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 چكيده
هاي اجتماعي    شناسي بر اين نظرند كه طبقه متوسط جديد در جنبش  نظران جامعه بسياري از صاحب

از دهـه   .  دهي و رهبري داشـته اسـت    ريزي، سازمان جديد نقش بسيار مهمي از جهت فكري، برنامه
به اين سو، به دليل تحوالت و نوسازي در ساختارهاي ارتباطي، اقتصادي، آموزشي و مانند آن،        1970 

فرضيه اصلي  .  طبقه متوسط جديد در عربستان از رشد و گسترش كمي مناسبي برخوردار بوده است 
به اين سو، اين طبقه، حكومت        1990 به ويژه از دهه  1980 در اين نوشته آن است كه از نيمه دوم دهه 

ها  از يـك       رو كرده است، اين چالش    ها و انتقادات سياسي و اجتماعي مهمي روبه سعودي را با چالش
هـا و فـساد آن و از            سو  به گسترش آگاهي سياسي و اجتماعي مردم نسبت به حكومت، ناكارآمدي

كـه اعـضا و       بـا وجـودي   .  انـد   سوي ديگر، به پاره اي اصالحات سياسي هرچند محدود، منجر شده    
پارچه نيستند، در مورد ضرورت اصـالحات سياسـي،      هاي متعلق به اين طبقه در عربستان يك  گروه

ايجاد نهادهاي دموكراتيك، مبارزه جدي با فساد، استقالل قوه قـضائيه، تفكيـك قـوا و ماننـد آن             
هاي سياسي حكومت سعودي از ناحيـه طبقـه متوسـط       ترين چالش  در اين مقاله، مهم.  اند عقيده هم

 .جديد، اصالحات محدود سياسي انجام شده و داليل محدود بودن اصالحات توضيح داده مي شوند

 هاي سياسي، اصالحات سياسي عربستان، طبقه متوسط جديد، چالش: ها كليدواژه
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 مقدمه 
هاي كالسيك در چند سده اخير، شايد بتوان گفـت كـه       با بررسي تحوالت تاريخي و انقالب

طبقـه متوسـط جديـد، پـشتيبان جـدي          .  ترين طبقه تاثيرگذار بـوده اسـت      طبقه متوسط مهم
هاي اعتراضي دانشجويي، حقـوق مـدني، فمنيـستي،        جنبش:  هاي اجتماعي جديد مانند جنبش
رو بررسـي     از ايـن  .  گرايان، خلع سالح و مانند آنها در چند دهه اخـير بـوده اسـت         زيست محيط

يافتـه و چـه در        طلبانه چه در كشورهاي توسعه   هاي اعتراضي و اصالح تحوالت سياسي و حركت
 . كشورهاي در حال توسعه بدون پرداختن به نقش مهم اين طبقه، ناقص خواهد بود

بر مبناي اتحاد مذهبي و سياسي، اين       1932 از زمان تأسيس حكومت عربستان سعودي در 
. است  هاي سلطنتي در خاورميانه عربي بوده       كارترين حكومت حكومت از اقتدارگراترين و محافظه
گيري، بر اساس پدرساالري سياسي و مذهبي بـوده و تـا بـه         نظام سياسي عربستان از بدو شكل

به طور كلي، در استمرار حكومت خاندان سعودي عوامل مهمي دخالـت          .  امروز تداوم يافته است
اتحاد و پيوندهاي مذهبي و سياسي بين خاندان سعود و علمـا و آمـوزه              :  اند كه عبارتند از داشته

وهابيت، پيوندهاي دوسويه بين اين خاندان و سران قبايل، سركوب سياسـي، تقويـت نهادهـاي           
يابي نهادهاي مدني جديد،      مدني سنتي همچون نهاد بازار، روحانيت و قبايل، جلوگيري از قدرت   

بين حكومـت و اعـضاي وابـسته بـه نهادهـاي            )  كالينتاليستي(گسترش پيوندهاي پيرو پروري     
سنتي ياد شده، نقش درآمدهاي نفتي در تحكيم قدرت سياسي و اقتـصادي دولـت و اسـتقالل        

هاي خـارجي از ايـن        آن از بخش خصوصي، سيستم اطالعاتي و سركوبگر قوي و حمايت قدرت     
. اسـت  تر از عوامل ديگر بـوده     در ميان عوامل فوق، پيوند وهابيت و خاندان سعودي مهم.  خاندان
اي در حفظ وضع موجود و تـداوم اقتـدارگرايي نـيز نقـش              هاي وهابيت و بافت نظام قبيله آموزه

شدت مخالف بـوده و بـر حفـظ وضـع             مهمي  داشته است؛ علماي وهابيت با تحول و نوآوري به 
 . اند موجود سنتي و برداشت ظاهري از نص سنت و قرآن تاكيد داشته

هـاي آموزشـي، ارتبـاطي،        در چند دهه اخير به خاطر تغيير و تحوالت اجتمـاعي در عرصـه    
شهرنشيني و مانند آن طبقه متوسط جديد در جامعه عربستان به لحاظ كمي و نيز كيفي رشـد   

ويـژه از     بـه   1980 فرضيه اصلي مقاله اين اسـت كـه از نيمـه دوم دهـه             .  اي داشته است فزاينده
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ها و انتقادات سياسي و اجتماعي        به اين سو، اين طبقه، حكومت سعودي را با چالش   1990  دهه
ها از يك سو به گسترش آگاهي سياسي و اجتماعي مـردم           رو كرده است، اين چالش مهمي روبه

اي اصالحات سياسي هرچند      ها و فساد آن و از سوي ديگر، به پاره     نسبت به حكومت، ناكارآمدي
پارچـه    هاي متعلق بـه ايـن طبقـه در عربـستان يـك              گرچه اعضا و گروه   .  اند  محدود منجر شده  

نيستند، اما در مورد ضرورت اصالحات سياسي، ايجاد نهادهاي دموكراتيـك، مبـارزه جـدي بـا                  
تريـن    در اين مقاله، مهـم    .  باشند  عقيده مي   فساد، استقالل قوه قضائيه، تفكيك قوا و مانند آن هم  

هاي سياسي حكومت سعودي از ناحيه طبقه متوسط جديد، اصالحات محـدود سياسـي           چالش
 .شوند انجام شده و تاحدودي داليل محدود بودن اصالحات توضيح داده مي

 طبقه متوسط جديد 
مانند بسياري از مفـاهيم علـوم اجتمـاعي داراي معنـاي دقيـق و                »طبقه متوسط جديد« 

هاي اين طبقـه از يـك سـو، و           ها و ويژگي برخوردار از پذيرش عمومي نيست، اختالف در مالك
نامشخص بودن قلمرو عيني و مصداقي آن از طرف ديگر و نيز تـاثير تحـوالت تـاريخي بـر آن،                

هـاي    در بررسـي  .  سبب شده است كه هر كس از زاويه ديد خود تعريفي خاص از آن ارايه دهـد       
سـپيدان، نخبگـان      يقـه :  شناسانه جديد از طبقه متوسط جديد با عناوين مختلـف ماننـد              جامعه

ايـن طبقـه در اكثـر       .  جديد، طبقه متوسط شهري و طبقه كارگر جديد نـام بـرده شـده اسـت            
هـاي    تحوالت معاصر سياسي و اجتماعي نقش بسيار مهمي داشته و پـشتيبان اصـلي جنبـش                

 . اجتماعي جديد بوده است
در بين نظريه پردازان معاصر، سي رايت ميلز فرد شاخصي است كه در مورد طبقه متوسـط          

كه نام كتاب وي نيـز    -سپيدان نظر است و از اين طبقه با عنوان يقه جديد مطالعه كرده و صاحب
سـپيدان را در مـورد مـديران،          وي، اصطالح طبقه متوسط جديد يا يقه      . ياد كرده است - هست

دانـان، مهندسـان، پزشـكان، كاركنـان اداري و            ها، كارمندان، اساتيد، معلمان، حقـوق      تكنوكرات
سپيدها يعني صاحبان مشاغل فكري، فني و تخصـصي را در مقابـل                او يقه .  برد كار مي دفتري به

ميلز براي سنجش طبقه متوسط جديـد       .  برد  كار مي   ها يعني كارگران يدي و غير ماهر به  آبي يقه
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بـه بـاور    .  درآمد، شغل، پرستيژ، دارايي و اقتدار :  برد كه عبارتند از هاي گوناگوني بهره مي از مالك
گونه ادعايي نيز نسبت به عوايد        گونه ارتباط كاري با ابزار توليد نداشته و هيچ    وي، اين طبقه هيچ

