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* محمد بن سلمان با انتشار تصاویر بدون حجاب همسرش، به همگان فهماند که سمت و سوی اصالحات موردنظر وی، احقاق حقوق زنان و 
شهروندان نیست، بلکه سبک زندگی مبتذل غربی است.

* آمریکایی ها از شاه عربستان خواستند اصالحات موردنظر آنها را در کشورش به اجرا بگذارد و شاه نیز این ماموریت را به ولیعهد محول کرد.

 همسر بن سلمان
در روزهای اخیر عکس هایی از مراسم ازدواج ولیعهد عربستان 
در توییتر منتشــر شده است. این اولین باراست که تصاویر مراسم 
ازدواج یکی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان منتشر می شود. به 
گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های عرب زبان، ولیعهد عربستان 
در آوریل ۲۰۰۸ با دختر عموی خود شاهزاده »ساره بنت مشهور 
عبدالعزیز« ازدواج کرده و صاحب دو فرزند پســر به نام »سلمان« 
و »مشهور« و دو فرزند دختر به نام »فهده« و »نوره« است. نکته 
جالب توجه در ارتباط با این ماجرا این است که عکسی از همسر 
بن سلمان منتشر شده که بدون حجاب است و این مسئله جنجال 
زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرده است. چرا که همه می دانند 
کشف حجاب علنی همسر ولیعهد عربستان می تواند پیام ها و معانی 

زیاد به دنبال داشته باشد.

امارات از فروردین 94 به همراه عربســتان، کشور یمن را مورد 
تجاوز قرارداده و این دو کشور تاکنون بیش از 15 هزار یمنی را به 
شهادت رسانده اند. عربستان به دنبال بازگرداندن »منصورهادی« 
رئیس جمهور مســتعفی یمن به قدرت و شکست انصاراهلل بوده و 
سعی دارد تا یمن در مسیر استقالل سیاسی حرکت نکند. اما امارات 
در این میان، اهداف متنوع تری داشته و در سه سال گذشته سعی 
کرده است تا به آنها دست یابد. در واقع براساس یک توافق نانوشته، 
امارات جنوب یمن را به عنوان حوزه فعالیت خود برگزیده است. اما 

امارات در جنوب یمن به دنبال چیست؟
اماراتی هــا دو مجموعــه از مالحظات سیاســی و اقتصادی را 
درخصوص یمن دارند و رویکرد جدید آنها بعد از جنگ عدن نیز با 
این مالحظات ارتباط دارد. از یک سو مهم ترین اهداف سیاسی امارات 
در یمن را می توان تالش برای عدم تشکیل دولت با ثبات و قدرتمند 
در یمن، مقابله با رشد و قدرت گرفتن جریان اخوانی، چندپارگی و 
درگیری بین نیروهای مختلف یمن مانند القاعده، طرفداران هادی 
و جنوبی ها و همچنین جدایی جنوب یمن از شــمال آن برشمرد. 
از ســوی دیگر امارات نگران رشد اقتصادی یمن در سطح منطقه 
و تبدیل شدن آن به کشوری مستقل و رقیب اقتصادی ابوظبی با 

توجه به موقعیت ژئوپلیتیک آن است.
قدرت اقتصادی یمن

یمن برای امارات از جنبه اقتصادی بســیار مهم است. از جنبه 
اقتصادی مهم ترین نگرانی امارات تبدیل شدن بندر عدن به رقیب 
قدرتمند دبی اســت. در حالی که بین المللی شــدن دبی و تبدیل 
شدن آن به کانون تجارت منطقه ای درآمدهای گسترده ای را برای 
امارات در پی دارد، هرگونه وضعیت باثبات و سیاست های مستقل 
که باعث شــکوفایی عدن و مناطق ساحلی یمن شود باعث نگرانی 
امارات  نیز می شود. پروژه »مدینه النور« اصلی ترین نمونه ای است 
کــه درصورت اجرای آن در یمن، وضعیــت اقتصادی منطقه را با 

