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Abstract 
In security studies, governments, which are responsible for providing society's 
need for security, can be considered as important factors that threaten human 
security. The important characteristics of such governments can include the 
priority of the interests of the government over the interests and values of the 
people of the society, the existence of large internal security apparatuses for 
security-police measures against the citizens of the society. In today's world, 
the issue of personal security and the threats it faces is of particular importance 
in security studies. Individual and human security includes various categories 
from development to peace and dignity in the individual and group 
dimensions. Today, individual security is examined from different aspects. In 
the meantime, the government, as an important authority in ensuring the 
security of the people of the society, can apply serious threats against the 
people of the society. In other words, it can be said that in security studies, the 
issue of confrontation and conflict between human security and the interests 
of the government is a very important issue. Since the 1970s, simultaneously 
with the expansion of the meaning of security in the world, many experts in 
the field of security studies have come to the conclusion that the nature of the 
government, considering its structure, can pose serious threats to individual 
and human security in the society and from in this sense, in a society, the 
interests of the government can be opposed to the interests of the citizens of 
the society.  
The ruling government in Saudi Arabia is also in a situation similar to the 
mentioned situation. In the Saudi society, there are serious threats from the 
government to different individuals and groups of the society. With the 
implementation of agency changes in the political structure of Saudi Arabia 
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since 2015 and the reforms that have taken place in the cultural and social 
fields in this country, people have noticed that whether human security in 
Saudi Arabia has really been taken into consideration by the current 
government? The findings of the current research show that despite the 
aforementioned agency changes in the political structure of Saudi Arabia, the 
role of the government structure and the context in which the current 
government was formed cannot be ignored in this issue. From this point of 
view, while examining the structure of the government in Saudi Arabia, the 
field of research is clarified and the issue of human security and its 
relationship with the structure of the government are determined, so that 
through this way, it is possible to examine the issue of human security in this 
country and examine the role of the government as a structural factor in The 
threat is heeded. Therefore, the threats against human security in Saudi Arabia 
by the government, before and after the social and cultural reforms of recent 
years; will be reviewed. For this purpose, this article seeks to find the answer 
to the question that how does the structure of the government in Saudi Arabia 
threaten human security in the society? In this regard, by comparing the 
conditions before and after the reforms in this country, the question of whether 
the threat to human security in the Saudi society originates from the structure 
of the government or the role of the agents who are at the top of the power? 
According to the conducted studies, the hypothesis of the research has been 
formulated in such a way that the ruling government in Saudi Arabia with the 
characteristics of a maximalist government and possessing characteristics 
such as authoritarianism, profit seeking and the extensive and decisive 
performance of the influential security apparatus against individuals, personal 
and human security It has threatened the whole society and thus the category 
of human security has no meaning for the ruling government in Saudi Arabia 
and the concept of security only means the security of the state and is summed 
up in its national and state dimension. The important point is that the reforms 
of recent years in the social and cultural fields in the Saudi society have not 
been able to reduce these threats. The findings indicate that Bin Salman's 
reforms in Saudi Arabia were cultural and superficial reforms, and even during 
its implementation, the ruling government in this country, due to its maximum 
nature, as in the past through legislation, public policy and the implementation 
of its social programs and also from By creating a kind of political disorder 
caused by the suppression of internal political rivals, it has acted as a de-
security factor for the society and human beings and has caused the most 
important threats to different sections of the society, including elites, critics, 
immigrants and minorities. Therefore, the nature of the structure of the ruling 
government in Saudi Arabia can be considered a serious threat to the human 
security of the Saudi society, regardless of the role of agents in it.  
Research evidence shows that women in Saudi Arabia are still restricted by 
Wahhabi rules. As a minority, Shiites are also in the lowest social class, and 
executions and repression against them have increased. Foreign workers and 
immigrants, political elites, journalists and civil activists are also in an 
unfavorable situation due to the repression and restrictions caused by the 
atmosphere of Ben Salman's rise to power. Therefore, since the applied 
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reforms had only socio-cultural aspects, they were carried out superficially 
due to the political conditions of Saudi Arabia and were not formulated in the 
framework of the laws and regulations of this country, and the issue of human 
security was included in these reforms. therefore, the structure of the 
government in Saudi Arabia after the reforms is the same as the previous 
maximum structure, which in nature causes a threat to human security in the 
society. As a result, it can be acknowledged that removing the threat to human 
security in a society requires the minimization of the government structure in 
it, and it requires deep political and civil changes and reforms in the power 
structure in the country, but in Saudi Arabia after the period of Bin Salman's 
reforms, the power structure Not only did it not change; Moreover, its 
authoritarian, police and security components also intensified. Based on this, 
it can be accepted that human security in Saudi Arabia is still in conflict with 
the interests of the government and the ruling family, and as long as the 
government structure in this country is maximal, authoritarian and profit-
oriented, human security in the society will be under threat. 
Keywords: Threats to Human Security, Maximal Government, Reforms in 
Saudi Arabia, Public Policy, Political Disorder 
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  دولت حداکثری و تهدید امنیت انسانی در جامعه؛

 در عربستان سعودی قبل و پس از اصالحات( دولت  )مقایسه

روح اله حاج زرگرباشی 

  

  رانیتهران، ا ،ی دانشگاه عالمه طباطبائ  المللروابط بین اریاستاد

  

 میالد لطفی  
دانشگاه   خاورمیانهگرایش ای دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه

 تهران، تهران، ایران

 چکیده
توانند از عوامل مهم تهدید  ها که مسئول تأمین نیاز جامعه به امنیت هستند، خود می در مطالعات امنیتی، دولت

خوانی  هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری همهای بارز چنین دولتآیند. ویژگی   حساببهامنیت انسانی  
  داخلی   امنیتی   هایدستگاه   د جامعه، وجودافرا  هایارزش  و   منافع  بر  دولت  منافع  تواند شامل تقدممی   ،دارد

باشد. نقش دولت    جامعه  شهروندان  علیه  پلیسی -امنیتی   اقدامات  برای  هاآن   در  ضرورت  ازحدبیش  و   بزرگ
کانونی پژوهش حاضر است که تالش دارد با   هیکی از مصادیق موضوع، مسئل  عنوانبهدر عربستان سعودی  

از سوی    سعودی  عربستان  امنیت انسانی در جامعه  چگونگی تهدیدای و توصیفی،  استفاده از روش مقایسه
ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت  سلمان« بنمحمد »دولت این کشور را، قبل و پس از اصالحات 

های پژوهش نشان کند. یافتهدولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید می   هایشاخصعربستان با  
عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در    جامعه  در  سلمان  بن  اخیر  هایسال   صالحاتدهد که امی 

سازی آن نیز، ، غالباً سطحی بوده و در طول پیادهسلمان  بن شواهد مؤید آن است که اصالحات    جامعه بکاهد.
گذاری عمومی و اجرای گذاری، سیاستدولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون

 مثابهبهنظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی،  اش و از طریق ایجاد نوعی بی های اجتماعی برنامه
ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه ای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهمبر   زدا  امنیتعاملی  

را فارغ از نقش کارگزاران در آن،   سعودی  توان ساختار دولت حاکم در عربستانرو، می کرده است. ازاین
 ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.

گذاری سعودی، سیاست عربستان،    امنیت انسانی، دولت حداکثری، اصالحات در  تهدید   :واژگان کلیدی

 .نظمی سیاسی عمومی، بی 
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 مقدمه
شود از اهمیت خاصی  در جهان امروز، موضوع امنیت فردی و تهدیداتی که متوجه آن می

در مطالعات امنیتی برخوردار است. امینت فردی و انسانی مقوالت مختلفی از توسعه تا صلح  
. امروزه امنیت فردی از جوانب مختلفی  گیردبرمیو کرامت را در بُعد فردی و گروهی در  

به  ،میان   این   در گیرد.  قرار می  موردبررسی افراد  دولت  امنیت  تأمین  عنوان مرجعی مهم در 
عبارتی میجامعه، خود می به  اعمال کند.  جامعه  افراد  علیه  را  تهدیداتی جدی  توان  تواند 

گفت که در مطالعات امنیتی، موضوع تقابل و تعارض امنیت انسانی با منافع دولت، موضوعی  
است.   مهم  دهه بسیار  از    زمان هم  1970  از  بسیاری  جهان،  در  امنیت  معنای  موسع شدن  با 

اند که ماهیت دولت با توجه به  مطالعات امنیتی به این نتیجه رسیده  حوزه   در  نظرانصاحب
تواند تهدیداتی جدی را علیه امنیت فردی و انسانی در جامعه  ساختاری که در خود دارد می

تواند با منافع شهروندان جامعه در  ولت میرقم بزند و از این حیث، در یک جامعه، منافع د
 تقابل قرار گیرد.  

مشابه با وضعیت یادشده قرار دارد. در  دولت حاکم در عربستان سعودی نیز در شرایطی  
مختلف جامعه است. با اعمال   اقشار متوجه  عربستان، تهدیداتی جدی از سوی دولت، جامعه
های  و اصالحاتی که در حوزه  2015ن از سال ات کارگزارانه در ساختار سیاسی عربستارتغیی 

ها متوجه این موضوع شده که  فرهنگی و اجتماعی در این کشور صورت گرفته است، نگاه
قرارگرفته فعلی  موردتوجه حاکمیت  در عربستان،  انسانی  امنیت  واقعاً  های  یافته  است؟  آیا 

می نشان  علیپژوهش حاضر  که  کارگزارانهرغم  دهد  سیاسی    مذکور  تغییرات  ساختار  در 
  پیداکردهدر آن تکوین  ،توان نقش ساختار دولت و بستری که حکومت فعلیعربستان، نمی

شود تا ضمن بررسی ساختار دولت در  تالش می  ،را در این مسئله نادیده گرفت. از این حیث
مشخص گردد تا از    نیز  عربستان سعودی، موضوع امنیت انسانی و ارتباط آن با ساختار دولت

عنوان عاملی  امنیت انسانی در این کشور و بررسی نقش دولت به  قوله این رهگذر بتوان به م 
یداتی که علیه امنیت انسانی در  ، تهدبنابراین آن پرداخت.    درتهدیدساختاری یا کارگزاری  

های اخیر  عربستان سعودی از سوی دولت، پیش و بعد از اصالحات اجتماعی و فرهنگی سال
نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخ این  به همین منظور،  است؛ بررسی خواهد شد.    شدهاعمال

عه مورد  پرسش است که ساختار دولت در عربستان سعودی چگونه امنیت انسانی را در جام
ای شرایط قبل و بعد از اصالحات در این  دهد؟ در این راستا، با بررسی مقایسهتهدید قرار می
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داده می پاسخ  نیز  مسئله  این  به  در  کشور،  انسانی  امنیت  تهدید  از    جامعهشود که  عربستان 
گیرد یا نقش کارگزارانی که در رأس قدرت هستند؟ با توجه  می  نشئت ساختار دولت در آن  

انجامب مطالعات  فرضی ه  دولتشده  تدوین   گونهاین پژوهش    هشده،    عربستان  در  حاکم   که 
 نظیر  هاییویژگی  از  برخورداری  و  حداکثری  دولت  یک  هایشاخص  بودن  دارا  با  سعودی

 برابر در نفوذذی امنیتی دستگاه هکنندتعیین   و گسترده عملکرد  و جوییمنفعت اقتدارگرایی، 
  امنیت  مقوله  ترتیب  بدین   و  داده  قرار  تهدید  مورد  کل جامعه را  انسانی  و  فردی  امنیت  افراد،
  امنیت  معنای  به  صرفاً  امنیت،  مفهوم  و  نداشته  معنایی  عربستان  در  حاکم  دولت  برای  انسانی
  اصالحات  مهم این است که   نکته   . شودمی  خالصه  آن  دولتی  و   ملی  بُعد   در  و   بوده  دولت
  شدت  از  است  نتوانسته  نیز  عربستان  جامعه   در  فرهنگی  و  اجتماعی  های حوزه  در   اخیر  هایسال
بکاهد  این  اصالحاتیافته.  تهدیدات  که  دارد  آن  از  حکایت  سلمان  ها    عربستان،  در   بن 

