله
Day of Rage
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عاليترين مرجع فرجامخواهي از اختيار كامل حتي اختيار عفو مجازات اعدام
برخوردار است(نادري.)806 :1388 ،
سيستم قضايي آلسعود در جريان تحوالت بهار عربي ،در  21مارس  2011حکم
بازداشت  176نفر از جمله  15زن كه در مقابل وزارت كشور تجمع كرده بودند را
صادر كرد .معترضين به چهار سال زندان محکوم شدند و زن و فرزندان آنان نيز
بازداشت شدند .مفتيهاي عربستاني در مقابل درخواست زنان براي حق رانندگي،
اين حركت زنان را سقوط بيوقفه آنان در ورطه شّر دانستند .سيستم قضايي اين زنان
را دستگير و زنداني كرد .فيلمهاي كه توسط تعدادي از فعاالن حقوق بشر از
بدرفتاري و ضرب و شتم زنان توسط پليس مذهبي گرفته شده به خوبي خشم
سيستم سنتي و محافظهكار قضايي آلسعود را نسبت به زنان نشان ميدهد.
بهطور كلي سيستم قضايي عربستان با بهرهگيري از ايدئولوژي شيوخ وهابي ،بر
به تمام كساني كه به هر شکل قصد به چالش كشيدن نظام سلطنتي و سياستهاي
رژيم سعودي را دارند طراحي شده است .اين سيستم با استفاده از مجازات شالق و
گردن زدن مخالفان در ميدانهاي عمومي ،برنامهاي را طراحي كرده است تا
شهروندان بهطور مدام در ترس و اضطراب زندگي كنند .اين ترس دلهرهآور از طريق
پليسهاي مذهبي در ذهن و دل شهروندان سعودي نهادينه

ميشود(CDHR, 2015: 6-

.) 7
 .3-6نظام آموزشی
در عربستان سعودي 19 ،دانشگاه دولتي ،بيش از  100كالج و بيش از  26هزار
مدرسه وجود دارد كه به لحاظ كميّت در رتبهبندي جهاني در سطح نازلي قرار دارد.
بيش از  600هزار دانشجو در دانشگاهها و كالجهاي عربستان مشغول به تحصيل
هستند كه حدود  58درصد از آنان را زنان تشکيل ميدهند .نظام آموزشي سعوديها
بر انتقال هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي مورد نظر رژيم پادشاهي تأكيد دارند .دولت،
حق نظارت و كنترل در مورد سياستهاي آموزشي را به علما واگذار كرده تا از اين
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طريق ،نفوذ قوي تعليمات اسالمي را در برنامههاي درسي دانشگاهها تضمين نمايد.
بنابراين در نظام آموزشي عربستان سعودي نه تنها هدف از آموزش ايجاد تقويت
روحيهي سنتي در افراد است بلکه محدوديت در آشنايي با فرهنگها و اعتقادات
بيگانه هم وجود دارد

(2008: 4

 .)Riyadh,به اين ترتيب روح سنتي حاكم بر

دانشجويان دانشگاهها و كالجهاي عربستان موجب شد آنها در برابر تحوالت بهار
عربي تا حد بسيار زيادي منفعالنه عمل كنند.
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 .3-7رسانههای ارتباط جمعی
وزارت ارتباطات عربستان سعودي وظيفة اجرا ،هماهنگي و پيگيري سياست
رسانهاي در اين كشور را بر عهده دارد .اين وزارتخانه عالوه بر صدور مجوز براي
راهاندازي مطبوعات و انتشارات در زمينههاي مواد ديداري و شنيداري ،وظيفه
نظارت بر چگونگي مطرح شدن پادشاهي عربستان سعودي در مطبوعات داخلي و

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

خارجي را نيز بر عهده دارد(فهد الهديب ،مالمح تطور .)12-14 :2010 ،در عربستان
سعودي رسانه هاي ديداري و شنيداري خصوصي كه به واسطة استقالل از دولت
بتوانند منتقد دولت باشند وجود ندارد .لذا روزنامهها به عنوان مطبوعات نزديك به
دولت و حامي آن به حساب مي آيند .وضعيت آزادي مطبوعات در عربستان سعودي
بسيار نامطلوب است و كنترل و سانسور شديدي بر مطبوعات اين كشور اعمال
ميشود ،موقعيت عربستان در رتبهبندي جهاني آزادي مطبوعات از  125در سال
 2002به  158در سال  2012تنزل يافته است(طاهري و ميرزايي .)27 :1392 ،به
دالئل مذكور ،در تحوالت مارس  2011تقريباً هيچ يك از مطبوعات داخلي ،تجمع
معترضان مقابل وزارت كشور و اعتراضات و آشوبهاي استانهاي شرقي را تحت
پوشش خبري قرار ندادند.
اما در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي وضعيت به گونهاي ديگر بود .همزمان با
تحوالت بهار عربي ميليونها نفر از مردم عربستان در شبکههاي اجتماعي مانند :فيس
بوك ،يوتيوب ،و توييتر خواستار اصالحات سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و فراهم
آمدن زمينه حضور فعاالن سياسى در رسانههاي اجتماعي ،بدون اعمال