سـپيدان از نظـر       يقـه .  از نظر درآمد شغلي، اعضاي اين طبقه در حد وسط قـرار دارنـد     .  آن ندارد
رايت ميلز در تمـايز ايـن طبقـه از          .  منزلت اجتماعي برتر از كارگران مزدبگير و كسبه قرار دارند      
  1 .ساير طبقات بر ويژگي و منزلت فكري آنها تاكيد مي كند

: توان به چنـد دسـته تقـسيم كـرد           در مجموع، اعضاي متعلق به طبقه متوسط جديد را مي 
كارمنـدان   )رتبـه؛ ج    مديران و كارمندان عالي   )  صاحبان مشاغل علمي، فني و تخصصي؛ ب    )الف

بگيران بخش عمومي مانند فروشندگان و كاركنان بازرگاني و فروش،       حقوق )ادري و دفتري؛ و د
 .كاركنان امور خدماتي و غيره

پردازان اجتماعي مانند ميلز، دارندورف، ليپست، هـالپرن،   هاي اكثر نظريه با عنايت به ديدگاه 
طبقـه متوسـط جديـد      :  هانتينگتون، باتامور و گيدنز مي توان اين طبقه را چنين تعريـف كـرد             

بگيران يا كارمنـدان      متشكل از دارندگان مشاغل فكري، تخصصي و فني همچون مديران، حقوق   
هـا،    دانان، پزشكان، مهندسان، وكال، اسـاتيد دانـشگاه، دانـشجويان، تكنيـسين             حكومتي، حقوق 

روشنفكران، معلمان يا آموزگاران، نويسندگان و هنرمنـدان اسـت كـه داراي جايگـاه و منزلـت                  
متمايز از ساير طبقات بوده و نقش مهمي در تحوالت سياسي و اجتماعي در چندين دهه اخيـر       

هـاي جديـد منزلـتي و         الزم به ذكر است كه تعريف اين طبقـه بـر اسـاس برداشـت         .  داشته اند
فرهنگي و نه اقتصادي صرف از طبقه صورت گرفته است و برخالف طبقه متوسط رايج و سنتي        

 .نيست) طبق معيارهاي اقتصادي صرف(ويژگي اصلي آنها صرفا برخورداري از درآمد متوسط 

 هاي سياسي حكومت سعودي طبقه متوسط جديد و چالش
هاي جديد جامعه عربستان، گسترش كمي طبقه متوسط جديـد اسـت كـه                 يكي از ويژگي

بـر اسـاس    .  آيـد   به بعد به شمار مـي    1970 اقتصادي از دهه   -محصول برنامه نوسازي اجتماعي 
درصـد در     11 درصد به  2 يك بررسي انجام شده، نسبت طبقه متوسط جديد به كل جمعيت از 

برخـورداري از آگـاهي و تحـول        (رشد كمي و نيز كيفـي    2 .افزايش يافته است 1980 اواخر دهه 
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خـواه و     تـرين نـيروي اجتمـاعي تحـول        اين طبقه باعث شده كه به عنوان مهم) فكري و نگرشي
طلب در چند دهه اخير ظاهر شود و وزن سياسي خود را به مرور زمـان بـا سـرعت قابـل         اصالح

 .توجهي افزايش دهد
هـاي سياسـي و انتقـادات         به اين سو، با چالش      1980 حكومت عربستان از نيمه دوم دهه      

هـا و فعـاالن      در چند دهه اخير افراد، گروه.  جدي از سوي طبقه متوسط جديد مواجه بوده است
ترين منتقد و اپوزيسيون حكومت سعودي در         مدني و سياسي متعلق به اين طبقه به عنوان مهم 

است، و شايد بتوان گفت كـه ايـن طبقـه، منبـع اصـلي و               حيات سياسي و اجتماعي ظاهر شده
كننـده مـشروعيت سياسـي خانـدان          ها و اعمال فشارهاي سياسي و تـضعيف      بسيار مهم چالش
اين طبقه تا حد نسبتا قابل توجهـي توانـسته اسـت كـه حيـات سياسـي و             .  سعودي بوده است

اجتماعي در اين جامعه را از سكون و ايستايي سياسي خارج كند و تحت فشارهاي ايـن طبقـه،         
 .حكومت ناچار به انجام برخي اصالحات محدود سياسي شده است

اجتماعي، اعتراضـي و انتقـادي        -طبقه متوسط جديد منبع ظهور سه جريان مهم سياسي     
گرايـان    اسـالم  )خـواه؛ ب    روشـنفكران آزادي   )الـف :  در جامعه عربستان بوده است كه عبارتند از     

 . طلب و منتقد شيعي جريان اصالح )طلب و معتقد به تفاسير جديد از مذهب سنتي؛ و ج اصالح
الـصحوه  (  توان به جنبش بيداري اسالمي  طلب اهل تسنن مي گرايان اصالح در طيف اسالم  

 1980 و    1970 هاي اسالمي در دو دهـه     اشاره كرد كه ريشه آن به گسترش دانشگاه) االسالميه
گرايـان در مـسايل اجتمـاعي بـا حفـظ             ايـن دسـته از اسـالم        1990 تا اواخر دهه    .  گردد  بر مي 
كـاري و حفـظ نظـم اجتمـاعي و فرهنگـي              هاي سنتي وهابيت، عمدتا قائل به محافظـه     ديدگاه

 -المـسلمين   تـر اخـوان     هاي امروزي با اتخاذ ديدگاه  -موجود بودند، اما در ارتباط با عرصه سياسي
تر بودنـد و از ايـن         هاي اعمال حاكميت و تشكيل دولت اسالمي امروزي قائل به نوآوري در روش

كردند؛ البته در مسايل اجتمـاعي بـا آنهـا مـشترك و           حيث خود را از نوسلفيون افراطي جدا مي
دهـي دوبـاره پادشـاهي        سازمان  اين طيف، پشتيبان بيداري اسالمي و خواستار       .  عقيده بودند هم

خـاطر تمـايالت      هـا بـه     اين جريان اجتماعي، به ليبرال     3 .عربستان بر مبناي دولت اسالمي بودند
البته بسياري از وعـاظ صـحوه پـس از آزادي از زنـدان در اواخـر                  .  كرد  شان حمله مي   سكوالري
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به دليل انتقاد از حكومت و مخالفت با حمايت اين دولت از آمريكا در جنگ خليـج       (  1990  دهه
مشي افراطي خود را كنار گذاشته، از فساد و نقض حقوق مـدني و سياسـي شـهروندان                )  فارس
طلبانـه اجتمـاعي حمايـت        هـاي اصـالح     پوشيده و از حفظ وضع موجود در مقابل انديـشه   چشم
، جريان اسالم گرايان ليـبرال يـا جديـد از درون طبقـه متوسـط                 1990 از اواخر دهه   4 .كنند مي

برآورد؛ اين جريان در عرصه سياسي و رسانه اي به مبارزه و فعاليت پرداختـه و منبـع       جديد سر
در درون  .  هاي سياسي و مشروعيتي عليه اين حكومت بوده است        مهم ديگري براي ايجاد چالش

طلبان سياسي حضور دارنـد؛ اعـضاي ايـن           طلبان اجتماعي و اصالح     اين جريان، دو طيف اصالح  
 .عمده از تحصيالت عاليه دانشگاهي برخوردارند  طور جريان به
 الوطـن كاري اجتماعي و ديني هستند، روزنامه      طلبان اجتماعي، منتقد جدي محافظه اصالح

است كه وهابيـت    النقديان  ترين آنها   كنند، معروف هاي آنها را منعكس مي اغلب ديدگاهالرياض و 
اعضاي شـاخص ديگـر ايـن       .  داند  را عامل اصلي پرورش افراط گرايي ديني و فرهنگ اختناق مي

تـر از     اين دو، تمركز بر تغيير اجتماعي را ضروري      .  جريان خالد الغنامي و مشاري الزايدي هستند
دانند و معتقدند كه در غياب نوسازي بنيادي اجتماعي و ديني، تغيير سياسـي     تغيير سياسي مي

از ديد آنها آگاهي سياسي و اجتماعي و تغيير اجتماعي مقدم بـر       .  انجامد به نتايج مصيبت بار مي
هـاي رايـج      توان قالـب و روش      تغيير سياسي است و تنها با انجام نوسازي اجتماعي است كه مي    

 .ديني را كنار گذاشت
عبدالحميد و عبدالعزيز قاسـم     .  طلبان سياسي، جنبش بيداري اسالمي است     خاستگاه اصالح

