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تأمالت

وطن امروز شماره 2507

پنجشنبه  18مرداد 1397

گزارش «وطنامروز» از نقض حقوقبشر در عربستان

کودکان در انتظار اعدام
ریاض مخوفتر از ابوغریب

پویان ش�ریعت :روایت رفتار ضدبش��ری رژیم س��عودی با گروههای
مخالف و اقلیتها بویژه شیعیان در این کشور ،موضوع جدیدی نیست.
اما در چند س��ال گذش��ته و با روی کار آمدن ملک سلمان و به قدرت
رسیدن ولیعهد سعودی که برخی معتقدند محصول سناریوی برآمده
از سیاس��تهای واشنگتن در قبال ریاض بود ،رفتار نیروهای نظامی و
امنیتی رژیم سعودی و برخوردهای غیراخالقی و ضدبشری با گروههای
مخالف از جمله شیعیان شدت بینظیری پیدا کرده است .این واقعیت
در حال��ی روند رو به رش��د خ��ود را طی میکند که به نظر میرس��د
مخالفتها با قدرت گرفتن بنسلمان و دنبال کردن سیاستهای وی
در قبال منطقه در عربس��تان اوج گرفته و ترس این رژیم را از اقدامات
احتمالی مخالفان بسیار افزایش داده است .در این بین دالیلی همچون
شکس��تهای پیدرپی در سیاس��تهای منطقهای نیز خود چالش��ی
جدی در حوزه امنیت داخلی عربس��تان را در پی داشته که زمینهساز
واکنشهای خشنتر آنها شده است .گزارشهای مستند از سوی فعاالن
حقوقبشری درباره رفتار رژیم آلسعود با زندانیان ،روایتهای وحشتناک
و دردآوری را نش��ان میدهد که پیش از این مش��ابه به آن را فقط در
زندانهایی همچون «ابوغریب» و «گوآنتانامو» شنیده بودیم .در برخی
از این گزارشها حتی مشاهده میشود مأموران این رژیم در برخورد با
گروههای مخالف هیچ تفاوتی میان کودکان ،زنان و اقشار مختلف جامعه
قائل نیستند و در بسیاری موارد نیز روند تفهیم اتهام ،برگزاری دادگاه،
حق برخورداری از وکی��ل ،اطالع به خانواده و نزدیکان درباره وضعیت
زندانی و بس��یاری دیگر از حقوق اولیه به کلی نادیده گرفته میش��ود.
در حالی که گزارشهای حقوقبشری از داخل سرزمین عربستان بیانگر
رفتار غیرانسانی و ناقض قوانین مصوب بینالمللی در حوزه حقوقبشر
اس��ت ،برخی اسناد به دس��ت آمده حکایت از رفتارهای ظالمانه رژیم
آلسعود و تمرکز بیشتر آن روی ساکنان مناطق «قطیف» و «احسا»
دارد؛ مناطقی شیعهنش��ین که نقض حقوق و آزادیهای ساکنان این
مناطق ،از مدتها قبل در عربس��تان رواج داش��ته اس��ت .در یکی از
گزارشهای منتشر ش��ده از سوی یکی از منابع مخالف رژیم سعودی
به نمونهای به نام «محمد عصام الفرج» اشاره شده است که کودکی 10
ساله بوده و زمانی که برای زیارت مرقد مطهر پیامبر(ص) از خانه خارج

