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عربســتان کشوری است که 
مــردم آن همیشــه مالحظات 
داخلی را بسیار بیشتر از مسائل 
اولویت قرار داده اند.  خارجی در 
به همین دلیــل هرگاه فرصتی 
برای حضــور و فعالیــت مردم 
این کشــور فراهم شــده است 
جنبش هــای اعتراضــی در این 
کشــور به راه افتاده است. در دو 
ماه گذشــته اعتراضات اینترنتی 
و مجازی موســوم به »جنبش 
۱۵ سپتامبر« در عربستان فعال 
شده اســت که به خصوص طی 
یک ماه گذشــته، توانسته است 
بخش قابل توجهی از شهروندان 
سعودی را با خود همراه کرده و 
دربار ســعودی را با مشکلی که 
ماهیتی جدید و غیرقابل کنترلی 
دارد مواجه ســازد. بر اســاس 
گزارش های منتشره نقطه شروع 
این جنبش، سلسله توییت هاي 
ســعود القحطاني، مشاور دیوان 
پادشــاهي عربســتان و یکي از 
کلیدي تریــن چهره هاي بحران 
اخیر خلیج  فارس بود که در آن، 
از حاکمان قطر درخواست کرد 
به حق تظاهرات مســالمت آمیز 
مردم کشورشان احترام بگذارند. 
جریانات مدني مخالف حکومت 
عربستان از این فرصت استفاده 
کــرده و با اســتناد بــه مواضع 
القحطاني، جنبش ۱۵سپتامبر را 
به راه انداختند؛ جنبشي متشکل 
از فعاالن عربســتانی و مخالفان 
آل ســعود که در آغاز، بیشــتر 
رنگ و بوي مطالبات معیشــتي 
و اقتصادي داشت اما به تدریج بر 
وزن مطالبات سیاسي و امنیتي 

آن افزوده شد.
 جنبش ۱۵ سپتامبر که طي 
۲  ماه گذشــته موج عظیمي را 
در فضاي مجازي به راه انداخته 
اســت، تا جایی پیش رفته است 
کــه نهادهاي رســمي حکومت 
عربســتان از رسانه هاي دولتي و 
مؤسسه دیني این کشور گرفته 
تا دستگاه هاي امنیتي، از مرحله 
انکار آن عبور کرده و واکنش هاي 
تندي از خود نشان دهند. چنانکه 
ترس از تحرکات مردمی و شورش، 
مقامات سعودی را بر آن داشته 
تا از مفتی این کشــور بخواهند، 
فتوایی در این خصوص صادر کند. 
در این راستا رئیس هیئت عالی 
اداره پژوهش های علمی  علما و 
و فتاوی عربســتان سعودی که 
از نسل »محمد بن عبدالوهاب« 
اســت، در خصوص این جنبش 
اظهار داشــته اســت: »هر کس 
کــه خواهان برگــزاری جنبش 
۱۵ سپتامبر است، حامی فساد 
و فتنه  اســت«.پیش از تشکیل 
جنبش اعتراضی ۱۵ ســپتامبر، 
جنبش »۷ رمضان« و قبل از آن 
جنبش »۲۱ آوریل« شکل گرفته 
بود که دستگاه امنیتی عربستان 
مانع برگزاری آن شــده بودند و 
جنبش های قبلی آن ها بی نتیجه 
ماند. اما ریشــه  این اعتراضات از 

کجا نشأت می گیرد؟
اقتصاد

عربستان یکی از ثروتمندترین 
کشورهای جهان است و بزرگترین 
میدان نفتی جهان در این کشور 
قــرار دارد. به لطــف دالرهای 
نفتی، عربســتان از ذخیره ارزی 

وهابیت حاکم بر عربســتان باعث شده است تا این کشور با هرگونه 
نمادهای دنیای مدرن مخالفت کند. در واقع یکی از خطرات ناشی از تفکر 
خشک و منجمد وهابیت، جلوگیری از پیشرفت مسلمین در عرصه های 
مختلف زندگی است، زیرا این گروه متحجر هرگونه مظاهر زندگی جدید 
و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی و لو برای تحصیل دانش، و خدمت به 
نیازمندان را، بدعت و خالف شرع می داند. دلیل زنده و گویای این خطر، 
کارنامه طالبان است؛ نمایندگان این جریان فکری وقتی که در افغانستان 
به قدرت رســیده بودند، مدارس دخترانه را تعطیل و کار کردن زنان در 
خارج از خانه را ممنوع کرده بودند و عالوه بر آن، تلویزیون ها را شکستند و 
دوربین های عکاسی را چشم شیطان می دانسته و آنها را به زمین کوبیدند 
و زیر پا خرد کردند. این نوع نگاه وهابیت در عربستان به مقوله اصالحات 
و مدرنیته، باعث شــده بود که نزدیک به 9 دهه این کشــور با اصالحات 
مخالفت کند. اما گویا برخی عوامل و دالیل باعث شــده است تا »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد جوان، جاه طلب و ماجراجوی سعودی بدون توجه 
به مخالفت های احتمالی برخی علمای وهابی، دســت به انجام یکسری 