محدوديتهاي بيحد و حصر دولت شدند .كاربران شبکههاي اجتماعي تظاهرات و
اعتراضات متعددي را سازماندهي كردند اما دولت در واكنش به اين اعتراضات،
ضمن تهديد آنها ،هشدار دادند كه هرگونه اعتراض ،تهديد عليه امنيت ملي تلقي
مي شود .اين تهديدها كه با دستگيري صدها فعال سياسي آنالين همراه بود ،در كنار
اجراي مکانيزم فيلترينگ تا حد زيادي موفق به منصرف كردن معترضان براي شركت
در اعتراضات بهار عربي شد.
دولت سعودي بعد از تحوالت مارس  2011بهطور منظم وب سايتها ،وبالگها،
اتاقهاي چت ،شبکههاي اجتماعي ،و محتواي ايميل و متن پيامهاي تلفن همراه را
كنترل ميكرد .عالوه بر اين ،مقامات سعودي ميتوانند بدون حکم دادگاه و يا روند
قانوني به تمامي اطالعات كاربران دسترسي داشته باشند .همچنين در راستاي كنترل
سختگيرانه ،دولت در ژوئن  2013توييتر را كه نزديك به  8ميليون كاربر عربستاني
شوند ،دور از انتظار نيست(.)Lacroix, 2014: 27-28
 .4نفت و نظام اقتصادی
عربستان سعودي يك چهارم ذخاير نفت شناخته شده جهان و بيش از  266ميليارد
بشکه نفت ذخيره تثبيت شده را در اختيار دارد .ظرفيت توليد اين كشور  10/ 5تا 11
ميليون بشکه در روز برآورد شده كه مقامات سعودي مدعياند ،اين ظرفيت را «به
سادگي» ميتوانند به  15ميليون بشکه در روز برسانند و تا  50سال آن را حفظ كنند.
به اين ترتيب داشتن قدرت توليد نخست و بيشترين ذخائر ثبت شدة نفت در جهان،
زيربناي قدرت عربستان سعودي در اقتصاد و ساير حوزهها است(صادقي ،احمديان،
.)142 :1389
نظريه دولت رانتي 1به خوبي رابطه و نقش درآمدهاي نفتي با ماهيت دولت سعودي
و چگونگي تدوام سلطه آلسعود بر جامعه عربستان ،همچنين مهار بهار عربي و
 -1بر اساس اين نظريه به دولتهايي كه به طور معمول حداقل  40درصد از درآمد آنها بر اساس صادرات مواد خام باشد را
دولتهاي رانت ميگويند
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داشت ،مسدود نمود و احتمال اين كه واتسآپ و اسکايپ نيز در آينده مسدود
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ممانعت از اصالحات دموكراتيك در جامعه عربستان را توضيح ميدهد .بر اساس
اين نظريه ،درآمدهاي سرشار دولت سعودي از منابع انحصاري نفت ،اين دولت را
قادر مي سازد تا از طريق كاهش نرخ ماليات و افزايش رفاه عمومي مانع تشکيل
گروههاي سياسي اجتماعي شود و به اين ترتيب فشار براي اصالحات دموكراتيك را
كنترل نمايد .اين نظريه بر اساس سه مفهوم «اثر ماليات»« ،هزينههاي عمومي» و
«گروههاي اجتماعي » ،توضيح داده
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ميشود(2014: 5

 .)Badreddine,ابتدا :مفهوم

ماليات ،توضيح ميدهد كه درآمدهاي سرشار نفتي بهطور مستقيم در خزانه دولت
سعودي انباشته مي شود و اين قدرت اقتصادي امتياز بزرگي به دولت اعطا ميكند تا
به طبع آن قدرت سياسي و كنترل جامعه عربستان را در دست داشته باشد .از آنجا كه
قدرت اقتصادي موجب تمركز قدرت سياسي در دست نخبگاني خاص(شاهزادهگان)
در ساختار دولت ميشود ،اين گروه با بهرهگيري از درآمدهاي نفتي و قدرت سياسي

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

به صراحت مانع مشاركت و اصالحات سياسي در جامعه عربستان ميشوند و
گروههايي از شهروندان ،كه خواستار اصالحات سياسي هستند را مشمول مالياتهاي
سنگين ميكنند .دوم :مفهوم هزينههاي عمومي ،توضيح ميدهد كه درآمدهاي نفتي،
دولت سعودي را از ظرفيتي برخوردار كرده تا با افزايش رفاه عمومي بخش عمدهاي
از جامعه ،همچنين با استفاده از رشوه و گروههاي فشار مانع هرگونه تغيير اساسي در
جامعه عربستان شوند و به طبع آن ،اين جامعه با ركود تغييرات اجتماعي و سياسي
مواجه شده و جنبشهاي اصالحطلبانه ظهور و بروز نيابند.
سوم :مفهوم گروههاي اجتماعي ،توضيح ميدهد كه اتکا دولت سعودي بر درآمدهاي
هنگفت نفتي ،موجب حضور دولت در همه عرصههاي جامعه شده و دولت وظايف
متنوعي را كه بايد توسط نهادهاي مدني به انجام رسد ،بر عهده گرفته كه اين خود
طبعا مانع شکلگيري و رشد نهادها و گروههاي مدني شده است .بنابراين طبقات
اجتماعي مستقل كه قدرت مطالبه پاسخگويي از دولت را داشته باشند ،شکل نگرفته
است).(Hanieh, 2011: 1 -3

نظريه سركوب نيز بخش ديگري از ماهيت دولت

سعودي را روشن ميسازد ،بر اساس اين نظريه ،ثروتهاي عظيم نفتي و به طبع آن

سياستهاي مالي ،ماهيت دولت را تحت تأثير قرار ميدهد و به احتمال فراوان اين
دولت به رژيمي استبداداي گرايش پيدا ميكند .در اين جا نيز درآمدهاي نفتي به
دولت عربستان اجازه داده است تا با تأمين بودجه الزم زير ساختهاي امنيتي را
براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي توسعه دهد و به اين ترتيب مانع
اصالحات دموكراتيك