تصميم گرفتنـد كـه يـك تئـوري         1995 به عنوان رهبران اين جريان پس از آزادي از زندان در 
گراي مترقي ارايه دهند و جامعه مدني، مـشاركت عمومـي و دموكراسـي را در چـارچوب             اسالم

اين گروه خواستار بازسازي قابل توجـه حيـات سياسـي و اجتماعـي         . قوانين اسالمي طرح كنند
كشور، ايجاد سلطنت مشروطه، نهاد انتخاباتي، تفكيـك قـوا، آزادي بيـان، برابـري جنـسيتي و                   

  5 .شناسايي حقوق شيعيان هستند
ها، در چند موضـوع مهـم         در مجموع، تمام جريانات اسالمي در دو دهه اخير با وجود تفاوت  

مخالفت با وابستگي عربستان به آمريكا، مخالفت بـا         :  مشترك و هم عقيده هستند كه عبارتند از  
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هاي اجتماعي، فساد مقامات حكومـتي، انحـراف از اسـالم واقعـي و               عدالتي مقوالتي همچون بي
هاي دموكراتيـك غربـي،     رغم گرايش نوگرايانه به ارزش طبقه متوسط جديد به.  نقض حقوق بشر

كارانـه حكومـت      در روابط خارجي بر استقالل سياسي تاكيد زيـادي داشـته و روابـط محافظـه                
جنـگ خليـج فـارس چنـان          6 .سعودي با آمريكا را به شدت آماج حمالت خود قرار داده اسـت         

دهنده بود كه چند گروه اسالمي مخالفت خود را با حمايت عربستان از آمريكا اعالم كردند           تكان
و اوج آن، جنبش مقاومت اسالمي بود كه اعضاي آن اغلب وابـسته بـه طبقـه متوسـط جديـد                  

هـاي اسـالمي      پس از اين رويداد مساجد به مراكز وعظ، مباحث ايـدئولوژيك و مخالفـت             .  بودند
  7 .هاي زيرزميني پخش كردند تبديل شده و اعالميه

اي موجـود     كارانه و روابط سنتي و قبيله     هاي متعلق به اين طبقه باورهاي محافظه اعضا و گروه
هـاي مـدني و ضـرورت گـسترش شـهروند             را آماج حمله قرار داده و در مقابل، از روابط و علقـه            

اي   قبيلـه -  كردگان جديد بـه مبـاني مـشروعيت سـنتي           تحصيل.  كنند  مشاركتي و فعال دفاع مي  
آنان خواسـتار   .  اند  چندان اعتقادي ندارند و نسبت به اقتدارگرايي حكومت و سركوب معترض بوده   

جايگزيني نظام سلطنتي مشروطه به جاي سلطنت اقتدارگرا، اصالحات دموكراتيك و ايجاد نظـام    
با وجود تالش دولت سعودي براي جذب بخش قابل توجهـي از اعـضاي ايـن        .  چندحزبي هستند

طبقه در ادارات حكومتي، آنان به دليل برخورداري از تحـصيالت دانـشگاهي، آگـاهي سياسـي و           
يكـي از   .  كار سعودي بوده انـد      ها و باورهاي دموكراتيك منتقد حكومت اقتدارگرا و محافظه    نگرش
هاي سياسي و مشروعيتي حكومت عربستان، نارضايتي اعضاي اين طبقه نسبت          هاي چالش ريشه

وجود چهار هزار سـند رسـمي در ارتبـاط بـا         .  هاي اساسي بوده است به نقض حقوق بشر و آزادي
بـار شـيعيان و       و سـركوب خـشونت      8 نقض حقوق بشر و فساد مقامـات آل سـعود در عربـستان           

 .است هاي بارز سركوبگري و نقض حقوق بشر بوده روشنفكران در چند دهه اخير مصداق
. فساد اقتصادي منبع ديگر اعـتراض طبقـه متوسـط جديـد بـه حكومـت سـعودي اسـت                    

. باشـد   درآمدهاي فزاينده نفتي عامل مهمـي در اسـتمرار حكومـت اقتـدارگراي عربـستان مـي                
عنوان درآمـدهاي متعلـق بـه خانـدان           حكومت سعودي به درآمدهاي نفتي در درجه نخست به    

نگرد؛ اين حكومت در راستاي تحكيم قدرت خاندان سعود با اسـتفاده از درآمـدهاي       سعودي مي
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هـاي    پيرو را با بزرگان قبايل، روحانيون وهابي و بازاري     -نفتي نوعي روابط كالينتاليستي يا حامي
حكومت با توزيع درآمدهاي نفتي بين آنهـا، حمايـت و       .  سنتي ايجاد كرده و گسترش داده است

. پشتيباني سياسي آنان را تضمين كرده و تاكنون از چالشگري سياسي آنان مصون مانـده اسـت      
شـدت    هـا بـه     بـستان -طبقه متوسط جديد در چند دهه اخير، نسبت به اين روابط فاسد و بـده          

بر اساس گزارش سازمان شـفافيت    .  داند معترض بوده، آن را نشانه عدم سالمت نظام سياسي مي
 9 .المللي، عربستان جزو دسته كشورهاي با سطح باالي فساد قرار دارد بين

. هاي سياسي منبع ديگـر اعـتراض طبقـه متوسـط جديـد اسـت                سطح بسيار پايين آزادي  
. دموكراتيـك بـوده اسـت       هاي آمـاري، عربـستان تـاكنون جـزو كـشورهاي غـير              اساس داده  بر
معرف حكومت قانون و اسـتثنا بـودن     1 هاي مراكز معتبر آماري تحقيقاتي، نمره  بندي تقسيم در

معرف حكومت قانون و دموكراتيك با كمترين زندانيان سياسـي،     2 وجود زندانيان سياسي، نمره 
معرف شكنجه و قتـل زنـدانيان سياسـي و            4 معرف تعداد باالي زندانيان سياسي، نمره        3 نمره 
جـزو كـشورهاي برخـوردار از         3 عربستان با داشتن نمره   .  هاست ترين رژيم  معرف مخوف 5 نمره 

  10 .زندانيان سياسي گسترده است
هاي نظامي، منبع ديگر اعتراض طبقـه متوسـط جديـد             رشد باالي بيكاري و افزايش هزينه  

به بعد با چالش بيكاري بـاال در سـطح        2005 عربستان از سال .  باشد عليه حكومت عربستان مي
 »المللـي تحقيـق پـيرامون صـلح         موسسه بيـن  «بر اساس گزارش    .  درصد مواجه بوده است    15 

درصد خريد جهـان،      6/2 ميليارد دالر خريد نظامي؛ يعني معادل        38 عربستان سعودي با صرف 
درصد از توليـد ناخـاص داخلـي        11 تا    8 عربستان بين   .  بندي جهاني است نهمين كشور در رتبه

مـيزان    1995 در سال   .  دهد كه اين رقم بسيار بااليي است    خود را به خريد نظامي اختصاص مي
افزايش بسيار زيـاد      11 .درصد بوده است    3/31 واردات تسليحاتي اين كشور نسبت به كل واردات   

 -هـاي اقتـصادي     در ميزان خريدهاي نظامي، اين كشور را پس از جنگ خليج فارس بـا چـالش      
طبق گزارش آمـاري ديگـر، درصـد رشـد          .  هاي گسترده خارجي مواجه ساخت   سياسي و بدهي

: هاي عمومي به تفكيك سـال عبارتنـد از          تبع افزايش هزينه هاي عربستان به هاي حكومت هزينه
  12 ).3/32 ( 1992 و ) 2/34 ( 1988 ، )4/34 ( 1984 ، )7/15 ( 1980 
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اينترنت، كانال و منبع مهم بيان اعتراضها و چالشي براي انحصار اطالعاتي حكومت سعودي از   
 1999   گرچه دسترسي عمومي به اينترنت از اواخر ژانويـه        .  به بعد بوده است 1990 نيمه دوم دهه 

به بعد    1994 به بعد حاصل شد، ولي مبارزان وابسته به طبقه متوسط جديد، پيشتر يعني از سال    
نخـستين    »كميتـه دفـاع از حقـوق مـشروع        «.  از اينترنت براي مبارزه سياسي استفاده كرده اند       

. بار از اينترنت براي مبارزه سياسي استفاده كـرد   د كه براي نخستينتشكل وابسته به اين طبقه بو
سايت ايـن كميتـه را در         وب)  پزشك جراح(رييس كميته ياد شده، سعدان فقيه  1996 در سال 