این    در  حاکم  دولت  نیز،  آن  سازیپیاده  طول  در  و حتی  سطحی بوده  و  فرهنگی  اصالحاتی
  گذاری سیاست  گذاری،قانون  طریق  از  گذشته  همانند خود، حداکثری  ماهیت  دلیل  کشور به 
  از  ناشی سیاسی نظمیبی نوعی ایجاد طریق از نیز و اشاجتماعی هایبرنامه اجرای و عمومی
  کرده  عمل  انسانی  افراد  و  جامعه  برای  زدا  امنیت  عاملی  مثابهبه  داخلی،  سیاسی  رقبای  سرکوب

 و  مهاجران  منتقدین،  نخبگان،  ازجمله  جامعه  مختلف  اقشار  متوجه  را  تهدیدات  ترین مهم  و
  از  فارغ  را  عربستان  در   حاکم  دولت  ساختار  ماهیت  توان می  رو،ازاین .  است  کرده  هااقلیت
 . کرد تلقی   عربستان جامعۀ انسانی  امنیت علیه جدی تهدیدی آن، در  کارگزاران  نقش 

 چارچوب مفهومی 

 الملل و علوم سیاسیامنیت فردی و انسانی در روابط بین مطالعه
برای  امنیت انسانی1970  در سال  بار  نخستین   فردی  امنیت    قرار   موردتوجه  ، در چارچوب 
  دیدگاه  از  نظمی که  شد،  انجام  پایدار  جهانی  نظم  ایجاد  پژوهشی باهدف  در آن زمان.  گرفت
  جهانی  نظم  مدرن  پروژه  از  بخشی  تحقیق   این .  شدمی  نزدیک  امنیت   موضوع  مختلف به   افراد
مرتبط با امنیت    موضوعات  وجود  هدهندنشان   1960  دهه  در  1«رم  باشگاه»  هایگزارش.  بود

تمام  فردی فقر،  جهان،   نقاط  در    رشد   سنتی،  های ارزش  ترک  شهرنشینی،   بیکاری،  نظیر 
 :Gierszewski, 2018)  ... بودو  ناپذیر  تجدید  طبیعی  منابع  کاهش   سوءتغذیه،  جمعیت، 

 

1. Club of Rome 
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ز بر موضوع امنیت انسانی در دستور کار مطالعات امنیتی قرار گرفت و  تمرکرو  ازاین   .(52
باعث شد تا نوعی نگاه موسع و    ،توجه به امنیت فردی در پارادایم انسانی آن در این برهه

اواخر  لذا در    فردی و انسانی امنیت، بر مطالعات امنیتی حاکم شود.  هحال عمیق به مقول درعین 
  توجه   با و    شدبا توجه به اولویت یافتن تهدیدات کالنی که علیه افراد جامعه اعمال    1980  دهه 

آرام این موضوع که جنگ سرد،  میبه  نزدیک  پایان خود  به  امنیت  آرام  به  پرداختن  شد؛ 
م شد  انسانی در دستور کار مطالعات امنیتی قرار گرفت. درواقع، در این دوره این نگاه حاک

های بزرگ  ها و قدرتکه تهدیدات، دیگر محدود و خالصه به جنگ و درگیری میان دولت
   (. 84: 1396)برجس،  شودنمی

امنیت«   مرجع  »هدف  تعریف  چگونگی  معیار  اساس  بر  امنیت  تحلیل  سطوح  از  یکی 
باید   بازیگری که  یا  تنه  امنیتش )موضوع  معنا که  این  به  است  انسانی  امنیت  ا  تأمین شود(، 

تواند از سوی  هدف مرجع امنیت در این سطح، نوع بشر اعم از فردی یا جمعی است که می
جدی قرار گیرد    ی سیاسی و تهدیداتهاها و دیگر بازیگران در معرض انواع خشونتدولت

(Burgess & Owen, 2004: 74)  ،ابزار تأمین این نوع و سطح از امنیت، در تلقی محدود .
امی و در تلقی موسع به معنای شمول هر دو تعریف منفی امنیت با مفهوم  ابزارهای سیاسی و نظ

نبود انواع خشونت سیاسی بالفعل و تعریف مثبت آن یعنی آزادی از هرگونه ترس و تهدید 
ها و نیازها برای پیشرفت؛ ابزارهای  وجود فرصت  و بالقوه خشونت و تهدید سیاسی و   ذهنی

فره اقتصادی،  سیاسی،  از  اعم  فیروزآبادی،  متنوع  )دهقانی  است  نظامی  و  اجتماعی  نگی، 
های  رهیافت  نظراختالفمهم در تحلیل امنیت، سطوح و انواع آن،    نکته   (.15-10:  2ج  1394

ی  هاطرفداران نظریه  که طوریبه  نظری نسبت به رابطه میان امنیت دولت و شهروندان است. 
نظریه امنیت  طرفد  برخالف،  « مکتب کپنهاگ »امنیتی    انتقادی و  لیبرالیسم که  اران رهیافت 

با امنیت شهروندان می امنیت دولت را مساوی  باورند که  این  بر    امنیت   و  شهروندان  دانند، 
  امنیت   ها دولت  از  یعنی برخی.  با یکدیگر نیست  مساوی  و لزوماً  مجزاست  مقوله   دو  دولت
هستند    شهروندانشان  برایانسانی    ناامنی  منشأ  ترین مهم  خود،  کن ل   کنند؛می  تأمین   را  خود

 (. 19-21: 2ج 1394دهقانی فیروزآبادی، )
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 ساختار دولت حداکثری و حداقلی و نقش آن در تأمین یا تهدید امنیت انسانی 
بوزان» معروف خود  به  1«بری  کتاب  کپنهاگ در  امنیتی  مکتب  اندیشمندان  از  یکی  عنوان 

سوی دولت    امنیت انسانی و تهدیدات صورت گرفته از  به مقوله  « ها و هراس»مردم، دولت 
بهپرداخته   بوزان  امنیتی در    واسطه است.  مطالعات  نظری موسع و عمیقی که در  چارچوب 

دولت میان  کردهروابط  تبیین  می  ،ها  به  شناخته  را  امنیت  مفهوم  نخست،  گام  در  او  شود. 
توسعه داد.    محیطی زیست  و  اجتماعی   سیاسی،  اقتصادی،   نظامی،  گانه ی موضوعی پنجهاحوزه
بعد ذهنی  های یادشده عمق بخشید و  به مفهوم امنیت در حوزه  2«اُلی ویور  »   گام دوم،در  اما  

به آن ایشان در بررسی امنیت در سطح فردی و  دیدگاه  روازاین ،  ها افزودو روانی را  های 
ا  ت  ی خُرد زوایا  همه  در جامع و    صورت به  را   امنیت   بوزانتوجه جدی است.    درخور انسانی  
  سازی« تهدیدها»ایمن  یا ایجاد چگونگی و امنیت  اجتماعی های کند و جنبهمی بررسی کالن

  بوزان  .(Stone, 2019: 2)  دهدمی  قرار  موردبررسی   را  جوامع  یا   هامردم، دولت  از سوی
نویسد: »در بستر بررسی مرجع امنیت، سطوح  مرجع امنیت می  باهدفدر کتابش در رابطه  

توانند موردمطالعه قرار گیرند. استفاده از سه سطح مذکور در  فردی، دولتی و سیستمی می
اول در سطح    های مرجع امنیت در وهلهدر آن ابژهاست که    ویوراینجا ]کتاب[ پیرو طرح  

: 1378)بوزان،    شوند« مهمی محسوب می  اما سطوح فردی و سیستمی نیز عناصر  ؛دولت است
40 .) 

نکته که    اما  می  بوزانمهمی  توجه  آن  به  مباحثش  و  در  انسانی  امنیت  موضوع  کند؛ 
  کنند که می  ادعا  ویور  و  بوزانتواند متوجه آن شود.  تهدیداتی است که از سوی دولت می

مرجع ملی(،  دولت  همیشه  امنیت  اگر هدف  در سطح  )امنیت  که    معناست  بدان  این   باشد 
لیبرال با  »امنیت  ها،همانند دیدگاه  مقابل  مساوی و در  دولت  امنیت  اجتماعی«    جامعه   نقطه 

  امنیت   ناامن باشد )نبود امنیت برای شهروندان(؛ اما   جامعه   خود  است   ممکن  یعنی  خواهد بود، 
دولت( )امنیت  باشد  اجتماعی    و   ویور  این،  بر  عالوه  .(Buzan, 2003: 70)  تأمین 

های  تأمین آن در حوزه  برای  هدف مرجع امنیت و نیز ابزاری  عنوانبه  را  دولت  نش همکارا
معرفی یادشده  انسانی    کهدرحالی  ؛کنندمی  موضوعی  افراد  و  می  نوبهبهجامعه  توانند  خود 

به این معنا که    ؛بر دوگانگی امنیت داللت دارد  ،این امر  .امنیت باشند  مرجع  هدف  تنهاییبه
حاکمیت و امنیت    مستلزم حفظامنیت ملی )دولتی( و انسانی، دو بعد مستقل بوده که اولی  

 

1.Barry Buzan 
2.Ole Wæver 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ3PXRo6r3AhXiSvEDHauvAE8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOle_W%25C3%25A6ver&usg=AOvVaw2sA0sEM3E3mXDt-k-ZDQmg
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است انساندرحالی  ؛دولت  امنیت  استمرار  و  حفظ  برای  تالش  در  دومی  هویت  که  و  ها 
  مبتنی بر امنیت انسانی را که فارغ از بُعد  ک منبع امنیت جداگانه ی بنابراین، ویور.  هاستآن

با تعریف خود بقای جامعه با بقای    وی  ،کند. درنتیجهشود را ارائه میملی و دولتی تعریف می
تلقی می متفاوت  به    همچنین  بوزان  (Wæver & et al, 1993: 46-47).  کند دولت را 

پردازد. از نگاه او دولت منشأ  روابط و تناقضات میان امنیت فردی و امینت دولت می  شبکه 
گیری دولت در  از شکل  هابز  توماس  با توجه به مباحثی که  او یت افراد است.  اصلی تهدید امن 

، به  جان الککند و همچنین ناظر بر بحث قرارداد اجتماعی مطرح می 1وضع طبیعی« نظریه»
ت خود، اقدام به تأسیس  ی ن اد موجود در جامعه برای تأمین امپردازد که مردم و افر این نکته می

کنند تا دولت آنان را از بند تهاجم بیگانگان و نیز صدمه از یکدیگر برهاند، یعنی  میدولت  
دولت تنها هدف مرجع امنیت و تنها ابزار تأمین آن است و اساساً دولت با همین هدف، یعنی  

  بوزان   ،از این منظر  .است  گرفتهشکل  ،صیانت از خود و شهروندان در برابر تهدیدات خارجی
تجزیه میوبرای  آن  متوجه  که  تهدیداتی  و  انسانی  امنیت  تقسیمتحلیل  به  انواع  شود  بندی 

و »دولت    2بندی، دولت را در دو قالب »دولت حداقلی«در این تقسیم  اودولت پرداخته است.  
 کند.بندی میدسته 3حداکثری«

که    حداقلی  دولت  نگاه    بوزاندر  از  را  در    اقتباس   جان الک آن  دولت  است،  کرده 
گیری دولت مبتنی بر رضایت شهروندان است. درنتیجه،  دمت افراد جامعه است و شکلخ