دگرگونی هایی مواجه می کند.
پروژه مدینه النور در سال ۲۰۰6 و در پی دیدار علی عبداهلل صالح، 
رئیس جمهور سابق یمن با بیش از15۰ شرکت از نقاط مختلف دنیا 
به تصویب رسید و قرار شــد اجرای آن به »عبداهلل بقشان« تاجر 
یمنی واگذار شــود. بنابر اعالم منابع یمنی هزینه تقریبی و اولیه 
این پروژه بزرگ حدود 14۰ میلیارد دالر برآورد شــده و درصورت 
اجرا، گلوگاه های اقتصادی در شــاخ آفریقا و کشورهای شبه جزیره 
عرب را به هم مرتبط می کرد به  ویژه اینکه نقشــه مهندســی آن 
هفت سال پیش طراحی و تصویب شده و نشان می داد که مساحت 
مدینه النور چند برابر دبی است. مرکز مدیریت این شهر در منطقه 
»الحره« در عدن قرار داشــت و عنوان می شود امارات با استفاده از 

اهداف سیاسی و اقتصادی امارات 
در جنوب یمن

شــرکت »بنادر دبی« تمام تالش خود را برای کنترل و جلوگیری 
از شکوفایی آن به کار گرفت.

امارات به عنوان یک کشور تجاری نقش مهمی در تجارت جنوب 
غرب آسیا دارد، از این منظر می کوشد با استفاده از نفوذ خود در 
منطقه از طرح های توسعه دیگر بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و اقیانوس هند جلوگیری کند. امارات سعی دارد تا بندرهای یمن 
از بندر عدن تا بندر المکال و المخا را زیر سلطه خود داشته باشد 
. ابوظبی با این کار به دنبال آن اســت که بندرهای یمن را تحت 
مدیریت و سلطه خود داشته باشد تا این بندرها در آینده هیچ خطر 
و تهدیــدی برای بندر دبی به عنوان بندر ترانزیتی در خلیج فارس 
ایجاد نکند. اکنون سلطه بر بنادر مهم یمن تقریباً در دست امارات 
اســت و حتی بنادر روبروی سواحل یمن مانند بندرهای سومالی، 
جیبوتی و اریتره و خیلی از این کشــور ها نیز زیر نظر شرکت های 
اماراتی عمل می کنند.این در حالی است که سلطه بر بنادر یمن از 
منظر عربستان از اهمیت کمتری برخوردار است.  این کشور بیشتر 
به نفت یمن چشم طمع دوخته  و در تالش است تا میدان نفتی 
»واعد« را که در اســتان الجوف واقع شده به کنترل خود درآورد. 
ریاض در صورتی که بتواند به این خواســته ها دست یابد افزون بر 
افزایش تولید نفت می تواند به جای استفاده از تنگه هرمز در خلیج 
فارس از دریای عرب نفت صادر کند. مسئله ای که در میدان عمل 

ریاض موفق نشده است که آن را اجرا کند.
جریان های سلفی در جنوب

بررسی رفتار امارات در سه سال گذشته نشان دهنده این است 
که اساســا این کشور به دنبال گسترش نفوذ خود در جنوب یمن 
بوده و چندان مایل به مقابله با انصاراهلل در اســتان های شــمالی 
نیســت. به همین دلیل، اولین کاری که امارات به شــکل فعاالنه 
در یمن انجام داده اســت، ایجاد گروه های تکفیری مسلح متشکل 
از۲۰ هزار ســلفی در جنوب یمن بوده اســت. این نیروی سلفی 

در یمن به خصوص در جنوب آن، به نام »حزم االمنی« شــناخته 
می شود. امارات با استفاده از این نیروها بارها به نبرد با نظامیان و 
مزدوران وابســته به عربستان پرداخته است. امارات همچنین یک 
نیروی زمینی، هوایی و دریایی در یمن دارد و سعی کرده است، با 
این نیروها و ایجاد ارتشــی متشکل از 4۰ هزار  نفر از جنوبی ها و 
سلفی ها، بندرهای یمن از بندر عدن تا بندر المکال و المخا را زیر 
سلطه خود داشته باشد و به  عنوان حاکم فعلی، بر اقتصاد و عبور 
و مرور در ســواحل یمن کنترل و همچنین بر باب المندب سلطه 
داشته باشد. امارات با این کار به دنبال آن است که بندرهای یمن 
را تحت مدیریت و سلطه خود داشته باشد تا این بندرها در آینده 
هیــچ خطر و تهدیدی برای بندر دبــی به عنوان بندر ترانزیتی در 
خاورمیانه  ایجاد نکنند. اکنون سلطه بر بنادر مهم یمن تقریباً در 