میشود بدون هیچ دلیل و سابقهای از سوی مأموران امنیتی بازداشت
شده و  10ماه بدون اطالع خانوادهاش در سلول انفرادی شکنجهشده
اس��ت .به روایت نزدیکان این کودک و آنطور که در این اس��ناد منتشر
شده است ،وی بعد از زیارت مرقد رسول اکرم(ص) در مدینه در حالی
که با یک تاکسی قصد رفتن به نقطه دیگری از شهر را داشته یکباره از
سوی ماموران امنیتی محاصره شده و با زور اسلحه به بازداشتگاه منتقل
شده است .بازداشت طوالنیمدت ،بیدلیل و غیرقانونی محمد ،بدون
هیچ اطالعی به خان��واده و حق برخورداری از وکیل و همچنین بدون
برگزاری دادگاه انجام شده و حبس طوالنیمدت وی سبب شده است
او نهتنها از حضور در کالسهای درس در سال تحصیلی جدید بازبماند،
بلکه آثار ناشی از برخورد غیرانسانی دستگاه امنیتی سعودی باعث بروز
اختالالت روانی در وی ش��ده است .در شرایطی که محمد عصام الفرج
حتی از دالیل دس��تگیری و اتهام خود بیخبر است ،سرویس امنیتی
عربستان ماهها فشار غیرقانونی و شکنجه را به وی تحمیل کرده است.
این قبیل فجایع در حالی به وقوع میپیوندد که طنز حمایت سعودی از
حقوقبشر و نشانهروی به سوی تهران به عنوان ناقض این حقوق ،باعث
ایجاد خبرسازی در برخی رسانههای غربی شده است.
■■ رش�د  27درصدی اعدام و گردن زدن در آستانه پادشاهی
بنسلمان
فعاالن حقوقبشری با ارائه گزارشهایی از گردن زدن مخالفان در
عربس��تان به نقض این حقوق در مملکت عربستان پرداختهاند و حتی
در برخی موارد پا را فراتر گذاش��ته و س��ران رژیم سعودی را به اجرای
قتلهای وحشیانه مهندسی شده با استناد به مفاد قانونی در عربستان
مته��م کردهاند .بر اس��اس این آمارها نیروهای امنیتی رژیم س��عودی
در  3ماه��ه اول س��ال  2017می�لادی اقدام به  22م��ورد گردن زدن
کردهاند که این آمار در  3ماه نخس��ت سال  2018میالدی با رشد 27
درصدی به  39مورد رسیده است .در این گزارش که توسط «سازمان
اروپایی -عربس��تانی حقوقبشر» منتشر ش��ده است ،همچنین درباره
تابعیت  39فردی که در  3ماه نخست سال  2018در عربستان گردن
زده شدهاند گفته شده که فقط  21نفر از آنها تابعیت عربستان را داشتهاند
و مابقی تابعیت دیگر کشورها را داشته و حتی افراد بدون تابعیت نیز در

این پروسه یافت میشوند که خود قابلیت طرح در محاکم بینالمللی
به عنوان جنایت علیه بش��ریت را دارد .آمارهای ارائه ش��ده درواقع با
استناد به منابع رسمی عربستانی بوده و این احتمال وجود دارد دولت
س��عودی مواردی از گردنزدن را به صورت پنهان و درباره افراد بدون
تابعیت اجرا کرده باشد .این احتمال زمانی قوت بیشتری پیدا میکند
که بر اساس گفته برخی منابع مخالف رژیم سعودی در طول سالهای
قبل افراد زیادی وجود دارند که بدون هیچ دلیل و برهان مستدلی گم
شده و پس از گذشت مدتی در لیست افراد فوتی پیدا شدهاند .در این
گزارش همچنین اش��اره ش��ده اعدامهای انجام ش��ده در عربستان در
شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از اعدامشدگان بعد از دستگیری
فقط دوران بازداش��ت ،شکنجه و زندان انفرادی را تجربه کردهاند و این
پروس��ه تا انجام اعدام بدون هیچگونه رعایت اصول و قوانین قضایی از
جمله حق برخورداری از وکیل انجام شده است .آمارهای نگرانکننده
دیگری نیز وجود دارد که برخی سازمانهای حقوقبشری دارای کرسی
مشورتی در شورای حقوقبشر سازمان ملل به آنها اشاره کردهاند که از
جمله میتوان به اعدام کودکان اشاره کرد .بر اساس آمارهای ارائه شده
از سوی سازمان اروپایی -عربستانی حقوقبشر  42نفر در سال  2018در
نوبت اعدام هستند که  8نفر آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند.
این در حالی است که عربستان سعودی منشور حقوق کودک سازمان
ملل را امضا کرده که در آن اعدام کودکان ،قاطعانه ممنوع اعالم ش��ده
است .رفتارهای اخیر عربستان در نقض حقوقبشر آنچنان گسترده شده
است که حامیان غربی این رژیم نیز در گزارشات حقوقبشری خود به
برخی از موارد اشاره کرده و عربستان را به تغییر رفتار دعوت میکنند.
برخی گزارشات نیز از این مسأله حکایت دارند که با افزایش اعتراضات
به رفتار رژیم سعودی ،دستگاه امنیتی این کشور نهتنها هیچ تغییری
در رفتارهای خود با مخالفان ایجاد نکرده ،بلکه از ش��یوههای جدیدی
برای پنهان کردن اقدامات و از بین بردن آثارش اس��تفاده میکند .اما
آنچه مسلم است اینکه فقط در شرایطی میتوان از ادامه روند ظالمانه
رژیم سعودی علیه شهروندانش جلوگیری کرد که اقدامی قاطع و دارای
پشتوانه اجرایی از سوی مجامع بینالمللی در قبال رفتارهای ضدبشری
رژیم سعودی انجام شود.
■■ ش�کنجه و جنایت ،تنها ش�یوه دس�تگاه امنیتی ناکارآمد
سعودی
ش��یعیان در عربس��تان همواره به عنوان یک اقلیت مذهبی تحت
فش��ار حاکمیت رژیم سعودی بودهاند .رژیمی که از لحاظ ایدئولوژیک
و حتی در برخی موارد اجرایی در دستان وهابیت قرار دارد و بر همین
اساس متناس��ب با آموزههای ایدئولوژیک وهابیت در ساختار سیاسی
سعودی عالوه بر نقض حقوقبشر شاهد تبعیض در گستره نامحدودی
نیز هس��تیم .در همین راس��تا میتوان به مناطق قطیف و احس��ا در
ش��رق عربستان اشاره داشت که به عنوان مناطق شیعهنشین عالوه بر
برخوردهای خش��ن و بیرحمانه دستگاه امنیتی ،حتی از برخورداری
نفت به عنوان یکی از مناطق نفتخیز مهم سعودی نیز محروم ماندهاند.
ای��ن قبیل برخوردها برآمده از مؤلفهه��ای اعتقادی در بدنه حاکمیت
س��عودی است که نهتنها قوانین شهروندی را به رسمیت نمیشناسد،
بلکه به دلیل وجود مذهب تش��یع در میان ساکنان این مناطق ،شاهد

