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  خالصه اجرايي
در غرب آسيا كه ازسوي آكادمي ژئوپليتيك پـاريس برگـزار   » آيندة عربستان سعودي«نشست 

هـاي آن در حـوزة داخلـي و خـارجي، داليـل       اي اين كشور، سياسـت   شده است، جايگاه منطقه
رقابت آن با ايران، وضعيت حقوق بشر و جامعة مدني در اين كشـور، مـداخالت اخيـر در امـور     

  گر موضوعات مهم و مرتبط با اين كشور را مورد بررسي قرار داده است.  كشورهاي منطقه، و دي
 حال، طبق منشـور سـازمان    از ديد نويسندگان، نظام داخلي عربستان ناكارآمد است؛ بااين

 ملل متحد هر كشوري حق دارد نظام خاص خود را براي حكومت برگزيند.

 حـق   ب در نتيجة تالش بـه  به باور نويسندگان، تنش در روابط ايران و كشورهاي عر
خواهـد   اي است و متأسفانه عربستان نمي منطقه ايران براي رسيدن به جايگاه قدرت

 اين امر را بپذيرد. 

 ويژه اعضاي  به گفتة آنان، عربستان با ترس از ايران تالش دارد كشورهاي منطقه، به
مر موجب دوري اتحاديه كشورهاي عرب را قرباني رقابت خود با ايران كند و همين ا

 سعود شده است.  تدريجي اين كشورها از آل

 است؛ اما ايـن    از ديد آنها، عربستان با هدف مبارزه با ايران بهاي نفت را كاهش داده
شدت به نفت وابسته است ضربه  سياست دولبه، بيش از همه به خود اين كشور كه به

 وارد خواهد كرد. 

 تنها بلندپروازانه  عربستان نه 2030انداز اقتصادي  هاي نويسندگان، چشم طبق ارزيابي
 است، بلكه اين كشور براي دستيابي به آن تالش واقعي نيز ندارد. 

 رو است و متأسـفانه در   به گفتة آنان، اين كشور شديداً با مشكالت حقوق بشري روبه
دارد كه اين كشور به رياسـت كميسـيون    توجهي وجود المللي آن اندازه بي جامعة بين

 رسد.  حقوق بشر سازمان ملل مي

  سـعود بـراي     به باور آنان، اسالم با چهارچوب وهابيت، تعريفي ساخته و پرداختـة آل
هـايي در غـرب آسـيا     برآنكه اين ديدگاه شـكاف  حكمراني بر عربستان است و عالوه

    شده است. وجود آورده، در خود آن كشور نيز موجب تفرقه  به



  
 

4 

شهريور
  

ماه 
96

 
ع

ربستان 
سعودي به كجا مي

رود؟
 

 مؤسسه فرهنگي مطالعات
 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

  
  
  

  
  1رود؟ عربستان سعودي به كجا مي

  
  مقدمه

  اي فرانسوي با هدف آموزش و پژوهش درخصوص موازنه آكادمي ژئوپليتيك پاريس مؤسسه
شـيوة خصوصـي اداره    موازنة ژئوپليتيك در جهان معاصر است. اين مؤسسـه كـه بـه      و عدم
ترين اقـدامات آكـادمي، برگـزاري     تأسيس شده است. يكي از بزرگ 2009شود، در سال  مي

هـاي برتـر علـم سياسـت اسـت. تمـامي مطالـب         ر چهـره هايي با حضو ها و نشست همايش
و در اختيار متخصصان علوم سياسـي قـرار     ها در قالب مقاله مدون شده در اين نشست  مطرح
بين، متخصص ايران ـ مسـائل راهبـردي و     گيرد. رياست اين مؤسسه برعهدة علي راست مي

اين مؤسسه را نيز برعهـده  امور مرتبط با انرژي در غرب آسياست. او مديريت بخش نشر در 
  هايي مانند سوربن و دانشگاه دفاع فرانسه هستند.  دارد. ساير همكاران وي از اساتيد دانشگاه

آكادمي اخيراً نشستي درخصوص آيندة عربستان سعودي در غرب آسيا برگزار كرده اسـت.  
ـ  در اين نشست، شماري از انديشمندان علوم سياسـي آراء خـود را ارائـه كـرده     د كـه در ذيـل   ان

  است.  ترين موضوعات هركدام از اين آثار تلخيص و ترجمه شده مهم
  

  مقاالت
عربسـتان  «ژاك مايارد، رئيس انديشكدة حلقة ملي و جمهوري، در مقالة خـود بـا عنـوان    

نگـري خـود را    اي بـر موضـوع نشسـت دارد و آينـده     مقدمه، »رود؟ سعودي به كجا مي
توان معرف نوعي نگرش فرانسوي دانسـت كـه    او را ميكند.  درخصوص عربستان مطرح مي

كنـد تصـويري    توجهي خاص به عربستان سعودي دارد و با الفاظ و عبارات زيبا تـالش مـي  
  مثبت از اين كشور ارائه دهد.