دست امارات است.
حمله به سقطری

امارات در بعد سیاســی نیز ســعی دارد با اقداماتی مانند اعزام 
نیروی نظامی به جزایر استراتژیک سقطری به نوعی قدرت خود را 
به عربستان در این منطقه نشان دهد. عربستان و امارات در ماه های 
گذشته وارد فاز اختالفات شده و حتی درگیری های شدیدی بین 
نیروهای دو طرف در شهر عدن رخ داده است. از سوی دیگر، پس از 
برکناری »خالد البحاح« نخست وزیر مورد حمایت امارات، اختالفات 
بین امارات با دولت مستعفی نیز بسیار زیاد شد و به همین دلیل 
اقدامات امارات در جنوب یمن می تواند با هدف فشــار بر منصور 
هادی نیز باشد. امارات سعی کرده است چند جزیره یمن از جمله 

جزیره مهم و اســتراتژیک سقطری را در اختیار بگیرد. امارات در 
این جزیره شــبکه تلفن همراه نیز دارد و کد کشور امارات در این 
جزیره فعال است. بندرهای این جزیره کاماًل در سیطره امارات است 
و حتی گیاهان نادر و نمونه های جانوری موجود در این جزیره نیز 

در اختیار امارات است.
اخیــرا فعاالن یمنی در فیس بوک و توئیتر و ... عکس هایی از 
خیابان های امارات منتشر کردند که نشان می داد، امارات درختان 
منحصر به فرد جزیره ســقطری را در خیابان های ابوظبی و دبی 
کاشته است. در حال حاضر، امارات در جنوب یمن دو دولت جداگانه 
تاســیس کرده است، یک دولت در عدن و یک دولت در المکال و 
حضرموت وجود دارد و آنها را اداره می کند، اما این کار به صورت 
مجزا صورت می گیرد. حتی نیروهای امارات هم مجزا عمل کرده 
و نقشه امارات برای تقسیم یمن به چند ایالت را پیگیری می کنند.

عمق استراتژیک
امارات هرچند از لحاظ اقتصادی کشــوری ثروتمند اســت اما 
فاقد عمق استراتژیک الزم است. معموال کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، به خصوص قطر، بحرین و امارات کشورهای بسیار ثروتمند و 
توانمندی هستند، اما مساحت جغرافیایی آنها بسیار کوچک است. 
به عنوان مثال، در حال حاضر مناطق تحت اشغال امارات در یمن، 
از کشور امارات بزرگتر است. در این بین امارات که می خواهد خود 
را به عنوان کشور بزرگی در منطقه خاورمیانه مطرح کرده و حتی با 
ایران نیز مقابله و برضد ترکیه عمل کند، نیاز به مساحت جغرافیایی 
بیشــتر دارد. به همین دلیل با توجه به این وضعیت، داشتن چند 

جزیره استراتژیک و مهم در دریای عرب، خلیج عدن و دریای سرخ 
برای امارات بسیار مهم است.

جمع بندی
به نظر می رســد امارات در جنگ یمن بر خالف عربستان، به 
اهداف خود رســیده و بنادر حساس یمن را اشغال کرده است. در 
واقع امارات در یمن دو هدف سیاسی و اقتصادی را دنبال کرده است. 
از نظر سیاسی  امارات به دلیل مساحت کم فاقد عمق استراتژیک 
اســت و ســعی دارد با تصرف بنادر یمن این ضعف خود را جبران 
کند. عالوه بر این تســلط بر جزیره استراتژیک سقطری که اخیرا 
امارات نشان داد که قصد اشغال این منطقه را دارد امارات را قادر 
خواهد کرد که در دهانه تنگه استراتژیک باب المندب پایگاه نظامی 
داشــته باشد و حتی با استفاده از این جزیره و باب المندب بتواند 
به شاخ آفریقا نیز دست یابد. به همین دلیل است که  کارشناسان 
معتقدند که هدف امارات در اشغال بنادر یمنی دائمی بوده و این 
کشــور سعی ندارد به هیچ عنوان این بنادر را تحویل دهد. امارات 
تصور می کند که در صورت موفقیت بنادر یمنی، بندر دبی به عنوان 
قلب اقتصاد امارات رونق خود را ازدست خواهد داد. به همین دلیل، 
امارات نقشه جدایی و تقسیم یمن به چند منطقه و چند کشور را 

