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شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسالمی جهان 

 *ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت

 دکتر پرویز احدی - دکتر مهدی ذاکریان - فاطمه نژادی فر 
 ) 4.0http://creativecommons.org/licenses/by/This is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       

است. ارزیابی  بشر بشر، اعالمیه جهانی حقوق ی حقوقهاسرچشمهشک یکی از منابع و یب
شمولی ضمن بررسی مباحثی همچون جهانبسزایی در این بحث دارد. شمولی اعالمیه، نقشجهان

 شمولی حقوق بشرنسبت به مطالعه دیدگاه کشورهای ایران و عربستان نسبت به جهان حقوق بشر
عدم پذیرش  تأثیرات فرهنگ و مذهب وآداب این کشورهای اسالمی نسبت به پذیرش یا

پی پاسخ به آنست بدین گونه است که  سوالی که این پژوهش در است. شمولی حقوق بشرجهان
 دراینروش از نگاه دو قطب دنیای اسالم عربستان وایران دارای چه جایگاهی است؟  حقوق بشر

ای ها از نوع اسنادی وکتابخانهباشد و ابزارگردآوری دادهتحلیلی می-ازنوع توصیفی پژوهش
 و پرداختیم یهای حقوق بشرسازمان و یجامعه مدن نیبه رابطه ب مقاله نیا در ما شده است. استفاده

های حقوق نسازما ییعلت کارای جامعه مدنه ک مینظرگرفت در آنی برا یرابطه علت و معلول کی
 نهادیکشدن آن به تبدیل شدن آن و ییاحترام واجرا و است وعلت عدم رشدحقوق بشر یبشر

رشد حقوق بشر  یبرا یعنوان عامل و بستربه دانیم.می یعدم حضور جامعه مدنرامؤثردرکشور
که  یو عربستان سعودایران ودردوکشور انهیخاورمر د مسئله را نیوسازوکارهای مربوط به آن، ما ا

مسئله نقض  .میکرد یهستند بررس کسانی تیمتفاوت اما در ماه یاسیسازوکارهای س یهرکدام دارا
با ضعف و عدم آن مواجهه  انهیخاورم یکشورهای تمامر د یحقوق بشر وعدم رشد جامعه مدن

عربستان خشت حاکمیت قانون را در ساخت نظام حقوق خود ندارد و همین  به هر حال است.
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 شناساندمینما در جهان نو را به عنوان یک پدیده موردی و انگشت این کشور باعث شده گیویژ
ها فراوان انی زمینه چالشو از طرفی ایران به دلیل تفسیر متفاوت از مبنای حقوق بشری با اعالمیه جه

 را ایجاد کرده است.
 

 کلیدواژگان
 درت، جمهوری اسالمی ایرانشمولی،ساخت قحقوق بشر، عربستان، جهان

 
 مقدمه

از دیدگاه  1شمولی حقوق بشرانگاری، مساله جهاندر تحقیق حاضر، با استفاده از نظریه سازه
انگاری جهت دلیل انتخاب نظریه سازه کشورهای ایران و عربستان موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 پساساختارگرایانه و خردگرایانه مابین نظریاتمداراست که اهداف تحقیق رویکردی میانه  نیل به
 در فرهنگی برعوامل کلی طور به و هنجاری ذهنی، عوامل به را خود گیرد که نتیجتاً، توجه قرار
 سیاست عرصه در را کشورها رفتار دارد تالش رهگذر این از نموده و معطوف مادی عوامل کنار

جمله هویت و فرهنگ نموده و ای به عوامل معنایی مننماید. عالوه بر آن توجه ویژه تبیین خارجی
عوامل دارای پتانسیل ایجاد عنوان الملل را بهتحوالت و پویایی داخلی کشورها و نیز در حیطه بین

نماید تنها الگوهای سنتی را نفی نمیدهد. این نظریه نهتوجه قرار می الملل موردتحول در عرصه بین
ها و الگوهای ذهنی و مند نقش ایدهگیری از ابزارهای تحلیل، به احیای روشبلکه، با بهره

گیری این نظریه، پایه و اساس شکل پردازد. از دیدگاههای خارجی میدرتحلیل سیاست2هنجارها
واقع همان هویتو به عبارتی باشد که این بهها تعریف ایشان از خود میسیاست خارجی دولت

 ارسال ها، زبان مشترک و ... است که عوامل آن نیز در بسترهای اجتماعی و از طریقهنجارها، ارزش
به هر حال یکی از مباحث بسیار . گیردمی شکل خود، به دیگری پاسخ و دیگری به عالئم و هانشانه

است. با توجه  «بشر ی حقوقشمولجهان»مهم علمی و عملی در خصوص مباحث نوین حقوق بشری
شود، لذا یکی از پارامترهای نظم نوین جهانی محسوب می بشر حقوق به اینکه حمایت جهانی از

های مختلف دارای اهمیت است. فرهنگهای کشورهای مختلف با آداب و رسوم و بررسی دیدگاه
های جهانی موجود ها و فرهنگشمول و برگرفته از تمامی تمدناین که آیا حقوق بشر واقعا جهان

 می باشد؟ 
شمولی مباحث و قواعد حقوق بشر در کشورهای همچنین سنجش و مطالعه میزان مقبولیت جهان
ن نمایندگان دو مذهب بزرگ دین اسالم در این اسالمی به ویژه کشورهای ایران و عربستان به عنوا

برهه مهم و ضروری تلقی گردیده است، در این راستا، اقبال و توجه این کشورها به مبانی 
                                                           

1. Human Rights 
2. Norms 
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و ارائه تفاسیر مختلف از اصول و قواعد آن، نشان دهنده اختالف دیدگاه کشورها نسبت  بشر حقوق
بشر در مناطق جغرافیایی مختلف  نسبی حقوقاستاندارد و غیر  هایبه شمولیت جهانی آن و ریشه

بدین گونه است که حقوق بشر از نگاه دو  ،ستا است. سوالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن
فرضیه اصلی این پژوهش بدین  ؟قطب دنیای اسالم عربستان و ایران دارای چه جایگاهی است

های فراوانی اسالمی باعث ایجاد چالش صورت است که تفسیر متفاوت دنیای اسالم با تأکید بر منابع
بین دو کشور عربستان و جمهوری اسالمی ایران در زمینه مسائل حقوق بشری جهانی شده است. 