کند  ها را تأمین میرفتار دولت در این جامعه، ناظر بر تصمیمات شهروندان بوده و منافع آن
  و  دولت   آنارشی،»  در کتاب  را حداقلی دولت  هاید  که  4«نوزیک  روبرت. » (53:  1378)بوزان،  
 دولت  یک  که  کندمی  استدالل  در خصوص دولت حداقلی،  بیان کرده است  5شهر«آرمان

  به   شود تا داده می  اجازه  سیاسی  نظام  هر  در آن، به   که  کندمی  فراهم   را  چارچوبی   حداقلی،
ارزش  احترام  افراد  اساسی  حقوق از  جامعه  کلی  ساختارهای  درنتیجه  فردی  بگذارد،  های 

در دولت حداقلی، ساختار دولتی در برابر منافع   رو،ازاین   .(Nozick, 1974)  کندتبعیت می
 کند. فردی پاسخگو است و قدرت در این ساختار، امنیت انسانی را تهدید نمی 

گوید. در نگاه او، دولت  ای به نام دولت حداکثری سخن میمقابل، بوزان از مقوله  در
معنای مجموعه به  منافع خاص خود  حداکثری  دارای  است که  بزرگ  بسیار  اجزای  از  ای 

 

1.Minimal State 
2.Maximum State 
3.State of Nature Theory 
4.Robert Nozick 
5.Anarchy, State, and Utopia 

https://archive.org/details/anarchystateutop00nozi
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گروه شکل اهداف خاص یک  در جهت  دولت  این  این  هستند.  در  منافع جامعه  و  گرفته 
گروه   و  نخبگان  منافع  با  همسان  رئالیستدولت،  است.  مارکسیستحاکم  و  ازجمله  ها  ها 

به دارند،  به دولت  را  نگاهی  چنین  را    هارئالیست  نوخصوص  کسانی هستند که  که دولت 
و    یکپارچه و مستقل از اجزاکنند و آن را یک موجودیت  نهادی ازلی و ضروری تلقی می

های  لت، بر منافع و ارزشدر دولت حداکثری منافع دو ،دانند. درنتیجهافراد درون جامعه می
کند که آنچه موجب  همچنین تأکید می  بوزان.  (53:  1378)بوزان،    و افراد تقدم دارد  اجزا

  نظمی گستردهیکی موضوع وجود بی  شود، تمایز میان دولت حداقلی با دولت حداکثری می
دولت این  در  دستگاهداخلی  وجود  دیگری  و  و  ها  بزرگ  داخلی  امنیتی   ازحدبیش های 

:  1378)بوزان، پلیسی علیه شهروندان و جامعه است -برای اقدامات امنیتی هاآنضرورت در 
. این باور، عالوه بر طرفداران دولت حداکثری، هم در میان نخبگان حامی )دولتی( چنین  (55

هایی و هم در بین افراد و جامعه غالب است که: وجود دولت ]حتی چنین دولتی[، بهتر دولت
به وضعیت طبیعی و آنارشیک پیش از آن است چراکه در این نگاه، تأمین امینت  از بازگشت  

به معنای تأمین امنیت کل   افراد جامعه از سوی دولت، در دید عموم جامعه  حداقلی برای 
  همچونای  تر، دولت در چنین جامعهساده  عبارتی  به  .(Bakunin, 1990: 178)  جامعه است

نبود آن موجب آنارشیسم سیاسی در جامعه میشدر نظر گرفته می  « لویاتانی» شود؛  ود که 
این دولت امنیت    ارجحیت دارد؛ حتی اگر  اش بر هر چیز آن و امنیت وجودی  پس وجود 

 برد.  سؤال زیرخود را   افراد درون جامعه
گروه   بوزان  ،درنتیجه  و  افراد  انسانی  و  فردی  امنیت  علیه  ممکن  که  تهدیداتی  های  در 

( تهدیدات ناشی از وضع و اجرای قوانین  1کند:  جامعه اعمال شود، به چهار تهدید اشاره می
یا  2داخلی.   افراد  مستقیم توسط دولت، علیه  اداری  یا  و  اقدام سیاسی  از  ناشی  تهدیدات   )
( تهدیدات ناشی از  4ها برای کنترل دستگاه دولت و  الش( تهدیدات ناشی از ت 3ها.  گروه 

 . (57: 1378)بوزان،  های امنیتی خارجی دولتگذاریسیاست
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دولت 
 حداکثری 

 تهدیدات  هاویژگی

تقدم منافع دولت بر منافع و   1
 های افراد ارزش 

تهدیدات ناشی از وضع و اجرای قوانین 
 داخلی

تهدیدات ناشی از اقدام سیاسی و یا اداری   نظمی گستردۀ داخلیوجود بی  2
 مستقیم

پلیسی علیه -اقدامات امنیتی 3
 شهروندان 

ها برای کنترل  تهدیدات ناشی از تالش 
 دستگاه دولت

گذاری امنیتی تهدیدات ناشی از سیاست نظمی سیاسیتقدم وجود دولت بر بی  4
 خارجی

 علیه امنیت انسانی در جامعه های دولت حداکثری و تهدیدات آن ( ویژگی 1شکل 

 ساختار دولت حداکثری در عربستان سعودی  

توان گفت که  می  ،که در چارچوب مفهومی باال به آن اشاره شد  هاییبندیدستهبا توجه به  
ویژگی و  ساختار  واجد  سعودی  عربستان  است.دولت  دولت حداکثری  باور    های یک  به 

  پادشاه است که قدرتش مطلق بوده و   آن  ازالمللی در عربستان حاکمیت مطلق  ناظرین بین 
نظام سیاسی حاکم در آن مبتنی بر تفسیر و کاربست اصول شریعت الهی در قرآن و دیگر 

اسالمی است  منابع  حاکم  نخبگان  دیدگاه  اساس  . (Gasiorowski, 2016: 154)  بر 

 یی گراافراط،  )آل سعود(  اییت قبیلهعصب   گانهسهمبانی  بر    در عربستان سعودیقدرت   ساختار
رانت   یدهعقدر   اقتصاد  و  قرن هجدهم    .است  بناشده  (نفت)  ی)وهابیت(  اواسط  از  آل سعود 

  1932سال    بعد از  سعود ازکنند. درواقع، خاندان  یحکومت مبر این کشور  تاکنون    میالدی
مور  ، اسیاست خانوادگید و  دارن  اختیارر  دکشور  این  ی قدرت سیاسی را در  م صورت رسبه

م را  پادشاهی  برنامهیاین  صرفاً  و  سیاستچرخاند  و  منافها  راستای  در  کشور  هایی  این  ع 
خاندان و خدمت به ایشان باشد. در مقابل، تهدیدات    راستای منافعشود که در  تعریف می

:  1394)آقایی،    تلقی شود  هاآنتهدیداتی هستند که متوجه خاندان حاکم و منافع    صرفاًملی،  
59.)  « و  دارد  قرار  پادشاه  خانوادگی،  سلطنتی  رژیم  این  رأس  پادشاه    ن سخدر  را  آخر 
  اواطالع شخص    به  و بنا  او  نظارت   تحتمی امور  ماالخطاب است و ت  وی فصل   د. امرگوییم

حکومت    رو،ین ازا  االجرا است.مانند قانون الزم  پادشاه   هملوکان  یهافرمان ».  پذیردیصورت م
از قاعد پیروی  به  به    ،بدوی  هجامع  هکنونی سعودی  و  ناپذیری  یکتفک قائل  نظامی  رهبری 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 334

: 1981)شرارة،    ت« اس  اییلهاین دو رهبری با رهبری خانوادگی و قب  ناپذیرییکتفکسیاسی و  
، بر  آل سعودمهم در رابطه با ساختار حکومت در این کشور عربی این است که  نکته (.162

امور کشور را بدون حضور    امیمت  ،گروهن  ای   که  یاگونهبهدیگر افراد جامعه برتری دارند؛  
. در صدر ارکان قدرت در این  اندگرفته در اختیار نظارت مردمی یا و ی اتهرگونه نهاد انتخاب

کشور، یک مجلس خانوادگی متشکل از شاهزادگان و شیوخ )وهابی( است. در طرف دیگر  
های حکومتی  مجالس موجود در ساختار پادشاهی و تمامی ارگان  برنیز پادشاه قرار دارد که  

انتخاب پادشاه نیز، مطابق با اصل پنجم   هابطه با نحودر ر(.  69-63:  1394تسلط دارد )آقایی،  
به و  عبدالعزیز  ملک  پسر  فرزندان  میان  در  حکومت  عربستان،  اساسی  صورت  قانون 

به پسر دیگر منتقل میسلسله شود و آنچه مهم است، اصلح بودن شخص  مراتبی از پسری 
(.  29:  2015ی و علی،  )ناه  پادشاه و همچنین نقش نهادهای دینی در انتخاب شخص شاه است

های او  رو ساختاری دموکراتیک برای انتخاب و یا حتی عزل شخص پادشاه و گماردهازاین 
 در کشور وجود ندارد. 

و نیز ساختار    آل سعود  پادشاهی  بسیار مهم وهابیت در تشکیل  توان نقش ینجا نمیادر  
  محمد بن»منتسب به    وهابیی  مابه علزیادی  قدرت    این امر مهم،.  انکار کردقدرت در آن را  

ایشان گر اقدامات  حکومت سعودی و توجیه  میها را به شریک غیررسآن  وه  داد  « عبدالوهاب
  دینی   نهادیک  میفراتر از نقش رس  نفوذ وهابیت  رو، در عربستانده است. ازاین کر  تبدیل

  و وزرای   کنندایفا می  ایجامعه نیز نقش برجسته  در اوضاع سیاسی  وهابیای  هیاست و مفت 
اسالمی،  دادگستری شئون  و  اوحج  ارشاداف  ق،  و  دعوت  آن  ؛و  مشورت  انتخاب  با  ها 

حکومتی، توسط جمعیتی    مراکز  این کشور، در تمامی  قدرت در  به تعبیری دیگر،  .شوندیم
ساختار    ،درواقع  .(House, 2013: 9)  شود یم   اداره  های وهابیشاهزادگان و مفتی  اندک از

سیاسی  قالب حاکمیت  در  سلطنتی،  نظام  این  در  در    دینی-قدرت  مهم  قبیله  و  خاندان  دو 
»  عربستان،   جزیرهشبه سعودیعنی  می  «آل  اداره  عبدالوهاب  خاندان  این ساختار  شود.  و  در 

قانون اساسی عربستان  . در  برندیمرنج    و مناسب،  جایگاه مطلوب  از وجودقدرت، شهروندان  
د سایر قوانین آن، تمرکز چندانی به حقوق شهروندان نشده است، بلکه صرفاً بر سعودی مانن 
ها در مقابل قانون سلطنتی تأکید شده که در اصل، تکالیف مردم در قبال دولت  وظایف آن

است   عربستان  و    .(Al-Turaiqi, 2008: 73-75)حاکمه  حاکم  پادشاه  ساختار  این  در 
طرف از  است.  بالمنازع جامعه  سیاسی  مالک  نخبگان  میان  در  که  ذهنی  ساختار  با  مطابق  ی 
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آن حاکم است، لزوم وجود دولت برای جلوگیری از هرگونه    اکثریت جامعهکشور و نیز  
نظمی و آنارشی الزامی است. بر اساس مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان اهل سنت، حاکم  بی

و آنارشی داخلی ناشی از  نظمی  باشد، ارجح بر بی  بودن یک دولت حتی اگر دولتی مستبد
است که از   « ماوردی»و    « ابن تیمیه»این نگرش، در آراء افرادی چون    ریشهدولت است.   نبود