در دست دارد و به دنبال انجام این کار است.
  امارات در جنوب یمن با اســتفاده از تاکتیک ترور ســران 
ســلفی به دنبال آن است تا نیروهای مورد حمایت خود را در 
جنوب یمن به قدرت برســاند. در این راســتا امارات 11 تن از 
علمای عدن را ترور کرد. در شرایط کنونی نیز امارات به دنبال 
آن است تا بندر الحدید ه را نیز اشغال کند تا بدین وسلیه بنادر 
یمن را به صورت کامل در اختیار خود بگیرد. این مسئله لزوم 
اتحاد قبایل جنوب یمن با شــمال این کشور بر علیه امارات را 
بسیار مهم می کند.  مردم و ساکنان جنوب امارات، از تحرکات 
و فعالیت های امارات در خاک خود به خصوص از ایجاد نیروها و 
شبه نظامیان ویژه و زندان های مخفی که زندانیان از گروه های 
مختلف در آن تحت شکنجه قرار دارند، بسیار ناراضی هستند. بر 
اساس تحقیقی که خبرگزاری آسوشیتدپرس انجام داده است؛ 
این زندان ها در داخــل پایگاه های نظامی، فرودگاه ها، بنادر 
مختلف یمن و حتی در ســاختمان های مسکونی وجود دارد. 
تاکنون دست کم 1۸ زندان مخفی در جنوب یمن تحت اداره 
امارات یا نیروهای یمنی که امارات آن ها را تشکیل و آموزش 
داده است، مستند شده است. زندان های امارات در یمن موسوم 
به گوانتاناموی امارات است و همین مسئله می تواند باعث قیام 

مردم یمن علیه امارات شود.
منبع: فارس

سند ۲0۳0، حجاب زنان عربستان را نشانه گرفت

محمد بن سلمان
مجری اصالحات با خاستگاه آمریکایی

محمدرضا مرادی

اشاره
عربســتان همواره به کشــور محدودیت ها و محرومیت ها در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی مردم معروف بوده است. قرائت 
متعصبانه و متحجرانه از اســالم باعث شده است تا در این کشور سخت گیری های مذهبی و دینی زیادی اعمال شود که نتیجه آن 
به وجود آمدن گروه های تروریســتی اســت. اما گویا با روی کار آمدن ملک سلمان از سال 2015 این روند شاهد تغییراتی بوده و 
برخی آزادی های اجتماعی و مذهبی اعمال شده است. البته این آزادی ها از سوی کارشناسان، یک »فریب بزرگ« از جانب »محمد 
بن سلمان« ولیعهد سعودی برای رسیدن به تاج و تخت پادشاهی دانسته می شود. در هرحال، بن سلمان در قالب سند چشم انداز 
2030، درصدد برخی اصالحات برآمده و اعالم کرده که به دنبال ایجاد یک »عربستان مدرن« است. رژیم آل سعود در چارچوب این 
اصالحات، قصد دارد درمورد حجاب و روابط زن و مرد که در اســالم حرمت خاصی دارد، دست به تغییراتی بزند. در مطلب حاضر 

برخی از اقدامات اخیر عربستان به ویژه در حوزه زنان،  مورد بررسی قرار می گیرد. 
سرویس خارجی

* هرچند هدف اصلی آمریکا و آل سعود 
از اجرای اصالحات، تحکیم بنیادهای رژیم 
پادشاهی در عربستان است، ولی به نظر 

می رسد که اجرای این سیاست پیامدهای 
مثبتی برای این رژیم ندارد.

* در سند 2030 که دولت ریاض درصدد اجرای آن است، برخی 
حقوق اجتماعی زنان به شکلی ناقص مندرج است.