باشد. هدف تحلیلی می–روشی که در این مقاله بدنبال پاسخ به این فرضیه است روش توصیفی 
شمولی آن مساله حقوق بشر و جهان انگارانه،ست که با لحاظ نمودن نظریه سازها تحقیق حاضر این

 از دیدگاه دو کشور مهم دنیای اسالم یعنی ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار بگیرد. 
 

 پیشینه پژوهش -1
در ارتباط با روابط ایران و عربستان سعودی مطالعات متعددی صورت گرفته است. اما 

دیدگاه این دو بازیگر است، تحقیقات علمی کمتری شمولی حقوق بشر از که مساله جهانازآنجایی
 پردازیم.ها میترین آنخورند، در اینجا به بررسی مختصری  به برخی از مهمدر این باب به چشم می

 .کنندبیان می« بررسی تعامالت عربستان با شورای حقوق بشر» طالبی و همکاران در مقاله
های ادواری و تعیین های کشورها درقبال گزارشارائه توصیه د که،دههای پژوهش نشان مییافته

بافت سنتی همچنین تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول
که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق 

تالش زنان و همسو شدن آنها با از سویی دیگر، ل بازسازی است. شد، درحازنان محسوب می
ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه

)طالبی و همکاران،  نکته ضعف این تحقیق عدم ورود به موارد مصداقی بحث است .خواهد بود
 .(Talebi et.al., 2018: 100)(؛100: 1396

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان با تاکید بر » طالبی و همکاران در مقاله
 کیحقوق بشر را به عنوان  ریتا تاث هدیحاضر کوش مقالهکنند بیان می «تئوریهای نوین حاکمیت

 طیوابسته در بستر تحوالت مح ریرا به عنوان متغ (و عربستان رانیها )ادولت تیمستقل و حاکم ریمتغ
کنند مینویسندگان بیان قرار دهد.  یمورد سنجش و واکاو تیحاکم نینوتئوریهایبر  دیبا تاک یجهان
آرام و تابع اقتضائات  ،تعارض حقوق بشر یهانسبت به کانون رانیدر ا یاصالحات داخل ندیفرآ

 یمتاثر از عوامل خارج یو حکومت یاسیس ،یاست. اما در عربستان با وجود بافت فرهنگ یداخل
و  یکیضعف تئور ،یفردمحور ،یحکومت یفقدان سازوکارها لیاست حقوق بشر در عربستان به دل

فاصله  یو با اصل حقوق بشر متعارف و انتظارات جامعه جهان ستیدار ن شهیو پژوهش ر وزشآم
 (.Talebi et.al., 2018: 110) (؛110: 1396)طالبی و همکاران،  دارد یادیز
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نظام سیاسی و کنند میبیان  «م حقوقی و حقوق بشر در عربستاننظا» هپور و یکرنگی در مقالعالی
کند. حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می

پرداخته شده در بستر سنت های بنیادین و فراگیر ارهذگنوا با  در این کشور، فرد در درون جمع و هم
و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین 

محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت
گذار و قانون ندارد. با این حال، نونجزیره سازگاری دارد و نیازی به قافرهنگی و اجتماعی شبه

های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان ای در سالهای سیاسی و منطقهدگرگونی
کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در پیش می

 Alipour)(؛183: 1396پور و یکرنگی، )علی شودهای خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح میجنگ
and Yekrangi, 2017: 183.) 

 
 نظریچهارچوب  -2

انگاری یا اخیر، سازه هایلالملل طی سانهای مهم در روابط بیانگاری یکی از نظریهسازه
در بعد محتوایی آن به دست  المللبینکه از روابط  نویی گرایی است که نه تنها از نظر فهمتکوین

ای دارد. در دهد مهم است، بلکه از این نظر که تالشی در حوزه فرانظری است، اهمیت ویژهمی
گرا های خردگرا و واکنشی چشم انداز جدیدی برای پر کردن شکاف بین نظریهانگارسازهواقع 

ل )معناگرایی( را در مقاب« ایدئالیسم»یاز بعد هستی شناسی، انگارسازهتئوری »به تصویر کشیده است.
دهد تا ضمن توجه به نقاط افتراق قرار می «گراییعینیت»را در مقابل « ذهنیت گرایی»و « ماتریالیسم»

ی به انگارسازهآنها رویکردی ترکیبی با محوریت معنا و ذهنیت ارائه دهد. از این منظر، تئوری 
: 1386ظمی، متقی و کا)«وجود جهان مستقل از ذهن انسانی همانند نظریات خردگرا باور ندارد

 (.Mottaqi and Kazemi, 2007: 210) (؛210
همچنین با توجه به وجوه بیناذهنی و گفتمانی و با نفی جدایی عینیت و ذهنیت، رویکردی را  

پردازی روابط رها از ارزش، جریان اصلی نظریه شمولجهانکشد که ضمن رد قوانین پیش می
المللی قادر به تحلیل بسیاری از مسائل و مناسبات بینگرای آن الملل را به دلیل رویکرد مادیبین

 ها و هنجارها وها، باورها، قواعد، رویهها، ایدهی ضمن توجه به انگارهانگارسازهداند. تئوری نمی
ذاتی رویکرد خردگرا و توجه به برساخته شدن جامعه در  ءدر مجموع هویت، برای پر کردن خال

های ذاتی به تکوین متقابل جهان و انسان، عین ها و همچنین با نفی تقدمتعامل متقابل و نمادین انسان
المللی براساس هنجارها معتقدند که جامعه بین اننگاراسازه و ذهن و ساختار و کارگزار باور دارد.