  جامعه در میان    ،روین ازا(.  33-32:  1391افراد تأثیرگذار در جریان وهابیت هستند )فیرحی،  
دولت امری مهم بوده، حاکم بودن    مقوله  ،عربستان که اکثر جمعیت آن اهل تسنن هستند

قبیله و  مستبد  آندولتی  نظر  در  نمی  تنهانهها،  ای  تلقی  نامطلوب  برابر   ؛شودامری  در  بلکه 
ناشی از فقدان دولت یا حاکمیت یک دولت مبتنی بر هنجارهای دموکراسی که    ومرجهرج

 ,Alboaouh & Mahoney)  اولویت دارد  مراتببه؛  وهابیت است  در تعارض با نگرش

باشد    پرور  یحام زیرا حاکم بودن دولت در جامعه ولو اینکه مستبد و    ؛ (253-254 :2017
آورد و امنیت حداقلی بر سایر ابعاد موسع و عمیق امنیت در  ینۀ امینت جامعه را فراهم میزم

 نگاه ایشان برتری دارد. 
دیگر در رابطه با ساختار دولت در عربستان سعودی این است که دولت    توجهقابل  نکته 

  واسطهبهاست. دولت عربستان    حاکم در این کشور، واجد ساختارهای یک »دولت رانتیر«
دولت  منظور  همین  به  دارد.  خام  نفت  به  وابسته  اقتصادی  انرژی،  منابع  از    برخورداری 

  ساختارهای   ترکیب   از   که   شودمی  شناخته   «نیالنوپاتریمو»دولتی    عنوان به  مرسوم،  صورت به
رانتیر    ترتیب،این به.  است  آمده  وجود  به  نفتی  ثروت   و  داخلی  اجتماعی  سنتی دولت  در 

ای به  های اقتصادی و توسعههای ذینفع، در سیاستهای نسبی گروهعربستان سعودی، آزادی
و تقویت مشروعیت خاندان حاکم مدیریت   سازی  دولت، تمام امور به نفع  شدهراندهحاشیه  

   .(Jones, 2010: 15-17) شودمی
امنیتی قدرتمند و فعال -پلیسی  از سویی دیگر، ساختار سیاسی عربستان، دارای یک نیروی

  داخلی   اطالعاتی  و  امنیتی  مختلف  هایسرویس   و  ملی  گارد  نظامی،  نیروهای   و متشکل از 
  ایناست.    بزرگی  داخلی  امنیتی   و  نظامیشبه  نیروهای   دارای  عالوه بر این دولت نیز،.  است
توسط ولیعهد اداره    در عربستان سعودی، توسط وزارت کشور که عموما  های امنیتیحلقه
در راستای اهداف خاندان سلطنتی  به یکدیگر متصل و  ای  زنجیره  صورتبهشود، کنترل و  می

امنیتی، بخش  -این نیروی پلیسی. (Cordesman & Obaid, 2004: 2) شوندمدیریت می
سرکوبقابل امنیتی  شبکه  از  درتوجهی  می  کننده  محسوب  صورت  عربستان  در  که  شود 
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امنیت سیاسی  نیز    1احساس تهدید  و  به خاندان سلطنتی[  بروز    منظور به]نسبت  از  پیشگیری 
اقدام می تهدیداتی  پلیس  (Human Rights and Labor, 2020)  کندچنین  . در کنار 

دارد که    امنیتی موجود در ساختار قدرت در عربستان، پلیس مذهبی نیز در عربستان وجود
و نهی از منکر    معروفامربه  کمیته »بازوی اجرایی دولت در اجرای احکام وهابیت است.  

سعودی« دولتی 2دولت  نهادهای  از  مخالفان  -یکی  سرکوب  به  کمک  با  که  است  مذهبی 
می محسوب  جامعه  در  قدرت  ایجاد  برای  مؤثر  ابزار  یک  دولت،  سیاسی  و    شود مذهبی 

(Detrick, 2017: 21) .   

 

 ( ساختار دولت حداکثری در عربستان سعودی 2شکل 

شود که منافع  ارزیابی می  گونه این با توجه به بررسی مختصر ساختار قدرت در عربستان،  
وجودی برای دولت حاکم در این کشور، صرفاً منافع گروه حاکم است و در صورت تعارض  

ای خاندان سلطنت است و  آن با منافع جامعه و شهروندان، اولویت نخست، حفظ دوام و بق 
در عربستان در کنار رانتیر    ای قبیلهساختار قدرت پاترمونیال    ، نه منافع جامعه و افراد. درواقع

 

. امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی و ساختاری دولت، نظام سیاسی، حکومت و ایدئولوژی مشروعیت بخش  1
های سیاسی دولت نظیر نظام سیاسی، ثبات، مشروعیت دولت  هاست. یعنی هدف مرجع امنیت سیاسی، ارزشبه آن

ثبات آن پذیرش  و  و حکومت و  بین حکومت  رابطه  بر  ها در سطوح داخلی و خارجی است. در سطح داخلی 
تعارض و وجود تعامالت مثبت  ها و نبود شکاف داللت دارد. در سطح خارجی، ناظر بر نبود  شهروندان، رضایت آن

ثباتی و ضعف نظام سیاسی عامل تهدید آن المللی بوده، در سطح داخل، شکاف میان حکومت و شهروندان، بیبین
 ( 2ج 1394است )دهقانی فیروزآبادی، 

2.Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice (Saudi Arabia) 



 337 |   میالد لطفی، روح اله حاج زرگرباشی  

بودن ساختار اقتصاد سیاسی آن موجب شده است تا ماهیت منافع دولت در این کشور، خارج  
ازاین  و  منافع شهروندان تعریف شود  منافع یک قشر خاصی کهاز  ارتزاق    رو صرفاً  دولت 

های امنیتی گسترده و مؤثر، بازوی اجرایی دستگاه  بین،دراین کنند، در رأس قرار گیرد.  می
منافع دولت است محافظت   ملی که همان  منافع  از  و  دولت حداکثری در عربستان هستند 

تأمین امنیت حداقلی جامعه از سوی  جامعه  ازلحاظکنند.  می به  نیز، اکتفای جامعه  شناختی 
آنارشی داخلی، سبب شده است تا دولت    نبودحاکم بودن دولتی مقتدر و    به ازایلت  دو

حاکم در این کشور، در پیشبرد خواست آل سعود و اهداف سیاسی و امنیتی خود، به منافع  
توان پذیرفت که حاکمیت عربستان، یک  و امنیت افراد درون جامعه توجهی نکند. لذا می

ای خاص را در برابر منافع عموم جامعه  است که منافع عدهدولت حداکثری در این کشور  
از تهدید    منظوربهکند و در مواقع ضروری، حتی  تضمین می امنیت دولت،  تأمین  و  حفظ 

ساختار دولت در عربستان ماهیتی    کهازآنجاییکند.  امنیت جامعه و افراد انسانی فروگذار نمی
سطح در  تغییرات  دارد،  اقتدارگرا  و  مؤلفه  حداکثری  در  اساسی  تغییر  بدون  های  نخبگان 

 انجامد.ساختاری آن، به تغییر رفتار سیاسی و امنیتی آن در قبال افراد جامعه نمی

 تهدیدات امنیت انسانی از سوی دولت حداکثری عربستان سعودی 
 شدهاعمالتوان گفت، تهدیدات توجه به توصیف ساختار قدرت در عربستان سعودی، می با

دول ارزشتوسط  علیه  این کشور  در  مختلف جامعه،  ت حداکثری حاکم  اقشار  منافع  و  ها 
می محسوب  انسانی  و  فردی  امنیت  تهدید  عینی  با  مصداق  بخش  این  در  تطورشود.    سیر 

، بررسی  ازآنپس و    بن سلمانپیش از اصالحات محمد    هوضعیت امنیت انسانی در دو دور
بعد از اصالحات در تاریخ عربستان چه تغییراتی داشته  شود که شرایط امنیت انسانی قبل و  می

های پژوهش، نقش و تأثیر تغییرات کارگزارانه و  در ادامه با استفاده از شواهد و داده  ؟است
در عربستان، بر وضعیت تهدید امنیت انسانی در این کشور    بن سلمانهای اخیر  اصالحات سال

 . شودارزیابی می

 ها(  انون )تهدید امنیت زنان، نخبگان و اقلیت تهدیدات ناشی از اجرای ق
اجتماعی عربستان سعودی، حقوق گستردههمان قانونی و  ای  طور که ذکر شد در ساختار 

  طورکلی برای شهروندان این کشور در نظر گرفته نشده است. بر همین مبنا قانون اساسی و به
  . به تعبیریاندشدهوضعنافع دولت  شوند کاماًل در راستای مقوانینی که در عربستان اجرا می
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  های شکاف  پر از  ایساختار قدرت و نظام دینی حاکم در کشور، جامعهتوان گفت که  می
ای حاکم در حجاز و از  را تشکیل داده است. ساختار قانونی حاکم از فرهنگ قبیله  عمیق

انونی و حقوقی  پذیرد که سیستم ق حال افراطی جریان وهابیت تأثیر میاحکام سخت و درعین 
  .(Esmaeili, 2009: 7) شودشناخته می 1»شریعۀ«حاکم بر آن با عنوان 

قبیله در ساختار حقوقی دولت عربستان جایگاه ویژه  رو، ازاین    زیرا در   ؛ای داردعنصر 
  ،فارس خلیج  حوزه  کشورهای  و  سعودی  عربستان  در  ویژهبه  عربی  جوامع  از  زیادی  تعداد
  حقوق  ازجمله  مسائل  از  بسیاری  در  خاص خود  اختالف  حل  سازوکار  دارای  ،نشین بادیه  قبایل
  قرار   قضاوت  مورد  قبیله  بزرگان  توسط   اجرایی شده و  ایقبیله  نیروهای  توسط  که  هستند  جزا
اساسی و قوانین    قانون  ازجمله  عمومی عربستان سعودی،  حقوق  به همین منظور نظام  .گیردمی

تأثیر این نظام  .  (Stewart, 1987: 480)  ب است شده    مدون ایقبیله  امنظ  عمومی آن، توسط 
  مهم   قبایل  ، توسطاختالف   نظام حلاست که    جهتازآن  ای بر ساختار قانونی عربستانقبیله
ها بر هر نوع حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ارجحیت  منافع قبیله  رو،ازاین  .شودمی  اداره
  در   ویژهبهو جریان وهابیت،    شریعت   بودن نقش  انکار غیرقابل، علیرغم  وجودبااین یابد.  می

 به   مربوط  مسائل   نیز در  و  ارث   خانواده،  حقوق  نظیر قراردادها،  خصوصی  حقوق  هایزمینه
  بر ساختار   ایقبیله  ورسومآدابو    قوانین   عربستان؛ تأثیر  در  قضایی  اصلی  جزا و سیستم  حقوق
است    و درخور تأمل  معتنابه  فردی  و  خصوصی  حقوق  هاینیز بر بنیان  آن و  دولتی  و  سیاسی

(Esmaeili, 2009: 17).  
قوانین    زیرا ؛است  فردمنحصربه  مدرن مسلمان،  کشورهای میان  در  کشور نظام قانونی این 
تمامی    شاه.  نیست  دولت  قدرت  از مستقل  قضایی آن  سیستم  و  نبوده  مدون  آن به شکل کامل

  سعودی   دادگاه   توسط  هرگز  سلطنتی  خانواده  کند و اعضایمی  برکنار  و  منصوب  را  قضات
  مشورتی   شورای  اعضای   وزیران،  شامل  که  دادگاهی   هاینشده و پرونده  محکوم  یا   محاکمه

