
 ملك س��لمان بن عبدالعزيز پادش��اه عربستان كه از 
حدود يك ماه پيش سفر خود به شرق و جنوب شرق 
آسيا را با هدف بهبود وضعيت اقتصادي كشورش آغاز 
كرده، ش��ب چهارش��نبه به وقت محلي با يك هزار و 
500 نفر از جمله 25 ش��اهزاده و 10 وزير وارد پكن 
ش��د. اين در حالي است كه رژيم آل س��عود با وجود 
صرف هزينه هاي گزاف نتوانسته اس��ت به اهداف از 

پيش تعيين شده دست يابد. 
بر اساس گزارش هاي منتشره، در سفر »ملك سلمان 
بن عبدالعزيز« پادشاه عربس��تان به چين، 35 سند 
همكاري به ارزش 65 ميليارد دالر از جمله يادداشت 
تفاهم در بخش هاي توليدي، انرژي، صنعتي، انتقال 

تكنولوژي و سرمايه گذاري به امضا رسيده است. 
رژيم س��عودي ب��راي ف��رار از تنگناهاي سياس��ي و 
شكس��ت هاي پي در پي خود در خاورميانه، به دنبال 
اهداف سياسي و اقتصادي خود درصدد است تا توسعه 
مناسبات سياسي و اقتصادي با چين، حضور خود را در 

قاره آسيا پررنگ تر كند. 
آمارهاي منتشر شده از س��وي نهادهاي منطقه اي و 
بين المللي حكايت از آن دارد كه شهروندان عربستان 
در سال هاي اخير شرايط بسيار دشواري را پشت سر 
گذاشته و سياست هاي اقتصادي دولت براي كاهش 
دس��تمزدها و رياضت اقتصادي، مشكالت زيادي را 
پيش روي مردم اين كشور قرار داده و موجي از نگراني 

را در ميان مردمان اين كشور به همراه داشته است. 
در حالي كه صندوق بين المللي پ��ول به عنوان يك 
نهاد معتبر و رس��مي، پيش بيني كرده كه كس��ري 
بودجه عربس��تان س��عودي در س��ال 2017 به مرز 
10 درصد توليد ناخالص داخلي اين كش��ور برس��د، 
تالش عربستان براي توسعه مناس��بات اقتصادي با 
چين به عنوان يكي از قدرت هاي برتر جهان، نش��ان 
از فشار شديد اقتصادي ر روي رژيم سعودي و وجود 

تنگناهاي متعدد اقتصادي است، به طوري كه مقامات 
اين رژيم برآن شده اند تا با افزايش مناسبات اقتصادي 
با كشورهاي آسيايي، راه جبراني براي فرار از فشارهاي 

موجود و رهايي از بحران هاي خودساخته، بيابند. 
از س��وي ديگر طرح جامع اصالحات اقتصادي كه از 
سوي محمد بن سلمان مطرح شده و قرار است تا سال 
2030 ميالدي اجرايي شود، نتوانسته است مرهمي 
بر مشكالت اقتصادي حال حاضر اين كشور باشد، چه 
اينكه مفاد و روش اجرايي اين ط��رح همچنان براي 
افكار عمومي اين كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. 

كاهش هزينه ه��اي دولتي و برداش��تن يارانه كاالها 
و خدمات روزان��ه نظير برق، آب و س��وخت، كاهش 
پرداخت حقوق كارمندان) بر اس��اس برنامه كاهش 

س��االانه 6/4 ميليارد دالر از هزين��ه پرداخت حقوق 
تا سال 2020 ميالدي(، نقض آش��كار حقوق بشر و 
قوانين بين الملل��ي، بدرفتاري متعصبان��ه و بدوي با 
زنان، حاكميت خشونت قبيله اي برآمده از وهابيت، 
رشد فزاينده بيكاري در ميان تعداد زيادي از كارگران 
و كارمندان بخش عمومي و خصوصي، آس��يب هاي 
اجتماعي مرب��وط به كارگران مهاج��ر، كمبود آب و 
خشكسالي پيش روي اين كشور، افزايش اعتراضات 
اجتماعي و صنفي و كاهش محبوبيت در ميان مردمان 
منطقه از بحران هاي پيش روي رژيم سعودي است. 