هاي سياسي و     گرچه رژيم سعودي، سايت   .  عهده گرفت مديريت آن را به لندن ايجاد نمود و خود 
هـا بـه اطالعـات        اخالقي را مسدود و فيلتر كرده است، كاربران اينترنتي از طريق فيلترشكن         غير

الزم بـه ذكـر اسـت كـه           13 .يابنـد   هاي سياسي از طريق اينترنت دست مـي       سياسي و افشاگري
ريـزي و     سعدان فقيه پس از جدايي از كميته ياد شده، گروه مبارز جديدي با نام االصالح را پايـه 

هـاي قابـل      در مجموع، بـا وجـود محـدوديت         14 .يك سايت اينترنتي به همين عنوان ايجاد كرد   
سـازي و     انـد از طريـق اينترنـت بـه آگـاه            توجه، فعاالن و مخالفان سياسـي تـا حـدي توانـسته       

رساني به افكار عمومي در مورد ابعاد گسترده فساد و ارتشاء، نقض حقـوق بـشر، سـركوب          اطالع
 .هاي حكومتي و غيره بپردازند حكومتي، رشد سرسام آور هزينه

هاي گسترش طبقه متوسط جديد، تلقي مثبت بيش از نيمـي از پاسـخگويان               يكي از پيامد
ها نسبت به دموكراسي و باور آنها به عـدم تنـاقض آن بـا             كننده در نظرسنجي عربستاني شركت

دهندگان خود را در درجه اول، معتقد به هويت مذهبـي             گرچه اغلب پاسخ. داري بوده است دين
درصد پاسخگويان به دموكراسي ديـدگاه      58 ، اما )درصد17 درصد در مقابل 75 (دانند تا ملي  مي

دهندگان،   بيشتر پاسخ .  اند  نظر بوده   درصد بي  18 درصد نظر مخالف و  23 مثبت دارند؛ در مقابل، 
  15 .عنوان حكومت مطلوب از اعضاي طبقه متوسط جديد بودند معتقد به دموكراسي به

 ترين اقدامات طبقه متوسط جديد در عربستان مهم
هاي سياسي براي حكومت عربستان با تاكيد بـر        در ابتداي مقاله به اجمال منابع مهم چالش

تريـن      در ايـن قـسمت، برخـي از مهـم         .  هاي سياسي طبقه متوسط جديد عنوان شـد      نارضايتي
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 . شود اقدامات اعضاي وابسته به اين طبقه مطرح مي
دانـشگاهيان، نويـسندگان، تجـار و       (ها و سكوالرها      نفري ليبرال   43 گروه  1990 در دسامبر 

هاي مهمـي     اي را منتشر كردند كه در آن ملك فهد درخواست  شكوائيه)  برخي مقامات حكومتي
وضع قانون اساسي براي تنظيم رفتار حكومت، تقويت اصل برابـري همـه         :  داشتند كه عبارتند از

. اي، خانوادگي و منزلت اجتمـاعي      هاي مذهبي، قبيله شهروندان و حذف تبعيض بر اساس مالك
تر شـوراي مـشورتي باثبـاتي ايجـاد كنـد و بـه آن اختيـارات                   آنها از شاه خواستند هرچه سريع

گسترده همچون اختيار نظارت بر كار تمام نهادهاي اجرايي دهـد؛ همچنيـن خواسـتار شـوراي          
ها و نظام حقوقي و چارچوبي براي صدور فتواها شدند كـه         مشورتي براي استانها، استقالل رسانه

  16 .بايد در معرض ارزيابي، بحث و پاسخ باشند
طلب به همراه تعـدادي از علمـاي برجـسته            گراي اصالح   اسالم  400 ، بيش از  1991 در مي 

قـضايي   -يادداشتي به ملك فهد دادند و خواستار اصالحات گسترده در نظام سياسي و حقوقـي       
هاي اسالمي در حيـات      شدند، البته آنها بيشتر خواستار توجه به كاربست دقيق هنجارها و ارزش

هـا و     عمومي و مسايل اقتصادي شدند؛ فساد مقامات حكومتي را نقد كردند و توجه به شايستگي
. دادند    كنار گذاشتن مالحظات خويشاوندي صرف در انتصابات حكومتي را مورد تاكيد جدي قرار  

در ايـن   .  هاي اسالمي امضا شد صد نفر از علما و اساتيد دانشكده اين يادداشت توسط بيش از يك
هاي قبلي تكرار شـدند؛ نقـد مقوالتـي       هاي طرح شده در عريضه يادداشت، بسياري از درخواست

طلبي، عدم احترام به حقوق افـراد، عـدم        بازي و روابط خويشاوندي، منفعت فساد، رفيق:  همچون
آزادي بيان براي اساتيد و فعاالن و پژوهـشگران اسـالمي، نقـد همكـاري نزديـك و وابـستگي                     

هاي خارجي، لزوم استقالل بيـشتر نظـام قـضايي، ايجـاد شـوراي مـشورتي،                   حكومت به قدرت 
نظـر در معاهـدات بـا         اسـالمي و تجديـد      كاربست دقيق اسالم و شريعت، فسخ كليه قوانين غير       

در مجموع در اين تذكاريه آنها خواستار يك دولت      .  اسالمي اسالمي و نهادهاي غير هاي غير دولت
 . سكوالر شدند اي از ملزومات دموكراسي غير تر در كنار پاره اسالمي ناب
اي بـه شـاه، از ايجـاد شـوراي            نيز رهبران جامعه شيعي با نوشـتن تذكاريـه      1992 در سال 
ويـژه در بـازار كـار،         هـا بـه     شدت دفاع كردنـد و خواسـتار پايـان دادن بـه تبعيـض                مشورتي به 
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ويژه در نظام آموزشي و خواستار رعايت اصـل برابـري و آزادي            هاي رفاهي و خدماتي به سياست
هـاي اسـالمي      تعدادي از اسـاتيد برجـسته دانـشكده         1994 در سال .  در مناسك مذهبي شدند   

را ايجاد كرده و نخستين مخالفت آشكار خود با حكومت پادشاهي        »كميته دفاع از حقوق بشر«
. را اعالم كردند؛ از نظر آنها حكومت از حقوق اسالمي مشروع مـسلمانان حمايـت نكـرده اسـت             

) سلمان االوالد و صـفراالهوا    (  پاسخ حكومت در مرحله اول، بازداشت دو تن از سران اين كميته    
طلبان وابسته به طبقه متوسط       ، چند شكوائيه از سوي اصالح  2003 در سال  17 .و تعداد ديگر بود

 :جديد به حكومت داده شد كه عبارتند از
در ژانويـه     »اندازي براي وضـعيت فعلـي و آينـده ملـت            چشم «نخستين شكوائيه به نام   .  1 
و جعفـر   )  وكيـل (گراي اهل رياض، محمـد سـعيد نايـب        توسط عبداهللا احمد يك اسالم 2003 

دانشگاهي، تجار، دانشمندان و علماي مذهبي و         104 ارايه شد كه از سوي   )  فعال شيعه(الشايب 
براي بحث پيرامون مـسايل مختلـف و        »كنفرانس آزاد ملي«آنها خواستار .  متخصصان امضا شد

گذاري، قوه قـضائيه مـستقل، ايجـاد       خواستار مجلس شوراي انتخابي با اختيارات نظارتي و قانون
نهادهاي مدني مستقل، اقدام عليه فساد و سلطنت مشروطه و لزوم كنترل و نظـارت جـدي بـر          

 . حكومت شدند
، شكوائيه دوم نوشته شد، كه در ادامـه شـكوائيه اول، بـه منظـور                 2003 در پايان آوريل .  2 

ها عليه اقليت شيعه در موضـوعات اسـتخدامي، خـدمات گونـاگون،         پايان دادن فوري به تبعيض
عنـوان شـهروند      آموزشي و انجام مناسك مذهبي طرح شد و خواستار برخورد برابر با شيعيان به     

عنـوان ايـن    .  رسميت شناختن حقوق شهروندي شيعيان گرديد       در كنار اكثريت اهل تسنن و به 
اميـر    18 .نفر از جامعه شيعيان امـضاء شـد       450 بود كه توسط »ها در يك ملت شريك«شكوائيه 

 .طلب شيعه ديدار كرد و به اعتراضات آنها گوش داد هاي اصالح با گروه 2003 عبداله در ژوئن 
هـاي جـدي در جامعـه عربـستان اسـت و              هـا و نارضـايتي      ها بيانگر تنش    تمام اين تذكاريه