اصالحات اجتماعی بزند.
اصالحاتناگهانیآلسعود

گاماول:در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ وزارت آموزش و پرورش عربستانی اجازه 
داد دختــران دانش آموز در کالس ورزش مدارس دولتی شــرکت کنند. 
دختران دانش آموز عربســتانی پیش از این حق نداشته اند که از وسایل 
ورزشی در مدرسه اســتفاده کنند و جریان وهابی حاکم بر عربستان به 

شدت مخالف این مسئله بوده است.
گامدوم: در سپتامبر)شهریور( ۲۰۱۷ زنان عربستانی برای اولین بار 
در تاریخ این کشور و در مراسم جشن سالگرد تشکیل کشور سعودی، به 
استادیوم رفته اند. صدها زن در حالی که برخی از آنها کاله  ورزشی سبز 
رنگ به ســر گذاشته و پرچم در دست داشتند، به همراه اعضای خانواده 
خود، وارد استادیوم شده و دور از مکان های خاص مردان مجرد نشستند 
و درحالی که موسیقی نواخته می شد، مراسم و برنامه های ویژه را تماشا 

کردند.
گامسوم: پادشاه عربستان با صدور فرمانی به زنان این کشور اجازه 
داد کــه رانندگی کنند. بالفاصله پس از صــدور این فرمان کمیته ای از 
اعضای دولت در وزارت خانه های مختلف تشــکیل شد تا جزئیات اجرای 
این فرمان را در ۳۰ روز آینده مشــخص کند. فرمان پادشاه عربستان از 
تابســتان سال آینده، ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ میالدی اجرا خواهد شد. این 
خبر بســیار مهم و در نگاه اول غیر قابل باور می نمود، چرا که عربستان 
به عنوان تنها کشــور مخالف رانندگی زنان، هیچ گاه در این مورد کوتاه 
نیامده بود و زنان تنها با راننده می توانســتند در خیابان های ریاض، جده 

و سایر شهرها تردد داشته باشند. 
برآورد می شود در سال گذشته میالدی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون 
راننده خارجی در عربستان سعودی مشغول به کار بوده اند. هزینه استخدام 
یک راننده خارجی در کشور عربستان سعودی حدود ۱۵ هزار ریال سعودی 
معادل 4۰۰۰ دالر در سال تخمین زده می شود. عالوه بر این خانواده های 
ســعودی عالوه بر هزینه های اسکان، حقوقی معادل ماهیانه ۲۰۰۰ ریال 
ســعودی معادل ۵۳4 دالر به این راننــدگان پرداخت می کردند. به طور 
میانگین هزینه داشتن یک راننده شخصی حدود هزار دالر در ماه است.

گامچهارم: وزارت خارجه عربســتان »فاطمه ســالم باعشن« را به 
عنوان سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن منصوب کرد و وی اولین 

زن سعودی است که به این مقام منصوب شده است.
گامپنجم: اعضای مجلس شورای عربستان صدور حکم فتوا از سوی 
مفتی های زن را در این کشور آزاد اعالم کردند. این حکم ۱۰۷ رای موافق 
)از جمع ۱۵۰ رأی( کســب کرده و به 4۵ سال حق انحصاری مردان در 
عربستان برای صادر کردن حکم فتوا خاتمه داد. مفتی های زن در عربستان 

با حکم پادشاهی انتخاب می شوند.
گامششم:در شیب تند تغییرات در عربستان، پادشاه از وزیر کشور 
خواست قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان را تدوین کند. آزار و اذیت شامل 

هر گونه تعدی کالمی یا بدنی به زنان می شود.
گامهفتم:عربستان در چارچوب تصمیمات اخیر در قبال زنان، از این 
پس به دانشجویان دختر اجازه می دهد با تلفن همراه وارد دانشگاه ها شوند.