                                                 
1. Où vas l'Arabie Saoudite, L'Académie de Géopolitique de Paris, Paris, 2017. 
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اي جهـاني و ارتبـاط    مايارد ضرورت بررسي وضعيت آتي عربستان را زيستن در دهكـده 
. طبق توصيف او، ايـن كشـور بسـيار ثروتمنـد، بسـيار      كند تمامي امور به يكديگر معرفي مي

تر از فرانسه، و مولود فروپاشي امپراتوري عثماني است. به گفتة او، ممكن اسـت نظـام    وسيع
برانگيز باشد؛ اما طبق منشور سازمان ملل متحـد   حكومتي اين كشور براي فرانسويان پرسش

ظامي را كـه دوسـت دارد بـراي خـود     بر برابري حاكميت كشورها، هر كشور حق دارد ن مبني
انتخاب كند. او وجود اختالفاتي دربارة حاكميت در سياست امـروز عربسـتان سـعودي را نـه     

 2300رويارويي با نظام حاكم يا فرد حاكم، بلكه رقابت داخلي خانوادة سلطنتي، بـا بـيش از   
صـادي را بايـد نـوعي    هاي عربستان در امور اقت عضو دانسته است. از نظر مايارد، ناكارآمدي

  تحول در اين كشور درنظر گرفت كه با تغييرات اجتماعي همراه بوده است. 
از ديد نويسنده، در سطح خارجي، عربستان تالش دارد نقش بسيار مهمي در غرب آسـيا  

عنوان بازيگري مهم خود را در منطقه معرفـي كـرده    ايفا كند؛ اما ايران با برجام، بار ديگر به
اه نويسنده، درجهت حمايت از عربستان و مخالفت با جمهوري اسالمي اسـت؛ از  است. ديدگ

گرفتن نصايح  ديد او، مداخلة آمريكا در عراق به ايران امتيازي اشتباه داده كه در نتيجة ناديده
  ها بوده است.  سعودي

ــي راســت ــود   عل ــة خ ــز، در مقال ــيس مرك ــين، رئ ــايگانش در «ب ــران و همس اي
فارس پرداخته است.   هيت روابط ايران و همسايگانش در حاشية خليج، به ما»فارس خليج

بـه ايـن   » نظم جديد جهـاني «باور است كه خشونت در غرب آسيا، درنتيجة حملة  وي براين
منطقه بوده كه اولين بار اين حمله به عراق براي آزادسـازي كويـت اتفـاق افتـاد. از ديـد او،      

گرايي در غرب انجاميـد و پـس از    ها به ظهور ملي سازي تمدن سازي و يكسان جريان جهاني
  جنگ جهاني دوم، ملل غربي تالش داشتند به آرمان كشورهاي متحد جهاني برسند. 

به گفتة او، راهبرد غرب پس از حمله به عراق، نظرية دومينو بوده است و با تالش براي 
ي همسـاية آن نيـز تسـري    ساالري در عراق مايل بودند اين امر را به كشورها استقرار مردم
توانـد   فـارس و ايـران مـي    اساس، از ديد او، روابط كشورهاي عرب حاشية خليج دهند. براين

برمبناي امنيت تعريف شود و فرض اساسي در اين روابط اين است كه هر كشـوري كـه بـر    
ز فارس مسلط است، ظرفيت اثرگذاري بر جهان را دارد. بنابراين، رقابت اين كشـورها ا  خليج

اي را نيـز كـه خواهـان ورود بـه      ايِ صرف فراتر رفته و ديگر كشورهاي فرامنطقه بعد منطقه
  شود.  بازي هستند شامل مي
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از ديد نويسنده، مسئلة ديگري كه بر روابط ايران و اين كشـورها اثرگـذار اسـت، وجـود     
آيد. به باور او، اولين خأل بـا انقـالب    وجود مي گاه در منطقه به خالءهاي قدرتي است كه گاه

اسالمي ايران ايجاد شـد و پـس از آن، جنـگ تحميلـي عـراق و ايـران نيـز بـه بيگانگـان          
  ضور در منطقه را داد. اي اجازه ح فرامنطقه