گردد(2014: 6

 .)Badreddine,اين موضوع ما را به نظريه

نوسازي رهنمون ميكند ،بر اساس اين نظريه در جايي كه اين سرمايهگذاريها
بهطور طبيعي ميبايست صرف توسعه زيرساختهاي اقتصادي اجتماعي گردد ،در
نوسازي خدمات نظامي و امنيتي هزينه ميشود .نظريه نوسازي توضيح ميدهد كه
ارتباط با بازارهاي جهاني در فرآيند جهاني شدن ،زمينه را براي گسترش دموكراسي
فراهم ميآورد اما در مورد عربستان بهطور خاص ،اين نظريه نشان ميدهد كه توسعه
و نوسازي دولت و رشد اقتصادي بر اساس وابستگي به صادرات نفت و استبداد،
را به شدت كاهش ميدهد .در نتيجه ،اين نوع رشد اقتصادي مانع شکلگيري
گروههاي اجتماعي و سياسي كه خواهان تغييرات اجتماعي و فرهنگي در قالب يك
دولت دموكراتيك هستند ،ميشود(.)Chun, 2012: 28
 .5ایاالت متحده و سیاست ثبات پادشاهی سعودی
عامل كليدي ديگري همواره كه در بازتوليد سلطه و ثبات رژيم آلسعود نقش اساسي
داشته است ،سياست اياالت متحده در قبال اين كشور است .مناسبات بين اياالت
متحده و عربستان سعودي مبتني بر منافع مشترك عميقي است و بحرانهاي مانند
بحران نفتي  1973و بحران جديتر  11سپتامبر را پشت سر گذاشته است .وابستگي
غرب و به ويژه آمريکا به نفت منطقه خليج فارس ،براي تأمين بخش قابل مالحظهاي
از نيازهاي فزاينده انرژي خود ،وجود يك چهارم ذخيره شناخته شده نفت جهان،
 266ميليارد بشکه ذخيره تثبيت شده نفت ،قدرت اول توليد نفت اوپك ،توليد 12/5
ميليون بشکه نفت روزانه و نيازهاي فزاينده چين به منابع انرژي مطمئن براي تضمين
رشد اقتصادي خود ،موجب شده تا عربستان براي غرب و به ويژه آمريکا ،از اهميت
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باشد(2008: 18

 .)Riyadh,حتي هنگامي كه اياالت

متحده به منابع مستقل انرژي دست يابد ثبات خليج فارس براي منافع امريکا اهميت
اساسي دارد ،عالوه بر اين ،اگر بخش عمده نفت و گاز كه قبال براي فروش درآسيا
برنامه ريزي شده از منابع ديگري تامين شود ،قيمت نفت نهايتا در خليج فارس
تعيين ميگردد .بيثباتي امنيتي در خليج فارس تبعات ناگواري براي قيمت جهاني
نفت و وضعيت اقتصاد جهاني خواهد داشت ،مسالهاي كه براي امريکا حياتي است.
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عامل ديگري كه عربستان را براي رهبران آمريکا مهم ساخته است ،رشد بنيادگرايي
است ،تفکر و جريان فکري كه آمريکا و آنچه كه از نقطه نظر اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي و اجتماعي ،آمريکايي به شمار ميآيد را به شدت محکوم ميكند ،در
سرزميني اقتدار و نفوذ مادي و رواني دارند كه محور اصلي سياست خارجي آمريکا
در منطقه خاورميانه است .لذا نحوهي تعامل آمريکا در قبال آلسعود ،تسهيل حركت

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

اين كشور به سوي دموكراسي مورد نظر است .در چهارچوب اين ارزيابيها است كه
آمريکا «سياست دو ريلي »1را دنبال ميكند :از يك سو هژموني سياسي و فرهنگي را
در منطقه نهادينه ميسازد و از سويي ديگر ،مطرحترين كشور منطقه (عربستان
سعودي) را به عنوان متحد راهبردي خود ياري ميرساند .در جهت ايجاد هژموني
سياسي و فرهنگي در منطقه ،آمريکا به ضرورت بايد با ارزشهاي متعارض
گروههايي كه در كشورهاي متحد منطقهاي ،اين سياست را مطلوب نمييابند ،مقابله
كند .از اينرو است كه عربستان در راهبرد خاورميانهاي آمريکا نقش حياتي پيدا كرده
است(دهشيار.)11-12 :1385 ،
هدف آمريکا بر اين مبناست كه از راه همکاري با دولت عربستان سعودي و از طريق
هنجارسازيهاي دموكراتيك  -معرفي ايده انتخابات ،ارتقاي موقعيت زنان ،گسترش
آموزش و پرورش و توزيع عادالنه ثروت نفتي -ريشههاي بنيادگرايي را بخشکاند.
براي نمونه ،پس از وقوع بهار عربي اياالت متحده ،رژيم سعودي را براي تغيير
سياستهاي خود نسبت به وضعيت زنان تحت فشار قرار داد .چراكه امريکاييان بر
1 Two Track Policy

اين باورند كه چنين اصالحاتي ضروري است.عالوه بر اين ،از انجا كه حکومت
امريکا نيازمند توجيه رابطه خود با كشوري است كه دموكراسي را برخالف
ايدئولوژي امريکا رعايت نميكند ،اياالت متحده براي بدست اوردن حمايت داخلي
بيشتر براي حفظ روابط خود با عربستان ،مجبور است نشان دهد كه پادشاه عربستان
را براي انجام اصالحات تحت فشار قرار داده است) .(Gardner, 2012:275آمريکا در
راستاي هژموني سياسي و فرهنگي خود گزينههاي متفاوتي را تجربه كرده است :در
رابطه با كشورهاي دشمن كه اين سياست را به چالش گرفتهاند ،به گزينه نظامي
متوسل شده ،كه عراق نمونه بارز آن است .در مورد برخي كشورهاي ديگر به
سياست فشارهاي منطقهاي و بينالمللي اقدام كرده است و در عين حال ،در
خصوص عربستان به مماشات با رژيم آلسعود ،به اشاعه نهادها و ارزشها
دموكراتيك پرداخته است(.دهشيار.)10-11 :1385 ،
است .هنگامي كه بهار عربي به طور غير منتظره اي در  2011شروع شد به سرعت
به داستان اصلي خاورميانه تبديل و ساير موضوعات را به حاشيه راند .دولت اوباما
بر سر دوراهي قرار گرفت ،از يك طرف با شنيدن درخواست هاي مردم منطقه بويژه
جوانان براي برقراري حکومت دموكراتيك و پاسخگو تالش كرد با استقبال از اين
جنبشها جانب حقانيت تاريخ را بگيرد و از سوي ديگر به عنوان يك كشور
ابرقدرت با سياستهاي استراتژيك عمده در خاورميانه ،نگران و محتاط بود.
بنابراين ،براي پيشگيري از درگيري نظامي بيشتر در منطقه ،دولت اوباما برخورد
«مورد به مورد» "1را با ناآراميهاي منطقه در پيش گرفت .اين خط مشي نشاندهنده
كشمکش ميان آرمانها و اهداف بنيادين دموكراتيك از يکسو و منافع شخصي و
مقطعي در سياست خارجي امريکا از سوي ديگر

بود(Indyk & et.al, 2012:154) .