المللی همگی هنجارها را به عنوان معیارهایی برای منافع و قواعد خاص استوار است که تعامالت بین
براساس همین قواعد و هنجارها »گیرند. ی و خردمندانه واحدهای سیاسی مستقل در نظر میعقالن
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گیرد. این هنجارها اساس مناسبات هستند و بر این اساس است که منافع صورت عینی به خود می
پیروی از چه اصولی، نتایج مورد نظر عملی و عینی را در عرصه با چه بازیگرانی و شود میتعیین 

 .(Hadian, 2018: 916)(؛916: 1382هادیان، )«آورندپدید می المللبینط رواب
ای رابطه 1شناسی ۔الملل را بر پایه یک هستینگاری، سیاست بیناراکی بر آن است که سازه

دهد می( بها هاههویت، هنجارها و انگاراالذهانی مانند)فرهنگ، بینند و به عنوان معنای بینمی
 (.Moshirzadeh, 2013: 13)(؛13: 1392)مشیرزاده، 

روابط راساس بهمواره نگاه ایران و عربستان به مقوله حقوق بشر نگاری، ابر اساس نظریه سازه
این بازیگران صورت گرفته و عینی های ذهنیهها بر اساس متغیرها و انگیزو تعریف منافع و مؤلفه

گونه روابط براساس اند و اینواحدهای اولیه و اصلی رابطهها اساس این نظریه دولتراست. ب
های های مختلف، شاهد اتخاذ سیاستباشد. که در دورهها از یکدیگر متأثر میها، برداشتهویت

 متفاوتی در روابط این دو قدرت هستیم.
 
 مهوری اسالمی ایرانجشمولی حقوق بشر از نگاه جهان -3

رین و که معتبرت المللی حقوق مدنی و سیاسیوهم میثاق بینهم اعالمیه جهانی حقوق بشر 
های اساسی زحقوق و آزادیاالمللی حقوق بشرهستند، پس از برشمردن تعدادی ترین اسناد بینمهم

حکم های مزبور فقط بهاند که اجرای حقوق و آزادیها، متذکر شدهوتأکید بر لزوم مراعات آن
اد هایی را ایجتواند محدودیتمی مبنای یکی از جهات زیر،بر ون نیزقان .توان محدود باشدقانون می

حفظ نظم و امنیت ؛ دوم، های دیگرانرعایت حقوق و آزادی اول، اند از:نماید. آن جهات عبارت
 .حفظ وسالمت اخالقی جامعه؛ و سوم، و رفاه عمومی

ها حقوق و آزادیتعریف نظم و امنیت و اخالق عمومی و تشخیص مضر بودن اعمال برخی 
صالح هر دولتی که به تعبیر اعالمیه جهانی حقوق بشر باید ها، طبعاً از سوی مقامات ذیبرای آن

گیرد که مخصوصاً در مورد قسمت سوم، یعنی اخالق باشد، صورت می 2واجد وصف دمکراتیک
 ها مختلف و متفاوت باشد.عمومی و سالمت آن، ممکن است دیدگاه دولت

دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در خصوص تساوی افراد ملت مقرر میاصل بیستم 
یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و  مصالح عمومی، رعایت نظم و امنیتبنابراین عالوه بر  با رعایت موازین اسالمی برخوردارند؛
تواند مبنای محدود کردن اجرای حقوق و های دیگران که میحقوق و آزادی، اخالق عمومی

های اساسی قرار گیرد، از دیدگاه قانون اساسی ج.ا.ایران، رعایت موازین و معیارهای اسالمی آزادی

                                                           
1. Ontology 
2. Democratic 
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اینکه مفاهیم نظم و مصالح عمومی و نیز اخالق عمومی، کلی و  نیز از عوامل محدودکننده است. با
قابل تفسیر و تعبیرهای مضیق و موسع است، بر قانون اساسی ج.ا.ایران این ایراد را وارد غیر شفاف و 

شده که مفهومی معلق به رعایت موازین اسالمی های اساسیکنند که اجرای حقوق و آزادیمی
مبهم و کلی است و تاب تفسیرهای گوناگون را دارد. ولی حقیقت امر این است که اگر این اشکال 

 اشد، اشکال آن بیشتر از اشکال وارد بر قیود نظم و مصالح عمومی و اخالق عمومی نیست.وارد ب

 جهانی حقوق بشر اعالمیهایران با مهوری اسالمی بررسی تطبیقی اصول قانون اساسی ج .1جدول 

Table 1. Comparative study of the principles of the Constitution of the Islamic Republic of 
Iran with the Universal Declaration of Human Rights 

 
که  آیدمیوضوح برتوجه دیگر این است که از متن اعالمیه جهانی حقوق بشر بهنکته قابل

اند که برای آنان به معنی جدایی کامل کنندگان آن به سکوالریسم معتقد بودهنویسندگان و تنظیم

 (فصل سوم: حقوق ملت)ایران  اسالمیقانون اساسی جمهوری  بشر اعالمیه جهانی حقوق 

 ...برخورداری از حقوق مساوی بدون توجه به رنگ، نژاد و( 19)اصل  (6، 2، 1موارد)

 از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخورداری (20)اصل (2،3مواد)

 مصونیت از تعرض به جان، مال، حقوق، مسکن و شغل( 22)اصل  (3ماده)

 ممنوعیت تفتیش عقاید(23)اصل  (18ماده)

 (آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها25)اصل  (20ماده)

 (آزادی انتخاب شغل28اصل) (23ماده)

 برخورداری از تأمین اجتماعی(29)اصل  (25ماده)

 آموزش و پروش رایگان( 30)صلا (26ماده)

 حق برخورداری از مسکن( 31)اصل  (25ماده)

 تأ کید بر مرجعیت احکام قضایی برای اعمال قانون( 32)صل ا (10ماده)

 ممنوعیت تبعید( 33)اصل  (9ماده )

 دادگاههای صالححق دسترسی به ( 34)صل ا (10و  8مواد )

 شناسایی دادگاه صالح بهعنوان تنها مرجع صدور حکم مجازات و اجر(  36)اصل  (10ماده )

 ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتی یا زندانی( 39)اصل  (12ماده)

 منع تجاوز به منافع عمومی با ابزار قراردادن حق فردی(40)صل ا (29ماده)

 ...احزاب، انجمنهای صنفی، اقلیتهای دینی وآزادی (26)اصل  (26ماده)
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است. های ارزشی و فرهنگ از سوی دیگر بوده سو و مذهب نظامبین حقوق انسان از یک
کنندگان و نویسندگان این سند درکشان از این جدایی، در خصوص اخالق و مذهب خودشان تنظیم