نشـينان   فارس منجربه ايجاد شكافي ميان حاشـيه   به باور نويسنده، دغدغة سيطره بر خليج
 عربستان سـعودي امارات و ، بحرينيج و شكافي ميان اعراب (ازسويي، عرب و غيرعرب اين خل

سيا نيز به دو بخش ) شده است. بازيگران غيرعرب در غرب آكويتديگر، قطر، عمان،  ازسوي و
ديگر، ايران، تركيه، و رژيم صهيونيستي. به بـاور   اند: افغانستان و پاكستان و درسوي تقسيم شده

فـارس    نويسنده، اين بازيگران غيرعرب در امور و روابط ايران و كشورهاي عربي حاشية خلـيج 
  كنند. مداخله مي

حـق ايـران    تيجـة تـالش بـه   از ديد نويسنده، تخريب روابط ايران و كشورهاي عرب درن
تواند با ايـن   اي است. به باور او، بنا بر داليلي ايران نمي منطقه براي رسيدن به جايگاه قدرت

شـدت بـه    همسايگان روابطي عادي داشته باشد؛ اين داليـل عبارتنـد از: ايـن كشـورها بـه     
زي روابط خـود بـا   سا كه ايران به عادي اي وابسته هستند و تنها درصورتي بازيگران فرامنطقه
توان اميدوار بود كه رابطة كشورهاي عربي با آن بهبود يابد. مسـئلة بعـدي    غرب بپردازد، مي

اي تبديل شود،  كه ايران واقعاً به قدرت برتر منطقه آن است كه به باور برخي، فقط درصورتي
را الگـوي   توانند روابط خود را با آن بهبود دهند و تالش كننـد ايـن كشـور    اين كشورها مي

گونـه   پيشرفت خود قرار دهند. برخي ديگر نيز با توجه به قدمت ايـن تـنش در روابـط، هـيچ    
  سوي بهبود روابط گام بردارند.  كنند كه در آن، اين كشورها به آيندة ممكني را تصور نمي

هاي خود را گسترش  كند هر دو سمت تالش كنند همكاري در آخر، نويسنده توصيه مي
نبال منافع مشترك در منطقه باشند. اين امر از نظر نويسنده بهترين راه اسـت. بـه   د داده و به

هاي عميـق در غـرب آسـيا و آسـياي ميانـه،       باور او، اين كشورها بايد توجه كنند كه بحران
پي آمريكايي در اين منطقه بوده است و براي رسيدن به صلح  در نتيجة مستقيم مداخالت پي

هاي نظامي اين كشور پايان بخشيد  مداخالت آمريكايي و حضور پايگاه در اين منطقه بايد به
صورت، صلح هرگز در ايـن قسـمت از    كه اين امر وظيفة سازمان ملل متحد است. درغيراين

  دست نخواهد آمد.  جهان به
به قلـم محمدفاضـل    »سياست عربستان در غرب آسيا«در مقالة بعدي با عنوان 
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نسوي مركز تحليل سياست خارجي، سياست خـارجي عربسـتان   ترودي، محقق انديشكدة فرا
جويانـه   ، عربستان رويكردي مداخلـه 2015بررسي شده است. از ديد نويسنده، از ابتداي سال 
اي غيرقانوني كـه متـأثر از خصـومت     شيوه در غرب آسيا داشته است. به گفتة او، عربستان به

عـراق وارد شـده اسـت. از ديـد او، ايـن       شديد اين كشور با ايران است، در سوريه، يمـن، و 
  است.  1+5جلويِ عربستان پس از توافق ايران و گروه  مسئله، سياست فرار روبه

هاست اين كشور لبنـان   كند مدت هاي غلط عربستان عنوان مي نويسنده با اشاره به سياست
غـرب آسـيا،    را گروگان گرفته است و تالش دارد با استفاده از تودرتويي مشـكالت در منطقـة  

پيماناني براي خود بيابد. به گفتة او، تركيه، مصر و قطر در ابتدا با عربستان همكاري  شركا و هم
كردند و موافقت خود را براي حضور در ائتالفي به رهبري عربستان اعالم داشـتند؛ امـا از نظـر    

اسـت و ايـن   خوردة عربستان، در پايان هيچ خريداري نداشـته   نويسنده، سياست پوچ و شكست
  اش تنها خواهند گذاشت.   كشورها يكي پس از ديگري عربستان را با توهم ضدايراني

اي بـا عنـوان    المللـي، در مقالـه   آنوره لولـوش، متخصـص و مشـاور صـنايع نفتـي بـين      
به موضوعات انرژي در اين كشور پرداخته است. به ادعـاي   »ژئوپليتيك نفت سعودي«