گامهشــتم: برای اولین بار در عربســتان یک زن به عنوان معاون 
شهرداری انتخاب شد. فرمانداری منطقه »الشرقیه« عربستان در توییتی 
اعالم کرد که »فهد بن محمد الجبیر« فرماندار این منطقه، خانم »ایمان 
عبد اهلل الغامدی« را به عنوان معاون شهردار استان »الخبر« تعیین کرده 

است.
گامنهم:کانال فرهنگ عربســتان، در صفحه توئیتر خود نوشت که 
پخش کنســرت های غنایی را آغاز خواهد کرد و برای شروع »ام کلثوم« 
را انتخاب کرده است. ژنرال انور عشقی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک 
شرق االوســط در این  باره می گوید: وقتی ملک فیصل )۱9۰6- ۱9۷۵( 
تلویزیون عربســتان را افتتاح کرد، یک ناظر دینی داشــت، با این حال 

نسخه محمدبن سلمان برای نجات 
محمدرضاکلهر
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موردکنکاشقرارمیگیرد.
سرویس خارجی

پتانسیل های قیام در عربستان
*جنبش۱۵سپتامبر
کهطي۲ماهگذشته
موجعظیميرادر
فضايمجازي
بهراهانداخته

تاجاییپیشرفته
استکهنهادهاي
رسميحکومت

عربستانازمرحله
انکارآنعبورکردهو
واکنشهايتندياز
خودنشاندهند.

سیا نشان می دهد میزان نیروی 
کار عربستان هشت میلیون نفر 
بوده و نرخ بیکاری در این کشور 
به بیشتر از ۲۵ درصد می رسد. 
از ســوی دیگر اقتصاد عربستان 
به دلیــل انحصار شــاهزاده در 
این مورد در ســال ۲۰۱۵ با 9۸ 
میلیارد دالر کسری بودجه مواجه 
شــد. هزینه های جنگ یمن و 
حمایت ریاض از تروریســت ها 
باعث شد تا مقامات سعودی برای 
کنترل اقتصادی کشور دست به 
که  بزنند  ریاضتی  سیاست های 
همین مسئله یکی از دالیل اصلی 
شکل گیری جنبش های اعتراضی 
در عربســتان شده است. دولت 

عربســتان برای جبران کسری 
بودجــه خود حتــی مجبور به 
فروش بخشــی از سهام شرکت 
نفتی آرامکو شــد مسئله ای که 
باعث شــده تا سی ان بی سی از 
اقتصادی  ورشکستگی  احتمال 
عربستان در ســال  ۲۰۱۸خبر 

دهد. 
پادشاهیبنسلمان

مسئله جانشینی در عربستان 
همواره یک مســئله چالشــی به 
شمار رفته اســت اما اقدام ملک 
برکناری محمد بن  ســلمان در 
نایف و انتصاب فرزند ۳۰ ســاله 
خود یعنی محمد بن ســلمان به 
عنوان ولیعهد جدید سعودی باعث 

اعتراضاتی در جامعه عربســتان 
شــده اســت. قدرت سیاسی در 
عربستان براساس جایگاه قبایل و 
ریش سفیدی تعریف می شود. در 
واقع عنصر سن یکی از مهمترین 
معیارها و شاخص ها برای رسیدن 
شــاهزاده ها به تخت پادشــاهی 
است. اما بن ســلمان با کودتای 
اخیر تمامی این سنت ها را زیر پا 
گذاشــت و به همین دلیل بخش 
قالب توجهی از جامعه عربستان را 
بر علیه خود شورانده است. در واقع 
اکنون در کنار ســایر زمینه های 
اعتراضی، قیام برخی شاهزاده های 
مخالف نیز می تواند در روند تشدید 

اختالف ها بسیار مهم باشد.