كارآمدي حكومت سعودي و پيامدهاي منفـي آن در ابعـاد گونـاگون را نـشان                   ناكارآمدي يا كم
ها متعلق بـه طبقـه متوسـط جديـد و عمـدتاً اسـاتيد دروس                  نويسندگان اين تذكاريه  .  دهد مي

. انـد   اجتماعي بـوده   -دانان، پژوهشگران و فعاالن سياسي     ها، حقوق اسالمي دانشگاه اسالمي و غير
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طلبانه اين طبقه سازگار، و       هاي سياسي و اجتماعي اصالح ها كامالً با دغدغه محتواي اين تذكاريه
اجتمـاعي در     -محتواي آنها حاكي از خواست اين طبقه براي انجام و استمرار اصالحات سياسـي 

اسـالمي؛    سكودار و در بستر يك جامعه اسالمي بود نه يك جامعه غـير          چارچوب دموكراسي غير
البته ملزومات دموكراسي همچون قانون اساسي، تفكيك قوا، استقالل نظام قضايي، آزادي بيـان         

 .و مانند آن را نيز خواستار شدند

 واكنش حكومت به طبقه متوسط جديد
رغـم    ويژه پس از جنگ خليج فارس ناچار شد كه بـه       به 1990 حكومت سعودي از آغاز دهه 

پاسـخ دهـد، چرايـي        -هرچنـد بـه صـورت محـدود       -هـا     تمايل باطني خود به برخي از چالش    
هـاي وارده،     در پاسخ به چالش   .  بودن اصالحات سياسي در ادامه توضيح داده خواهد شد    محدود

رو پاسخ دهـد، امـا        گرايان سنتي ميانه    هاي اسالم   حكومت سعودي نخست سعي كرد به خواسته
 .طلبان هيچ پاسخي ندهد هاي اصالح نتوانست به خواسته

هاي سياسي طبقه متوسط جديـد، صـدور دسـتور تدويـن           نخستين واكنش فهد به چالش 
ويژه پس از جنگ خليج فـارس       براي آرام كردن وضعيت بحراني به 1992 قانون اساسي در سال 

در گذشته، منشور حكومتي توسط ملك عبدالعزيز بن سعود صادر شده بود كـه بـر اسـاس        . بود
در .  آن، قرآن و سنت پيامبر به عنوان راهنماي قوانين و مبناي رفتار حكومت و مردم معرفي شد    

نخستين قانون اساسي تدوين شده، گرچه توجيهـاتي جديـد بـراي تبييـن مـشروعيت قـدرت             
. سياسي عرضه شد، ولي ساختار سنتي توزيع قدرت دستخوش تحول و تغييرات اساسـي نـشد             

در منشور جديد، مشروعيت اداره سياسي مسلمانان پس از پيامبر در چارچوب دو اصل اجماع و        
گـردد و     پادشاه بر اسـاس اجمـاع شـوراي حـل و عقـد انتخـاب مـي                 .  اصل شورا مطرح گرديد   

 . يابد، اجماع در شورا همان اصل بيعت است مشروعيت مي
در تفكر حنبلي وهابي، بيعت نوعي مبايعه است كه حاكم متعهد به وفاداري نسبت به احكام     

شود و مومنان به اطاعت از او، كه ولي امر مسلمين است، متعهد شده و بـا وي          قرآن و سنت مي
گيرد و احكام     مي)  ص(بنابراين، پادشاه مشروعيت خود را از قرآن و سنت پيامبر  .  بندند پيمان مي
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تـرين فـرد از پـسران ملـك             پادشاه بايد از ميـان شايـسته      .  آنها بر كل قانون اساسي حاكم است
اعــضاي شــوراي حــل و عقــد را امــرا، شــاهزادگان و علمــا           .  عبــدالعزيز ســعود انتخــاب گــردد   

  19 .دهند مي تشكيل
بـار    نظيري رخ داد؛ حكام سعودي و علماي وهابي براي نخستين     اتفاق بي 1992 در سپتامبر 

كردند، و همچنيـن      ؛ در حالي كه تا پيش از اين آنها را تكفير مي     وگو با شيعيان را پذيرفتند گفت
نظر در خاندان     اختالف.  1 :  حكومت صدور گذرنامه براي شيعيان را پذيرفت؛ داليل آن عبارتند از   

 1980 اوضاع بحرانـي اقتـصادي از نيمـه دوم دهـه          .  2 سلطنتي در خصوص برخورد با شيعيان؛       
گسترش روابط ايران با عربستان در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و وعده     .  3 بعد؛  به

هـاي    افزايش فشار فعاالن حقوق بـشر و سـازمان    .  4 ايران مبني بر عدم مداخله در امور شيعيان؛ 
طلبـان   وگوي حكومت با شيعيان و پذيرش اين ضرورت توسط اصالح المللي جهت آغاز گفت بين

طلبي شيعه و تمايل آنهـا بـه مـذاكره يـا            دگرگوني در ايدئولوژي جنبش اصالح.  5 اهل سنت؛ و 
  20 .1980 حكومت مركزي و فاصله گرفتن از راديكاليسم دهه

طلب شيعه با خاندان سعودي       مراوده و تعامل رهبران جنبش اصالح 1997 تا  1995 از سال 
رو وهـابي و سـلفي را آغـاز           هـاي ميانـه     به بعد، شيعيان رابطه با طيف       1998 آغاز شد و از سال 

آنـان از   .  كردند و ضمن پذيرش قاعده بازي، بر ضرورت احقاق مطالبـات خـود تاكيـد ورزيدنـد               
آزادي انجام مراسم مذهبي برخوردار شدند، مساجد جديد احداث كردند و با اعالم وفـاداران بـه          
دولت عربستان و پذيرش مشروعيت خانـدان سـعودي، زمينـه اسـتخدام بـراي آنهـا حـتي در                  

 .هاي مديريتي درجه دوم فراهم شد پست
جعفر الـشايب، صـادق الجـبران، عيـسي المزيـل و            (، فهد چهار رهبر شيعه      1996 در سال   
را به حضور طلبيد، زندانيان شيعه را آزاد كرد و اجازه بازگشت به صدها تبعيـدي      )  توفيق الصيف
هـا    وي اطمينان داد كه مسايل اساسي اجتماعي و مذهبي آنها را حل كند، تبعيض      . شيعه را داد
ايـن  .  شد را حذف كند     هاي دولتي كمتر شود و رذايلي كه به شيعيان نسبت داده مي     در سازمان

اهللا   تعداد معدودي از شـيعيان، حـزب        1997 ها چندان عملي نشد و باعث شد كه در سال     وعده
اي خواسـتار     طي بيانيه 2001 شيعيان، پس از حادثه يازده سپتامبر  21 .عربستان را تشكيل دهند
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هـاي حكومـت سـعودي بـه          يكـي از پاسـخ    .  پايان دادن به ستم نسبت به جامعه شـيعه شـدند   
 1993 عضو انتـصابي در اوت        60 هاي سياسي، دستور تشكيل مجلس شوراي مشورتي با   چالش

اين انتصابات بيـانگر تـصميم ظـاهري پادشـاه          .  نفر افزايش يافت 150 به  2005 بود كه در سال 
، هدف اصلي مجلـس توصـيه و مـشورت         2003 تا سال .  براي نهادينه كردن فرايند مشورتي بود
بحـث در مـورد      .2 توصيه در مورد قوانين مملكـتي؛       .1 :  دادن به پادشاه در چهار زمينه كلي بود

ها و ساير نهادهـا؛ و        خانه هاي ساالنه وزارت بحث در مورد گزارش .3 توسعه اقتصادي و اجتماعي؛ 
 .المللي هاي بين مطالعه مقدماتي قوانين و توافق .4 

كميته امور  :  شود كه شامل    هاي هشت گانه آن انجام مي  بخش مهمي از كار مجلس در كميته
اسالمي، بهداشت و امور اجتماعي، اقتصاد و امور مالي، امور امنيـتي، آموزشـي، فرهنگـي و امـور                  

بـار    ماه يك 2 مجلس هر.  مطبوعاتي، امور خارجي، مقررات و مديريت، خدمات و تسهيالت عمومي
به بعد اختيارات مجلس كمي      2003 از سال  22 .هاي آن محرمانه بود داد و بحث تشكيل جلسه مي

در راستاي تداوم اصالحات، ملك فهد نظام عـدم تمركـز را در         . افزايش يافت كه اشاره خواهد شد
منطقه   13 ترتيب، عربستان داراي      اين  به.  دستور كار قرار داد و قانون نظام مناطق به تصويب رسيد