نمونه اشکار اين رويکرد دوگانه ،اتخاذ موضع در قبال تحوالت مصر و بحرين بود،
به عبارت ديگر دولت امريکا به سرنگوني مبارك كمك كرد در حالي كه اشکارا از

.Case by Case Approach

1

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة دوم ،تابستان 1394

اين اتحاد و هم پيماني حتي پس از وقوع بهار عربي نيز به اشکال ديگري تداوم يافته
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پادشاه بحرين حمايت نمود .در مورد مصر ظاهرا يك نيروي جايگزين طرفدار
اياالت متحده – ارتش مصر – وجود داشت كه به طور موقت تا برقراري نظامي
دموكراتيك حکومت كند .در بحرين الترناتيو موجود يك اپوزيسيون بود كه ماهيتي
فرقهاي داشت و تا حدود زيادي دچار انشقاق بود و سرانجام راه را براي نفوذ هرچه
بيشتر ايران در منطقه خليج فارس را هموار ميساخت .اگرچه اياالت متحده دريافته
بود كه نارضايتي شيعيان بحرين مشروع است و تحت تاثير القائات خارجي نيست.
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عالوه براين اياالت متحده معتقد بود كه تحت فشار قرار دادن پادشاه بحرين باعث
رنجش خاطر پادشاهي سعودي ،متحد هميشگي خود و بزرگترين توليد كننده نفت
در منطقه ،ريسك بااليي خواهد داشت ،چرا كه سعوديها ،بحرين را حيات خلوت
خود به شمار

ميآورند)(Indyk & et.al, 2012:154

در بحران يمن نيز عليرغم اين

كه گروههاي اپوزيسيون شوراي انتقالي را تشکيل داده بودند ،عربستان سعودي با

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

همکاري امريکا بر بازگرداندن علي عبداله صالح ديکتاتور نامشروع يمن تاكيد
داشتند.

بنابراين ،اگرچه دخالت عربستان در تحوالت بحرين و يمن و سركوب اعتراضات
مردمي در اين كشورها ،خشم جهان عرب و جامعه بين المللي را برانگيخت،
واشنگتن از اعالم موضع اشکار در اين مورد خودداري ورزيد ،اوباما در يك
كنفرانس مطبوعاتي نه تنها اين اقدام عربستان سعودي را محکوم نکرد بلکه در
عوض اعالم كرد :هر كشوري متفاوت است ،هر كشوري سنت هاي خاص خود را
دارد؛ امريکا نمي تواند تحميل كند كه اين كشورها چگونه جوامع خود را اداره
كنندObama, 2011(.

) يك هفته بعد سخنگوي ستاد مشترك ارتش امريکا ژنرال

مايك مولن حکومت بحرين را بخاطر سياست سنجيده آن در كنترل بحران عمومي
اين كشور ستود ( Zunes,2011).صرفنظر از اين كه واشنگتن اهداف عربستان سعودي
در بحرين ،يمن يا هر جاي ديگري را تاييد كند يا نه ترديدي نيست كه حمايت
امريکا از پادشاهي عربستان ،سنگ بنيادين سياست خارجي منطقهاي واشنگتن به
شمار مي ايد .صادرات تسليحات به عربستان سعودي اخيرا از ميزان تسليحات

صادرشده به اسرائيل پيشي گرفته است به طوري كه عربستان را به واردكننده شماره
يك تسليحات از امريکا در سراسر جهان تبديل كرده

است( World Tribune,2011).

بدين ترتيب ،اگرهشدارهاي اشکار و البته مديريت پيشگيرانه دولت اوباما ،در مورد
بحران مصر نهايتا به اين نتيجه منجر شد كه از مبارك نبايد حمايت كرد و در ليبي،
قذافي بايد سرنگون شود ،در ساير موارد بهار عربي بويژه در خصوص پادشاهيهاي
سني و نفت خيز خليج فارس ،اياالت متحده تمايل چنداني براي ايجاد تغيير نداشته
است .اين كه آيا انرژيهاي جديد كه باعث كاهش وابستگي اياالت متحده به
خاورميانه ميشود تاثيري بر سياست حمايت اين كشور از رژيمهاي خودكامه باثبات
خواهد داشت يا نه مسالهاي است كه در آينده مشخص خواهد شد.
 .6تبیین یافته ها
در مدل تحليلي مفروض اين مقاله ،كه بر اساس مباني نظري مورد استفاده در اين
ميتوان مشاهده كرد .كه شامل :دولت سركوبگر ،ساز و برگهاي ايدئولوژيك
دولت ،اتحاد با اياالت متحده و درآمدهاي نفتي است .اين عوامل به شکل درهم
تنيدهاي سلطه آلسعود را بر جامعه عربستان بازتوليد ميكنند و به صورت منفرد
كارايي الزم را ندارند .اكنون با توجه به اين مدل به پرسشهاي تحقيق در پرتو
تحوالت اخير دنياي عرب پاسخ داده ميشود.