شکست
سیاستخارجی

ملــک  دوران  در  عربســتان 
سلمان با اتخاذ سیاست تهاجمی 
به دخالت در کشــورهای مختلف 
پرداخته اســت که اوج آن حمله 
به یمــن در فرودین 94 اســت 
که همچنــان ادامه دارد. حمایت 
عربستان از تروریست ها در منطقه 
نیز در 6 سال گذشته با شدت ادامه 
داشــته و میلیاردها دالر در این 
زمینه هزینه شده است. اما نتیجه 
تمام این سیاســت ها برای مردم 
عربستان جز شکســت و اجرای 
سیاست های ریاضتی چیز دیگری 
نبوده است. عالوه بر این بن سلمان 

در گزارش کمیته بین المللی حقوق 
بشر وکالی مینه سوتا که در سال 
۱996 منتشر شد در توصیف این 
فضا آمده: الشرقیه یکی از فقیرترین 
مناطق عربســتان سعودی است. 
دولت هزینه های کمتری را برای 
اجرای پروژه های عمرانی، جاده ها، 
بهداشــت و آموزش در اســتان 
شرقی در مقایسه با مناطق دیگر 
صرف کرده است... بررسی وضعیت 
شیعیان عربستان نشان دهنده این 
امر است که با وجود آنکه آن ها در 
ثروتمندترین نقطه زمین ســاکن 
هستند اما همواره از طرف مقامات 
آل سعود مورد ظلم و تبعیض قرار 

می گیرند.
اخیرا نیز ماموران سعودی به 
العوامیه پرداختند  سرکوب مردم 
و روســتای المســوره به عنوان 
انقالبیون عربستان را ویران  نماد 
کردند. این مسئله به دلیل هراس 
عربستان از فراگیر شدن اعتراضات 
مردمی در تمام مناطق الشــرقیه 
بــود. بنابراین این منطقه همانند 
انبار باروتی آمــاده قیام علیه آل 

سعود است.
پایانسخن

هرچند جنبش ۱۵ ســپتامبر 
اخیرا بــه راه افتاده اســت و آل 
سعود به دلیل هراس از این جنبش 
جمعه گذشــته تمام خیابان های 
ریاض را به حالت پادگان درآورد 
امــا این تنها یک جرقه کوچک از 
صدای اعتراض مردم این کشــور 
است. تا چند سال گذشته امکان 
در  اعتراضی  جنبــش  هرگونــه 
عربســتان بســیار عجیب بود اما 
رشد شــبکه های اجتماعی باعث 

پیوستگی مخالفان با یکدیگر شده 
و به همین دلیل امکان کنترل تمام 
مخالفان از سوی آل سعود وجود 
ندارد. همین مســله باعث ظهور 
جنبش های اعتراضی زیادی شده 
است. در واقع در شرایط فعلی مردم 
عربستان به این نقطه رسیده اند که 
اعتراضات خود  را از شــبکه های 
اجتماعی به خیابان های بکشانند 
و این خود می تواند نشــانه ای از 
ظهور جنبش های گســترده تری 
و  متعصبانه  آموزه هــای  باشــد. 
مرتجعانه وهابیــت، اقتصاد رو به 
ورشکستگی ، تشدید اختالفات در 
بین شاهزاده ها، حمایت عربستان از 
تروریست ها،  شکست سیاست های 
منطقه ای ریــاض و تبعیض علیه 
شــیعیان مناطق الشرقیه همه به 
عنوان پتانسیل هایی برای تشدید 
عربســتان  در  مردمی  اعتراضات 
محســوب می شــوند. نوع نگاه و 
به  رویکــرد محمد بن ســلمان 
مخالفان که اخیرا دستور دستگیری 
۲۰ عالم وهابی و بسیاری از فعاالن 
مدنی را صادر کرد نشان می دهد 
که نه تنها امکان رفع عوامل شروع 
اعتراضات وجود ندارد بلکه باید در 
ماه های آتی شاهد سرکوب شدیدتر 
مخالفان از ســوی بن سلمان بود. 
مسئله ای که می تواند به نهادینه 
شدن اعتراضات در عربستان کمک 
کند. در واقع بن ســلمان ســعی 
دارد تا پیش از رســیدن به تخت 
پادشاهی با سرکوب مخالفان زمینه 
را برای دیکتاتوری خود فراهم کند، 
مسئله ای که بدون شک با سکوت 

مخالفان همراه نخواهد شد. 
منبع:فارس

حــدود  ۸۰۰ میلیــارد دالری 
برخوردار اســت. امــا این ثروت 
نفتی در جامعه عربستان و بین 
مردم این کشور توزیع نشده و در 
اختیار ۷ هزار شاهزاده سعودی 
اســت و مردم عربستان از لحاظ 
درآمد ســرانه در جایگاه سی و 
جامعه  هســتند.  جهان  چهارم 
عربســتان بسیار بســته است و 
امــکان بررســی های آماری در 
مورد وضعیت فقر در این کشور 
وجود ندارد اما نگاهی به آخرین 
آمارهــای اعالم شــده وضعیت 
وخیم اقتصادی عربستان را نشان 