يك از تعدادي استان و هر منطقه از يك مجلس مـشورتي مركـب از            اداري و سياسي شد كه هر
  23 .شدند امير منطقه، نايب او، وكيل امارت و رؤساي دستگاه اداري برخوردار مي

ويـژه در پاسـخ بـه         هـاي سياسـي بـه       هاي حكومت سعودي بـه چـالش        يكي ديگر از پاسخ   
نخـستين دور   .  بـود   »گفتگوهـاي ملـي    «گـيري   گانه يـاد شـده، اجـازه شـكل        هاي دو شكوائيه

هـاي مختلـف      در رياض برگزار شـد كـه رهبرانـي مـذهبي از فرقـه           2003 وگوها در ژوئن  گفت
كه تـا آن زمـان، آنهـا          ها گرد آورد؛ در حالي      هاي ميانه رو، شيعيان و صوفي   اسالمي يعني سلفي

هـدف اوليـه ايـن دور       .  شـدند   عنوان بـرادران ايمـاني شـناخته نمـي          هاي تندرو به   توسط وهابي
 .ها بود سازي و تفاهم شيعيان و سنتي مذاكرات، نزديك
يـك  :  گري و اعتـدال     افراط«در مكه با عنوان       2003 وگوهاي ملي در دسامبر     دور دوم گفت
   10 روشنفكر، روحاني و صـاحبان مـشاغل آزاد و           60 برگزار شد كه متشكل از »رويكرد تطبيقي

جويي اسالمي و مسايل گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي،          مسايل مربوط به پيدايش ستيزه.  زن بود
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هايي به امير عبداله تـسليم شـد          آموزشي و تحصيلي به شكل آزاد بحث شدند و سرانجام توصيه
برگزاري انتخابات شوراهاي مشورتي و شوراهاي مـشورتي محلـي، تأسـيس           :  كه عبارت بودند از

هاي داوطلبانه و ساير نهادهاي جامعه مدني، تفكيك سـه            هاي كارگري و تجاري، انجمن اتحاديه
. وگو، اعتدال و آزادي بيـان       هاي آموزشي جديد بر مبناي تشويق تساهل، گفت   قوه، توسعه برنامه

الزم به ذكر است كه رويداد يازده سپتامبر و عدم حمايت اوليه آمريكا از عربـستان، طـرح اتهـام       
نقض حقوق بشر به حكومت سعودي، حمله ضمني بـه مقامـات سـعودي و تابعيـت برخـي از                     
اعضاي القاعده به اين كشور نيز در الزام دولـت سـعودي بـه انجـام برخـي اصـالحات سياسـي                   

 . تاثيرگذار بود
برگزار شد كـه بـه حقـوق و تكاليـف             2004 وگوهاي ملي در مدينه در ژوئن  دور سوم گفت

كننـدگان زنـان بودنـد ولـي گردهمـايي تحـت سـلطه مـردان                 زنان اختصاص داشت؛ مشاركت
حـذف ممنوعيـت رانندگـي      :  موضوعات مهم مورد بحث عبارت بودند از      .  كار قرار داشت   محافظه

اي   زنان، اجازه مسافرت به زنان بدون مرد و مانند آن؛ البته چنـد نفـر از علمـا بـا نوشـتن نامـه                  
گرچـه بـسياري از موضـوعات و        .  هرگونه برابري زن و مرد را خالف نظـر اسـالم اعـالم كردنـد           

گـيري    اند، اما نفـس شـكل       وگوها هنوز جامه عمل نپوشيده    هاي طرح شده در اين گفت ضرورت
نـشيني اوليـه حكومـت        ها و مسايل مهم نـشانگر عقـب         وگوها و طرح آزادانه نارضايتي   اين گفت

ويـژه پـس از       طلبان طبقه متوسـط جديـد بـه         سعودي و دريافت خطرات جدي از ناحيه اصالح  
 . جنگ خليج فارس بود

اي به امير عبدالـه از       وگوهاي ملي، طي نامه كننده در گفت نفر شركت 880 ، 2004 در فوريه 
در ايـن جلـسات، آزادي بيـان        .  ها شدند   وي خواستار اعالم جدول زماني براي اجراي درخواست   

يكـي از   .  طور موقت مجاز به طرح و انعكاس موضوعات شـدند      داده شد، و همچنين مطبوعات به
ها به نام احمد التوجـري بـه شـوراي مـشورتي منـصوب شـد و برخـي از                    ترين ناراضي  برجسته
توان به    بار از توسعه مشاركت صحبت كردند؛ براي مثال مي    رتبه براي نخستين هاي عالي شاهزاده

وزير دفاع به شوراي    .  سعود الفيصل وزير خارجه و امير سلطان بن عبدالعزيز وزير دفاع اشاره كرد   
كند كـه بدنـه مـشورتي و نظـارت بـر              رهبري كشور بر اين ضرورت تاكيد مي    « :مشورتي گفت
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 24 ».قدرت بيشتري داده شود  حكومت بايد توسعه داده شود و به اقليت 
طلبي بر آمده از طبقه متوسط جديد، صدور          يكي ديگر از تجليات و پيامدهاي جريان اصالح 

بود، كمي جلوتر در قطر دستور انتخابات شوراي          2003 دستور انتخابات شوراهاي شهر در اكتبر 
حكومت دسـتور انجـام       2004 در اوت   .  شهر داده شده بود و اين هم بر اعمال فشارها اضافه شد   

. كه نصف ديگر اعضا انتصابي بودنـد        شهر را داد، در حالي    هاي شوراي انتخابات براي نصف كرسي
 .نخستين مرحله انتخابات برگزار شد 2005 فوريه  10 در 

هـاي    هاي حكومت، صدور فرمـان سـلطنتي بـراي گـسترش مـسئوليت              يكي ديگر از پاسخ
شـورا از اختيـار     .  بـود   2003 نوامـبر     29 گـذاري در      شوراي مشورتي بـه چنـد كـاركرد قـانون         

اعـضاي شـورا ضـمن      .  گذاري، طرح قانون جديد و اختيار مجادله با كابينه برخـوردار شـد          قانون
تقدير از اين فرمان، خواستار ارتقاي بيشتر نقش شورا مانند مدل پارلماني كويـت شـدند و نيـز                 

در پاسخ بـه ايـن      .  خواستار مجلس انتخابي با اختيار تصويب بودجه و رأي اعتماد به وزراء شدند      
به اعضاي مجلس شورا اجازه دسترسي بـه اطالعـات و درآمـدهاي           2005 ها، در بهار  درخواست

، اعضاي شورا بـه      2005 در آوريل .  دولت، بحث در مورد بوجه دولت و سئوال از وزيران داده شد
 .عضو گسترش يافت 150 

هاي تجـارت    بار به زنان اجازه مشاركت در انتخابات اتاق براي نخستين 2004 در اواخر نوامبر 
كاران، اجازه نامزدي و شركت در انتخابـات شـوراهاي     و صنعت داده شد، ولي با مخالفت محافظه

 25 .شهر به آنان داده نشد
هـا آن بـود كـه بـه برخـي از نـشريات منتقـد اجـازه انتـشار                       يكي از تجليات ايـن چـالش    

نگـاران    حكومت اجازه تأسـيس انجمـن روزنامـه       2004 در سال .  هاي انتقادي داده شد يادداشت
در اولين سالگرد يازده سپتامبر، يك يادداشت انتقادي از راشد ابوسـالم       .  عربستان سعودي را داد

ما بايد هر نوع انكار اينكه هواپيماربايـان عربـستاني يـا حـتي عـرب بودنـد را كنـار               «:  چاپ شد
پذير باشيم كه بپذيريم اين افكار ضـعيف هـستند            ما بايد به حد كافي عاقل و مسئوليت  .  گذاريم

انگـيزي، فـراورده      شـوند و بـه نحـو غـم          كه اين حمالت ناجوانمردانه را طراحي و مرتكـب مـي          
هايمان در مـدارس را      ما بايد القاي تفكر تنفر در بچه.  هاي پيچيده جامعه و مذهب ماست ديدگاه
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 2004 در ژوئـن    )  عنوان سفير عربستان در آمريكـا   به(حتي امير بندر بن سلطان  ».متوقف كنيم
خواستار متوقف كردن سرزنش ديگران شد و گفت كه مسايل از درون خود مـا      الوطن در نشريه 

روحانيـت رسـمي در عربـستان       «:  چنين نوشت الشرق االوسط   تركي االحمد نيز در    .  جوشد مي
آن مـستقيماً   .  كنند، اما مبناي نظري وهابيت يك مـشكل و مـساله اسـت        خشونت را تقبيح مي