 . (Bruin, 2007: 45)(؛45: 1386)بروین،  مسیحی مبتنی بوده است -های یهودی که همانا بر سنت
دیدگاه قبول باشد؛اما از چنین استداللی ممکن است در غرب یا جوامع غیر اسالمی دیگر قابل

ها به شرح زیر است:مشکل عمده چنین ترین آناسالمی مشکالت متعددی را به همراه دارد که مهم
کند تا فرهنگ و مذهب غربی را بر مذاهب بقیه جهان برتری بخشد. تفسیری این است که تالش می

شود و موافق با  تواند توسط مسلمانان پذیرفتهاز حقوق بشر نمیانه برای مثال: این تفسیر ساده انگار
سو بر مشارکت و نویسندگان این سند از یک. ید سرشت اسالمی نیستأینظام ارزشی مورد ت

کنند، اما از سوی دیگر آنان اولین میتاکید گیری شده تصمیمعنوان تنها ابزار شناختهدمکراسی به
 .(Bruin, 2007: 48)(؛48: 1386)بروین، د کننکسانی هستند که این اصل مهم را نقض می

المللی ج.ا.ایران مساله حقوق بشر، طی سه دهه بعد از انقالب اسالمی، پیوسته در روابط بین»
برانگیز بوده است. سیاسی و عنصری پایدار و چالش ایمسالهمطرح بوده و در روابط غرب و ایران، 

شدهکه غالباً و تصویب ی مطرحالمللبینهای گوناگون علیه ج.ا.ایران در مجامع در این میان قطعنامه
)سجادپور و محمدی، «عنوان رفتاری خصمانه و سیاسی از طرف ایران موردانتقاد قرارگرفته استبه

 (Sajjadpour and Mohammadi, 2009: 62).(؛62: 1388
ی توان گیری از همهگیری نظام ج.ا.ایران با بهرهمتحده آمریکا از بدو شکلطور مثال ایاالتبه

های ها و ابزارها در پی تقابل با انقالب اسالمی بوده است. سیاستطیفی گسترده از شیوهخود با 
خورد، همواره های مختلف به چشم میهایی که دورهرغم وجود فراز و نشیبآمیز آمریکا بهتخاصم

 یافته است.وجود داشته و تداوم
 حقوق بشر و ناکارآمدی جامعه مدنی در ایران -4-1

است.  یاسیس تیو مقبول تیاز مشروع یها در مسند قدرت، برخوردارحکومت یاشرط بقپیش
به  لیحکومت بر مردم با استفاده از خشونت و زور و عدم تما تیدر صورت عدم مشروع

که  نجاستیاو عالوه بر آن نقطه مقابل حقوق بشر است. رسدسخت به نظر می یقدرت، کارمیتقس
به  ازین خشونت، توسل آن به دمخواهی دولت و عو منع زیاده تیبه دست آوردن صلح و امن یبرا

 و ردیقدرت مطلقه آن را بگ یشود که بتواند دولت را کنترل کرده و جلواحساس می یجامعه مدن
و در پی ایجاد یک جامعه  فشار قرار دادن دولت، موازنه قدرت را در جامعه برقرار کند با تحت

قانون و جامعه  هیتوانند در ساصورت است که افراد می نی. در اباشدمدنی بر پایه مبانی حقوق بشر 
کنترل  ،یهای جامعه مدنو ویژگی ازاتیاز امت یکیسان، کنند. بدین یباکمال آرامش زندگ یمدن

 بخشد.می یطلب تیضد تمام یخصلت یبه جامعه مدن یژگیو نیاست. ا یاسیو مهار قدرت س
 ساخت قدرت -4-1-1

به تمرکزگرایی داشته است. قدرت همواره باوجود  لیتما شهیساخت قدرت هم ران،یجامعه ا در



 

 

 

128 1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

های مختلف قدرت مخالف بوده است و افراد در نهادها و سازمان عیو مشارکت وس یجامعه مدن
تمرکز قدرت باعث »ها در بلوک قدرت را نداده است. اجازه مشارکت به افراد، نهادها و گروه

مجدد  عیعدم توز ،ییگراقدرت، عدم مشارکت مردم، استبداد ییگراتقدسقدرت،کاهش نقد 
 زهیبوروکرات درباره. خواهد شد یقدرت، بسته بودن گردش نخبگان و گسترش خشونت ساختار

ها و انجمن ،یصنف یاحزاب، نهادها رینظ یجامعه مدن ینهادها یتوان گفت گاهمی استیشدن س
سخت  یو سلسله مراتب دهیچیدهی پسازمان ر،یو پاگ مقررات دست ریاس یبه حد یمحل یشوراها

های و خواست هاراحتی قادر به انتقال تقاضابه طورکلی شهروندانها و بهآن یشوند که اعضامی
مانع  یگارشیال یای که وجود نوعگونه. بهستندیاری نذگگیری و سیاستبه سطوح تصمیم شیخو

 شود. می استیها به سخواست لیاز تبد
که  آیندمی دریلیو طو ضیعر التیصورت تشکبه عمالًمزبور  ینهادها طیشرا نیتحت ا

 یدر اجرا دیکه على األصول با ین نظام اداریهمچن ؛وگیرندقرار می لهیالشعاع وسها، تحتهدف
کسب اطالعات به  یبرا یاسینقش کند. به علت آنکه رهبران س یفایها او سیاست ماتیتصم

از  یاریشده و در بسزده استیس شدیداًندارند،  یدسترس یجز بوروکراس یمطمئن هایکانال
 یبوروکراس یباشند، کارکرد اصلمی یاسیبار س یکه دارا یارزش و یعیتوز ماتیموارداتخاذ تصم

 (؛56: 1385زاده، )تقی«دهدالشعاع قرار میاست تحت یاسیس ماتیتصم یرا که اجرا

(Taghizadeh, 2005: 56.) 
 به اعتقاد مبنای بر که مذهبی است نظامی حکومت، آن، اساسی قانون در رابطه با ایران برمبنای»