  رسیدگی   مراحل پایانی،  تا  باشد هرگز  سلطنتی  خاندان  نزدیکان  یا(  پادشاه  مشورتی   شورای)
  این کشور در نظام سیاسی و حقوقی    ،دیگر  از سوی  .(Tønnessen, 2016: 2)  شوندنمی

حقوق فرد و یا حقوق بشر در    منفی نسبت به حقوق فردی وجود دارد و صحبت از  نگرش
نظام سلطنتی    بیعت   معنای  به عربستان،    جامعه منتقدان  ترتیب،  بدین  پادشاه است.  با  شکنی 

گیرند  سعودی در معرض تهدیداتی سخت همچون زندانی شدن، تبعید و حتی اعدام قرار می
  .(168: 1393)استسنلی، 

 

1.Shari’ah 
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چالش  همچنین  قضایی،  و  نظام حقوقی  و  این  به شهروندان خود  نسبت  را  هایی جدی 
ر و حتی مردانی که خارج از چارچوب قدرت و منافع  خصوص زنان جامعه، کارگران مهاجبه

اعمال می گیرند  قرار  و  دولت  از طریق سلب حقوق    صورتبهکند  غیرمستقیم،  یا  مستقیم 
های مهاجر، نسبت به ایشان اعمال خشونت کرده، شهروندی از غیرمسلمانان و حتی خارجی

یکی از دالیل این امر، وجود    .(59:  1396پور و یکرنگی،  )عالی  کندرا تهدید می  امنیتشان
مفاهیم مبهم و زیاد در قوانین این کشور است که برای قضات، آزادی عمل فراوانی ایجاد  

ها نفر از مدافعان توان به نقش چنین ابهاماتی در محکومت دهمی  ، کرده است. برای نمونه
دینی،  یلی نظیر بیحقوق شهروندی، وبالگ نویسان، وکال و فعاالن اجتماعی به ارتداد به دال

... اشاره  و  توهین به دین، تروریسم، تهدید دولت، تالش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
صدها نفر از جمعیت اقلیت شیعه )اعدام شیخ    هاعدام سالیان  .(FIDH-OMCT, 2018)کرد  
  از   بیش انی و اعدام همگ 2016در سال  «شرقیه»النفر از شیعیان استان  ها دهالنمر به همراه  باقر

هایی  ( نمونه 2022هفتاد نفر از مخالفان دولت که اکثراً شیعه بودند در یک روز در ابتدای سال  
این محکومیت در سالاز  است که  نظام ها  ابهامات  استمرار  مؤید  و  افتاده  اتفاق  اخیر  های 

حقوقی و قضایی نظام سعودی است. درواقع، مطابق قوانین شریعتی و همچنین نظام حقوقی  
آیند و در نظام حقوقی عربستان، تصریحی  می  حساببه  دوشیعیان شهروندان درجه،  عربستان
سیاسی،    مقتضیاتجزایی و قضایی ایشان وجود ندارد و دولت بنا بر    هایمحکومیتراجع به  
کند. این نقض امنیت انسانی از سوی  این اقلیت می  رأساً اقدام به اعدام و یا محاکمه خود  

 بن سلمانگرفتن    باقدرتدهد که ساختار قانونی عربستان  می  ر، نشانهای اخی دولت در سال
شناسد  شده وی، کماکان حقوق بسیاری از افراد جامعه را به رسمیت نمیو اصالحات انجام

دست    -موجود در عربستان  نظام قانونی  اساس  بر  -های حقوقیو حتی با فراهم کردن زمینه
 ت فردی در جامعه باز گذاشته است. دولت حاکم را برای سرکوب و نقض امنی

محوریبه بوده  طورکلی،  جامعه  زنان  متوجه  عربستان،  در  اخیر  اصالحات  بخش  ترین 
قشری از جامعه بودند که حقوقشان توسط نظام    ترین بزرگاست. پیش از اصالحات، زنان  

لب  شد. تا قبل از اصالحات، زنان، از حضور در اغحقوقی و قضایی دولت سعودی نقض می
جنسیتی در    تفکیک  و  شدهنهادینه  سرپرستی  نظام.  محروم بودند  اجتماعی-سیاسی   معادالت
بود    کرده  پذیرآسیب  اجتماعی محدود و  زندگی  های جنبه  بیشتر   در  را  ها آناندهه  عربستان،

((Youssef & Heideman, 2013: 9  اصالحات اخیر زمینه را برای مشارکت زنان در .
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اجت حوزه و  سیاسی  ازهای  برخی  حتی  کرد.  فراهم  سلمان  تغییرات  ماعی    حوزه  در  بن 
اقدامات  ذهن   از  دور  اجتماعی،  این  مجوز   شامل  بود.  این    رانندگی  صدور  پایان  و  زنان 

  . همچنین بود این جامعه بانوان انتظار مورد هامدت بود. اقدامی که 2018 ژوئن  ممنوعیت در
  از  کار،  نیروی  در   زنان  جمعیت  عربستان، افزایش  2030  اندازدر چشم  شدهاعالم  از اهداف

  مناصب  در  زنان  انتصاب  کارآفرینی،  به  تشویق   ارتش،  به  زنان  پیوستن   حق.  است  %30  به  22%
  عربستان  بهادار  اوراق  بورس  در  زن  رئیس   اولین   عنوانبه  الصحیمی«   معرفی »سارا  با  مدیریتی

  برجستهتوان از دیگر اصالحات را می « قیمومیت  نظام» قوانین  جزئی اصالح و  2017 سال در
 (.Bianco, 2018: 22در حوزه زنان دانست ) بن سلمان
  سعودی   ملیت  عنوان دارندگاندر عربستان کماکان به  حات اخیر، زنان اصال  باوجوداما  
 به  مساوی  دسترسی  دارند و از  قرار  نامطلوب  وضعیتی  در  امکانات دولتی  به  دسترسی  ازنظر
هستند  دادخواهی   برابر  فرصت  یا   هادادگاه مجاز  سعودی  زنان.  محروم  گذشته،    به   مانند 
.  کند  اقدام  مرد  وکالی  طریق  از  بایستمی  اقامه دعواست  خواهان  که   زنی  و  نیستند  وکالت

خود    شوهر  به   مجبور هستند  گاهی  زنان   شود می  فرزند  حضانت  یا  طالق   شامل  که  مواردی   در
این موضوع- در  است   که  ذینفع  و    از   را  سعودی  زنان  امر  این .  دهند  نمایندگی  -متشاکی 

همچنین   .کندکرده و می  منصرف   سطوح  بیشتر  در  عدالت  به  حقوقشان و دسترسی  پیگیری
سال اصالحات  باوجود  برابر خشونتزنان  در  اخیر،  آنهای  علیه  است  ممکن  که  ها  هایی 

مبنایی    عنوانبهقانون مدونی در این کشور  زیرا    ؛اعمال شود، دادرس حقوقی و قانونی ندارند
افراد  برای قضاوت در حوزه مرد-های خصوصی  و چه  آ  -چه زن  تفکیک  از حوزو    هن 

شود تا در مورد  در عربستان به قضات وهابی اجازه داده می  ،روعمومی وجود ندارد؛ ازاین 
تفاسیر خود    اساس  برمسائل خانوادگی و خصوصی و دعاوی مربوطه زنان و خانواده، رأساً  

به همین منظور   .(Jaber, 2021گیری کنند )های وهابیت تصمیماز احکام شریعت و آموزه
راب زنان در عربستان میدر  امنیت  نقض  با موضوع  باوجود اصالحات  طه  دریافت که  توان 

اخیر، هنوز جایگاه زنان در نظام قانونی عربستان تغییر چندانی نکرده است و قانون این کشور  
شده بسیار  ، اصالحات اعمالدیگرعبارتیبههمچنان برای زنان جایگاه و ارزشی قائل نیست.  

مشارکت فرهنگی و اجتماعی زنان بوده است و جایگاه حقوقی و سیاسی  سطحی و محدود به  
 زنان، هنوز همانند گذشته است. 

https://www.researchgate.net/profile/Cinzia-Bianco?_sg%5B0%5D=dW5R6BKWlTiU6V0fBwlTycyt4k4A1PJkHLj3GHsmMK0RRTsqFKH0Y8748BxVthtOIcEdl2w.EK1j9vURb121sFunoJLkg3UTKwugk-nNWyITOW5cflY6f1l0MlqwBmxHK2deJvJYlFGlFWXJ7XBNlhEqjNsHDQ&_sg%5B1%5D=-Sx9jq-gPm5e_A3vdBGuxLJKM0asFQYttMjH58eLQM6ADfKCbfIDUeeXBPpRboyLQU0M8J4.OAF2JgXWeAOR9jGJyP7BxcyaPF0gxYTh4t5obRFf6EKi5PT6j1VomBHFnG_B7W69KtPFk_F_pWQay4v_BRfwvA
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ها نیز از سوی قوانین  ها، نخبگان و خارجیهای اقلیت، امنیت، منافع و ارزشبر زنانعالوه  
شود و قوانین تعهدی نسبت به حقوق ایشان نداشته، در مواردی  حاکم بر عربستان نقض می

الملل، عفو بین   های سازمانگزارشکنند. مطابق با  ها را سلب میی حقوق شهروندی آنحت
اقتصاددانان،  دادگاه نویسندگان،  بشر،  حقوق  مدافعان  برای  عربستان،  در  ناعادالنه  های 
 30طلبان و فعاالن سیاسی؛ اقدام به صدور حبس تا  نگاران، روحانیون دینی، اصالحروزنامه
بسیاری از آنسال و   بعد از    ه گفت های پیش کنند. اعدامها میهمچنین مجازات اعدام برای 
نمونه2015سال   صرفاً  یا  ،  منتقد  شاهزادگان  ترور  است.  انسانی  امنیت  نقض  این  از  هایی 

شود، زندانی کردن نخبگان  گرفته می  نظر  درها  ای که برای آنهای خانگیمخالف و یا حبس 
 »و نخبگان درباری مانند  «، »حسن الصفار« العوده سلمان»،  « سفرالحوالی»سیاسی مذهبی نظیر  

تواند دیگر مصادیقی از نقض امنیت انسانی  نیز می  « نایف  بن   محمد»و    « عبدالعزیز  بن   احمد
 در عربستان باشد.  