بررسی ساختار حاکمیت عربستان سعودی ،از اتحاد با وهابیت تا اختالفات امروز

فروپاشی یک اتحاد یا سناریوی انتقال قدرت

رامین پرچمدار :از سال  1932که «عبدالعزیز بنسعود»
حکومت پادش��اهی عربستان را تأس��یس کرد ،از کمک و
اتحاد وهابیت به عنوان عامل دینی و مش��روعیتبخش به
پادشاهی آلسعود استفاده کرد .اگر چه اختالفاتی نیز میان
آلسعود و وهابیت بروز کرده که گاهی تا مرحله درگیری
نیز پیش رفته اس��ت اما در طول همه این س��الها که 7
پادشاه بر عربس��تان حکومت کردند تا آخرین نفر در این
سلسلهمراتب که ملک سلمان است ،در مجموع وهابیت در
کنار آلسعود حضور داشته و این دو گروه همواره از منافع
متقاب��ل هم بهره بردهاند .عبدالعزیز و به طور کلی خاندان
سعود با علم به اینکه جامعه عربستان نگاه ویژهای به جایگاه
دین و تأییدات دینی نسبت به احکام پادشاه داشته ،همواره
نیاز به وجود وهابیت برای تأیید نظرات و احکام پادش��اه را
الزم و ضروری دیده اس��ت ،از این رو همواره س��عی کرده
علمای وهابیت را در کنار خود نگه داشته و بخشی از قدرت
را با آنها تقسیم کند .وهابیت نیز بر مبنای تأمین منافع خود
همواره در کنار جناح سیاس��ی قدرت از فرصتهای پیش
رو برای گس��ترش قدرت و نفوذ خود ارتزاق کرده است .از
همین رو همواره احکام و نظرات آلسعود را مشروع نشان
داده و ب��ه تأیید آنها پرداخته اس��ت .منافع متقابل این 2
گروه در عربس��تان و حمایت آن  2از هم نیز س��بب شده
در طول  80سال گذشته همواره وهابیت به حمایت تمام
و کمال از آلس��عود به عنوان جناح ق��درت بپردازد و این
مس��اله فرصت را ب��رای روی کار آمدن یا عرضاندام دیگر
قبایل از بین برده اس��ت .در مقابل آلسعود نیز با حمایت
از وهابی��ت به عنوان مذهب رس��می کاری کرده تا دیگر
اندیش��ههای دینی همواره سرکوب ش��ده و فرصت نفس
کشیدن نداشته باشند .این مهم در قبال شیعیان عربستان
و حتی اهل س��نت در این سرزمین نیز با قدرت بیشتری
اعمال شده است .البته اگر بخواهیم در تقسیم قدرت برای
یک س��مت دوگانه «آلس��عود /وهابیت» سهم بیشتری
قائل ش��ویم ،قطعاً این آلس��عود بوده که همواره در رأس
ق��درت بوده و در برخی مواقع حتی برخوردهایی با برخی
علمای وهابیت که س��عی در مخالفتهای جدی با برخی
اقدامات آلس��عود داش��تهاند اعمال کرده است اما باز هم
در مجموع وهابیت با منفعتطلب��ی و نگاه فرصتمحور،