کشف حجاب دختر ملک عبداهلل
سایت های خبری جهان عرب با انتشار تصویر دختری بی حجاب، از 
کشف حجاب شاهزاده عادله دختر ملک عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود 
پادشاه سابق عربستان سعودی خبر دادند. این سایت های خبری ضمن 
انتشــار عکس فوق، اعالم کردند که این عکس در مدت زمان بســیار 
کوتاهی، با سرعت بسیار زیاد در صفحات شخصی در سایت های اجتماعی 
منتشــر شــده و در کمتر از یک ساعت بیش از یک میلیون مخاطب و 
بیننده کســب کرده است. گفته می شــود در این عکس، دختر پادشاه 
کشــور وهابیت، بدون نقاب و حتی بــدون حجاب و با موهایی طالیی 
رنگ، ظاهر شده که اقدامی بی سابقه به شمار می رود. این اقدام شاهزاده 
عادله، نوعی ساختارشکنی محسوب می شود. او پیش از این در مراسم 
مختلف با روســری حضور می یافت و این اولین باری است که عکسی 
بی حجاب از وی منتشر شده است. عادله چندی پیش طی گفت وگو با 
نشریه فرانسوی »لوفیگارو« اظهاراتی علیه نوع حجاب در عربستان بیان 
کرده بود و حجاب زنان سعودی را یک فرهنگ محلی، که ریشه در قبایل 
عرب دارد و نه اســالمی، دانسته بود. وی در آن گفت وگو همچنین، از 
ازدواج دختران زیر 1۸ ســال با مردان میانسال و یا پیر به شدت انتقاد 
کرده و این کار را نیز از عادات و رسوم قبایل قدیمی عرب دانسته بود.

دست دادن با زن اماراتی 
در خالل اخبار منتشره تحت عنوان دیدار بن سلمان و »محمد بن 
زاید« ولیعهد ابوظبی در جده، عکسی در روزنامه الکترونیکی عکاظ منتشر 
شــد که ولیعهد ســعودی را در حال مالقات با »بنت سهیل بن فارس 
المزروعی« وزیر امور جوانان امارات به تصویر کشیده بود اما نکته ای که 
باعث شد این عکس در شبکه های اجتماعی جنجال برانگیز شود زیر پا 

گذاشتن قوانین اســالمی بود که تا مدتی قبل مقامات سعودی مدعی 
تالش برای رعایت این قوانین در کشورشان بودند. این قوانین اما مدتی 
اســت که جای خود را به اصالحات سریالی ولیعهد خام سعودی داده 
است ،اصالحات جنجالی که ژست روشنفکری و غرب زدگی در تک تک 
آنها موج می زند. در تصویری که روزنامه عکاظ اقدام به نشر آن کرده، بن 
ســلمان در حال دست دادن با شما المزروعی است، دست دادن با یک 

زن نامحرم بدون شک برخالف قوانین دین اسالم است.
کنسرت در روز عید فطر

خبر دیگر اینکه، خانم »انغام« خواننده مصری در صفحه توییتر خود 
خبر از اجرای موســیقی و آواز در ریاض داد و نوشت: »هواداران عزیزم 
بسیار خوشبختم که در عید فطر در جشنی ویژه کنار شما خواهم بود«. 
این اولین بار اســت که یک خواننده زن در ریاض، پایتخت عربســتان 

سعودی آواز خواهد خواند.
عالوه بــر این، تصاویر »هیفاء«، دختر ملک عبداهلل، شــاه پیشــین 
عربســتان روی جلد نشریه مد »ووگ« آمریکا همزمان با تشدید فشار 
سعودی ها بر فعاالن حقوق زنان منتشر شد. این مسئله نیز برای نخستین 

بار است که روی می دهد. 
آزادی  زنان

بسیاری از کارشناسان معتقدند که محمد بن سلمان با اجرای سند 
۲۰3۰ به دنبال آن اســت تا عربســتان را در مسیر سکوالریسم پیش 
ببرد. بر این اســاس این کارشناسان تاکید دارند این ماموریت از جانب 
غرب بر عهده وی گذاشته شده است. در همین راستا روزنامه اینترنتی 
»رأی الیوم« اعالم کرده که ناظران معتقدند عربستان سعودی به ناچار 
در مسیر سکوالریســم حرکت می کند و 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 
بســاط نهادهای دینی و انتقال به دوران گشایش و رفاه همراه خواهد 
بود. شبکه های ماهواره ای چون »روتانا« و »السعودیه ۲4« نیز با دعوت 
از نویســندگان و روزنامه نگاران سعودی وابسته به جریان لیبرالیسم 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 نمایند. گفته می شــود مقامات ارشد آمریکا نیز در سفری که ملک 
ســلمان به واشنگتن داشــته، به صراحت از وی خواسته اند تا به سلطه 