می دهد. 
سال  انسانی  توسعه     گزارش 
۲۰۰9 ســازمان ملل، میانگین 
بیکاری میان جوانان ســعودی 
را حــدود ۲6 درصد اعالم کرد. 
در ایــن میان، جوانــان حدود 
6۱ درصد از بیکاران را تشکیل 
می   دهنــد. این در حالی اســت 
کــه مرکز آمــار عربســتان در 
ســال ۲۰۱۳ از جمعیــت پنج 
میلیونی نیروی کار این کشــور، 
فقط 6۰۰ هــزار نفر یعنی ۱۲ 
درصــد را بیــکار معرفی کرده 
اســت. اما اطالعاتی که سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا »سیا« 
در ســال ۲۰۱۳ منتشــر کرده 
اســت آمارهای منتشر شده از 
سوی مراکز اطالعاتی عربستان 
را نقض می کند. آمارهای سازمان 

اخیرا قطر را آماج حمله قرار داده 
و روابط خود با این کشور را قطع 
کرده اســت. این مسئله بر انزوای 
بیشتر عربســتان در جهان اسالم 
افزوده است و همین مسئله خود 
اکنون تبدیل به یکی از انگیزه های 

جنبش ۱۵ سپتامبر شده است.
شیعیان

شــیعیان عربســتان از سال 
۲۰۱۱ همزمان با شروع قیام های 
عربی بار دیگر اعتراضات خود علیه 
آل سعود را شروع کردند. واکنش 
عربستان به این اعتراض ها اعدام 
رهبر شــیعیان یعنی آیت اهلل نمر 
و بسیاری دیگر از شیعیان مناطق 

الشرقیه بوده است.
مجموع شیعیان عربستان که 
در شــهرهای القطیــف، ظهران، 
العوامیه، االحساء و حاشیه مدینه 
ساکن هســتند، حدود ۱6 درصد 
از جمعیت ۲4 میلیونی عربستان 
این تعداد  را تشــکیل می دهند. 
بازیدی ها و همچنین اسماعیلی ها 
و علوی هــا درحدود ۲۲ درصد از 
جمعیت کل عربستان را تشکیل 
می دهند. منطقه »الشــرقیه« در 
عربستان که شــامل »القطیف و 
االحساء« است مرکز اصلی شیعیان 
عربســتان اســت. این منطقه بر 
اســاس آمار سال ۲۰۱۰ میالدی 
بزرگ  ترین منطقه عربستان بوده 
و بیشترین ذخایر نفت جهان نیز 
در همین منطقه واقع شده است. 

سـکوالریسـ ـ ـ ـم 

* عربستان در چارچوب 
تصمیمات اخیر در قبال زنان، 

از این پس به دانشجویان دختر 
اجازه می دهد با تلفن همراه 

وارد دانشگاه ها شوند.

* نگاهی به لیست 
اصالحات مد نظر 
محمد بن سلمان 
نشان دهنده این 

است که وی سعی 
دارد خود را به 

عنوان چهره ای ملی، 
نوگرا و به شدت 

اصالح طلب معرفی 
کند.

* محمدبن سلمان سعی دارد با 
سرکوب مخالفان، مسیر رسیدن به 

تخت پادشاهی را هموار کند.

آهنگ های ام کلثوم را هم پخش می کرد. عشقی می افزاید: پخش ترانه های 
عربی برای چندین دهه متوقف شــد تا امروز بار دیگر با صدای ام کلثوم 
)۱9۷۵- ۱۸9۸( به کانال فرهنگ برگردد. در آثار ام کلثوم حجب و حیا 

دیده می شود.
البته این تنها اصالحات اعالمی در عربستان نیست و فرمان های زیاد 

دیگری در این مورد صادر شده است.