 قانون دوم اصل( آمده پدید امامت، و الهی عدالت و واپسین روز به باور و وحی الهی و توحید
 دین )اساسی قانون چهار اصل) اسالمی با موازین بر اساس باید آن مقررات و وکلیه قوانین (اساسی
 البته که است جعفری اثنی جعفری مذهب و اسالم اساسی، قانون دوازدهم طبق اصل ایران رسمی

 عنوان به نیز زرتشتی و یهودی مسیحی، ادیان و هستند احترام مورد اسالمی نیز دیگر مذاهب
 حکومت که حالعین در اساسی، قانون طبق .اندشده شناخته به رسمیت رسمی مذهبی هایاقلیت

 اصل طبق و است مردم آراء به متکی است، مذهبی و دینی حکومت هک ایرانی اسالمی جمهوری
 Zolfaghari)(؛129: 1397زاده، )ذوالفقاری«شود اداره عمومی آراء اتکاء به باید کشور امور ششم،

Zade, 2018: 129.) 
 انسانی برکرامت اسالم مبتنی ایدئولوژی مبنای لحاظ از چه ایران اسالمی جمهوری نظام بنابراین

 تمدن و ملی سابقه تاریخی ازحیث چه و انسانی مقام تکامل و ارتقاء و تبعیض رفع و عدالت و
 باشد،می مقید بشری معیارهای حقوق تبعیض رفع و خواهی عدالت موازین به نسبت خویش، باستانی

 اصولی اسالمی، بنیادین معیارهایو  ضوابط رعایت ضمن اساسی، قانون بشر، حقوق زمینه در بلکه
 به ًمشخصا موادی طی و بود اساسی انسان هایآزادی و حقوقدر بر گیرنده  که است کرده ارائه را
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 کرده است. اجتماعی و فرهنگی اشاره اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوق
ی المللبیناساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسنادی قواعد  از قوانین تنها ملهمای که نهگونهبه

ی حقوق بشری المللبینحقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعالمیه جهانی ومیثاقین 
ربط بلکه حتی در مقدمه وزین وغنی خود نیز به حقوق تنها در موارد ذیرا دارد. قانون اساسی نه

 و مرج و هرج همان مطلق، آزادی .است ه حقوق بشر توجه کردهبشر با حفظ معیارهای دینی ب
 قانون یا بشری موضوع قوانین تواندچارچوب می این که است مطلوب قانون، چارچوب در آزادی

است.  نظرگرفت،آزادگی در برای آزادی توانمی که را مرزی تریناساسی و ترینعمده» .باشد الهی
 درونی هایآزادی از پاسداری وحفاظت بیرونی، هایآزادی برخی ممنوعیت دلیل تنها دراسالم،

 نام به ندارد حق مقامی هیچ :برخوردار است واالیی جایگاه از ایران اساسی قانون در آزادی. است
 سلب مقررات و قوانین وضع با مشروع را هرچند هایآزادی ، کشور ارضی تمامیت و استقالل حفظ
 .(Zolfaghari Zade, 2018: 130)(؛130: 1397زاده، )ذوالفقاری«کند

 یاسیاحزاب س یناکارآمد -2-1-4
فرما شده  در کشور حکم یاسیس یو نوساز یدموکراس ،یبعد از انقالب اسالم نکهیبا وجود ا

به اند ده؛ اما متاسفانه احزاب نتوانستهکر ایاحزاب مه تیحضور و فعال یرا برا یمناسب یطیو شرا
 نهیدبدست آمده در جهت نها یهاو از فرصت ندیعمل نما داریو پا یصورت خودجوش، مردم

 یوجود فضا مطلقه،ی وجود دولت ساالر رایسود ببرد؛ ز یمدن ینهادها تیو تثب یکردن دموکراس
 ،یاعتماد یبر ب یمردم مبن یاسیفرهنگ س ،یترورها و اقتصاد دولت م،یناامن مانند جنگ، تحر

احزاب  یاحزاب منجر به ناکارآمد تیفعال یبرا یو قانون یو موانع حقوق یزیگر استیس ،ییفردگرا
ها تا تیفعال نیبود، ا ایاحزاب مه یاسیس تیفعال یکه برا ییهابرهه یشده است و حت یاسیس

خاص  ازین کیرفع  یبرا نکهیا ای یو انحراف یفرع هایش کشمکو  هودهیصرف مبارزات ب یحدود
 ،یریگشکلیبرا قیبرنامه مدون دق کیو  یکه استراتژ یتا زمان نیشده است. بنابرا یم یطراح

را رفع و  یموانع ناکارآمد نیانشود تا بتواند یطراح یاسیعملکرد و اهداف احزاب س ،یریعضوگ
)عظیمی و  را انتظار داشت رآمدو کا داریمستمر، پا تیتوان از احزاب فعالیبرطرف گرداند، نم

 (.Azimi and Matlabi, 2015: 113)(؛113: 1395مطلبی، 
 و جامعه مدنی آن شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودیجهان -4-2

عنوان کنشگران جهانی در طرح موضوعات های غیردولتی و مدنی از زمان ظهور بهسازمان
ها شرایط مطلوب این سازمان »اند.بوده ای و جهانی بسیار تأثیرگذارهای منطقهحقوق بشری در برنامه

های المللی حقوق بشری را فراهم نموده و پیشنهادها و ایدهو مناسب توسعه استانداردهای بین
های اند. پس از جنگ جهانی دوم سازمانسازی این استانداردها مطرح کردهجدیدی را برای پیاده

«. المللی حقوق بشری داشتندای و بینی منطقههادر ایجاد نظام المللی غیردولتی نقش مهمیبین
 (Chanap, 2010: 147)(؛147: 1389)چناپ، 
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به هنگام مرور تحلیلی و تاریخی چگونگی فعالیت پادشاهی عربستان در خصوص نظام حقوق 
رویکرد اول: شامل مجموعه اقدامات  »بشر می توان اظهار نمود که دو نوع رویکرد قابل رویت است.