وهابیت در این کشور پایان دهد.
ملک سلمان در جهت تحکیم قدرت فرزندش در ۲۸ سپتامبر ۲۰17 
طی یک فرمان ملوکانه، آزادی حقوق زنان را به دستگاه های حکومتی 
ابالغ کرد. در میان اختالفات و معضالت اجتماعی که در جامعه  سعودی 
وجود دارد، هیچ یک به اندازه  وضعیت، نقش و آینده زنان مورد مناقشه 
و جدال نیســت. این جدال چالشی اســت میان علمای محافظه کار  و 
علمای نو گرا بر ســر آن که مردم عربســتان به ویژه زنان در چه فضایی 
زندگی کرده و در کدام جایگاه ها ایفای نقش کنند. مطالبات زنان برای 
بــه عهده گرفتن نقش در جامعه، روز به روز در حال افزایش اســت و 
سیاست ماه های گذشته این موضوع را اثبات کرد که محمد بن سلمان 
در این مسئله در مقابل وهابیت کهن ایستاده است. این در حالی است 

که همواره در طول سال های متمادی تالش زنان برای حضور آزادانه در 
مشــاغل و مراکز مختلف با مخالفت نهادهای وابسته به وهابیت مواجه 
شده است. هرچند طرح اعطای مجوز رانندگی به زنان با واکنش مفتی 
اعظم آل ســعود )عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشــیخ( مواجه شد و او این 
طــرح را »مجرمانه و غیر محترم« خواند اما در نهایت هیئت کبارالعلما 
که از علمای طراز اول عربســتان تشکیل شده اند با تبعیت از این حکم 
پادشــاهی، آن را مطابق شریعت اسالمی اعالم کرد. این فتوا در حالی 
مطرح شــد که سال های گذشته در برابر اعطای آزادی به زنان، علمای 
وهابی دست به تظاهرات می زدند. مفتیان غیررسمی وهابی نیز در این 
زمینه موضع گیری سختی کردند. یکی از این علما »سعد الحجری« نام 
دارد، او می گوید مغز زنان معموال نصف مغز مردان است و وقتی زنان به 

خرید می روند مغزشان از این هم کوچک تر می شود و به یک چهارم مغز 
مردان می رســد. این روحانی سپس می گوید که بدین دلیل زنان نباید 

اجازه رانندگی داشته باشند.
بیــن مفتیان وهابی و پیروان آنها که معتقدند دین و آیین حقیقی، 
دین سختی، مشقت و ریاضت است و باید لزوماً در تمام جنبه های فردی 
و جمعی اجرا شود و بن سلمانی که اعتقاد دارد پیامبر اسالم)ص( پیامبر 
مهربانی، عطوفت، آموختن و زندگی است، با دین حقیقی فاصله بسیار 

زیادی دارد. بن ســلمان به دنبال ارائه چهره  ســکوالریزه شده از اسالم 
است. چهره ای که دین را از سیاست جدا می خواهد. اگر برخی از اقدامات 
و مواضع بن سلمان مورد بررسی قرار گیرد، به وضوح سیاست و راهبرد 
وی نمایان می شود. به عنوان نمونه در ماه ژوئیه ۲۰17 وزارت آموزش و 
پرورش عربستان اجازه داد دختران دانش آموز در کالس ورزش مدارس 
دولتی شــرکت کنند. در حالی که جریان وهابی حاکم بر عربستان به 
شــدت مخالف این مسئله بوده است. در سپتامبر۲۰17 زنان عربستانی 
برای اولین بار در تاریخ این کشــور و در مراسم جشن سالگرد تشکیل 

کشور سعودی، به استادیوم رفتند.
پادشاه عربستان همچنین با صدور فرمانی، به زنان این کشور اجازه 
داد که رانندگی کنند. وزارت خارجه عربستان نیز »فاطمه سالم باعشن« 
را به عنوان سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن منصوب کرد و وی 
اولین زن ســعودی اســت که به این مقام منصوب شده است. اعضای 
مجلس شورای عربستان هم صدور حکم فتوا از سوی مفتی های زن را 
در این کشور آزاد اعالم کردند. در ادامه همین روند، زنان برای نخستین 
بار توانستند اسناد هویتی عکس دار برای خود تهیه کرده و یک نسخه از 