اي، بر جايگـاه ويـژة عربسـتان در بـازار      مت شرايط منطقهنويسنده، سقوط قيمت نفت و وخا
 2016ـ2014هاي  اند. از ديد او، بحران نفتي سال جهاني هيدروكربن و در اوپك تأكيد داشته

هاي كاهش قيمت نفـت داشـته اسـت. بـه گفتـة لولـوش، در        تفاوت فاحشي با ديگر بحران
كاهش توليد خود بار ديگـر قيمـت   توانستند با  هاي پيشين، كشورهاي عضو اوپك مي بحران

  كه در اين بحران وضعيت به اين شكل نبوده است.  حالي را باال ببرند؛ در
الملـل، همچنـان بايـد گفـت      نظر از تمامي تحوالت سطح بين از ديد نويسنده، صرف

كـه عربسـتان    رويدادهاي جهاني و قيمت نفت بر يكديگر اثرگذارند. به نظـر او، در حـالي  
عنوان اهرم و سـالحي عليـه ايـران اسـتفاده كنـد،       ت از كاهش قيمت نفت بهكوشيده اس

اي  اش به نفت، بـا ايـن راهبـرد بـه خـود نيـز ضـربه        روشن است كه با توجه به وابستگي
عربسـتان بسـيار دشـوار     2030انـداز   ناپذير خواهد زد. از نظر نويسنده، تحقق چشم جبران

كند. از ديد او، اين كـاهش قيمـت،    نيز مي است و حتي كاهش قيمت نفت آن را دشوارتر
هوايي پاريس كـه خـود نيـز كـاهش توليـد را توصـيه        و راهبرد كاهش توليد، و توافق آب

كند، همه و همه ممكن است وضـعيت داخلـي عربسـتان را بـا بحـران مواجـه كننـد.         مي
سته درحال درنتيجه، به باور لولوش، راهبرد عربستان با توجه به جمعيت اين كشور كه پيو
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ناكارآمد و حتي براي حفظ جايگاه اين كشور در غرب آسيا يا سـطح   افزايش است، راهبردي
  المللي خطرناك است. بين

الملـل و سياسـت تطبيقـي دانشـگاه آمريكـايي       هال گاردنر، محقق گروه سياسـت بـين  
آيـا روابـط آمريكـا و عربسـتان سـعودي درحـال       «اي با عنوان  پاريس، در مقاله

به روابط اين دو كشور توجه دارد. از ديـد نويسـنده، رابطـة ايـن دو را     » ي است؟فروپاش
توان با سوءاستفاده و تزويري دوجانبه توصيف كرد كه همزمان احتياطي را ازسوي هر دو  مي

انگيزد. به باور گاردنر، روابط اين دو كشور پس از حادثة يازده سـپتامبر، و نـه بـا     طرف برمي
ايران متزلزل شده است. از ديـد او، رويكـرد آمريكـا و عربسـتان درقبـال       نزديكي آمريكا به

بـراين، سياسـت سـعودي كـه در غـرب آسـيا از        مبارزه عليه تروريسم متفاوت است؛ عـالوه 
آيد. از نظـر نويسـنده، جنـگ     ها خوش نمي كند، ديگر به مذاق آمريكايي وهابيت حمايت مي

هايي مشابه مانند نفت شـيل آمريكـا در منطقـه     هتوجه به گزين نفتي جديدي كه عربستان بي
عالوة خشونت و نقض حقـوق بشـر در عربسـتان، تنهـا احتمـالي كـه        راه انداخته است، به به

ثباتيِ اجتماعي، اقتصادي، و سياسي است كه بعيد نيست  سمت بي كند، پيشروي به مطرح مي
  به سرنگوني پادشاهي عربستان منجر شود.

عنوان  »حقوق بشر در عربستان سعودي«ر مقالة خود با عنوان پاتريسيا اللوند، د
كند براي بررسي وضعيت حقوق بشر در اين كشـور الزم اسـت دكتـرين حكـومتي ايـن       مي

كشور، وهابيت، مورد توجه قرار گيرد. از ديد او، سلطنت مطلقة حاكم بر اين كشـور، مـانع از   
ة نويسنده، متأسفانه شهروندان عربستاني شود. به گفت ها و احزاب سياسي مي تشكيل اتحاديه

طلـب،   از سنين ابتدايي بايد ياد بگيرند كه تشيع نوعي انحراف اعتقادي است و شيعيانِ صلح
هايي كافرند. به باور نويسنده، نقض حقوق بشر در عربستان مظاهر مختلفـي دارد:   تروريست