اين در حالي اس��ت كه در سفر پادش��اه عربستان به 
چين، افكار عمومي و رس��انه هاي آزاد اين دو كشور 
انتقادات زي��ادي را عليه اقدامات رژيم س��عودي به 

ويژه تجاوز به يم��ن و تالش ه��اي فرقه گرايانه براي 
اختالف افكني در جهان اسالم مطرح و تأكيد كرده اند 
كه سفر مقامات س��عودي نمي تواند تأثيري منفي بر 
روابط چين و ايران داشته باشد و پكن هرگز اين اجازه 
را نخواهد داد و مقام هاي چين هم اين مسئله را كاماًل 

مد نظر دارند. 
واقعيت آن است كه عربستان با برخورداري از نفت، 
اين كاالي مصرفي منس��وخ و داراي تاري��خ انقضا و 
ف��روش آن در بازار جهان��ي و به تب��ع آن بي ثباتي و 
اقتصاد ناكارآمد متكي بر منابع پايان پذير از يك سو 
و غوطه ور ش��دن در بحران هاي متع��دد منطقه اي و 
فرامنطقه اي از سوي ديگر، همچنان فاقد يك ثبات 
نظري و عملي در دستگاه سياست خارجي خود است 
كه همين امر اين رژيم را دچار ضعف و سردرگمي در 

تصميم گيري كرده است. 
در اين ميان، آنچه اكنون به نظر مي رسد، نشانگر اين 
حقيقت اس��ت كه در دوراني كه عربستان با كسري 
بودجه و ديگر مشكالت س��اختاري در اقتصاد خود 
مواجه اس��ت، تالش پادشاه عربس��تان براي حضور 
در آس��يا از بعد اقتصادي بيانگر خأله��اي جدي در 
بخش هاي اقتص��اد داخلي عربس��تان و مواجهه اين 

كشور با مشكالت متعدد است. 
به هر روي، س��خن گفت��ن از اقدامات نس��نجيده و 
تالش هاي بي حاصل رژيم سعودي در منطقه و جهان، 
داستاني كس��الت آور و تكراري است كه پرداختن به 
آن امري غيرضرور مي نمايد. واضح و مبرهن اس��ت 
كه اين داستان كس��الت آور به پايان راه خود رسيده 
و افكار عمومي منطقه و جهان متكي بر خرد جمعي 
و درك عقالني از شرايط حال حاضر، از انديشه هاي 
بدوي و منس��وخ س��عودي و نيز هر نوع تروريسم و 
افراطي گرايي، بيزارند و اين حقيقت به روشني، نشان 

از شكست رژيم سعودي است. 

  دكتر سيد رضا ميرطاهر 
موضوع اس�تقالل اس�كاتلند از بريتاني�ا با توجه 
به نزديك ش�دن اجراي فرايند جداي�ي بريتانيا 
از اتحاديه اروپ�ا )برگزي�ت( بار ديگ�ر در كانون 
توجه دول�ت اي�ن كش�ور و نهادهاي سياس�ي و 
امنيتي اروپا قرار گرفته اس�ت. نيكال اس�تورجن 
وزي�راول اس�كاتلند اميدوار اس�ت اواخر س�ال 
2018 يا اواي�ل 2019، همه پرس�ي ديگ�ري براي 
كس�ب اس�تقالل برگزار كند. در مقاب�ل ترزا مي 
 نخس�ت وزير بريتاني�ا ب�ه مقامات اس�كاتلندي 
درب�اره ت�الش ب�راي برگ�زاري همه پرس�ي دوم 
براي اس�تقالل اي�ن منطقه هش�دارداده اس�ت. 

  دو رويكرد متفاوت
مس��ئله بي س��ابقه اي كه اكنون رخ نم��وده، رويكرد 
متفاوت دو نهاد مهم اروپايي و غرب��ي يعني اتحاديه 
اروپا و ناتو در قبال اس��تقالل اسكاتلند و آينده روابط 
با آن به عنوان يك كش��ور جديد در صحنه اروپاست. 
در واقع در برهه كنوني شاهد حمايت ضمني اتحاديه 
اروپا از استقالل اسكاتلند و در مقابل مخالفت دبير كل 
ناتو با اين مسئله هس��تيم. بدين ترتيب در چارچوب 
استقالل طلبي اس��كاتلند با رويكرد آش��كار متفاوت 
اتحاديه اروپا و ناتو در قبال وضعيت اسكاتلند پس از 
جدايي احتمالي از بريتانيا مواجه هستيم. كميسيون 
اروپا روز دوشنبه 23 اس��فند اعالم كرد كه اسكاتلند 
بايد در صورت استقالل و تمايل به پيوستن به اتحاديه 
اروپا، بايد كاندي��دای خود را ب��راي عضويت در نهاد 
اروپايي اع��الم كند. اي��ن رويكرد با توج��ه به موضع 
خوزه مانوئل باروس��و رئيس قبلي كميس��يون اروپا 
اتخاذ شده است. باروس��و در فوريه 2014 در آستانه 
برگزاري همه پرسي نخست استقالل اسكاتلند اعالم 
كرده بود كه كش��ور جديدي كه از دل يكي از اعضاي 
اتحاديه اروپا بيرون آيد، باي��د كانديداي خود را براي 
عضويت در اتحاديه ارائه كند و ديگر اعضاي اتحاديه 
نيز اين كانديدا را مورد بررس��ي ق��رار خواهند داد. با 
اين حال بع��داز تصويب خ��روج بريتاني��ا از اتحاديه 