عربستان اصالحات اقتصادی سیاسی و اجتماعی خود را با سند 
۲۰۳۰ شروع کرده است. کابینه عربستان یک طرح بلندپروازانه را 
در ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ تصویب کرد تا اقتصاد سیاســی این کشور را 
اصالح کند. چشــم انداز ترسیم شده ۲۰۳۰ میالدی، زاییده افکار 
»محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی است که یک جوان ۳۳ ساله 
است. این طرح قصد دارد تا وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی 
را قطع کند که بخش زیادی از آن از طریق فروش بخش کوچکی 
از ســهام شــرکت نفتی دولتی آرامکو و ایجاد بزرگ ترین صندوق 
ثروت ملی در جهان اســت. اما عالوه بر اقتصاد در ســند ۲۰۳۰ در 
مورد بخش های اجتماعی و سیاسی نیز طرح هایی مطرح شده است. 
چشم انداز ۲۰۳۰ بر مشارکت دادن زنان در زندگی اجتماعی و باال 
بردن میزان مشــارکت آنها در بازار کار از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد 
تاکید دارد. بنابراین ریشه این اصالحات اخیر در سند ۲۰۳۰ است 
و به نوعی بن ســلمان بخش مربوط به زنان را که در ۲۰۳۰ آمده، 

در دست اجرا دارد. 
اهدافاصالحاتاخیر

-مهاراختالفاتداخلی
کودتای محمد بن سلمان علیه »محمد بن نایف« در کنار دیگر اقدامات 
خودسرانه وی به ویژه حمله به یمن و محاصره قطر باعث شد که مخالفت های 
داخلی در عربستان علیه وی گسترش یابد. در این راستا ده ها عالم وهابی 
دستگیر و شاهزاده های مخالف بن سلمان نیز ناپدید شده اند. در واقع بسیاری 
از فعاالن سیاسی عربستان اقدامات بن سلمان را بر خالف منافع عربستان 
می دانند. خبرگزاری اسپوتنیک عربی در باره شخصیت بن سلمان نوشته است 
که »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان جوانی بی تجربه بوده و ممکن است 
که فاجعه هایی را برای کشورش به بار بیاورد. به همین دلیل بیست و یک 
نفر از شــاهزادگان سعودی تیرماه گذشته با ارسال نامه ای به »سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشــاه عربستان به طور رسمی نسبت به انتخاب »محمد بن 
سلمان« به عنوان ولیعهد این کشور اعالم مخالفت کرده اند. آنان همچنین 
خاطرنشــان کرده بودند که این اقدام با »نظام و ساختار بیعت در خاندان 
حاکم برعربســتان« منافات دارد. »بندر بن سلطان«، »متعب بن عبداهلل«، 
»ترکی الفیصل«، »ولید بن طالل«، »محمد بن نواف« و »خالد بن ترکی« 

برجسته ترین شاهزادگان امضا کننده این نامه بوده اند.
بن سلمان برای کنترل فضای مخالف خود در داخل عربستان، عالوه 
 بر ســرکوب مخالفان دست به برخی اقدامات اصالحی زد، تا بخش هایی 
از جامعه را با خود همراه کند. نگاهی به لیست اصالحات مد نظر محمد 
بن ســلمان نشان دهنده این اســت که وی سعی دارد خود را به عنوان 
چهره های ملی، نوگرا و به شــدت اصالح طلب معرفی کند. »کریســتین 
دیوان« پژوهشــگر مرکز کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در واشنگتن 
معتقد اســت که محمد بن سلمان با اقدامات خود، به دنبال جذب نسل 
جوان عربســتان است. نشــریه بیلد آلمان هم معتقد است که عربستان 
با گســترش انقالبی حقوق زنان می خواهد اذهان را از اقدامات شــدید و 

سرکوبگرانه دولت علیه منتقدان تحریف کند. 
-هموارکردنمسیرپادشاهی

اما عالوه بر ضرورت های جامعه کنونی عربستان نباید از دغدغه های 

بن ســلمان برای رســیدن به تخت پادشاهی نیز غافل شد. محمد بن 
ســلمان از زمانی که محمد بن نایف را از ولیعهدی برکنار کرده برای 
اعالم پادشــاهی در عربستان بدون رقیب مانده و از این رو در شرایط 
کنونی نگاه خود را بر ســرکوب و اقناع مخالفان متمرکز کرده اســت. 
در راســتای سیاست های سرکوب، نیروهای امنیتی ده ها تن از علمای 
ســعودی مخالف بن سلمان و فعاالن سیاســی را دستگیر کردند و به 