نويسان؛ نابرابري جنسيتي  وبالگاز دستگيري رهبر شيعيان، شيخ نمر، تا اعدام او؛ دستگيري 
بودن زندگي روزمره  ها؛ پليسي  در اين كشور؛ تضمين نكردن حقوق اولية زيستن براي انسان

هايي بـا عنـوان خـالف عفـت عمـومي و       هاي متعدد مردم عادي جامعه به جرم و دستگيري
ـ     همه، عربستان ـ هرچند بـه   آور اين است كه بااين غيره؛ و شگفت ه رياسـت  طـور موقـت ـ ب

  شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده است. 
از ديد اللوند، سياست گشايش عربستان كه از زمان ملك سلمان درپيش گرفتـه شـده،   

طلبان را از سلطنت دور و نظرية بنيادگرايانة وهابيت را در ايـن كشـور تقويـت كـرده      اصالح
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گرفتن دغدغة عربستان در جنـگ عليـه    بيني او، در اين وضعيت و با درنظر است. طبق پيش
هـا   گري كه نخست در مبارزه عليه بشار اسد و سپس در يمن و عليـه حـوثي   شيعيان و شيعه

  متجلي شد، احتمال اجراي اصالحات در اين كشور در حوزة حقوق بشر بسيار بعيد است. 
اثـر   ،»المللـي آن  اي و بـين  هاي منطقه وهابيت و شاخه«مقالة بعدي با عنوان 

كريم ايفراك، محقق كازابالنكايي مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه است. او در اين مقالـه،  
باور است  وهابيت را مورد مطالعه قرار داده و تحوالت آن را معرفي كرده است. ايفراك براين

، پادشاهي عربستان سعودي سـر بـرآورد و بـاالخره    1924در سال كه پس از حذف خالفت 
خود را به منطقه و جهـان تحميـل    1945در سال » نفت در برابر حمايت«توانست با پيمان 

كند. از ديد او، ازآنجاكه فتح قدرت در بافتاري مسـلمان و عـرب، بـدون كسـب مشـروعيت      
زمند معرفـي ايـدئولوژي وهابيـت بـود؛     توانست دوام بياورد، پادشاهي سعودي نيا مذهبي نمي

  پس آن را خلق كرد. 
به گفتة نويسنده، متأسفانه اين ديدگاه به عربستان منحصر نشد و بـا دالرهـاي نفتـي، بـه     

نقـاط جهـان    ديگر كشورها نيز سرايت كرد؛ ايدئولوژي وهابي، احياء خالفت را با خود به اقصـي 
ي، ايـن فلسـفه بـه كمـك ابـزار مهمـي ماننـد        هاي دهة شصت ميالد برد و متأسفانه، در سال

هـا از آن   سعود در تمامي اين سـال    دانشگاه اسالمي و اتحاديه عرب رشد چشمگيري يافت. آل
براي تثبيت قدرت خود بهره گرفته است؛ اما جالب آنجاست كه اين ديدگاه عليـه خـود آن قـد    

بستان پيدا كـرده اسـت كـه    برافراشت. به گفتة نويسنده، وهابيت سه دشمن جدي در داخل عر
  كند.   پنجه نرم مي و حاضر نيز عربستان با آنها دست اند و درحال موجب انشعاب اين فرقه شده

جنگ سعودي در سوريه و «اي با عنـوان   نگار لبناني، فيصل جلول، در مقاله روزنامه
 ،»كشد يمن: موضوعات و نقشة تغييراتي كه غرب آسيا را از نو به تصوير مي

رحمانة اين كشور عليه يمن، تـأمين مـالي    گرايي اخير عربستان سعودي، جنگ بي ئتالفبه ا
ساالري اشاره دارد. به گفتة  هاي تروريستي در سوريه، سلطنتي عليه حقوق بشر و مردم گروه

سـاالري در ايـن كشـور     نفع مـردم   او، عربستان مدعي است لشكركشي ائتالفي در يمن، به
سـاالري بـرايش    كـه چگونـه كشـوري كـه حقـوق بشـر و مـردم       است؛ و سؤال اينجاسـت  

تواند چنين متاعي را براي كشوري ديگر به ارمغـان ببـرد. از نظـر نويسـنده،      معناست، مي بي
خواهد نشـان دهـد تجهيـزات و ابزارهـاي      واقعيت مداخله در يمن آن است كه عربستان مي