سند ازدواج را برای خود نگه دارند. این گشایش ها باعث شد حق زنان 
برای گرفتن طالق در هنگامی که مورد آزار و اذیت مردان قرار می گیرند 
افزایش یابد. به طور مثال، در جامعه  کنونی ســعودی از هر سه ازدواج 
یک ازدواج به طالق می انجامد. از طرفی بن سلمان به بهانه  اشتغال زایی 
برای نیروهای بیکار بومی، در ســند چشم انداز ۲۰3۰ طرحی را درنظر 
گرفته که طبق آن، از زنان برای مشــاغلی اســتفاده کنند که نیروهای 
کشورهای بیگانه در آنها فعال هستند. این طرح با واکنش منفی مفتی 
اعظم یعنی »عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز« مواجه شده و او نیز با »مجرمانه 
و غیرمحترم« خواندن این طرح، از مفتی های دیگر عربستان خواسته تا 

برای وزیر کار سعودی طلب بیماری و مرگ نمایند.
با نگاه به جامعه عربستان و سنجش افکار عمومی آن می توان به این 

برآیند رسید که جامعه عربستان بسترهای کافی برای حرکت به سمت 
سکوالریزه شــدن را ندارد. برای اثبات ادعا می توان به یک نظرسنجی 
اشــاره کرد که قبل از صدور حکم حق رانندگی زنان انجام شده است؛ 
در این نظرســنجی ۸5 درصد زنان سعودی مخالف حق رانندگی برای 
خود هستند. در همین راستا »عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز« مفتی اعظم 
عربستان فتوایی صادر و اعالم کرد: »اجازه دادن به زنان برای رانندگی 
موجب ســقوط جامعه از طریق ترویج اختالط دو جنس و  اشاعه فحشا 

می شود و به همین دلیل باید از آن جلوگیری کرد«.
بنابراین به نظر می رسد سکوالریسمی که محمد بن سلمان به دنبال 
اجرایی کردن آن است در درون خاستگاهی ندارد و بیشتر تجویز شده 
از ســمت غرب و به ویژه آمریکا اســت. الگویی که ولیعهد عربستان به 

دنبال پیاده کردن آن است، بیشتر شبیه به الگوی امارات متحده عربی 
است. الگو و مدلی که نه تنها برای عربستان بلکه برای بیشتر کشورهای 
حاشــیه جنوبی خلیج فارس تدارک دیده شــده است. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا نیز بارها از اقدامات و سیاســت های بن سلمان در 
حوزه اصالحات، حمایت و پشتیبانی کرده است. به طوری که اندیشکده 
»کاتو« مستقر در واشنگتن حمایت  رئیس جمهور آمریکا از سیاست های 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را »بازی با آتش« دانست.
نتیجه

محمد بن سلمان در فاز جدید اصالحات خود سعی دارد که حجاب 
و روابط بین زن و مرد را نشــانه بگیرد. برای این مقصود برخی از زنان 
دربار سعودی به ویژه همسر بن سلمان با انتشار عکس بدون حجاب خود 
سعی کرده اند که تابوی این مسئله را شکسته و اعالم کنند که عربستان 
به سمت شخصی کردن حجاب پیش می رود. از سوی دیگر، دست دادن 
بن سلمان با وزیر زن اماراتی باعث شد که بحث سکوالریزه کردن جامعه 
عربستان از سوی بن سلمان بیشتر به واقعیت نزدیک شود. اما نکته مهم 
این است که اصالحات در عربستان در حالی روی می دهد که همزمان 

سرکوب ها نیز افزایش یافته است. این مسئله خود دروغین بودن طرح 
اصالحات بن سلمان را نشان می دهد.