نیز   شیعه  اقلیت  سلمان  آمدن  کار  بارویوضعیت  تغیر    بن  وی  اجتماعی  اصالحات  و 
های اخیر  عربستان، در سال  در جامعه  اس شواهد، سرکوب این اقلیت چندانی نکرده و بر اس

دهد که امنیت انسانی  الملل در رابطه با شیعیان نشان میتشدید شده است. گزارش عفو بین 
های اخیر در هر مرحله از روند قضایی، مصداق نقض حقوق بشر  شهروندان شیعه در سال

آن فردی  حقوق  و  دس بوده  و  محرومیت  از  و  ها  غیرقانونی  حبس  تا  وکیل  به  ترسی 
  ؛ نقض شده است اندشدهاستخراجهایی که تنها بر اساس اعترافات ناشی از شکنجه  محکومیت

(Human Rights and Labor, 2020: 16). همچنان بن سلمان در دورهسعودی  دولت  
این اساس،    کرده است. بر  ممنوع   شرقی   استان   از  غیر  مناطقی   در   را   شیعیان   مساجد  ساخت 

بسیاری از مشاغل   توانند دردینی خود را آزادانه انجام دهند و نمی   توانند مناسکشیعیان نمی
استان در  سیاسی  و  اداری  آنمهم  شوند.  استخدام  خود  بههای  گذشته،  همانند  عنوان  ها 

می  دودرجهشهروندان   که توان  میدرنتیجه  شوند.  شناخته  کرد  اخیر    اذعان  اصالحات 
فرهنگی  اجتماع  و  سلمانی  آن  بن  حال  )شامل  است  نشده  (. Caruso, 2021ها 

آزادیمحدودیت رسمی  اقلیتهای  سیستماتیک  محرومیت  مذهبی،  مذهبی،  های  های 
از رهبران آنسرکوب خشونت بسیاری  اعدام  و  فعاالن شیعه  مورد  در  تنها  آمیز دولت  ها، 

شیعیانگوشه اقلیت  انسانی  امنیت  تهدید  و  نقض  از  در    ای  دولت حداکثری حاکم  توسط 
 . (MRG, 2017: 12)عربستان سعودی است 
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 های مستقیم دولت عربستان  گذاریناشی از سیاست  هایتهدید
می عربستان،  حداکثری  دولت  توسط  انسانی  امنیت  تهدید  دیگر  در  روی  تواند 

سیاستگذاریسیاست این  شود.  خالصه  سعودی  دولت  داخلی  میگذاریهای  تواند ها 
های یک شهروند را محدود کند. درواقع، ساختار دولت حداکثری که در این کشور  آزادی

حاکم است در کنار پلیس امنیتی قوی، زمینه را برای هر نوع تهدید امنیت انسانی در جامعه  
ها در رابطه با حقوق افراد  های دولتترین سیاستکند. در عربستان سعودی مهمفراهم می

نظام شهروندی کند.  شهروندی حاکم در عربستان تبعیت می  شدهبندیم طبقهنظادر جامعه از  
حاکم و اشراف    هاست که مطابق با آن، خانواد  گونه  هرمی  هشدبندیعربستان سیستمی طبقه

گیرند. درنتیجه، عمق  ها در پایین هرم قرار میای آل سعود در باالی هرم و زنان و اقلیتقبیله
ای،  های دولت در رابطه با حقوق شهروندی در عربستان را نیز ترکیبی از مفاهیم قبیلهسیاست

  .(Meijer & Butenschøn, 2017: 436)  کندپادشاهی و احکام جریان وهابی تعیین می
با زنان، مهممیان، سیاست  این   در رابطه  مستقیم دولت در  امنیت  های  ترین تهدید علیه 

در جامعه    صورت مستقیم باعث شده است تا زنانها بهانسانی در جامعه است. این سیاست
ای که توسط  های مردساالرانهتلقی شوند. حتی بر اساس سیاست  دوعنوان شهروندان درجهبه

های ساختاری علیه  است. خشونت  درخطر نیز امنیت زنان جامعه   شوددولت سعودی اجرا می
را در جامعه پیاده    هایی است که دولت آنزنان در این کشور تا حدودی ناشی از سیاست

هایی که بر تبعیض جنسیتی و ارجحیت حقوق مردان بر زنان تأکید دارند. کند، سیاستمی
نسبت به گذشته    بن سلمان  ه از اصالحات دور  های بعدلاگرچه در سا  در عربستان  حقوق زنان 
»کنوانسیون   ؛است  داشته   هایی پیشرفت مطابق گزارش   1زنان«   علیه  تبعیض  هرگونه  رفع   اما 

های بعد از روی کار آمدن سلمان، زنان مانند  باوجود اصالحات فرهنگی و اجتماعی در سال
و از بسیاری از حقوق و   تلقی شده، تحت سرپرستی مردان بوده  دوشهروندان درجهگذشته  
المللی،  به گزارش این نهاد بین های یک شهروند عادی در جامعه برخوردار نیستند.  آزادی

که    زنانی   از   کافی   اندازهبهها، هنوز  مدون سعودی  اصالحات غیر  رغمعلیقوانین عربستان  
گزارش    قرارگرفته  سوءاستفادهمورد   را  سرپرستانشان  توسط  کنند، حفاظت  میشدن خود 
زنان نمی و    در   کندمی  اعمال  شانزندگی  بر  قّیمشان  کنترلی که  دلیل  به  است  ممکن   کند 

تبعیض علیه زنان    به تعبیری،.  (CEDAW, 2019)بگیرند    قرار  آزار  بیشتر  خطرات  معرض
ای حاکم در  های قبیلهدر عربستان و تهدید امنیت فردی آنان تا حدی از فرهنگ و ارزش

 

1.Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
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آمیز دولت  های مردساالرانه و تبعیضگذاریتوان نقش سیاستپذیرد و نمیأثیر میجامعه ت
 شدهنهادینههای  محدودیت؛ زیرا بسیاری از  حداکثری عربستان در این موضوع را انکار کرد

شوند که دولت  هایی اجرا میسیاست  واسطه بهامنیت فردی آنان،    گذاشتن   پا  علیه زنان و زیر
  نشئت  اجتماعی جنسیتی، اغلب از عرف  های تبعیضکند. سیاستدر جامعه وضع و پیاده می

  پیامدهای   از   جلوگیری   باهدفاعمال اصالحات سطحی و محدود    جز به  و دولت  گیرندمی
 & Al-Bakr)  دهدنمی  دیگری انجام  اقدامات  آمیز،های تبعیضگذاریاجرای این سیاست

et al, 2017: 55).  
اصالحات    تالش کرد   بن سلمان، ولیعهد و پسر پادشاه زمانی که به قدرت رسیدمحمد  
ها و شواهد موجود،  زنان به نمایش گذارد، لیکن مطابق با گزارش  را در حوزه ای  گسترده

رش  بنا به گزا .  ها در عربستان، ناقض حقوق زنان جامعه استگذاریهنوز بیشترین سیاست
نابرابری  »سرپرستی  وضعیت  حفظ  1بشر«  حقوق  هایجامعه  جهانی   »فدراسیون  هویژ  مرد« 

  یک اقلیت   به  خود  زندگی  تمام  در  را  زنان  و  است   بخشیده  در این کشور تداوم  را  جنسیتی
  امید  وضعیت،  این   اصالح  برای  2017  آوریل سال  18  سلطنتی  بخشنامه.  کرده است  محکوم
زن  مدافعان  میان  در  را   زیادی برانگیخت،  حقوق  جهان  و  عربستان  جامعه  باوجود    اما  در 

  همچنان  زنانحقیقت،    در  . است  کرده  تصویب این بخشنامه، این وضعیت تنها اندکی تغییر
  و  باشند  داشته  مجوز  مرد  قّیم  یک  از  باید  گذرنامه  دریافت  یا  کشور  از  خارج  به  سفر  برای
  اغلب   که  متون قانونی  از  فراتر  .نکند  تغییر  هرگز  چیزهیچ  از آن هراس دارند که  زنان  از  برخی

  هایخشونت  مورد  در  خاص  طوربه  قانونی   مقامات   و  پلیس  - هستند  مدوننامشخص و غیر
 ,FIDH-OMCT)  آمیز عمل کنندتبعیض  و  خشن   توانند نسبت به زنان بسیارمی  خانگی، 

مدون بوده، در قالب یک فرایند حقوقی و قانونی    این نکته که اصالحات مذکور غیر  .(2018
می  نشدهتدوین  نیز  است  نیافته  این  و رسمیت  بودن  نمایشی  و  ناپایدار  مؤید سطحی،  تواند 

 اصالحات باشد.  
برنامه از  دیگری  و سیاستبخش  باها  رابطه  توجه  های دولت،  علمای    به  با  آن  محکم 

شود.  ها در عربستان میان وهابی، موجب تهدید امنیت افراد دیگر مذاهب و اقلیتمذهبی  جری
  زنان   و  مردان  برای  عربستان  در  مذهب  های مذهبی دولت، آزادیسیاست  واسطهبه  ،درواقع
  را  ها، جریان وهابیرسانه  و  مذهبی  سخنرانان  عربستان،  دولتی  مدارس.  است  محدود  بسیار
یکپارچهآیین رسمی،    یک  عنوانبه   بایست می  شهروندان  همه  که  کنندمی  معرفی  مسلّم و 

 

1.International Federation for Human Rights (FIDH) 
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ها،  اقلیت  هایتفاوت  و  آیینی   اسالمی، اعمال  فکری   دیگر مکاتب   تمامی .  باشند  آن  به   پایبند
  هایکتاب  است. در   ، غیرقانونیقرارگرفته  تحقیر  مورد   آشکارا  یا   شودمی  گرفته   نادیده  یا

  ، عمل شدهمعرفی  ارتداد  هاینشانه  عنوانبه  صوفیان   و   شیعیان  رفتارهای  مدارس دولتی،   درسی 
 شهروندان   و  است  مجازات  مشمول  و  وهابیت، ممنوع  غیرازبهها و مواعظ مذهبی  توصیه  به

نقد خود یا    یا   مخالفت  ابراز  حاکم، فاقد هرگونه سازوکاری برای توهابی  مخالف با  سعودی
یک    عنوانبه  شیعیان  رو،ازاین   . (Conesa, 2018: 148)  هستند  دیگر مذاهب  از   حمایت
های دولت، همواره از هر  گذاریسیاست  واسطهبهدر عربستان سعودی،    شدهشناختهاقلیت  
 .اندمورد تهدید قرارگرفتهنظر 

اخیر از   ههای دولت سعودی نسبت به شیعیان در طول یک سدگذاریرو، سیاستازاین 
بعد از سال    بن سلماناختاری پیروی کرده و باوجود اصالحات  س  الزاماتی   و  تروندی ثاب

لیت همانند گذشته  ، وضعیت شیعیان نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است. این اق2015
ها  و بنا بر اقتضای رفتار دولت، امنیت انسانی آن  شدهشناخته  دو وند درجهرعنوان یک شهبه

  ایشان  آل سعود و تعهد  خاندان از مشروعیت مذهبی  شود. این امر ناشی مورد تهدید واقع می
است  به در    .وهابیت  یادشده، دولت سعودی  اجتماعی  و اصالحات  تغییرات  باوجود  حتی 

  منظور به  سنت را  اهل  های تشویقی، تجارهای اخیر تالش کرده است با استفاده از سیاستسال
  - نشین های مهم شیعهیکی از استان-  « األحساء »شیعیان منطقه    مشاغل سنتی  در دست گرفتن 

های  افت اجتماعی و اقتصادی این منطقه را به نفع سیاستکند تا ب خرما، مستقر  تجارت   مانند
نیز   2019همچنین، دولت در آوریل    .(Teitelbaum, 2017: 39)  مذهبی خود تغییر دهد

  اقلیت   از  ها آن  اکثر  که  را  سعودی   شهروند  37، در یک روز،  بن سلماندر اوج اصالحات  
تروریسم و   با مرتبط جنایات اتهام به کشور سراسر در یجمعدسته اعدام یک بودند در شیعه

  هشداری  عنوانبه  یکی از آنان را  یدهسربر  و  گردن زد و جسد  بدون هیچ محاکمه قانونی،
موارد   .(CNBC, 2019چسباند و به نمایش گذاشت )  تیرک  به  علنی  طوربه  دیگران  برای

بسیاری از به جلوگیرسیاست  یادشده و  منجر  انجام  های دولتی علیه شهروندان شیعه،  ی از 
مناسک دینی توسط آنان، بازداشت فعاالن مدنی و روحانیون ایشان و حتی در بعضی مواقع  

ای از آن در  روحانی سرشناس عربستانی نمونه  شیخ باقر النمرشود که اعدام  ها میاعدام آن
این مواجهه دولت سعودی با اقلیت شیعه، ناشی از    ازآنجاکه لذا    است،   های اخیر بودهسال
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تواند گرایش مخالف دولت حداکثری این کشور است، تغییرات کارگزارانه در آن حتی می
 تر این اقلیت و نقض بیشتر امنیت انسانی آنان شود.گستردهمنجر به سرکوب 

شهروندان   علیه همه   هایی است کهسعودی، سیاست  های مذهبی دولتدیگر سیاست  جنبه 
می میاجرا  شهروندان  تمامی  فردی  و  انسانی  حقوق  تهدید  موجب  و  درواقع، شود  شود. 