د. به باور جلول، همانطور كه امروز هم مداخلة غيرقانوني در يمن و در منطقه را در اختيار دار
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هاي فرانسوي و بريتانيايي وجود دارد، تضاد ميـان ايـران و عربسـتان     هنوز تضاد ميان دولت
معنـاي تسـلط بـر     نيز باقي خواهد ماند. به گفتة نويسنده، پيروزي در يمن براي عربستان بـه 

ر سوريه بـراي آن، امضـاء   دست گرفتن نبض انرژي جهان است و پيروزي د المندب و به باب
پايان در منطقه اسـت. از ديـد او، ايـن همـه      صلح با رژيم صهيونيستي و گسترش نفوذي بي

وجه مايل نيست ببيند درصورت شكست در سوريه و  هيچ درحالي است كه گويي عربستان به
  يمن چه بر سرش خواهد آمد و حتي احتمال دارد پادشاهي سعودي سرنگون شود. 

عربستان سـعودي و  «نيز در مقالة خود با عنوان  ،ت، فرماندة ارتش لبنانژنرال فره
به روابط اين دو بازيگر پرداخته است. از ديد او، رژيـم صهيونيسـتي   » رژيم صهيونيستي

سـازي   كنـد و عـادي   داند عربستان نقشي مهم در عرصة سياسي اعراب ايفا مـي  خوبي مي به
ازة دنياي عرب باشد. به گفتة او، اخيراً ديدارهايي ميان شدن درو  تواند گشوده روابط با آن مي

هاي دانشگاهي صورت گرفته است كه اگرچـه وزن   مقامات اين دو كنشگر و حتي بين چهره
دهندة انعطافي دوسويه هستند. به باور نويسنده، رژيم صهيونيستي به  اند، نشان خاصي نداشته

توانـد مناقشـة فلسـطين را رفـع كنـد. ايـن دو        اين رابطه نيازمند است؛ زيرا به كمك آن مي
جبهه شدن بيابند؛ اما از نظر نويسـنده،   توانستند در برابر ايران نيز دليل مشتركي براي هم مي

وجه مايل نيست برخوردهاي خود با رژيم صهيونيسـتي را توسـعه دهـد. بـه      هيچ عربستان به
منـد اسـت و تـرجيح     بـزرگ بهـره   هـاي  گفتة او، عربستان از پشتوانة آمريكا و حمايت قدرت

ديگـر، ديـدگاه    اش را با آنها در ميان بگذارد. از نظر نويسـنده، ازسـوي   دهد مسائل امنيتي مي
دهد مسئلة فلسطين را فـداي رابطـه بـا كنشـگري      وهابي عربستان به اين كشور اجازه نمي

مـا عربسـتان   جديد كند؛ درنتيجه، ممكن است تمايلي ازسوي رژيم صهيونيستي ديده شود؛ ا
  مايل به پيشروي در روابط با اين رژيم نيست. 

مقالة بعدي به قلم آقاي الي حاتم، وكيل و استاد دانشگاه حقـوق و اقتصـاد پـاريس، بـا     
اسـت. بـه بـاور     »روابط ژئواستراتژيك ميان عربستان سعودي و لبنـان «عنوان 

هـايي اسـت كـه     پيچيـدگي نويسنده، روابط عربستان سـعودي و لبنـان متـأثر از ابهامـات و     
، 1975هـاي   مداخالت غرب در اين منطقه نيز بـه آن افـزوده اسـت. بـه گفتـة او، در سـال      

عربستان سعودي به بهانة كمك به مردم لبنان و فلسطين وارد عمل شد و ازسـوي اتحاديـه   
، به آمريكا نزديك شد و قرارداد كوينسي نقش 1979عرب مأموريتي ويژه داشت؛ اما پس از 

يار مهمي به عربستان در لبنان بخشيد. به باور او، عربستان تالش دارد با توجه به حمايت بس
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هاي مختلف لبنان را به چالش بكشد و آمريكـا نيـز در ايـن رويكـرد      ايران از لبنان، به بهانه
هاي اقتصادي عليه ايران آثار  همراه عربستان است. از ديد نويسنده، تأثيرات مهم رفع تحريم

  توجهي بر رابطة آتي لبنان و عربستان خواهد داشت. قابل
ژان آنتوان دوپرا، استاد دانشگاه سوربن و متخصص امور ژئوپليتيـك، در مقالـة خـود بـا     

به مباحـث جامعـة مـدني،     ،»ساالري خاورميانه جامعة مدني در روند مردم«عنوان 
ز ديد او، در غـرب آسـيا بـا    ساالري، حقوق بشر و تحول آنها در غرب آسيا اشاره دارد. ا مردم