شروع و تا سال  1946دولت عربستان در فرایند پذیرش اصول حقوق بشر جهانی است که از سال 
ی حقوق بشر اعتراض داشت و شمولجهانیابد. در این دوره عربستان نسبت به ادامه می 1990

براساس قوانین داخلی و  رویکردی که بر سیاست حقوق بشری عربستان مسلط بود، حقوق بشر را
های قراردادی و قواعد عرفی کرد و برای حقوق بشر مطرح شده در کنوانسیونحداقلی جستجو می

گذاشت. این کشور المللی اعتباری قائل نبود و وقعی به ابراز نگرانی کشورها در مجامع نمیبین
ه در جایگاه ناقد درون مایه همواره اعالمیه جهانی حقوق بشر را نه در جایگاه منکر حقوق بشر ک

های داخلی تفسیر و ها و اندیشهپذیرفت. از نظر عربستان، حقوق بشر باید با استناد به ارزشآن نمی
تعریف گردد. قوانین داخلی ممکن است با هنجارهای حقوق بشر متفاوت باشد ولی مادون آن 

 (.CDHR, 2015: 4) «نیست و نباید نادیده انگاشته شود
به بعد که عربستان از مقاومت اولیه عقب نشینی کرده و به تدریج به  1990دوم: از دهه  رویکرد

ها و گردد. برخورد سلبی عربستان با قراردادها و کنوانسیونهای حقوق بشری ملحق میکنوانسیون
ها با دن حقوق بشر و بعدارکان حقوق بشر در این دوره تحت تأثیر شدید فضای جهانی ش

ی نظارتی آن تغییر ماهیت داده و به تدریج به یک برخورد معتدل و اثباتی تبدیل شد. هامکانیسم
نموده عبارتند مهم ترین اسناد حقوق بشر که تاکنون عربستان بدان ملحق گردیده و یا آنرا مصوب

(، 1996(، کنوانسیون حقوق کودک در سال )1993اکتبر)23از:کنوانسیون منع هرگونه شکنجه در 
(، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه 1997اکتبر )  21ن رفع هرگونه تبعیض نژادی در کنوانسیو

(، پروتکل اختیاری در 2010(، پروتکل اختیاری در مورد فروش کودکان )2000زنان در سپتامبر )
مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، 

 از کشتار دسته جمعی و کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته.کنوانسیون جلوگیری 
عربستان در دوره ملک عبداهلل با درک منافع مثبت ناشی از همکاری فراملی و افزایش روز 

علیرغم یبشر ها ناگزیر شد با نهاد های حقوقها و اتئالفافزون هزینه دور ماندن از گردونه همکاری
کند و به الزامات حقوق بشر تن دهد. بدین ترتیب زمینه تعامل آل سعود قبل از میل باطنی همکاری 

تشکیل شورا با حضور در جلسات شروع شد. عربستان سعودی در قالب کشورهای اسالمی، با تعدیل 
بشرمطرح نمود و در جلسات های قبلی، نظرات خود را در خصوص شورای حقوقدیدگاه
بشر پیشنهادهای گوناگونی در زمینه  طعنامه تأسیس شورای حقوقهای مربوط به تدوین قرایزنی

مباحثی مانند اهداف، وظایف، اختیارات و سازوکارهای اجرایی شورای مزبور مطرح ساخت. 
ای از عربستان از جمله کشورهایی بود که با اعالن رای مثبت به قطعنامه تصویب شورا، فصل تازه»

ر آغاز کرد و تاکنون دو بار از گروه آسیایی جهت عضویت در روابط خود را با این نهاد نوظهو
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شورا نامزد انتخاباتی شد و هر دو بار علیرغم نقض مکرر حقوق بشر و معدل پایین در رعایت آن 
ها و نهادهای غیر موفق به این امرمهم شد. اگرچه این انتخاب مورد اعتراض افکارعمومی، رسانه

فعاالن حقوق بشر قرارگرفت ولی با تهمیدات برخی از کشورها و الملل و دولتی مانند عفو بین
های شورا و تمکین از دستورات نیازهای مالی شورا با اعالم انجام اصالحات در چهارچوب توصیه

آنها شرایط را برای حضور عربستان در شورا فراهم کردند. برخی از کارشناسان بر این باورند که 
فشارهای  ای جدید برای مقابله باصالحات استفاد ازآن به عنوان شیوههدف دولت سعودی از انجام ا

 نه است کشور این در ثبات حفظ و حاکم خاندان قدرت حفظ ، داخلی هایچالش و خارجی
 (. CDHR, 2015: 5) دموکراتیک هایارزش پذیرش

تحت عنوان ساختار اقتدارگرایانه نظام سیاسی عربستان که از قداست تاریخی شخص فرمانروا 
های تئوریک و اللهی، تبدیل به آموزهمعموالً با توجه ظل »شودخلیفه، سلطان، پادشاه و ... ناشی می

ها بهره جسته و معموالً با شوند و در کنار این آموزه، مستبدان عربستانی از ناآگاهی تودهفلسفی می
های های محکم و پایهتبدیل به ستونآفرینند که در آن اراده فرمانروا، العاب قداست وضعیتی را می

گردد و همین امر باعث شد که حکومت مشروطه گیری در نظام سیاسی عربستان میاصلی تصمیم
داند در عربستان ریشه نگیرد، زیرا در عربستان اصل بر آن است که صالح و خیر رعیت را راعی می

«.  کر نسبت به دیگران اولویت داردو آنکه قادر متعال قداستش را تضمین کرده است در نظر و ف
(Kamrava, 2013: 152 .)«ای مستحکم در هسیستم حکومتی عربستان توانسته مشروعیت را بر پایه

های دیگر قدرت مثل دین و مذهب و علمای دینی، داخل بنا نماید و قدرت پادشاه در کنار قطب
ل اجماع میان قبایل اصلی سرزمین ساالرها و فعاالن تجاری تا حدی حصوورسوم، فنعرف و آداب

 (Naderi, 2009: 804).(؛804: 1388)نادری، «عربستان به خود انسجام بدهد
های حقوق بشری در عربستان بررسی مقوله ضعف جامعه مدنی و سازمان در این بخش به

ی ای گوناگون جلوسعودی پرداختیم و اینکه چطور حکومت پادشاهی عربستان با استفاده از راهه
استفاده از قانون  ءهای مدنی را در عربستان گرفته و اینکه توانست حتی با سورشد و ایجاد سازمان