دهد اما اگر خود اين آئين را تجزيه و تحليل كنيـد شـما بـه           خشونت را تشويق يا گسترش نمي
 26 ».رسيد اين نتايج مي

طـور موقـت      بـه )  بعد از حمالت يـازده سـپتامبر   (گرچه مطبوعات در فضاي انتقادي آن روز 
هاي نانوشـته نقـض شـدند و آمريكـا حمايـت خـود از                 آزادي عمل يافتند، ازماني كه مرزبندي     
نگاران منتقد هزينه و بهاي سنگيني پرداختنـد؛ اخـراج     حكومت سعودي را از سر گرفت، روزنامه

به دنبال انتشار يك مقاله انتقادي عليه روحانيت يك مثال           2003 در مي  الوطنسردبير معروف 
 . روشن در اين زمينه است

ها تا حد قابل توجهي ادامه يافت، اما حكومت سعودي براي آرام كردن          گيري با اينكه سخت 
هاي دموكراتيك ديگـر و       طلبان طبقه متوسط جديد سعي كرد يك سري نهاد     منتقدان و اصالح

تـوان بـه تأسـيس شـوراي دولـتي و             عاري از محتواي واقعي را تأسيس كند؛ در اين ارتباط مي      
  27 .اشاره كرد 2005 تأسيس كميته حقوق بشر در مجلس مشورتي در سپتامبر 

 چرايي اصالحات محدود: گيري نتيجه
هاي سياسي و اجتماعي آن است كه آيا ساختار،      شناختي در تحليل هاي روش يكي از چالش

ــن   ــش تعيي ــالش،                    نق ــن چ ــه اي ــخ ب ــدنز در پاس ــي گي ــشگران؟ آنتون ــا كن ــده دارد ي كنن
نگارنـده بـر ايـن نظـر        .  كنندگي هر دو را ارايه داده است      برمبناي تعيين »ساختمندي «رويكرد

است كه گرچـه در گذشـته سـاختار نـسبت بـه كـارگزار يـا كنـشگران خـارج از حكومـت از                         
هاي فزاينده كنشگران اجتماعي براي       كنندگي بيشتري برخوردار بوده و در مقابل خواست    تعيين

اصالحات و تعديل مشي ديكتاتوري مقاومت بيشتري داشته است، ولي امروزه به خاطر سـرعت         
هـاي سياسـي اقتـدارگرا در مقابـل           شتابان جهاني شدن و انقالب ارتباطـات و اطالعـات، نظـام       
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 .پذيري بيشتري برخوردارند كنشگران مدني داخلي و فراملي از آسيب
هـاي    كار و اقتدارگراي سنتي عربستان در گذشته چنـدان بـا چـالش              نظام سياسي محافظه

هـاي جـدي     به بعد، به داليلي با چالش 1980 سياسي جدي مواجه نبوده، ولي از نيمه دوم دهه 
وقوع انقالب اسالمي ايران و خيزش اعتراضات اقليـت شـيعيان،          :  مواجه بوده است كه عبارتند از

هاي نـوين آموزشـي،       رشد كمي و كيفي طبقه متوسط جديد به دليل گسترش نوسازي ساختار  
ارتباطي و مانند آن، ورود امواج جهاني شدن و انقالب ارتباطات و اطالعات به عربـستان پـس از        

اجتمـاعي و     -هاي سياسي و اجتماعي، گـسترش فعـاالن سياسـي      ، گسترش آگاهي1990 دهه 
هـاي    گـسترش فـساد، نقـض آزادي      :  كاري و عدم سالمت حكومت مانند       افشاي نشانگان خالف

هـاي حكومـت،      هـا و كنـش     سياسي و حقوق بشر، سركوب، عدم شفافيت قابل توجه در تصميم
 .ها، تداوم انحصار حكومت در خاندان سعودي و مانند آن تبعيض

حكومت اقتدارگرا و اليگارشـيك     :  هاي مهم ساختار نظام سياسي عربستان عبارتند از   ويژگي
كـار و خانـدان سـعودي، عـدم           كنندگي شاه و مجلس شيوخ محافظـه    سنتي و پدرساالر، تعيين

استقالل نظام قضايي، محدوديت شديد براي نهادها و كنشگران مدني و طبقه متوسـط جديـد،          
پيرو بين حكومت و بزرگـان قبايـل، روحانيـت و بازاريـان سـنتي، انحـصار                    -روابط فاسد حامي

ها به شاهزادگان اصلي سعودي، فساد اقتـصادي         هاي كليدي حكومتي در پايتخت و استان پست
استمرار دستبردهاي خاندان سعودي به درآمدهاي فزاينده نفـتي، سـركوبگري       خاندان سعودي، 

 .امنيتي در سراسر كشور و غيره –شديد حكومتي، نفوذ شديد نيروهاي اطالعاتي 
قـوه  .  كنـد   هاي راهـبردي را اتخـاذ مـي         طور عمده تصميم    در نظام سياسي عربستان شاه به   

بـه بعـد بـه صـورت محـدود            2005 مجريه تنها در مقابل شاه مـسئوليت دارد؛ البتـه از سـال               
گويي وزرا به مجلس مشورتي انتصابي نيز پذيرفته شد، با وجود اين، عمدتا در مقابـل شـاه        پاسخ

در .  كننـده   گويي دارند؛ هيأت وزيران درواقع بيشتر نقش مشورتي دارد نه تعيين        مسئوليت پاسخ
قـوه  .  عمل، نوعي اختالط قوا به جاي تفكيك قوا هست و همه امور قائم بـه ذات پادشـاه اسـت            

قاضي ارشد تشكيل شـده كـه         12 قضائيه از شاه استقالل ندارد و اعضاي شوراي عالي قضايي از  
 .شوند تمامي آنها توسط شاه عزل و نصب مي
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پادشاه، مالك نفت و تمامي منابع اقتصادي و مالي كشور بوده و بر تمـام موسـسات و ادارات      
هاي دولت توسـط شـاه، باعـث          كنترل مطلق دارايي  .  حكومتي نظارت كامل دارد  حكومتي و غير

كننـده شـاه،      تنها نهاد كنترل  .  گو نداند   شده است وي تا حد زيادي خود را در مقابل عموم پاسخ    
مجلس شيوخ است؛ البته اين مجلس به دليل پيوندهاي سياسي، مذهبي و مالي با پادشاه اغلب         

 .اند چالشگر داشته كار و غير خصلت محافظه
به اين سو، بـا افـشا و          1980 نظام سياسي اقتدارگرا و اليگارشيك سعودي از نيمه دوم دهه      

هاي سياسي و اجتماعي از سوي اعضاي فعاالن، جريانات فكري و سياسـي متعلـق        بسيج چالش
رشد نسبتا شتابان كمي و كيفي اين طبقـه و اجـزاي            .  به طبقه متوسط جديد مواجه بوده است

كار را بـا يـك اپوزيـسيون          وابسته به آن، شايد براي نخستين بار، اين حكومت به شدت محافظه    
تقريبا قدرتمند در چند دهه اخير مواجه كرده و خواب خوش مقامات اين رژيم را نسبتا محـدود   

هاي سياسي و اقتصادي پـس       البته الزم به ذكر است كه جنگ خليج فارس و بحران.  كرده است
هاي سياسـي ايـن       يابي و افزايش جسارت سياسي اين طبقه در افشاي چالش    از آن نيز بر قدرت

اي   حكومت عربستان در اين بستر براي نخستين بار ناچار شد كه به پـاره    .  حكومت تاثيرگذار بود
 .اصالحات سياسي هرچند محدود تن در دهد

با وجود مبـارزات و كنـشگري مـدني تحـسين برانگـيز طبقـه متوسـط جديـد و طـرح                         
هاي نسبتا فراگير براي اصالحات سياسي، به داليل ذيل ميزان اصالحات سياسي انجـام         خواسته

 :شده از سوي حكومت سعودي محدود بوده است
شدت سـنتي و     هاي مبارزاتي براي دموكراسي و يك جامعه به جامعه عربستان فاقد تجربه.  1 

كـار و     اي اين جامعه در كنار آيين به شدت محافظـه         بافت به شدت قبيله.  كار بوده است محافظه
سلفي وهابيت تا به امـروز نقـش مهمـي در تـداوم اقتـدارگرايي و نظـم سياسـي و اجتماعـي                        

اي و    پـذيري فرزنـدان و افـراد در سـاخت قبيلـه             به عبارت ديگـر، جامعـه    .  اند كار داشته محافظه
هـاي    هاي موجود در آن و تقويت آن از سوي آيين وهابيت منجر به توليد مـستمر نـسل     خانواده