سازوبرگ
ایدئولوژیك دولت

منابع نفتی

بازتولید
سلطه

دولت سرکوبگر
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تحقيق ترسيم شده است .چهار عامل كليدي ثبات و بقاي رژيم آلسعود را به وضوح
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سیاست ثبات
ایاالت متحده

سؤال اول تحقیق حاضر این بود که رژیم حاکم بر عربستان سعودی چگونه
سلطه خود را بازتولید میکند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال ،ايدئولوژي دولت سركوبگر آلسعود و ساز و
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برگهاي ايدئولوژيك اين دو لت و در كنار هم قرار گرفتن آنها به عنوان عوامل
كليدي بازتوليد سلطه آلسعود مورد بررسي قرار گرفت .خالصة اين ساز و كار به

سیاست جهانی

اين شرح است :در دهه  1920عبدالعزيز پس از سركوبي تمام قبايل ،در جهت ايجاد
يك دولت قدرتمند ،ضرورت اتحاد با قبايل ديگر و مقامات مذهبي را احساس نمود.
آنچه او به وضوح دريافت نياز به يك توجيه ايدئولوژيك براي انقياد ديگر قبايل بود

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

كه از طريق ارتباط با ساختار مذهبي و وارد كردن رهبران وهابي در سيستم حکومتي
به وجود ميآمد .پيوند حياتي اصحاب شمشير يعني آلسعود و آلشيخ وهابي ،به
خاندان آلسعود يك ايدئولوژي فراقبيلهاي اعطا كرد تا بتواند در آرزويش براي ايجاد
يك سلطاننشين دائمي به جاي يکي از كنفدراسيونهاي متعدد كوتاه مدت و بيثبات
قبيله اي اقدام كند .دولت به ايدئولوژي نياز داشت تا بتواند پادشاهي آلسعود را به
عنوان رهبر تمام كشور طبيعي و غير قابل اجتناب جلوه دهد .ايدئولوژي ديني از آن
رو براي رژيم آلسعود اهميت داشته است كه داراي عملکرد اجتماعي است .ساز و
برگهاي ايدئولوژيك ،نظم اجتماعي را از طريق فرآيند عرفي نمودن ،ضروري جلوه
ميدهد .رژيم حاكم بر عربستان براي بقا و اقتدار نياز به «حمايت نمادين »1و
«حمايت ايدئولوژيك »2داشت كه مانند بسياري از كشورهاي عرب خليج فارس اين
حمايت دو ستوني را در قبيلهگرايي آلسعود و اسالمگرايي وهابي يافته بود .اتحاد با
قبايل ،ذيل قبيلة آلسعود و ائتالف با رهبران مذهبي زيربناي شکلگيري دولت مدرن
Institutional Support
Ideological Support

1
2

در عربستان بوده است .اتحاد مذهب و منافع پادشاهي آلسعود در راستاي كنترل و
سلطه بر جامعه عربستان صورت گرفته است .نياز به قدرتمندترين قبيله از نقطه نظر
اعمال زور ،كه آل سعود آن را دارا بود است و در عين حال نياز به توانمندترين ابزار
ايدئولوژيك كه گرايش وهابيت آن را در اختيار داشته است(دهشيار-23 :1385 ،
 .)22به اين ترتيب كنترل مبتني بر زور «دستگاه سركوبگر» و كنترل مبتني بر اجماع
«ساز و برگ ايدئولوژيك» در خدمت يکديگر قرار گرفتند تا پادشاهي آلسعود بيش
از هشت دهه ،سلطه خود را بر جامعه عربستان بازتوليد نمايد و رژيم سياسي آن
ثبات و دوام داشته باشد.
سوال دوم تحقيق اين است كه چرا موج تحوالت خاورميانه (موسوم به بهار عربي)
به عربستان كشيده نشد و اين كشور چگونه توانست اين بحران را با موفقيت پشت
سر گذارد؟
بهره بردند .بهار عربي بهطور مشخص منجر به شکلگيري دو روند مختلف و
متناقض در مناسبات داخلي و خارجي دولت عربستان گرديد .سعوديها همزمان ،با
پرداختن به بحران داخلي ،از طريق تركيبي از افزايش سركوب و افزايش مشوقهاي
اقتصادي و تقويت و تحکيم اتحاد منطقهاي كشورهاي عضو اتحاديه عرب،
سنگربندي نويني را پيريزي كردند كه بر اقتدارگرايي حاكمان عرب و محدود شدن
فضاي سياسي استوار بود(.)Gause, 2010: 1
 .6-1بعُد سیاست داخلی
خريد صلح داخلي :2ترس از امکان وقوع بهار عربي ،دولت سعودي را مجبور به
اختصاص بودجه هنگفتي براي دفع نارضايتي كرد .در خصوص خريد وفاداري مردم،
در فوريه و مارس  2011يعني درست چند هفته پس از وقوع قيامهاي تونس و مصر،
ملك عبداهلل از تخصيص  37ميليارد دالر براي اصالحات اقتصادي خبر داد

( Abdul

. Carrot and Stick
. Buying Domestic Peace

1
2
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حاكمان رژيم عربستان در واكنش به اين تحوالت از سياست سنتي چماق و هويج1
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Ghafour, 2011: 17