های مدنی های جلوگیری از رشد سازمانشده توسط حاکم سعودی به مجلس با مردم، زمینهنوشته
بتنی بر داری و چیرگی نهادهای پیشامدان اجتماعی مواقع ریشهرا در پوشش قانون بگیرد اما به

ای یکی از عوامل مهم ای و منطقهای، عشیرههای قبیلههای سنتی وفاداریفرهنگ تابعیتی ارزش
: 1397)آدامز،  پایداری دیکتاتوری و از موانع مهم در مقابل نوسازی در عربستان سعودی بوده است

 (.Adamzad, 2018: 15)(؛15
گرایی با حکومت پدرشاهی و  فرهنگ قبیلهنشین ازجمله عربستان های نفتی شیخدر پادشاهی
پیرو سازگار بوده است و اطاعت در خانواده و قبیله مانند اطاعت از حاکم بوده  ۔پیوندهای حامی

ها شده است. لذا های مدنی در میان تودهاست، این موضوع مانع نهادینه شدن فرهنگ و ارزش
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را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته،  اند روابط مدنینهادهای غیردولتی و مدنی نتوانسته
هایسیاسی داشته باشند. در کشور عربستان، حزب گرایی مجاز مشارکت سیاسی واقعی در پویش

دار تابعیت و سرکوبگری نیست و نهادهای مدنی در مرحله آغازین بوده و به دلیل فرهنگ ریشه
)سردارنیا و  اندمشارکت نهادمند نبودهحکومت و ائتالف قبایل با حکومت قادر به گسترش و 

 (.Sardarniya and Norozi Amiri, 2018: 359)(؛359: 1398امیری، نوروزی
های جامعه مدنی در طول تاریخ عربستان سعودی به اشکال مختلفی تحت هر شرایطی سازمان

سنتی که دارای ، اما نهادهای دولتی مدرن و ظهور کرده منظور اقدام عمومی و همکاری عمومیبه
های جامعه مدنی یک رویکرد مدیریتی متمرکز بودند مانع پیشرفت این نهادها شدند. اگرچه سازمان

در عربستان وجود دارد اما بیش از نیمی از این مؤسسات خیریه هستند و بسیاری وابسته به دولت 
اجرای خودخواهانه  نیافته است چون در یک چارچوب قانونی محدود باهستند، جامعه مدنی توسعه

 ل شود اما برخی دیگر نه قرارگرفته است.یها تشکدهد برخی از سازمانکه اجازه می
 انگاریدر ایران و عربستان از منظر سازهشمولی حقوق بشر تبیین مبحث جهان -4-3

ی توجه آن به نقش هویت در شکل دادن به رفتار کنشگران است که در انگارسازهبعد مهم 
توان جدا از بستر اجتماعی ها را نمیاینجا مسئله هویت و روابط آن با جامعه مدنی است و هویت

کنند و این هویت تعریف کرد، کنشگران مدنی با مشارکت در معانی جمعی و کسب هویت می
 .آنها استهای انگیزشی و رفتاری گرایش عنوان مشخصه کنشگران مدنی وبه

های حقوق بشری تواند جامعه مدنی و سازمانی بهتر میانگارسازهبه همین خاطر است که نظریه 
را که مبتنی هستند بر هویت، معنا دهی، هنجار و توضیح دهد و این نوع نگاه از جامعه مدنی توسط 

ر شکل دادن به ساختارهای معنای جمعی در داخل نگاری با تأثیرگذاری بر نیروهای مؤثر داسازه
ها تأثیر ها از خود و دیگری و ایجاد بدیلی برای دولتجوامع به شکل دیگر بر تعریف دولت

گذارد و باید گفت که این نظریه در رابطه با حقوق بشر و جامعه مدنی در خاورمیانه بهتر قدرت می
قالب گام برداشت و تحلیلی بهتر از مسئله جامعه مدنی  دهد برای آنکه بشود در اینتحلیل به ما می

هایی که در متن در عربستان و ایران داشت ملزم به استفاده از این نظریه هستیم به خاطر همان چیزی
 ها و هنجارها و ... دارد.شده و تأکیدی که به مسئله هویتفوق بیان

های حقوق بشری پی ببریم و و سازمان ما در این مقاله سعی کردیم به رابطه بین جامعه مدنی
های حقوق یک رابطه علت و معلولی برای آن در نظر گرفتیم که جامعه مدنی علت کارایی سازمان

شدن بشری است و مطرح کردیم که علت عدم رشد حقوق بشر و احترام و اجرایی شدن آن و تبدیل
عنوان عامل و بستری برای رشد هنهاد مؤثر در کشور، عدم حضور جامعه مدنی است بآن به یک

حقوق بشر و سازوکارهای مربوط به آن، ما این مسئله را در خاورمیانه و در دو کشور ایران و 
عربستان سعودی که هرکدام دارای سازوکارهای سیاسی متفاوت اما در ماهیت یکسان هستند 
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کشورهای خاورمیانه با بررسی کردیم. مسئله نقض حقوق بشر و عدم رشد جامعه مدنی در تمامی 
 ضعف و عدم آن مواجهه است.