اتخاذ   و  اقدامات  انجام  اصلی  عامل  وهابیت،  با جریان  نظام سیاسی سعودی  استوار  ارتباط 
این  سیاست از  یکی  است.  عربستان  جامعۀ  در  شهروندان  حقوق  نقض  راستای  در  هایی 
انجام  است که پلیس مذهبی در عربستان سعودی علیه شهروندان جامعه    ها، رفتارهاییسیاست

وهابیت  سعودی  عربستاندولت    چراکه  دهدمی احکام  و  رسماً  قوانین    پلیس  طریق  از  را، 
نیروهای مطو.  کندمی  اجرا   عون( مطو)  سعودی   مذهبی    دارای   که  هستند  مستقلینیمه  عون، 

در    هاآنهای  هستند. اقدامات و کنش   افراد  حقوق   کردن  محدوددر  ای  نشده  قدرت کنترل
  غیرمسلحانه علیه شهروندان است   و  مسلحانه   اقدامات  اجتماعی، شامل  و  اخالقی  هایحوزه
239)-(Sultan, 2004: 238.  « نیز یکی    1«و نهی از منکر دولت سعودی   معروفامربه  کمیته

مذهب  مخالفان  به سرکوب  با کمک  که  است  دولتی  نهادهای  از  و سیاسی دولت،  دیگر  ی 
می  عنوانبه عمل  جامعه  در  حاکمیت  قدرت  تقویت  برای  مؤثر  کمیتهابزاری  این    ، کند. 
  دهدمی  گزارش  رانیوزئتیهپادشاه و ریاست    به  مستقیماً  که   است  مستقل  دولتی  نهادکی

(Detrick, 2017: 21).   
های اخیر در عربستان نیز  در سال شدهانجامبسیار مهم این است که حتی اصالحات  نکته 

محدودیتی    نتوانسته است اقدامات این نهادهای مذهبی وابسته به دولت را محدود کند. تنها
مذهبی اعمال کرده است، الزام به عدم دخالت آنان   یبرنهادهاعربستان    که دستگاه حاکمه

از سوی دولت است و در دیگر موارد، نهادهایی چون پلیس   شدهاعمالدر اصالحات جزئی  
نهی  امربه و  منکرمعروف  هستند.  از  برخوردار  جامعه  در  باالیی  اجرایی  قدرت  از  هنوز   ،

های مذهبی و حمایت دولت،  ها حاکی از آن است که در عربستان، تحت نظارت نهاد گزارش
های مسلمان، حتی از  و سایر اقلیت  است  ممنوع  اسالم  از  غیر  دینی  هر  علنی به  التزام عملی و

  قضایی  نظام  روحانیون تندرو وهابی همانند گذشته   امنیت حداقلی جانی نیز برخوردار نیستند،
را نظیر    برای  زندان  و  شالق   همچون  سختی  مجازات  و  کنندمی  اداره  این کشور  مواردی 

گروهمی  صادر  ارتداد  و  دولت  از  نافرمانی می  بشری  حقوق  هایکنند.  که اظهار    کنند 
  کاران وهابیمحافظه  و  کنندمی  ترویج  را   گریافراطی  نظام سلطنتی هنوز  درسی  هایکتاب

 

1.Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice (Saudi Arabia) 
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  . ( Hubbard, 2017)  کنندمی  القا  آموزاندانش   به  را   خود  رویکرد  آموزش،  وزارت   در
تغییرات کارگزارانه در دولت عربستان،    بنابراین، و  اعمال اصالحات در جامعه سعودی  با 

تغییر چندانی  گذاریروند سیاست این کشور  در  انسانی  امنیت  های دولت حاکم و تهدید 
 از آن نکرده است. ش یپبهنسبت 

 نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبا توسط دولت تهدیدات ناشی از ایجاد بی 
نظمی سیاسی ناشی از  عربستان ناشی از ایجاد بی  ر جامعهدیگر تهدیدات امنیت انسانی د  عدبُ

های سیاسی موجود در جامعه و  سرکوب رقبای سیاسی توسط دولت است که میان گروه
می سیاسی صورت  نهادهای  کنترل  و  سیاسی  جایگاه  تصاحب  برای  مرکزی  گیرد.  دولت 

این گروه برای تصاحب و کنت تالش  امنیتی  ها  اقدامات  نهادهای سیاسی موجب تشدید  رل 
می جامعه  تمام  علیه  حتی  و  آنان  علیه  و  دولت  کشمکش ب ی ترت ن ی ابهشود  طریق  از  های  ، 

هایی  های مختلف و دولت، تهدیداتی جدی و مستمر را علیه بخش آمیز میان گروهخشونت
و مخالف دولت، منجر به   های معارض آورد. به عبارتی اقدامات گروهاز جامعه به وجود می

های متعدد  تشدید فضای امنیتی کشور، اقدامات امنیتی علیه آنان و درنهایت اعمال سرکوب
 انجامد. شده، تداوم چنین روندی به تهدید امنیت انسانی در جامعه می

های مختلفی  حاکمیت دولتی حداکثری و اقتدارگرا، گروه  هواسط بهدر عربستان سعودی  
یین کشیدن قدرت دولت داشته، برای تصاحب نهادهای سیاسی جامعه تالش  سعی در به پا

این  می حالکنند.  عربستانی  یدر  که  دولت، است  مخالف  برایرسمی  ابزار  هیچ  های   ای 
عربستان  دولت  هایسیاست  بر  تأثیرگذاری در  اگرچه    قانونی   سیاسی  حزب  هیچ  ندارند. 

  .شودبرای ایفای نقش در قدرت دیده می  سیاسی  هماهنگی اشکال  از  برخی  اما  ؛ندارد  وجود
مختلفی در طول یک سدبه همین شیوه، گروه علیه ساختار    ههای  اعتراض  به  اخیر دست 

های اهل  و طرفدارانش از اولین گروه  « جهیمان العتیبی ».  انددهقدرت در عربستان سعودی ز
ستار  اعتراض کردند. جهیمان خوا   سنت بودند که در مقابل دولت مرکزی عربستان اقدام به

گیری حجاج در سال  حکومت سعودی بود و با تسخیر مسجدالحرام و گروگان  تغییر رویه
اقدام   1979 برابر  در  دولت  مقابل،  در  برساند.  سعودی  حکام  به  را  خود  صدای  توانست 

اد  ، مسجدالحرام را محاصره کرد که در درگیری مستقیم طرفین، تعدطرفدارانش جهیمان و  
غیرنظامی   که  و حجاجی  جهیمان  طرفداران  امنیتی،  نیروهای  از   شدند   بودند کشتهزیادی 

(Benjamin & et al, 2002: 90).   اجتماعی جهیمان، اعتراض  -با سرکوب شورش سیاسی
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، جنبش  1990  و  1980  هایدهه  نسبت به ساختار دولت و حاکمیت سعودی پایان نیافت و در
اصالح به  اإلسالمیه« »الص طلبان  موسوم  نوسلفی  حوة  جریان  سعودی،یا  از   گری    اَشکالی 

  در   ی تأثیرگذاری بر قدرت فراهم کردند، امابراو زمینه را    کردند  ایجاد  را سیاسی  هماهنگی 
دهه  مبارزان    2000  ابتدای  این  سلف میالدی،  برخوردهای    سعودی،  رژیم  علیه  ی نو  با 

  »الصحوة«   گرایاناسالم  .(Lacroix, 2014: 6)  و سرکوب شدند  مواجه   دولت   آمیزخشونت
 و  اروپا و آمریکا با نظامی روابط  قطع  میالدی خواستار 1990 در اوایل دههکسانی بودند که  

  رفاهی   دولت  شکنجه،  ممنوعیت  بیان،  آزادی  بشر،  حقوق  به  احترام  قضائیه،  قوه  استقالل
به اعتراض آنان،   پاسخ  ساختار قدرت بودند. درتر اصالح و از همه مهم فساد پایان  و ترقوی

با   جنبش   و  کرد  تقویت   را  خود  قدرت  1992  سال  در   اساسی  قانون   یک  تصویب  دولت 
، این جنبش تالش کرد تا با ورود به در مقابلکرد.  سرکوب 1993 سال از پس  را « »الصحوة 

سیاسی و انتخابات شهرداری، کنشگری سیاسی کند. نامزدهای آنان موفق شدند کرسی   هحوز
 ,Menoret)  دمام، مکه و جده را به دست بیاورند  ازجملهشهرداری چند شهر مهم عربستان  

گرایان  نیز سردمداران این جنبش از اسالم  2011های عربی در سال  با شروع خیزش  .(3 :2016
در منطقه حمایت کرده و در مقابل دولت مرکزی عربستان به اعتراض برخاستند که    موجود

سرکوب    پرداخت و درنتیجه  بار دیگر، دولت سعودی به سرکوب اعتراضات و تظاهرات آنان
دستگیری وسیع  موج  شدندو  زخمی  و  کشته  سعودی  شهروندان  از  تعدادی  -Al)  ها، 

Rasheed, 2015: 35-40)  نیت انسانی شهروندان مخالف و منتقد حکومت  و بدین ترتیب ام
  از سوی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

وب  و سرکهای مخالف دولت  گروهمنبعث از  های سیاسی  بسیاری از ناظران، خشونت
آن  نتیجهشدید  را  دولت  توسط  و  فشارهای  ها  ارزیابی    رژیم  سرکوب  ساختاری  سعودی 

های پیش  سرکوب  »حسم«،فعاالن سیاسی مانند گروه حامی حقوق بشر عربی    ازنظر  کنند.می
سال   مسالمت  2000از  اعتراضات  ممنوعیت  و  دولت  گروه توسط  نظیر  آمیز  مختلفی  های 
تا    2003های  ای بود که در سالهای سیاسیعوامل اصلی تشدید خشونت  »الصحوة«؛جنبش  
القاعده  زمانهم،  2004 فعالیت    کارشناسان  علیه آنان    حمالت  و  عربستان  هیرجزشبه  در  با 
خشونت    ،درنتیجه  . (Menoret, 2016: 3)  استبوده    کشور  داخل  در  غربی  امنیتی  و  نظامی

بسیاری ناشی از سرکوب شدید مخالفان از سوی دولت بوده است امنیت    زعمبهسیاسی که  
  درخطر کردند را  هایی که در عربستان زندگی میو جان شهروندان سعودی و حتی خارجی
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  شبیه   چیزی  همراه با سرکوب گروهی از مقامات منتقد،  داخل کشور،  در  هاانداخت. خشونت
اجتماعی    احساس یک بحران   یری گ شکل  باعث  و  کرد  ایجاد  سیاسی و اجتماعی   زلزله  یک  به
   .(Hegghammer, 2008: 712) شد

های اهل سنت  از سویی دیگر، مبارزه و مقاومت در برابر دولت سعودی، محدود به گروه
گروه دیگر  از  نیز  شیعیان  سعود  نیست.  آل  حاکمیت  و  قدرت  ساختار  با  که  هستند  هایی 

نیم در  و  اخیر، دولت  مخالف هستند  با چالش قرن  را  مواجه کردهسعودی  اند. هایی جدی 
در  شیعیان اکثراً  همواره  می  زندگی  هشرقیالخیز  نفت  استان  که  شدید   فشارتحتکنند، 

در ساختار قدرت سعودی، این گروه همواره   تی وهابنقش جریان  هواسط بهحاکمیت بوده و 
قدرت مرکزی سرکوب می دلیل شیعیاناز سوی  به همین  های  گروه  1970  از دهه  شدند. 
سرکوب با  مقابله  برای  را  دادند.  مختلفی  تشکیل  سعود  آل    اسالمی  انقالب  سازمان»های 