یک گزارش حقوق بشری سازمان ملل، که طی پنج روز تحقیقات 
در عربســتان تهیه شده است نشــان می دهد که این کشور قوانین 
ضدتروریستی را به طور سیستماتیک برای توجیه شکنجه ها و زندانی 
کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می کند. روزنامه گاردین ضمن  اشاره 
به گزارش سازمان ملل درباره عربستان نوشت، »بن امرسون« گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، با سیاستمداران، قضات، 
پلیس و دادستان های عربستانی مالقات کرده است. وی در گزارشی 
نوشته است در عربستان کسانی که به طور مسالمت آمیز از حق آزادی 
بیان اســتفاده می کنند، به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار 
می گیرند. وی افزود، در عربستان عده ای سال ها در زندان می مانند و 
بقیه اعدام می شوند و از سوی دیگر، کسانی که این زندانیان را شکنجه 
می دهند، از مصونیت برخوردارند. این درحالی اســت که عربستان به 
تازگی 1۰ گواهینامه رانندگی به زنان این کشور داده و محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی خود را در موضع اصالح گر در عربستان قرار داده است. 
اما این تغییرات تاریخی در عربستان همچنان تحت الشعاع دستگیری  
ماه گذشته مخالفان مشهور ممنوعیت رانندگی، قرار می گیرد. امرسون 
می گوید طی دو ســال گذشــته، تمرکز بی سابقه ای از قدرت اجرایی 
خاندان سلطنتی در همه حوزه های زندگی مردم وجود داشته است. 
وی این مسئله را برای سازمان ملل که به سعودی ها این اجازه را داد 
تا سال ۲۰16 به شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد شوند، شرم آور 
عنوان کرد. وی افزود، هیچ قضاوتی در این کشــور، مستقل نیست و 
سیســتم قضایی کامال در کنترل پادشاه است. امرسون خاطر نشان 
کرد، هیچ آزادی بیان، هیچ تفکیک قدرت، هیچ رســانه آزاد و هیچ 
اتحادیه تجاری آزاد یا هیچ جامعه مدنی در حال فعالیتی در عربستان 
وجود ندارد. از سوی دیگر، 3۰ نهاد حقوق بشری بین المللی از جمله 
»دیده بان بین المللی حقوق بشر«، »سازمان عفو بین الملل« و »مرکز 
اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر« از مقامات سعودی خواسته اند 
که هرچه ســریع تر جوانان دختر و پسر فعال در زمینه حقوق بشر را 
که بازداشت شده اند، آزاد کند. به گزارش پایگاه »الخلیج آنالین« این 
سازمان ها خواستار روشن شدن مکان بازداشت افرادی شده است که 
صرفا به دلیل حمایت از حقوق زنان یا غیره، بازداشــت شده اند. این 
ســازمان ها از عربستان خواستند اجازه دهد این افراد با خانواده خود 
در تماس باشند. در بیانیه این سازمان ها ضمن ابراز نگرانی از وضعیت 

حقوق بشر در عربستان، آمده است که این بازداشت ها در زمانی انجام 
شده است که دولت ریاض در قالب طرح »چشم انداز ۲۰3۰«، اجرای 
شماری از اصالحات را در عربســتان آغاز کرده است. رژیم آل سعود 
طی هفته های گذشــته، دستکم 17 فعال زن و مرد در حوزه حقوق 
بشــر را بازداشت کرده و به زندان انداخته است؛ امری که با اعتراض 
گروه های حقوق بشری و سازمان های بین المللی فعال در زمینه حقوق 

بشر روبه رو شده است.
در کل به نظر می رسد که تالش های بن سلمان برای اعطای آزادی های 
بیشــتر به ویژه در مورد زنان طرحی وارداتی است که با فرهنگ مردم 
عربستان همخوانی ندارد. البته بن سلمان در رقابت با امارات سعی دارد 
تا مسئله سکوالریزه کردن جامعه عربستان را پیش ببرد. اما نکته قابل 
تامل در این مورد این اســت که وی همزمان با اجرای این اصالحات، 

فعاالن حقوق زنان را نیز دستگیر و زندانی می کند. 
درهر حال، سوالی که در حال حاضر ذهن ها را به خود مشغول کرده، 
این است که آیا اصالحات موردنظر آمریکا و بن سلمان، باعث قوام رژیم 
آل سعود می شود، یا نه، این اصالحات به ضدخود تبدیل شده و آل سعود 

را با چالش های جدید مواجه خواهد کرد؟