ای بین دو کشور ایران و عربستان سعودی داشته باشیم، نوع اقدامات کشور اگر بخواهیم مقایسه
تر دهد که جمهوری اسالمی ایران دیدگاهی بسیار منعطفدر قبال مسائل حقوق بشری نشان می

شری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق ب
جامعه مدنی در این کشورها است. جمهوری اسالمی ایران در طول انقالب اسالمی ایران، سعی 

بشری، در اقدامات خود در داشته است که علیرغم حفظ چهارچوب اسالمی بودن مسائل حقوق 
 ه نزدیک شود.های جهانی در این حوزی به نوعی به دیدگاهالمللبینحوزه 

های مختلفی که گردد. کنوانسیونی حقوق بشر در نگاه کلی آن بر  میشمولجهاناین مسئله به 
های اخیر به آنها پیوسته و حتی اقداماتی ابداعی از سوی ایران در حوزه حقوق ایران در طول دهه

ن وجود و با همه این بشر نمودی از این نزدیکی به نگاه جهانی به حوزه حقوق بشر است. اما با ای
ها باز دو کشور ایران و عربستان سعودی به دلیل نوع حکومت و دینی که دارند، دیدگاه آنها فعالیت

به مسائل حقوق بشری با توجه به همین مبانی اسالمی تا حدودی متفاوت است که این مسئله در همه 
است. در واقع نوع نگاه آنها به های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا کرده حوزه

این مسئله، نگاهی برساخته است که در طول سالیان متمادی ایجاد شده است واین مسئله همان 
ی است. زیرا دو کشور ایران و عربستان سعودی با انگارسازهچهارچوب نظری این رساله و نظریه 

دهند را مورد قضاوت قرار مینگاهی داخلی و برگرفته از دین و مذهب خود، مسائل حقوق بشری 
که این نوع نگاه را می توان نگاهی برخواسته از هویت دو کشور دانست. پس مسئله هویت در 

 ای به واقع روشن و آشکار است. جهانشمولی حقوق بشر در کشورهای ایران و عربستان مسئله
 شاهد عدم شکل انه،یحکومت اقتدارگرا کیبه علت وجود  یعربستان سعوداز نگاهی دیگر، 

حقوق  یهاحضور و ظهور سازمان یحالت نیاست که در چن یعیو طب میهست یتفکر جامعه مدن یریگ
 ،یمستبدانه فکر ییو نخبه گراگیرد میخط قرمز حکومت عربستان قرار  یدر راستا یو مدن یبشر

را از  یحقوق بشر یها و سازمان یجامعه مدن یایتفکر فعال و جو یو اقتصاد ییاجرا ،یاسیس
را به  یو مدن یمردم یها حرکت یطیشرا نیسلب نموده است و تحت چن یشهروندان عربستان

حقوق بشر را در کنار  یحکومت عربستان سعود .افزوده است ییگراو بر دامنه نخبه دهیچالش کش
 یجنس یمثل خشونت، جرم، مواد مخدر، سوءاستفاده ها یغرب ییمربوط به فردگرا یمسائل اجتماع

که  یا با آن قرارداده به گونه ییارویمقوله مذهب را در رو نیخانواده قرار داده و همچن یو فروپاش
 .استتفکر دارد که اساسأ مذهب با حقوق بشر مخالف  نیا یدر الغا یسع

 گیرینتیجه
شمولی حقوق بشر از دیدگاه کشورهای ایران و جهانی، مساله انگارسازهبر نظریه  با تکیه

از منظر نظام حقوق، نخستین پایه حقوق بشر که عربستان عربستان موردبررسی قرار گرفت.
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زمینه  کننده حقوق بشر، پیشی است، وجود ندارد. حاکمیت قانون یا قانون پیشبین «حاکمیت قانون»
اس و زیر نام حقوق ملت یا حقوق شهروندان پاسداشت حقوق بشر است که در آغاز در قانون اس

 شود. بیشتر کشورهای که چالش حقوق بشری دارند، از دید حاکمیت قانون و وجود قانونیبیان م
های بایسته، چالش ندارند، بلکه در رفتار قانونمدار و پاسداشت حقوق بشر در عمل با چالش روبرو 

، گیساخت نظام حقوق خود ندارد و همین ویژعربستان خشت حاکمیت قانون را در  یهستند، ول
شناساند و از طرفی در ایران مینما در جهان نو  را به عنوان یک پدیده موردی و انگشتاین کشور

اصول اساسی حقوق بشر هم چون کرامت انسانی، برابری انسان ها، حیات انسانی و آزادی انسانی 
هایی هم بین اعالمیه است. ولی با وجود این، تفاوتهای اساسی در نظام حقوقی ایران هم از دغدغه

توان گفت جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی وجود دارد، بطور خالصه می
که مهمترین تفاوتی که وجود دارد، مربوط به نقش مذهب است، اعالمیه جهانی توجه جدی به 

گذارد و هیچ کس تخاب و تغییر عقیده آزاد میمذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و ان
دهد، اما در قانون ای اجبار یا مورد اکراه قرار نمیرا به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده

اساسی ایران مذهب اسالم نقش مهمی را برعهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعالمیه قید 
، قانون اساسی مبتنی بر ایدئولوژی اسالم تغییر مذهب را نمی گیردشده با آن مورد سنجش قرار می

 .کندپذیرد و اسالم را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می
بر  یبه عنوان نظام مبتن رانیرا دارد و ا یاسالم یالقرا که داعیه ام ینظام پادشاه هیعربستان بر پا

 برالیدر برابر نظام ل ایویژه یبه عنوان الگو انهیخاورم کیدر منطقه استراتژ یاسیاسالم س
باشد، یمسلط آن م یها ها و ارزشبر آموزه یحقوق بشر مبتن یجهان میرژ یکه مبان یدموکراس

توسعه  ندیرود با توجه به فرایاند و احتمال مآن روبرو بوده یهابا چالشهاتیحاکم ریاز سا شیب
حقوق  یتوسط شورا ییو اجرا ینظارت یسازوکارها تیتقو ایپروسه ناتمام و  نیو رو به تکامل ا یا

ما در این مقاله سعی کردیم  در پایانبه هر حال گردد. دیتشد ینیب شیقابل پ ندهیروند در آ نیبشر ا
های حقوق بشری پی ببریم و یک رابطه علت و معلولی برای آن به رابطه بین جامعه مدنی و سازمان

های حقوق بشری است و مطرح کردیم که رفتیم که جامعه مدنی علت کارایی سازماندر نظر گ
نهاد مؤثر در کشور، شدن آن به یکعلت عدم رشد حقوق بشر و احترام و اجرایی شدن آن و تبدیل

عنوان عامل و بستری برای رشد حقوق بشر و سازوکارهای مربوط عدم حضور جامعه مدنی است به
سئله را در خاورمیانه و در دو کشور ایران و عربستان سعودی که هرکدام دارای به آن، ما این م

 سازوکارهای سیاسی متفاوت اما در ماهیت یکسان هستند بررسی کردیم.
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