به  که  العربیۀ«  الجزیرة  االسالمیۀ  الثورة   »منظمۀ   یا  «عربستان  جزیرهشبه   جنبش  بعدها 
های مدنی شیعی است که در مقابل  ترین سازمانداد از مهم  نام  تغییر  سعودی   طلبان اصالح

زدند. دولت سعودی  قدرت دولت سعودی دست به اقداماتی از قبیل تظاهرات و اعتصاب می
  کند. یکی ازها، اقدام به سرکوب شدید مینیز همواره در مقابل اقدامات اعتراضی این گروه

در عاشورای اواخر    « قطیف»الهای شدید، در جریان اعتراضات وسیع شیعیان  این سرکوب
انجام شد. با شروع این اعتراضات، گارد ملی برای سرکوب مقاومت شیعیان به    1979سال  

و   1981های  ها در سالسرکوب، روند اعتراضات و سرکوب  ن یبعدازاقطیف اعزام شد و  ال
یافت    1982 دههادامه  این رویارویی  1980  و در عاشوراهای  به حوادث  میالدی  تبدیل  ها 
 (. 257: 1377هزاران نفر انجامید )دکمجیان،  شدن  یزخمای شد که کشته و ساالنه

لی و امنیت دولت در  در راستای حفاظت از منافع م را  ها  دولت سعودی، این سرکوب
به بی  که  کندیم های مخالفی معرفی  برابر گروه    که یدرصورت کنند  نظمی سیاسی میاقدام 

های مردمی در مخالفت  ناشی از جنبش   های سیاسینظمیقابله و سرکوب بیعماًل در جریان م
 شود. می دارخدشهبا فشارهای دولت، امنیت بسیاری از افراد جامعه  

، محدود به دوره پیش از اصالحات در عربستان  زی آمخشونتبرخوردهای  این فشارها و  
  های مخالف و به حاشیه ها و اقلیت، سرکوب گروهبن سلمانگرفتن    باقدرتبلکه    ه است؛نبود

که برای کسب مقام ولیعهدی با دو    بن سلمانتشدید شد.    شیازپش یبراندن رقبای سیاسی،  
بن عبدالعزیز نبودن مواجه بود؛ برای غلبه  ذکور زند مشکل و چالش اساسی جوان بودن و فر
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این چالش  برنامهبر  به  قدرت،  به  رسیدن  و  رقبا،  ها  راستای حذف  در  او  داشت.  نیاز  هایی 
های سیاسی و استفاده از خشونت  نظمیمخالفان و رسیدن به قدرت، با ایجاد و دامن زدن به بی

سی جانشینی فراهم کرد. در راستای غلبه بر  و زور، زمینه را برای سرکوب آنان و تصدی کر
  عنوان به  ویچالش نخست، عملیات موسوم به طوفان قاطع )جنگ یمن( با دستور و هدایت  

وزیر دفاع آغاز شد که هدف آن، حذف مخالفان، کسب مشروعیت، در دست گرفتن قدرت  
اما این جنگ    ؛ودنظامی و ثروت سلطنتی در شرایط جنگی و امنیتی برای رسیدن به ولیعهدی ب

بر میلیون  کشته   230.000  از  بیش   ملل،  رسمی سازمان   های گزارش  اساس  که  آواره،  ها  و 
عربستان    و  گرسنه  دولت  توسط  انسانی  امنیت  نقض  مصادیق  از  داشت،  همراه  به  را  بیمار 

 (.Hodali, 2021شود )محسوب می
یافت که رقبای قدرتمندی برای میاو برای غلبه بر چالش دوم، باید بر شاهزادگانی غلبه 

ترین رقبای او »احمد بن عبدالعزیز« عمو و »محمد  شدند. از مهمجایگاه ولیعهدی محسوب می
با استفاده از قدرتی که کسب کرده بود،    بن سلمان  ، روبن نایف« پسرعموی وی بودند. ازاین 

  خانواده   اعضای   از  فرن  نیز صدها  2017  سال  ایشان را در حبس خانگی زندانی کرد. او در
 1کارلتون« - »ریتز  هتل  در  فساد،  اتهام  به  مخالف خود را  سعودی   ثروتمندان  سلطنتی و دیگر

، مصادره  هابازداشت و حصر، توقیف گسترده دارایی.  (Wood, 2022کرد )  زندانی  ریاض
مواجهه او برای رسیدن به قدرت بود    فیزیکی؛ شیوه و حذف    های تجاری، شکنجهوریامپرات

(Chulov, 2020).   
توان چگونگی دوام و استمرار نقض و تهدید امنیت انسانی شهروندان می  ،از این رهگذر

موسوم    ه ، در دورگری دیعبارتبهدریافت.    بن سلمان جامعه عربستان را، قبل و بعد از اصالحات  
سرکوب مخالفان و رقبای سیاسی توسط    از شدت  تنهانهاجتماعی،  -به اصالحات فرهنگی 

برای   وی  کهازآنجادهد  بلکه شواهد نشان می  ؛ابزارهای دولت حداکثری سعودی کاسته نشد
  او ه به قدرت رسیدن مسیری ناهموار را در پیش داشت؛ مصادیق نقض امنیت انسانی در دور

 است. داکردهی پتشدید   یتا حد  های قبلهنسبت به دور

 گیرینتیجه 
بوزان تبیین   موردنظرهای دولت حداکثری اساس آنچه گذشت، نخست شرایط و ویژگی بر

شد و در پی آن، خصوصیات دولت عربستان سعودی با آن تطبیق داده شد. در ادامه شواهدی  
 

1. Ritz-Carlton Hotel 
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از تهدیدات دولت حداکثری سعودی علیه جامعه شهروندان عربستان بررسی شد. بر اساس  
توان به این نتیجه رسید که نقش دولت حداکثری در اعمال  یها و شواهد مطالعه شده مداده

است. شواهد    انکاررقابلی غعربستان پررنگ و    هتهدیدات متعدد علیه امنیت انسانی در جامع
نیز تغییر    بن سلماندهد که ساختار حداکثری دولت در عربستان در عصر  پژوهش نشان می

، امنیت ملی در  قتیدر حق ید شده است.  وی تشد  هبلکه فضای بسته در دور  ؛نکرده  یادیز
نداشته  ه مساوی با امنیت دولت بوده و امنیت انسانی در آن جایگاهی  راهمو  عربستان سعودی

براست نگارندگان  عماًل  .  کشور،  این  در  انسانی  امنیت  مفهوم  که  باورند  سوی    این  از 
درک نشده است. این موضوع صرفاً منحصر به ساختار دولت در عربستان    کارگزاران دولتی

بلکه عالوه بر دولت، فرهنگ و هنجارهای حاکم در جامعه نیز دیگر منشأ درک    ؛شودنمی
ساختار حداکثری دولت    ،ن یباوجوداپایین نسبت به مفهوم امنیت انسانی در این کشور است.  

ها و قوانین  نقش مهم آن در تدوین و اجرای سیاست  هواسطبهقبل از اصالحات،    در عربستان 
و نقض امنیت انسانی    دیدرتهدتری  نیروی پلیس امنیتی قوی، نقش مهم  یری گبهرهدر جامعه و  

 در این کشور دارد.  
توان  ی میزمان  ، راامنیت انسانی در عربستان    دیدرتهدنقش عمیق ساختار دولت حداکثری  

از سال  -ات فرهنگیاصالح  رغمیعلبهتر فهمید که   این کشور  اثر    2015اجتماعی در  در 
تغییرات کارگزاری در ساختار قدرت سیاسی و قدرت یافتن سلمان بن عبدالعزیز و پسرش 
محمد، امنیت انسانی در این کشور کماکان از سوی ساختار دولت در معرض تهدید قرار  

انجامدارد و به نظر می ت، نتوانسته است از اعمال  شده از سوی حاکمیرسد که اصالحات 
کند سعودی جلوگیری  دولت  از سوی  انسانی  امنیت  علیه  اقشار    ؛تهدید  علیه  تهدید  بلکه 

جامعه   روزنامهاقلیت  ازجملهمختلف  و  نخبگان  منتقدین،  بر ها،  است.  شده  تشدید  نگاران 
، موضوعی  عربستان   تهدید امنیت انسانی در جامعهتوان نتیجه گرفت که  اساس نگاه بوزان، می

کارگزارانه در حکومت و اصالحات سطحی و ظاهری در دولت و   فراتر از تغییر و تحوالت
جامعه بوده و اساساً معلول و محصول ماهیت و کارکرد دولت حداکثری حاکم در این کشور  

که زنان در عربستان همچنان محصور و محدود  دهد  همچنین شواهد پژوهش نشان می  است.
  ترین طبقهپایین   عنوان اقلیت، همچون گذشته در قرار دارند. شیعیان نیز به  در احکام وهابیت

است. کارگران و مهاجران    افتهیش یافزااجتماعی قرار دارند و اعدام و سرکوب علیه آنان  
روزنامه سیاسی،  نخبگان  و  خارجی،  سرکوب  دلیل  به  نیز  مدنی  فعاالن  و  نگاران 
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رمحدودیت قدرت  به  فضای  از  ناشی  سلمانسیدن  های  لذا بن  دارند.  نامناسب  وضعیتی   ،
اجتماعی داشته، به دلیل شرایط سیاسی  -فرهنگی  جنبه ، صرفاً  شدهاعمالاصالحات    کهازآنجا

این کشور    شدهانجامسطحی    صورت بهعربستان   مقررات  و  قوانین  قالب  در   نشدهن یتدوو 
 .موضوع امنیت انسانی در این اصالحات به محاق رفته است است و

بنابراین، ساختار دولت در عربستان  بعد از اصالحات نیز همان ساختار حداکثری پیشین  
  اذعان کرد کهتوان  درنتیجه، میبوده که ماهیتاً موجب تهدید امنیت انسانی در جامعه است.  

رفع تهدید امنیت انسانی در یک جامعه مستلزم حداقلی شدن ساختار دولت در آن است و  
اما    مدنی در ساختار قدرت در کشور است،رات و اصالحات عمیق سیاسی و  الزمۀ آن، تغیی 

بلکه   ؛تنها تغییر خاصی نکرد، ساختار قدرت نهبن سلماندر عربستان  بعد از دوره اصالحات 
توان پذیرفت که  . بر این مبنا، مییافتهای اقتدارگرایانه، پلیسی و امنیتی آن نیز تشدید  مؤلفه
انسانی در عربستان سعودی همچنان در تضاد با منافع دولت و خاندان حاکم است و    امنیت
نیت  باشد، ام  جومنفعتساختار دولت در این کشور، حداکثری، اقتدارگرایانه و    کهیمادام

 معرض تهدید خواهد بود.  در انسانی در جامعه 

 
 نمونه مطالعه موردی   نمونه نظری 

ی علیه امنیت انسانی حداکثرتهدیدات دولت 
 شده توسط بوزان( )مورد بررسی

تهدیدات دولت حداکثری عربستان علیه 
 امنیت انسانی در جامعه 

 هاکارگران و اقلیت تهدید امنیت زنان،  تهدیدات ناشی از اجرای قانون

تهدید زنان، شیعیان، فعاالن مدنی و   های دولتیگذاری تهدیدات ناشی از سیاست
 نخبگان مذهبی و درباری 

نظمی سیاسی ناشی  تهدیدات ناشی از ایجاد بی 
 از سرکوب رقبا

، ها ینو سلفنظمی ناشی از سرکوب بی
 شیعیان و شاهزادگان رقیب

 نمونۀ نظری و مطالعۀ موردی پژوهش  تطبیقی جدول ( 3شکل
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