راهب��رد حیات خود را در حمایت و تأیید آلس��عود دیده
و در بیش��تر مواقع نوع مخالفتهایش نیز برای آلس��عود
خطرناک نبوده اس��ت .دست باز وهابیت در عربستان آنها
را مج��از به راهاندازی پلیس دینی ک��رده و این کار به نام
امر به معروف و نهی از منکر انجام میش��ود .پلیس دینی
مبتنی بر احکام و فتاوای مورد تأیید و صادر شده از سوی
علمای وهابیت ،مجاز به دستگیری شهروندان عربستانی
و تازیانه زدن در مأل عام یا زندانی کردن آنها اس��ت .حال
این فتاوای وهابیت که سالهاس��ت در دنیا بویژه در دیگر
کشورهای مسلمان به عنوان مضحکه و ابزار تمسخر مورد
اشاره قرار میگیرد ،نهتنها با اسالم واقعی فرسنگها فاصله
دارد ،بلکه ضربات بسیار عمیقی به عربستان و ظرفیتهای
نیروی انسانی آن وارد کرده است .مشخصاً نگاه وهابیها به
زن و محدودیتهایی که بر اس��اس فتاوای خود برای همه

شؤون زندگی زنان صادر کردهاند ،باعث شده عم ً
ال زنان از
اجتماع حذف ش��ده و درعمل نیمی از جامعه عربستان به
ط��ور کلی در انزوا ،بیتوجه��ی و به معنی واقعی کلمه به
فراموشی سپرده شود .فتاوایی همچون عدم امکان رانندگی،
عدم امکان حضور در اجتماع بدون همس��ر یا پدر یا قیم،
عدم امکان مراجعه به سیستم قضایی تا مسائل مضحکی
همچون ممنوعیت دست زدن به میوههایی همچون موز
و خیار(!) و اس��تفاده از کولر یا خوابی��دن در کنار دیوار با
ای��ن عنوان که دیوار مذکر اس��ت و بس��یاری دیگر از این
دس��ت فتاوا ،زن��ان را در جامعه عربس��تان به کلی نادیده
گرفته اس��ت .حمایت تمام و کمال حکام آلسعود از این
قبیل فت��اوا ،ضمانت اجرایی محکمی برای آن ایجاد کرده
و س��الهای متم��ادی زنان عربس��تان را مصداق بینظیر
نقض ابتداییترین حقوق انس��انی در دنیا قرار داده است.
س��رایت رفتارهای مشابه آنچه در طول  8دهه گذشته در

عربستان درباره زنان اعمال شده ،در گروههای تروریستی
دستپرورده عربستان و فرقه وهابیت نیز در طول سالهای
اخیر به خوبی مشاهده شده است .طالبان ،القاعده و داعش
نمونههایی هستند که متأثر از اینگونه فتاوا و دستورات به
ظاهر دینی اما غیرانس��انی با زن رفتار کردهاند .البته زنان
تنه��ا قربانی کمعقلی وهابیت و آلس��عود در عربس��تان
نبودهاند؛ جوانان ،دیگر مذاهب اسالمی و دیگر ادیان الهی
نیز به نوبه خود از این فتاوای وهابیت در عربس��تان آسیب
دیدهاند .فشارهای زیاد به شیعیان عربستانی که بر اساس
یک قانون عرف��ی زیارت آنها از مرقد مطهر پیامبر(ص) را
ممنوع کرده و حتی مانع ورود آنها به شهر مدینه میشود
نی��ز ،از کمترین نمونههای حذف عقالنیت در عربس��تان
است .اما در این بین با به قدرت رسیدن محمدبنسلمان در
عربستان شاهد تغییراتی در اجرای این فتاوا در این کشور
بودیم .درواقع محمدبنس��لمان به دلیل اهداف سیاسی و
در جه��ت نمایش چهرهای اصالحطلب از خود دس��ت به
چنی��ن اقداماتی خصوصاً در حوزه زن��ان زد ،ولی واقعیت
این اس��ت که همه تغییرات انجام شده توسط بن سلمان
تاکنون دردی از جامعه منزوی و نادیده گرفته شدن زنان
عربس��تان دوا نکرده است .به عبارت شفافتر ،آنچه پیش
از این در عربس��تان در حال اجرا بوده و جریان داش��ته به
قدری با ابتداییترین حقوق اولی��ه زنان در تضاد بوده که
فقط با انجام یکسری اصالحات صوری قابل معالجه نیست.
اتحاد آلسعود و وهابیت در عربستان از زمان عبدالعزیز به
گونهای طراحی شده و تاکنون خود را حفظ کرده است که
ضامن بقای این دو خاندان در قدرت باش��د و شکاف فعلی
بهوجود آمده در شرایطی که بنسلمان در چند جبهه دیگر
در داخل و خصوصاً خارج از مرزهای عربس��تان به شدت
گرفتار شده ،میتواند زمینهساز اتفاقاتی عمیق در ساختار
قدرت عربستان نیز باشد .با این حال یک نظریه دیگر نیز
بر این مس��اله تأکید دارد که وهابیت کنونی در عربستان
به قدری وابس��ته به س��اختار قدرت آلسعود است که در
عمل هیچگاه خودش را -ولو به قیمت رد همه نظراتش -در
مقابل آلس��عود قرار نمیدهد و این اتفاقات میتواند یک
طراحی از پیش تعیین شده برای تثبیت جایگاه بن سلمان
در جامعه معترض امروز عربستان باشد.