)  .اين بسته كمك اقتصادي ،شامل افزايش حقوق دوماهه به

كارگران بخش عمومي ،ارتقاي درجه كاركنان نظامي عاليرتبه ،ايجاد هزاران تخت
بيمارستاني جديد و تعيين حقوق به ميزان  260دالر در هر ماه براي بيکاران اين
كشور است وعدههاي ديگر اين رژيم شامل ساختن  500/000خانه مسکوني و ايجاد
 60/000شغل جديد در سرويسهاي امنيتي و نظامي در طي پنج سال آينده
است(پائول آرتز و ديگران .)96-95 :1393 ،چند روز پس از «روز خشم» ملك
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عبداهلل در يك سخنراني تلويزيوني از وحدت و وفاداري ملي مردم عربستان در برابر
«طرفداران فتنه »1ستايش كرد .به عبارت ديگر ،او از اين كه مردم عربستان به
خيابانها نيامدند تقدير كرد ،سپس طي حکمي  93ميليارد دالر ديگر به برنامههاي
مختلف از جمله :مزاياي بيکاري ،مسکن ،و بهبود مراقبتهاي بهداشتي اختصاص
داد.
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دليل ديگر به قابليت اعتماد سياسي و به كارگيري نيروهاي امنيتي بوسيله اين رژيم
برميگردد .در جريان اين تحوالت ،رژيم سعودي موضع بسيار مستحکمي در برابر
همه مظاهر نارضايتي اتخاذ كرد .هنگامي كه اصالحطلبان سعودي تالش كردند مدل
ميدان التحرير را در عربستان سعودي پياده كنند و براي روز خشم در  11مارس
 2011برنامهريزي كنند دولت سعودي اقدام به نمايش و مانور عظيم نيروهاي امنيتي
و پليسي خود در سراسر اين كشور كرد تا راه را بر هرگونه تظاهراتي سد كند و بر
تظاهرات احتمالي پيشدستي نمايد .اين نيروها نشان دادند كه اراده دستگيري و
تيراندازي به تظاهركنندگان را دارند و همچنين نشان دادند كه به اندازه كافي آموزش
ديدهاند كه از واكنش بسيار خشن به اعتراضات مسالمتآميز خودداري نمايند(پائول
آرتز و ديگران .)96 :1393 ،رژيم عربستان همچنين اعتراضات استانهاي شيعهنشين
شرقي را با بيرحمانهترين شکل سركوب كرد.
دليل سوم ثبات رژيم عربستان سعودي به بسيج شبکههاي حمايتي رژيم برميگردد.
دستگاه مذهبي اين كشور از مهمترين اين شبکههاست .شوراي عالي علما در
Advocates of Sedition

1

حمايت از رژيم عربستان اعالم كردند كه اعتراضات نامشروع و غير اسالمي است و
دولت اعالم كرد كه ميزان قابل توجهي از بودجه دولت را صرف نهادهاي مذهبي و
توسعه قدرت پليس مذهبي خواهد كرد .علماي وهابي از منارهها اعالم كردند كه
خشم خدا تظاهركنندگان را دربر ميگيرد و از توطئه شيعي -ايراني در جامعه شيعي
عربستان در استان شرقي اين كشور براي ايجاد آشوب و تجزيه سخن گفتند(پائول
آرتز و ديگران .) 96 :1393 ،در مقابل رژيم نيز بخش ديگري از بودجه را به تقويت
نهادهاي مذهبي كشور اختصاص داد .حدود  53ميليون دالر براي دفتر تحقيقات
اديان و مذاهب 133 ،ميليون دالر براي بازسازي مساجد 53 ،ميليون دالر براي
حمايت از انجمنهاي حفظ قرآن كريم 80 ،ميليون دالر براي اوقاف و ارشاد در
وزارت امور اسالمي 53 ،ميليون دالر براي ستاد ترويج فضيلت و ايجاد فقه اسالمي.
همچنين جلوگيري از اهانت به مفتيهاي اعظم و اعضاي شوراي علما ،سانسور
ميدهد چگونه پادشاهي عربستان تالش ميكند از دين به عنوان يك پادزهر براي
اعتراضات سياسي استفاده

كند)and Muasher, 2011: 17

 .(Ottaway,در حالي كه

رژيم پيوندهاي خود را با شخصيتهاي برجسته شيعه عربستان قبل از تظاهرات روز
خشم تقويت كرد ،روابط خود را با جامعه بازرگاني سعودي نيز تحکيم بخشيد به
عبارت ديگر زماني كه شيعيان در اين كشور شروع به اعتراض كردند رهبران آنها در
اقدامي عجوالنه وفاداري و تبعيت خود را به دولت پادشاهي سعودي اعالم
كردند(پائول آرتز و ديگران.)97 :1393 ،
چهارمين و آخرين عامل به توانايي رژيم در ايجاد تفرقه ميان گروهها و جنبشهاي
اصالحطلب عربستان بر ميگردد .گروهها و جنبيشهايي كه خواهان ايجاد تغييرات
سياسي هستند در ماههاي اوليه سال  2011دو درخواست مربوط به چهرههاي
برجسته ليبرال عربستان و با امضاي آنها بود و درخواست ديگر از طرف اسالم
گرايان سعودي مطرح شد .اگرچه برخي از فعاالن هر دو درخواست و پيشنويس را
امضاء كردند اما اختالفها همچنين ميان ليبرالها و اسالمگراها باقي ماند و به سطح
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رسانه اي در مورد مسائل اساسي كشور ،اصالحات و آزادي ،تدابيري بودند كه نشان
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بيسابقهاي رسيد ( .)Lacroix, 2011: 140-145بنابراين پاداشهاي اقتصادي اعطايي
رژيم به مردم معترض ،تحريم تظاهرات از سوي علماي مذهبي ،فرقهگرايي ضد
شيعي و پليسي -امنيتي كردن شديد فضاي سياسي كشور به ميزان مؤثري ،لحظه
اقدام براي راهاندازي اعتراضات تودهاي مردم عليه اين رژيم را به تعويق انداخت.
 .6-2بعُد سیاست خارجی:
بهار عربي تغييرات قابل توجهي براي جهان عرب داشته است ،شايد يکي از
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مهم ترين اين تغييرات ،تآكيد مجدد بر رهبري عربستان در شوراي همکاري خليج
فارس در شرايطي بود كه قطر و امارات متحده عربي همواره برتري عربستان را به
چالش مي كشيدند .عربستان سعودي براي مدت طوالني نقش خود را به عنوان يك
«هماهنگ كننده منطقهاي »1و اجماعساز ،از طريق يك ديپلماسي فعّال در داخل
جهان عرب ايفا ميكرد( .)Kostiner, 2009: 117اما بهار عربي روح جديدي به اين