نظر می رسد این سیاست رو به گسترش باشد. اما همزمان با سیاست 
ســرکوب، بن سلمان به دنبال موج سواری بر ضرورت ها و دغدغه های 
مردم عربستان است. مهم ترین نیاز و مشکل کنونی جامعه عربستان، 
عدم مشارکت زنان در جامعه و به عبارتی عدم برخورداری زنان سعودی 
از حقوق اولیه خود است که مخالفت های داخلی و جهانی زیادی را باعث 
شده است. به همین دلیل بن سلمان که در شرایط کنونی با چالش های 
اقتصادی، امنیتی و سیاســی مواجه اســت سعی دارد در درجه اول با 
اعطای حقوق اولیــه به زنان به نوعی خود را حامی نیمی از جمعیت 
عربستان نشان دهد و حمایت آنها را کسب کند و در درجه دوم افکار 
عمومی و منتقدان خارجی را از چالش های اصلی عربســتان منحرف 
کند. روزنامه آمریکایی »واشــنگتن پست« در این مورد اعالم کرد که 
اقدام مسئوالن سعودی برای اعطای حق رانندگی به زنان، در راستای 
سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در عربستان و جنگ این کشور 
علیه یمن صورت می گیرد. روزنامه اتریشــی »دی پرسه« نیز در این 

مورد اعالم کرده که پادشاهی عربستان می خواهد از طریق اصالحات 
داخلــی، توجهات بین المللی را جلب کرده و حمایت بین المللی برای 
استراتژی سختگیرانه و افراطی منطقه ای خود علیه ایران، قطر و یمن 
را به دســت آورد. نشــریه بیلد آلمان هم معتقد است که عربستان با 
گســترش انقالبی حقوق زنان، می خواهد اذهان را از اقدامات شدید و 

سرکوبگرانه دولت علیه منتقدان منحرف کند.
-سکوالرکردنجامعهعربستان

اما یکی دیگر از اهداف محمد بن سلمان از اقدامات اصالحی اخیر را 
می توان تالش وی برای ســکوالر کردن جامعه عربستان دانست. در این 
ارتباط، اســنادی نیز وجود دارد؛ سخنان »یوسف العتیبه« سفیر امارات 
در واشــنگتن مبنی بر اینکه عربستان، امارات، بحرین و مصر برای ایجاد 
حکومت های ســکوالر در منطقه تالش می کنند، واکنش های زیادی به 
دنبال داشــت. این در حالی است که اظهارات این مقام اماراتی با پایه و 
اساس حکومت آل سعود در تضاد است. سخنان العتیبه واکنش برخی از 
شاهزادگان سعودی از جمله »عبدالعزیز بن فهد« را در پی داشته است. 
»فهده بنت سعود« هم ضمن انتقاد از سفیر امارات، درباره علت سکوت 
وزارت اطالع رسانی سعودی در برابر این سخنان سؤال کرده است. فعاالن 
سعودی در شبکه های اجتماعی هم با این هشتگ ها که »امارات، عربستان 
را سکوالر می خواهد و تصمیمات ریاض در ابوظبی اتخاذ می شود« به این 

موضوع واکنش نشان دادند.
روزنامه اینترنتی رای الیوم در مورد تالش بن ســلمان برای ســکوالر 
کردن عربســتان نوشته است؛ ناظران معتقدند عربستان به ناچار در مسیر 
سکوالریسم حرکت می کند که رویکرد رسانه های محلی این کشور در سخن 
گفتن از فواید قوانین مدنی و آماده سازی افکار عمومی برای تحولی تاریخی 
نشــانگر همین امر است. تحولی که با جمع کردن بساط نهادهای دینی و 
انتقال به دوران گشــایش و رفاه همراه خواهد بود. شــبکه های ماهواره ای 
چون »روتانا« و »الســعودیه ۲4« با دعوت از نویسندگان و روزنامه نگاران 
ســعودی وابسته به جریان لیبرالیســم و کسانی که درباره منافع حاصل از 
لیبرالیسم در کشور،گفت و گو می کنند، به ایفای این نقش می پردازند و این 
مهمان ها امارات را به عنوان نمونه ای که می تواند الگوی عربستان برای اجرای 
سکوالریسم اسالمی باشد معرفی می کنند. حساب کاربری معروف سعودی 
در توییتر با نام »نحو الحریهًْ« )به ســوی آزادی( با انتقاد از ســوی »وسیم 
یوسف« مبلغ اماراتی مواجه شد؛ وی ضمن انتقاد از یک فایل ویدئویی، که 
فروش مشروبات به حاکمان را توجیه می کند، با تمسخر نوشت: برخی نیز 
می گویند که بازدید از خانه های فســاد از بهترین اعمال است. این حساب 
مجازی با بیش از نیم میلیون طرفدار درباره رویکرد سعودی به سکوالریسم 
در جای دیگر نوشــته اســت: مهم ترین دلیل برای رو کردن اروپایی ها در 
قدیم به الحاد و بی دینی، فساد کلیساها بود که طبق خواست حاکمان فتوا 