بروز اش��کال مختلفی از تبعیض و محرومیت در این مناطق هستیم.
وهابیت و رژیم س��عودی همواره از س��وی شیعیان این کشور احساس
خط��ر کردهاند و برای جلوگیری از خطرات احتمالی غیر از محرومیت
و محدودیت برای اهالی قطیف و احس��ا ،دس��تگاه اطالعاتی و امنیتی
عربستان همیشه مأمور بوده تا فعالیت شیعیان را زیر نظر داشته باشد
و با هر تحرک مش��کوک برخورد کند .اما دستگاه امنیتی و اطالعاتی
ناکارآمد س��عودی به جای انج��ام کارهای اطالعاتی برای شناس��ایی
اقدامات مش��کوک(!) شیوه ارعاب ،شکنجه و جنایت را در پیش گرفته
است .درواقع ناتوانی این سیستم در انجام مأموریتهایش سبب شده به
روشهای مرسوم چند قرن پیش عمل کرده و جنایات کمنظیری را در
سابقه رژیم سعودی بر جای گذارد .با توجه به خطری که سعودیها از
سوی شیعیان اقلیت و بیدفاع عربستان احساس میکنند ،بر اساس یک
قانون عرفی اما ضدبشری زیارت مرقد رسول خدا(ص) در مدینه را برای
شیعیان ممنوع کردهاند .بهطور کلی ورود شیعیان به شهر مدینه ،اغلب
با واکنش نیروهای اطالعاتی و امنیتی س��عودی روبهرو میشود که در
برخی موارد عواقب جبرانناپذیری از جمله بازداشت غیرقانونی ،حبس
طوالنیمدت ،شکنجه و آزار روحی و جسمی در انتظار شیعیان قرار دارد.
ناتوانی دستگاه اطالعاتی و امنیتی سعودی در شناسایی تهدید و خطر
یا برنامههای احتمالی علیه این رژیم ،سبب شده آنها در برابر ورود هر
یک از شیعیان به مدینه واکنش نشان دهند .مأموران اطالعاتی سعودی
در مواردی که موفق به شناسایی شیعیان عربستانی در مدینه میشوند،
تنها یک روش برای واکنش بلدند و آن دستگیری و شکنجه است .این
دستگیریها هیچ محدودیتی در نوجوانان ،زنان و حتی کودکان نداشته
و ندارد .مسالهای که بروشنی از سوی فعاالن حقوقبشر با طرح موضوع
محمد عصام به منصه ظهور رسیده و از آن به عنوان نمونه کاملی یاد
کردهاند .بر همین اساس و در راستای تشریح وضعیت حقوق اقلیتها
در کشور سعودی ،آژانس حقوقبشری اروپا در گزارشهایی آورده که در
اغلب موارد خانواده فرد دستگیر شده تا مدتی طوالنی از سرنوشت فرزند
خود مطلع نیست و در این مدت نیز فرد دستگیر شده در سلول انفرادی
بدون تفهیم اتهام ،برگزاری دادگاه و حق استفاده از وکیل ،فقط تحت
فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار میگیرد .در پایان نیز فرد با حکمی
که بدون برگزاری دادگاه صادر ش��ده و در همان مرحله اول نیز تأیید
شده اس��ت ،سالهای طوالنی از برخی حقوق طبیعی اجتماعی نظیر
خارج شدن از شهر محل سکونت خود محروم میشود .یکی از دهها و
شاید صدها مصداق این رفتار دستگاه اطالعاتی و امنیتی سعودی درباره
«محمد حسن النمر» انجام شده که جوانی  19ساله و از اعضای خانواده
آیتاهلل شهید شیخ نمر است .وی که برای زیارت وارد شهر مدینه شده
ب��ود ،بعد از خروج از مرقد مطهر پیامبر(ص) توس��ط نیروهای امنیتی
دس��تگیر شده و به زندان منتقل میش��ود .وی در مدت  10ماه زندان
سختترین شکنجهها را تحمل کرده که از جمله آنها ساعتها آویزان
بودن از سقف سلول ،ضرب و جرح شدید ،فشارهای روحی و حتی یک
مورد هتک حرمت بوده است.
■■ دربار سعودی منشأ خشونت و جنایت تشکیالتی
نهاد امنیتی و اطالعاتی سعودی در عربستان مستقیم با پادشاه در
ارتباط بوده و از زمان قدرتگیری محمد بنسلمان مستقیماً زیر نظر