گرايي سنتي، شـيخوخيت و ماننـد         كار شده و باورهايي مثل اطاعت محوري، نظم    بسيار محافظه
اي در سطح مناسـبات اجتمـاعي در سـطح            اين ساخت قبيله .  ها دروني شده است آن طي نسل
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شناسـانه، در عربـستان يـك         نظام سياسي نيز به شدت بازتاب داشته است و بـه تعبـير جامعـه         
 .است هماهنگي و انسجام بين جامعه و سياست يا حكومت بوده

گرچه در چند دهه اخير، به تاثير تغيير و تحوالت ساختاري و فرايند نوسازي شاهد رشد         .  2 
ايم و اين طبقه به شكل قابل توجهي درخـشيده اسـت،            كمي و كيفي طبقه متوسط جديد بوده

اي و عـدم همكـاري بدنـه اجتماعـي            دار بودن بافت سـنتي و قبيلـه     وجود اين، به دليل ريشه با
هـا    شده با بدنه روشنفكري، اين طبقه از پشتوانه جدي و كمي و كيفي افكـار عمومـي تـوده       ياد

طلبانـه، چنـدان      هـاي اصـالح     براي مبارزه با حكومت و به جامه عمل پوشاندن كامـل خواسـته            
ها از سطح سـواد و آگـاهي سياسـي و اجتمـاعي بـاال             در ضمن هنوز توده.  برخوردار نبوده است
لـذا در ايـن     .  شنوي دارند   اي خود حرف    طور عمده از شيوخ و بزرگان قبيله  برخوردار نيستند و به

طلب از قوت باال و پشتوانه جدي افكـار           توان گفت كه نيروهاي اجتماعي اصالح  بستر موجود مي
 .عمومي و بدنه اجتماعي برخوردار نيستند

هاي مختلف فكري در درون خـود         طبقه متوسط جديد تا حدي توانسته است بين طيف    .  3 
گرايان متمايل به ليبراليسم راهبردها و      رو سني و شيعه و تا حدي اسالم گرايان ميانه شامل اسالم

هاي ارسـالي آنهـا بـه حكومـت           ها و شكوائيه    اهداف مشترك ايجاد كند، اين موضوع در تذكاريه  
دهد كه از انسجام كامل برخوردار نيـستند و حكومـت         با وجود اين، شواهد نشان مي.  نمود يافت

روتر در بين آنها شكاف ايجـاد كـرده و مـانع از               هاي سياسي ميانه نيز با پاسخ به برخي از جريان
رو آنها در حال حاضر به اصـالحات محـدود رضـايت نـسبي          انسجام كامل آنها شده است، از اين

 .اند خود را نشان داده
استمرار پيوند متقابل بين مذهب حنفي و آيين وهابيت با حكومت و تشبث اين حكومت      .  4 

به مذهب باعث تداوم نسبي مشروعيت سياسي و مذهبي اين حكومت حداقل در بدنه اجتماعي       
گرايان راديكال مخالف جدي با اصـالحات سياسـي گـسترده            اسالم.  اي جامعه شده است يا توده

هستند و در صورت تمايل حكومت به اين امر، با خطر اتهام انحراف از اسالم از سوي اين طيـف         
كنند؛ نمونه بـارز آن،       گرايان راديكال سلفي عمدتا عليه اصالحات عمل مي     اسالم.  شود مواجه مي

در مخالفـت بـا اصـالحات آموزشـي و            2003 روحاني و قاضي سلفي در دسـامبر         156 اعالميه 
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  28 .آموزش نوين و مخالفت با همراهي با آمريكا در جنگ خليج فارس بود
عالوه بر ابعاد و داليل ياد شده، از سـرگيري درآمـدهاي فزاينـده نفـتي و رفـع بحـران                   .   5 

انـد   ها نيز باعث شده هاي اقتصادي و رفاهي توده اقتصادي دو دهه واپسين سده بيستم و رفع نياز
 .كه بدنه اجتماعي همچنان با بدنه روشنفكري طبقه متوسط جديد همكاري نكنند

مدت پس از جنـگ       جز وقفه كوتاه   به  -ويژه آمريكا  هاي خارجي به استمرار حمايت قدرت.   6 
هـاي    نيز در استمرار اقتدارگرايي و عدم الزام اين حكومت به پـذيرش درخواسـت               -خليج فارس

 .طبقه متوسط جديد تاثيرگذار بوده است
روحانيت وهابي، بـازار و بزرگـان قبايـل بـر           :  تداوم چيرگي نهادها و بازيگران سنتي مانند.  7 

بين آنها  )  پيرو  -حامي(بازيگران مدني و استمرار روابط فاسد سياسي و اقتصادي يا كالينتاليستي    
و حكومت سعودي نيز بر استمرار اقتدارگرايي در عرصه نظم سياسي و اجتماعي تاثيرگذار بـوده        

كه گفته شد، به دليل برتري ساخت سنتي بر ساخت مدني جامعه عربستان، اين          همچنان.  است
بازيگران سنتي بخش قابل توجهي از بدنه اجتماعي را با خود همراه دارند و مانع از پيوستن آنهـا  

 .شوند به كنشگران مدني مي
اقتصاد نفتي و تسلط حكومت و خاندان سعودي بـر درآمـدهاي نفـتي مـانع از الـزام و              .   8  

احساس نياز حكومت به ماليات بخش خصوصي از يك سو و باعث تداوم انحصارات حكومـت در     
اقتصاد و اقتصاد عمدتا دولتي از سوي ديگر شده است؛ لذا اين وضعيت منجـر بـه رشـد طبقـه              

دار مستقل و چالشگر و اقتصاد بازار نشده است؛ در مقابل، به بـورژوازي يـا بـازار سـنتي                  سرمايه
نتيجـه كلـي آن، عـدم امكـان         .  كمپرادور و وابسته به حكومت و درآمدهاي نفتي انجاميده است  

 .دار مستقل با طبقه متوسط جديد و استمرار اقتدارگرايي بوده است ائتالف بين طبقه سرمايه
توانـد مـرتبط باشـد كـه          گسترش احتمالي اين اصالحات در آينده به عوامل متعـددي مـي   

 : عبارتند از 
ظهور و تشديد شكاف در هيات حاكمه و بين شاهزادگان خاندان سعودي بر سر مـسايل          . 1 

ها و مساله ضرورت اصالحات سياسي؛ الزم به ذكـر اسـت             ويژه نحوه برخورد با چالش مختلف به
هـاي مهـم      هاي اوليه و محـدود اختـالف نظـر بيـن برخـي شـاهزاده                 نشانه  1990 كه در دهه    
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يافت؛ براي مثال وليعهد عبداهللا موافقت خود با اصالحات محدود را طرح كرد يا امير طالل          بروز
ابن عبدالعزيز برادر عبداهللا خواستار پادشاهي مـشروطه مـشابه اردن و كويـت و نـيز خواسـتار                    

 . مصونيت اعضاي مجلس مشورتي جهت سوال از وزرا و نظارت بر قوه مجريه شد
روحانيـت وهـابي، بـازار و       :  ظهور و گسترش شكاف بين حكومت و ائتالف سنتي يادشده   . 2 

 بزرگان قبايل؛
 هاي افقي بين كنشگران مدني وابسته به طبقه متوسط جديد؛ گسترش انسجام. 3 
هاي كنشگران مدني فراملي با كنشگران داخلـي در محيـط بـر خـط                 گسترش همكاري.  4 

 اينترنتي؛ اينترنتي و محيط واقعي غير
 هاي سياسي از سوي اين طبقه؛  رساني و افشاگري تشديد اطالع.  5 
 هاي خارجي از حكومت سعودي؛ كاهش حمايت قدرت.  6 
 هاي اقتصادي؛ استمرار بحران. 7 
 ها در حاكميت و جامعه عربستان؛ و  افشاگري فزاينده در مورد فساد و تبعيض.  8 
 .گيري اقتصاد بازار شكل. 9 

در مجموع، اعضاي وابسته به طبقه متوسط جديد بـه عنـوان كنـشگران مـدني تـا حـدي                   
آفريـني آنهـا و تحقـق         در صورت اسـتمرار نقـش     .  گو سازند  اند حكومت سعودي را پاسخ توانسته

سكوالر در جامعه عربستان در آينده        دار دموكراسي غير   شرايط فوق، شايد اين طبقه بتواند طاليه
 . باشد و سطح اصالحات افزايش يابد
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