كــارگيري رويكــرد تطبيقــي سيســتمي بــراي  رونــد دموكراتيزاســيون رويــارو هســتيم و بــه
ساالري  اعتبارسنجي تمامي مطالعات در حوزة اين روند ضروري است. به باور نويسنده، مردم

رين با پيدايش جامعة مدني موازي است و سه حوزه وجود دارد كه اين روند در آنجا بـه بهتـ  
هاي جوانـان؛   ها و خواسته شود: مديريت و ادارة ثروت اقتصادي؛ آرمان شكل نمايش داده مي

و آزادي زنان. دوپرا اشاره دارد كه جامعة مدني، مجمع شـهروندان اسـت و افـزايش قـدرت     
كند. از ديد او، جامعة مـدني در غـرب آسـيا بـا      ساالري را تسريع مي جامعة مدني، روند مردم

افزايد: گذشته از اصطالحاتي كه انقـالب تـاريخي    رو است. وي مي ساالري روبه مآزمون مرد
آن را به ميراث گذاشته است و غرب آسيا بايد پذيرا باشد، دريافت غربي از سـازمان و نقـش   

هـاي   ساالري، خود را به دولـت  منظور به جريان افتادن روند مردم جامعة مدني تالش دارد به
نويسنده مخالف تحميل الگوي غربي است. از نظر او، جوامـع غـرب    غرب آسيا تحميل كند.

هاي ديگري هستند؛ براي مثال، جامعة مـدني بـا اسـالم سياسـي رويـارو       آسيا داراي ويژگي
غيـر از عربسـتان    ساالري در جوامع غرب آسيايي جريان دارد و به  است. به باور او، روند مردم

  رو در غرب آسيا خواهيم ديد.  سعودي، آن را با چند انتخابات پيشِ
اسالم و جامعـة مـدني در غـرب آسـيا: جمهـوري      «در مقالة بعدي با عنوان 

به بررسي جامعة مدني در ايران  ،محمدرضا مجيدي، استاد دانشگاه تهران» اسالمي ايران
كنـد كـه در كشـورهاي اسـالمي      پرداخته است. او در مقدمة اثر خود اين نكته را شفاف مـي 

رخي مظاهر جامعة مدني را كه با تعريف غربي مطابقت دارند مشاهده كرد؛ اما بايد توان ب مي
توجه داشت كه جوامع غرب آسيايي متأثر از اسالم هسـتند و اسـالم، خـود روش و سـبكي     
براي زندگي است. از ديد مجيدي، نكته ديگر اينجاست كه ممكـن اسـت مظـاهر اسـالم از     

اشد؛ بنابراين، زماني كـه از جامعـة مـدني در غـرب آسـيا      اي به جامعة ديگر متفاوت ب جامعه
شود، بايد هم اسالم و هم مظاهر مختلف آن مورد توجه باشد. نويسنده با بررسي  صحبت مي
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كنـد ايـن    بر مكتب شيعه اسـت عنـوان مـي    قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه مبتني
ريف كرده است و نقش مـردم را  هاي جامعة مدني را براي مردم خود تع كشور حقوق وآزادي

سـاالري را نهادينـه كـرده     شناسد. بنابراين، ايران روند مردم در حاكميت ملي به رسميت مي
ها، ممكن است فردي در غرب اين مسـئله را نپـذيرد كـه     علت تفاوت در ديدگاه است؛ اما به

  . هاي سبك زندگي در اسالم و غرب آسياست علت آن، ناآشنا بودن او با ويژگي
جامعة مـدني در ايـران و در عربسـتان    «زاده در مقالة خود با عنوان  احمد نقيب

اي علمي ميان جوامع مدني اين دو كشور دارد. از ديد او، ساخت دولـت ـ    مقايسه» سعودي
ساالري و جامعة مدني بوده، داراي مراحلـي اسـت كـه     گيري مردم ملت كه همزمان با شكل 

احل ابتدايي آن، ايران در مراحل بعدي و غرب جلوتر از اين دو توان گفت عربستان در مر مي
است. از نظر نويسنده، براي درك حقوق بشر و توانايي پذيرش جامعة مدنيِ فعال و پويا، بـه  

توان شريعت را  فضايي نياز است كه در ايران تا حدود زيادي فراهم شده است. ازآنجاكه نمي
ور عربسـتان و ايـران حـذف كـرد، بايـد نـوع نگـاه را        عنوان اصل حاكم بر زندگي دو كش به