می دادند و ما هم در همان مسیر و حتی به شکلی بدتر درحال حرکتیم.
دو روزنامه انگلیسی »تلگراف« و »تایمز« هم با توجه به تغییر مسیر 
عربستان به سمت سکوالریسم نوشتند که این کشور ضوابط سخت دینی 
درخصوص زنان را خواهد شکست و در دوران ولیعهدی محمد بن سلمان 
با پیروی از چشم انداز ۲۰۳۰، شاهزاده جوان به زنان اجازه پوشیدن لباس 
شنا را خواهد داد تا در کنار مردان در سواحل مختلط شنا کنند. این اقدام 
برای گسترش گردشگری و کمک به اقتصاد سرزمین حرمین شریفین با 
صنعتی که جایگزین صنعت نفت باشد انجام خواهد شد. در حالی که پیش 
از آن حضور زنان در خیابان های عمومی نیز حرام شمرده می شده است.

به عقیده ناظران، در عربستان دو دیدگاه وجود دارد؛ اولی طرفدار »مسیر 
محمدی« مترقی است و این راه را سوپاپ اطمینانی می داند که کشور را 
به ســمت گشــایش و رهایی از افراط گرایی و تروریسم پیش خواهد برد. 
چهره های این جریان را می توان از طریق روزنامه های رسمی و مقاالتی که 
تغییر به سمت ســکوالر لیبرال را ترویج می کنند رصد کرد. دیدگاه دوم، 
ضد این گشــایش اســت و به اصول دینی سفت و سختی که کشور بیش 
از ۸۰ ســال بر اساس آن استوار بوده پایبند است. دیدگاه دوم که مخالف 
سکوالریسم در کشور نفت خیز عربستان هستند از طریق تعدادی از کاربران 
فضای مجازی خودنمایی کردند و با ایجاد هشتگی با عنوان »آل سعود طبق 
شریعت خدا حکومت می کند« این نکته را یادآوری کردند که حکومت در 
کشــور بر اساس شریعت است. ناظران این اقدام را هشداری مردمی برای 
حاکمان درباره شانه خالی کردن از روش حکومت دینی و وادادن در برابر 
کفار و تغییر چهره اسالمی عربستان برای جلب رضایت غرب برشمرده اند.
با توجه به چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ سعودی که تحت نظارت محمد 
بن سلمان در حال اجراست، به نظر می رسد که وجود عربستان سکوالر 
هم بخشــی از این چشم انداز است و بن ســلمان اصالحات دینی را هم 
مدنظر دارد. کارشناســان، واکنش شاهزادگان سعودی به اظهارات سفیر 
امــارات، را نه فقط در مقابله با امارات بلکــه در اعالم موجودیت در برابر 
بن سلمان تفسیر کرده اند. این افراد همان مخالفان بن سلمان در خاندان 

حاکم عربستان هستند. 
گفته می شود مقامات ارشد آمریکا نیز در سفری که سلمان اخیرا به 
واشنگتن داشته، به صراحت از وی خواسته اند تا به سلطه وهابیت در این 
کشور پایان دهد. حال باید منتظر ماند و دید که تقابل میان ولیعهد جوان 
و بی تجربه و علمای وهابیت در این سرزمین به پیروزی کدام یک منجر 
خواهد شد و آیا بن سلمان که از حمایت »سلمان االنصاری« رئیس البی 
ســعودی در آمریکا)ســاپراک( و »احمد العصیری« سخنگوی عملیات 
شکست خورده »طوفان قاطعیت« علیه مردم یمن و البته »ترکی الدخیل« 
روزنامه نگار مشهور و جریان ساز سعودی برخوردار است، می تواند عربستان 

را از نظامی دینی به نظام پادشاهی سکوالر تبدیل کند.

* رویکرد رسانه های محلی عربستان در سخن گفتن از فواید قوانین 
مدنی و آماده سازی افکار عمومی برای تحولی تاریخی نشانگر این 

است که ریاض در مسیر سکوالریسم حرکت می کند.

* چشم انداز 2030 بر مشارکت دادن 
زنان در زندگی اجتماعی و باال بردن 
میزان مشارکت آنها در بازار کار از 22 

درصد به 30 درصد تاکید دارد.

✍