وی فعالیت میکند .نهاد ریاس��ت امنیتی در ریاض با کنترل مستقیم
پادشاه رژیم سعودی مدیریت همه فعالیتهای امنیتی و اطالعاتی در
عربستان را بر عهده داشته و به این ترتیب دستگاه امنیتی این کشور
تبدیل به نیرویی در جهت تأمین منافع و خواستههای پادشاه سعودی
شده است .در مسأله دستگیری و زندانی شدن دیگر شاهزادگان سعودی
و وابستگان به حکام آلسعود که با دستور محمد بنسلمان انجام شد
هم این دستگاه امنیتی بود که تحت فرمان بنسلمان خارج از چارچوب
قانون عمل کرد .اینکه س��رویس اطالعاتی یک کشور زیر نظر شخص
اول آن کش��ور به حیات و فعالیت خود ادامه دهد امری اس��ت بدیهی
اما سوءاستفاده از چنین تشکیالتی با هدف بقا و جلوگیری از هر خطر
احتمالی و تهدید منافع ش��خصی ،خود موضوعی در خور تامل اس��ت
که آنچه از ظاهر ساختار و گزارشهای برآمده از اطالعات پنهان مراکز
حقوقبشری بر میآید خود گویای این وضعیت و علل آن است .سازمان
اروپایی -عربس��تانی حقوقبشر که گزارشاتی از وضعیت حقوقبشر در
عربس��تان منتش��ر میکند و از صاحبان کرسی مش��ورتی در شورای
حقوقبش��ر سازمان ملل محسوب میش��ود ،در گزارشات خود عنوان
کرده :نبود یک دس��تگاه قضایی مستقل در عربستان از جمله دالیلی
است که دستگاه امنیتی آن میتواند اقدامات آزادانه و بدون محدودیت
در تحت فشار قرار گذاشتن شهروندان عربستانی انجام دهد .در یکی از
موارد نقض فاحش حقوقبشر که باز هم یکی از صدها مورد شکنجه و
ارعاب شهروندان شیعی عربستانی است ،جوانی  34ساله به نام یوسف
المصالب بدون مش��خص شدن موارد اتهامی دستگیر شده و به زندان
منتقل شده است .المصالب نیز مانند دیگر نمونههای دستگیر شده به
س��لول انفرادی منتقل ش��ده و چندین ماه بدون دسترسی به وکیل و
بدون اطالع خانواده و حتی بدون برگزاری دادگاه ش��کنجه شده است.
المصالب در این مدت دچار عوارض شدید روحی و همچنین جسمی
ش��ده که نمونه آن از دس��ت دادن قدرت تکلم به دلیل استفاده مکرر
از ش��وک الکتریکی برای شکنجه وی بوده است .سرانجام او نیز مانند
دیگر جوانان شیعه که بیدلیل به زندانهای سعودی منتقل و شکنجه
میش��وند ،بدون برگزاری دادگاه حکمی سنگین دریافت کرده است!
سازمان اروپایی -عربستانی حقوقبشر در گزارشات خود از مواردی نیز
خبرداده که بر اثر شکنجههای سنگین جان خود را از دست دادهاند .باز
هم در اینجا مشاهده میشود که هیچ دستگاهی برای رسیدگی به این
پروندهها و طرح شکایت خانوادهها وجود نداشته و ندارد .این ریشه در
همان ساختار یکطرفه قدرت و امنیت در عربستان دارد.
نقض حقوق اقلیت شیعیان در این کشور در مناطقی چون قطیف
و احس��ا درواقع س��الهای متمادی اس��ت مجال زندگی آرام را از آنها
گرفته اس��ت .این دو منطقه به دلی��ل قرارگیری بر روی میادین نفتی
و گازی بسیار مورد توجه آلسعود بوده و مردمان این منطقه نیز بارها
به اجبار و با تهدید مجبور به ترک خانههای خود و تحویل زمینهای
کشاورزیشانشدهاند.
هر چند در چند س��ال گذشته برخی موارد بسیار محدود از انتقاد
دیگر کشورها به عربستان در ارتباط با نقض حقوقبشر مطرح شده است،
اما این موارد و مصادیق مطرح شده در آنها هیچ تناسبی با نقض گسترده
حقوقبشر در عربستان ندارد.