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

نقش دميد و منجر شد عربستان در درجه اول رويکردي تازهاي در رابطه با
سياستهاي خارجي اياالت متحده در منطقه و سياستهاي داخلي خود اتخاذ كند.
در ابتدا ،ابراز نگراني اياالت متحده از نقض بيش از حد حقوق بشر در بحرين
موجب شد تا عربستان به اين نتيجه برسد كه نميتواند همواره بهطور كامل در شمار
متحدان سنتي آمريکا به حساب آيد و بر حمايتهاي اين كشور تکيه

كند( Lander,

 .)2011: 5دوم ،نمي تواند اجازه دهد حوادث و رويدادهاي منطقه ،خارج از كنترل
عربستان اتفاق بيفتد .بنابراين ،بياعتمادي به عزم آمريکا براي حمايت از «متحدان
متوسط ،»2همراه با ترس از سرايت بهار عربي ،موجب شد تا عربستان با تعصب و
جديّت ،ديپلماسي فعّال و منطقه اي خود را پيگيري نمايد .بر اين اساس ،براي پاسخ
به «درخواست بحرين براي حمايت »3با تصويب قانون اضطراري در  14مارس
 ،2011به عنوان بخشي از عمليات سپر شبه جزيره 1200 ،سرباز به بحرين اعزام كرد
تا مانع پيروزي انقالب در اين كشور شود و از حمد آل خليفه ،متحد خود در بحرين
1

Regional Coordinator
‘‘Moderate’’ Allies
3 Request by Bahrain for Support
2

حمايت كرد .اين حركت در جهت نشان دادن نقش تعيين كننده رهبري عربستان بر
ديگر كشورهاي شوراي همکاري خليج فارس و پيشگيري از نفوذ اثرات مواج بهار
عربي به شبه جزيره عربستان بود .به تعبير خبرگزاري تايمز لندن ،عربستان سعودي،
با استفاده از نفوذ ،پول و نيروي نظامي تالش كرد از آتشسوزي كشورهاي شوراي
همکاري خليج فارس پيشگيري نمايد( .)Beeston, 2011: 3عربستان براي مهار بهار
عربي پا را از مرزهاي شبه جزيره فراتر گذاشت .آنها براي تقويت «ضد انقالب»1
نوظهور پس از مبارك در مصر 4 ،ميليارد دالر از طريق حسابهاي گستردهي
منطقهاي هزينه كردند .آنها همچنين براي جلوگيري از گسترش افراطيگري در اردن
و مراكش و سرپا نگه داشتن حاكمان آنها كمكهاي مالي را از طريق شوراي
همکاري خليج فارس به اين كشورها اعطا

كردند(2011: 28

 .)Farquhar,دخالت

آشکار در يمن ،مقصر جلو دادن ايران در آشوبهاي بحرين و درخواست برگزاري
ايران در امور بحرين ،بخشي از رهبري قاطعانه عربستان براي جلوگيري از تفرقه و
تخريب كشورهاي شورا ي همکاري خليج فارس و وحدت دنياي عرب ،با اين
فرض كه تقويت اتحاد كشورهاي عربي ،بقاي داخلي و شايد مشروعيت مردمي اين
كشورها را افزايش ميدهد .سعوديها همچنين براي گسترش رهبري خود بر جهان
عرب با گنجاندن اردن و مراكش در شوراي همکاري خليج فارس به دنبال
جايگزيني اتحاديهاي منسجمتر در راستاي تغيير جغرافياي سياسي منطقه بودند.
به اين ترتيب مجموعه تدابير داخلي و خارجي موجب شد تا عربستان سعودي
موقتاً مانع نفوذ بهار عربي به داخل شبه جزيره شود.
سوال سوم تحقيق حاضر اين بود كه چگونه در بطن حاكميت غير دموكراتيكترين
رژيم در ميان كشورهاي خاورميانه يکي از باثباتترين و انعطاف پذيرترين رژيمها
حيات دارد؟

Counter-Revolution

1
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نشست شوراي امنيت سازمان ملل در آوريل  2011براي جلوگيري از دخالت آشکار
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كليد درك اين سؤال كه چرا پادشاهي عربستان از ثبات و آرامش نسبي در مقايسه با
ساير كشورهاي عربي برخوردار است را بايد در ائتالفي كه به وسيله آنها ساخته
شده است و حمايت خود را از آن ميگيرد جستجو

كرد(2012: 24

 .)Yom,اين

استدالل اشتباهي است اگر فرض كنيم كه ثبات پادشاهي عربستان تنها بر مبناي
امتيازات اقتصادي و سركوب بيرحمانه استوار است .چنانکه در بحث نظري اشاره
شد در كنار اين عوامل ،مشروعيت فرهنگي نيز يکي از تأثيرگذارترين پايههاي ثبات
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رژيم سعودي است .اليوت آبرامز ،مشاور رئيس جمهور و معاون امنيت ملي دولت
جورج دبليو بوش ،نوشت كه در حال حاضر پادشاهي عرب مشروعتر از
جمهوريهاي كاذب هستند[ ...آنها] تاريخ سركوب خونين و زندان پر از زندانيان
سياسي ندارد) .(Gause, 2013: 8دانيل برامبرگ عرصه سياسي اعمال قدرت پادشاهي
عربستان را در «فاصله نهادي 1و نمادين »2ميداند و اين مزيت را براي آن قائل است
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كه ميتواند مشروعيت خود را بر ميهنپرستي و مليگرايي مزيّن نمايد ،در نتيجه
مبناي گستردهي اجتماعي ،اقتصادي ،ديني و ايدئولوژيك براي قضاوت درباره
مشروعيت آن وجود دارد( .)Brumberg, 2011: 19ويکتور منالدو استدالل ميكند كه
پادشاهي سعودي ،داراي نوعي فرهنگ سياسي است كه به ايجاد ثبات و پايداري اين
كشور كمك ميكند .اين فرهنگ سياسي مشروعيت منحصر به فرد را براي شاهان
سعودي فراهم كرده