درخصوص اين دو كشور تغيير داد. از ديد او، اصالحاتي كه غـرب متصـور اسـت بـه سـوي      
معنـا خواهنـد    كه اين جوامع بدون اسالم ازنظر هويتي بي حذف اسالم گرايش دارند، درحالي

ز مطالبـات و خواسـت   اي كه عـاري ا  شد؛ درصورت تحقق جامعة مدني مدنظر غرب، جامعه
تواند در تعريف جامعـة مـدني جـاي گيـرد. او      واقعي خود و نيازهايش شده است، چگونه مي

هاي  گيري جامعة مدني توجه شود و سپس تفاوت كند كه نخست به مراحل شكل توصيه مي
ديگر، به جوامـع فرصـت داده    عبارت هر جامعه در پرتوي از اين مراحل مدنظر قرار گيرد يا به

  سوي تغيير مورد نيازشان حركت كنند. ود خود بهش
ريشار لبويير، سردبير سابق تلويزيـون سـوئيس و مجلـة مؤسسـه مطالعـات نظـامي، در       

دريافت و كـنش غـرب    ،»اي از ديد غرب جامعة مدني خاورميانه«اي با عنوان  مقاله
او، در غـرب،  درقبال جامعة مدني در غرب آسيا را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت. بـه بـاور       

كننده و غيرواقعي از وضعيت حقوق بشر و جامعة مدني در غرب  هايي تصويري ناراحت رسانه
هاي غربي، اگر نه به تمام جهان،  هاي غربي، بايد آرمان دهند. از ديد رسانه آسيا را ترويج مي

گرايـي   حتماً به كشورهاي منطقة منا صادر شوند. اين درحالي است كه از ديد او، اين آرمـان 
عملي منجر شده است. او با اشاره به وضعيت سوريه يا عـراق،   دالنه فقط به حرف و بي ساده

باور است كه اگر غرب مايـل بـود جامعـة مـدني را در      داند و براين رويكرد غرب را اشتباه مي
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هـاي عربـي، فلسـطين و رهبـران      غرب آسيا بسازد، قبل از همـه و قبـل از توجـه بـه قيـام     
داوري قدم بـه   هايي كه غرب بدون آگاهي و با پيش ديد. از نظر لبويير، بحث ا مياش ر خسته

پشتوانه و حتي اشتباه  هاي بي گذارد، مانند همين حقوق بشر و جامعة مدني، و حمايت آنها مي
دليـل   تنها به بهبود زندگي مردم در اين ناحيه كمكي نكـرده، بلكـه بـه    هاي عربي، نه از قيام

  هاي زندگي غربي و شرقي، موجب ناراحتي بيشتر آنها نيز شده است.  پارادايم وجود تفاوت در
  
  گيري نتيجه

ها، عربستان و ايران در منطقه شديداً در رقابـت   دهد از نظر فرانسوي نشست حاضر نشان مي
از تقابـل پادشـاهي و    هستند و تقابلي جدي ميان آنها وجود دارد كه تاحـدود زيـادي ناشـي    

هاي حاكم، نوعي همتـا در تفكـر جمعـي فرانسـه بـا       اين تأكيد بر نوع نظام جمهوري است.
  مقايسة وضعيت بريتانيا و فرانسه يافته است. 

رسـد   نظـر مـي   سنتي سياست خاص خود را درقبال اعراب دارد، بـه  اگرچه فرانسه ازنظر
مخـالف نظـام     عربستان سعودي موردي اسـتثنايي بـراي آن اسـت. كارشناسـان فرانسـوي     

حال، با  ها پيش از اين مربوط است، بااين كومتي عربستان هستند. هرچند اين روند به سالح
اي، نوع ديگري از عربسـتان   كار آمدن آقاي روحاني در ايران و دستيابي به توافق هسته روي

كه بتوان سطحي از حقوق بشـر و آزادي زنـان را در آن پـذيرفت، بـه هـدفي جـدي بـراي        
  ه است.فرانسويان تبديل شد

عنوان كشـوري مسـتقل، آزاد و    در روايت پس از پيروزي آقاي روحاني، بر نقش ايران به
شود كه نوعي منطق خـاص خـود را در منطقـه و     اثرگذار در حوزة سياست خارجي تأكيد مي

هـاي غربـي    ها يا قدرت است كه عربستان كشوري وابسته به ائتالف داخل دارد. اين درحالي 
جلـو را در   بـه  دانـد و سياسـت فـرار رو    شود كه تنها تهديد خود را ايران مـي  ميدرنظر گرفته 

  اي ايران انتخاب كرده است. ممانعت از موفقيت منطقه