گزارش «وطن امروز» از روند همکاری تا تقابل وهابیت و آلسعود در عربستان

نمایش اصالحات به قصد بقا

حسن حنیف :بعد از آنکه محمد بنسلمان ولیعهد سعودی
با دس��تور و هدایت آمریکاییها و برخالف قوانین عربس��تان
قدرت را در این کش��ور به صورت غیررسمی در دست گرفت،
غیر از فعل و انفعاالت صورتگرفته در این کشور که از جمله
آنها دستگیری دیگر شاهزادگان ثروتمند سعودی بود ،مساله
اصالحات در عربستان در صدر اخبار قرار گرفت .با دستورات
مس��تقیم ولیعهد تازه به قدرت رس��یده ،حقوق��ی برای زنان
عربس��تانی از جمله حق رانندگی ،ورود به ورزش��گاه و چند
م��ورد محدود دیگر در نظر گرفته ش��د که پی��ش از این در
دوران حکومت آلس��عود هیچگاه برای زنان این کشور برقرار
نبود .متعاقب این احکام یا آزادیها که با شیوههای تبلیغی و
روانی به صورت قطرهای اعالم و اعمالشد ،موجی از اقدامات
رسانهای از سوی رسانههای وابسته به عربستان شکل گرفت
که سعی در نمایش چهرهای اصالحطلب و روشنفکر از ولیعهد
سعودی داشتند .هر چند محدودیتهای زنان در عربستان فقط
بخش��ی از اعمال گسترده نقض حقوق بشر مبتنی بر قوانین
رسمی این کشور است اما همین مقدار برای پادشاهی آلسعود
دستاوردی عجیب محسوب میشود .با این حال  2نکته در دل
این اصالحات وجود دارد که دقت در آنها نشان میدهد اساساً
این اتفاقات نه حرکتی برای احقاق حقوق شهروندان عربستانی،
بلکه حرکتی سیاسی و مطابق مطامع جریان حاکم بر قدرت
است .اولین نکته اینکه هیچ یک از اصالحات انجام شده درواقع
حقوقی نیستند که زنان عربستانی برای زندگی در یک جامعه
آزاد نی��از دارند و درواقع این آزادیها و برخورداریها به قدری
ابتدایی هستند که اصوال بیشتر شکل یک سرگرمی را دارند.
آنچه امروز عربستان برای اثبات آزادی و دموکراسی نیاز دارد،
ابتدا حق رأی و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی این کشور
اس��ت که نه برای زنان ،بلکه برای مردان نیز به هیچ عنوان و
شکلی متصور نیست .دومین نکته اینکه آنچه قب ً
ال به عنوان
محدودیت در نظام اجتماعی عربس��تان برقرار بود ،زاده گروه
متحد آلس��عود یعنی وهابیت عربستان اس��ت .این گروه که
از ابتدای به قدرت رس��یدن آلس��عود در  8دهه پیش متحد
حکام عربستان محسوب میشود ،فرقهای است که احکام آن
سالهای متمادی در عربستان به اجرا گذاشت ه شده و آلسعود
در توافق��ی به طول  80س��ال و طی منافعی دوطرفه ،همواره
فضای فعالیت آنه��ا را فراهم کرده اس��ت .پس امروز مدعی

اصلی مخالفت با این تغییرات ،وهابیت عربستان است که خود
را صاحب بخش��ی از قدرت در این کش��ور میداند .در چنین
ش��رایطی ،نگاهی به تغییرات اخیر عربستان نشاندهنده این
است که همه این اتفاقات فقط برای نمایش چهرهای محبوب
از بنس��لمان برای به دستگیری بدون مناقشه قدرت در این
کش��ور اس��ت و با فرض محتمل اینکه وهابیت نیز در طول
سالیان گذش��ته تبدیل به متحدی کام ً
ال وابسته و هماهنگ
با قدرت ش��ده ،بر پایه همان هماهنگی در برابر نقض فتاوای
خود س��کوت کرده تا همچنان در س��اختار قدرت جایگاهی
برای خود داشته باشد .این دیدگاه به عنوان محتملترین نگاه
موجود دارای پیشینه تاریخی نیز هست .در تاریخ عربستان هر
جا آلسعود با مشکالتی از قبیل بحران مشروعیت و مخالفت
روبهرو بوده ،این وهابیت بوده که با نقشآفرینی مطابق خواسته
آلسعود همه موانع را کنار زده و دوباره جایگاه قدرت را برای