است(2012: 74

 .)Menaldo,قانعكنندهترين استدالل بر

اساس«مشروعيت فرهنگي »3توسط خالد جامعهشناس و فعال سياسي عربستاني ارائه
شده است .او سه دليل را كه چرا سلطنت سعودي تحت تأثير تحوالت دموكراتيك
قرار نگرفته است شناسايي مي كند :اول طول عمر سلطنت سعودي ،دوم اينكه
«رژيمهاي سنتي كه از درون جوامع سنتي خود پديد آمدهاند ،با عوامل و ساختار اين
جوامع همخوان هستند» اين دو دليل منجر به سومي ميشود :رژيمهاي پادشاهي با
جامعهاي كه بر آن حکومت ميكنند ،قرابت بيشتري

دارند(2011: 26

.)Dakhil,
1

Institutional Distance
Symbolic Distance
3 Cultural legitimacy
2

بنابراين ،بدون وسيلهاي براي اندازهگيري مشروعيت رژيم آلسعود ،طول عمر اين
رژيم به صورت مستقل ،نشانه تداوم مشروعيت ميشود و پس از آن ،مشروعيت
بيچون و چرا ،طول عمر و دوام رژيم را تبيين ميكند .پادشاهي سعودي زمان و
منابع زيادي را صرف به تصوير كشيدن خود به عنوان نماينده معتبر فرهنگي شبه
جزيره عربستان ميكند .آنها اين تصوير را با تاريخ كشور ،با اسالم و با سنتهاي
قبيلهاي پيوند ميزنند و تصوير متقاعد كنندهاي را براي مردم عربستان به نمايش
مي گذارند كه گويي ساخت و ساز سياسي دولت سعودي نتيجه طبيعي تاريخ و
فرهنگ عربستان است .به اين ترتيب با توجه به مشروعيت فرهنگي ،پادشاهي
عربستان ،به عنوان نوع جديدي از انواع دولت به شمار ميرود كه اگرچه بسيار
غيردموكراتيك است و به سختي كمتر از يك قرن قدمت دارد اما از ثبات و دوام
مستمر برخوردار است).(Gause, 2013: 9-10

منطقة خاورميانه كه در طول بيش از هشت دهه گذشته كودتاها ،شورشها و
انقالب هاي متعدد را تجربه كرده است ،دربرگيرنده كشوري است كه پايدارترين و
در عين حال غير دموكراتيكترين شيوههاي حکومتداري به نمايش گذاشته است.
اين كه چگونه چنين واقعيتي فرصت بروز و ظهور يافته است را بايد ناشي از
عملکرد عوامل و سازوكارهاي بازتوليد سلطه و ثبات اين كشور دانست .بر اساس
نظريه آلتوسر اين عوامل عبارت بودند از «سازوكارهاي اقتصادي»« ،دستگاه
سركوبگر دولت» و «دستگاههاي ايدئولوژيك دولت» .آلتوسر در عملکرد عوامل
فوق ،با اين عقيده قديمي كه زيربناي اقتصادي جامعه ،كل روبناي فرهنگي را تعيين
ميكند ،مخال فت كرد .در نظريه او نه فقط روبنا بر زيربنا اثرگذار است ،بلکه الگويي
از روابط ايدئولوژي و فرهنگ ارائه ميدهد كه تنها با روابط اقتصادي تعيين نميشود.
ايدئولوژي به اين علت ضرورت دارد كه دولت بايد بتواند بدون خطر انقالب سلطه
خود را بازتوليد كنند.
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نتیجه گیری
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بهكارگيري نظريه آلتوسر براي توضيح بازتوليد نظام سلطه در عربستان سعودي به
خوبي تركيب غيرمتقارن اين عوامل را در كنار حمايتهاي اياالت متحده نشان
مي دهد .دولت سعودي همواره خواسته است تا با تحوالت اقتصادي روبنايي و تأمين
احتياجات جامعه عربستان ،خود را از تغييرات و تکانههاي سياسي دور نگه دارد .اما
به خوبي واقف بوده است كه درآمدهاي سرشار نفت به تنهايي نميتواند ضامن بقا و
ثبات دولت سعودي باشد لذا بقا را در تنيدگي و نزديکي همه جانبه با علماي وهابي
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يافته است .حمايت مذهبي اين امکان را براي رژيم سعودي به دنبال آورد كه توجيه
ارزشي الزم را براي حاكميت خود به وجود آورد .با اتکا به اين حمايتها و
توجيهات ايدئولوژيك و مجموعه تدابير داخلي و خارجي بود كه عربستان سعودي
توانست تا حد زيادي در برابر امواج بهار عربي كه سراسر جهان عرب را درنورديد،
مقاومت نمايد .بر اين اساس ،پادشاهي سعودي توانسته است چالش مسلحانهي

در پرتو بهارعربی

تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی

گروههاي بنيادگرا مذهبي (گروههاي سلفي – وهابي) در داخل كشور را به خارج از
مرزها و به سمت كشورهاي عراق و سوريه هدايت كند .بيترديد آنچه عربستان
سعودي را از بسياري ديگر از كشورهاي منطقه خاورميانه متمايز ساخته است،
تركيب نامتقارن اين عوامل ثبات و بقا بوده است .اما اكنون ،سعوديها كه با موفقيت
بحرانهاي بهار عربي سال  2011را پشت سر گذاشتهاند ديگر خود را ملزم به شنيدن
توصيههاي اياالت متحده در مورد اصالحات و دموكراسي نميبينند .از نظر دولت
مردان سعودي اصالحات اجتنابناپذير و حتي در بسياري از كشورها قابل قبول
است اما فقط در خارج از مرزهاي عربستان و بحرين .اگرچه به تعبير ساموئل
هانتينگتون اين كشور نيز همچون ساير كشورهاي عربي با «معضل پادشاهي »1و
محدوديت هاي آن مواجه است ،اما به نظر مي رسد رژيم عربستان سعودي در كوتاه
مدت با هيچ گونه تهديد واقعي روبهرو نباشد.

The King’s Dilemma

1
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