آلس��عود تثبیت کرده اس��ت .در برابر این خدمات نیز تاریخ
 80ساله عربستان نشان میدهد آلسعود هیچگاه اجازه نداده
صدای��ی غیر از وهابیت ادعای فعالیتهای دینی و مذهبی در
عربستان داشته باشد و صرفاً اندیشههای غیرمتعارف و حتی
دور از عقل وهابیگری بر این کشور حاکم بوده است .بر اساس
همین نگاه نیز میتوان وضعیت امروز عربستان را بررسی کرد.
در زمان قدرتمند شدن بنسلمان در این کشور ،عربستان در
شرایطی قرار داشت که اساساً شکستهای متوالی منطقهای
و بنبست سیاستها ،این کشور را به سمت انزوای منطقهای
و بینالمللی سوق میداد و این مساله میتوانست باعث بلند
ش��دن صداهای اعتراض سرکوبشده داخلی عربستان شود.
در چنین ش��رایطی نیاز به فضای باز اجتماعی و سیاسی ،هر
چند به اندازه وسع بنسلمان که فقط ظاهری سرگرمکننده
داشت ،میتوانست نس��خه نجات خاندان سعود باشد .در این
بین وهابیت باز هم در همان نقش قبلی خود ظاهر شده و با

سکوت در برابر تغییرات بنسلمان سعی میکند فضا را برای
جلوگیری از خدش��ه به نظام و ساختار قدرت فراهم کند .اما
دیدگاه دوم متفاوت از دیدگاه اول حاکی از عبور بنسلمان از
وهابیت در رس��یدن به قدرت است .در این دیدگاه که به طور
نسبی قابلیت بررسی دارد ،تغییرات در این حوزه از حادثه منا
در موسم حج شروع شد که برخی شواهد رد پای خود آلسعود
را در آن حادثه که منجر به شهادت  8هزار نفر از حجاج شد،
در دل خود داش��ت .نتیجه این اتفاق ای��ن بود که در طول 2
س��ال وزارت حج عربس��تان که از ابتدای قدرت گرفتن اتحاد
آلسعود و وهابیت در عربستان در اختیار وهابیت بوده ،به جرم
بیکفایتی وهابیت در اداره حج به دس��ت آلسعود افتاد .این
در حالی است که برخی کارشناسان مسائل بینالملل معتقدند
در تحلیل اختالفات پیش آم��ده در ریاض نباید از عملکرد و
باطن رفتاری این دو جریان غافل بود .در واقع به اعتقاد برخی
ناظران مسائل عربستان ،شکاف موجود میان خاندان سعودی و
جریان دینی وهابیت که از سوی بنسلمان مدیریت میشود،
ریشه در سابقه دیرینه دس��تگاه سیاسی ریاض در برخورد با
مردم عربستان دارد؛ کارنامه سیاهی که هر دو جریان موجود در
برخورد با مردم و جنایات منتسب به خود بر جای گذاشتهاند.
در واقع امروز درگیری میان دو دیکتاتوری جنایتکار برای جذب
منافع حتی با تحصیل جنایتهای جدید دیگر است که شرایط
فعلی وهابیون و سران سعودی خود گویای وخامت اوضاع است.
اکنون نیز نشانههای دیگری وجود دارد که اعتراض و انتقادهای
بزرگان وهابیت نسبت به برخی دستورات بنسلمان را درباره
باز شدن کازینوها به سبک السوگاس ،سالنهای اپرا و تئاترها
نشان میدهد .این قبیل اتفاقها با واکنشهایی از سوی علمای
وهابی در عربستان روبهرو شده و واکنش متقابل آلسعود نیز
دستگیری و برخورد با برخی شخصیتهای برجسته وهابیت
بوده اس��ت! پس این گزینه را نیز میتوان محتمل دانست که
بنسلمان در مسیر دستیابی کامل به قدرت بعد از برکناری یا
کنارهگیری پدرش ،عبور از وهابیت را نیز در افق خود متصور
است که در این صورت باید وهابیت را نیز در جرگه معترضان
و مخالفان حاکم جدید آلسعود برشمرد .این اتفاق اگر چه از
وهابیت با آن سابقه تساهل و تسامح به طمع ماندن در قدرت
بعید است ،اما در صورت وقوع میتواند جبهه بسیار خطرناکی
را در برابر آلسعود و حاکم جدیدش ایجاد کند.