اروپا در جريان همه پرس��ي 23 ژوئن 2016كه البته 
با رأي مخالف اس��كاتلندي ها مواجه ش��د، در پاسخ 
به درخواس��ت هاي مكرر نيكال اس��تورجن وزير اول 
اس��كاتلند، مقامات اروپايي روي خوشي به تقاضاي 
پيوستن اس��كاتلند به اتحاديه اروپا نش��ان ندادند. از 
جمله ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا در اين باره 
در29 ژوئن 2016اظهار داشت كه معتقد است همه 
با اين مسئله مخالف هس��تند و باور دارند اگر بريتانيا 
از اتحاديه اروپا خارج ش��ود، اس��كاتلند هم به عنوان 
بخش��ي از آن بايد همين كار را انجام دهد. فرانس��وا 
اوالن��د، رئيس جمهور فرانس��ه نيز در هم��ان هنگام 
تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا با اس��كاتلند هيچ توافقي 
انجام نمي دهد. همچنين دونالد توسك رئيس شوراي 
اروپا نيز از مالقات با استورجن براي بحث در اين باره 
خودداري ك��رد اما اكنون كميس��يون اروپا به عنوان 
ركن اجرايي اين اتحاديه آشكارا موافقت خود را با در 
خواست پيوستن اسكاتلند به اتحاديه اروپا در صورت 
مستقل ش��دن آن از بريتانيا اعالم كرده است. شايد 
بتوان اين موضع جديد را نوعي اق��دام تالفي جويانه 
بروكس��ل در قبال اجراي برگزيت و جدايي بريتانيا از 
اين اتحاديه تلقي كرد. بدين ترتيب كميسيون اروپا با 
اعالم اين موضع باعث تقويت موضع هواداران جدايي 
اسكاتلند از بريتانيا و افزايش احتمال موفقيت آنها در 
همه پرسي دوم جدايي اسكاتلند از بريتانيا خواهد شد. 
با توجه به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، دولت لندن 
نمي تواند در فرايند عضويت اسكاتلند از اتحاديه اروپا 
پس از جدايي آن خلل��ي وارد كند. ام��ا در اين ميان 
موضع گيري ينس اس��تولتنبرگ دبير كل ناتو جاي 
سؤال دارد. وي روز دوشنبه به اسكاتلندي ها هشدار 
داد در صورتي كه بخواهند دولت بريتانيا را زير فشار 
قرار دهند در آينده ناتو جايي ندارند. اس��تولتنبرگ 
تصريح كرد كه اس��كاتلند مس��تقل به خ��ودي خود 
عضو ناتو نخواهد بود و بايد ب��راي عضويت دوباره در 
ناتو درخواس��ت بدهد و نتيجه درخواست هم به نظر 
اجماعي همه اعضاي ناتو بستگي دارد. طبيعتاً با توجه 

به عضويت بريتانيا در ناتو، مي توان پيش بيني كرد كه 
دولت بريتانيا ديدگاه مثبتي در اين زمينه ندارد زيرا 
اگر اسكاتلندي ها مطمئن شوند كه بريتانيا از عضويت 
اسكاتلند در ناتو پس از اس��تقالل آن حمايت خواهد 
كرد، اين موضوع به افزايش قابل توجه شمار هواداران 

جدايي اسكاتلند از بريتانيا خواهد انجاميد. 
  پافشاري بر استقالل

»نيكال استورجن« وزير اول اسكاتلند و رهبر حزب ملي 
اس��كاتلند، در ماه هاي اخير چند بار در مناسبت هاي 
مختلف تأكيد كرده اس��ت كه به وعده خود مبني بر 
برگزاري مجدد همه پرسي براي استقالل اين منطقه 
از بريتانيا عمل خواهد كرد. وي در اين راستا با اشاره به 
رأي مردم اسكاتلند به ادامه عضويت در اتحاديه اروپا 
اظهار داشته كه با خروج بريتانيا از بازار مشترك اروپا 

بايد شرايطي فراهم شود كه اسكاتلند بتواند همچنان 
عضوي از اروپا باشد، در غير اين صورت پس از برگزاري 
همه پرس��ي و جداي��ي از بريتانيا به عنوان كش��وري 
مستقل به عضويت اتحاديه در خواهد آمد. هشدار هاي 
شديد و بي سابقه اخير استورجن به دولت محافظه كار 
بريتانيا در باره برگزيت، نش��ان دهنده نگراني عميق 
مردم و دولت محلي اين منطقه درباره تبعات برگزيت 
به ويژه جدا ش��دن بريتانيا از بازار مشترك اروپاست. 
در واقع دغدغه اس��كاتلندي ها درباره تبعات برگزيت 
در بعد اقتصادي داراي دو جنبه است؛ نخست نگراني 
ش��ديد اس��كاتلندي ها از تبعات اج��راي برگزيت بر 
اقتصاد اي��ن منطقه ش��مالي بريتانياس��ت. به گفته 
اس��تورجن، برگزيت با كاهش توليد ناخالص داخلي 
اسكاتلند س��االنه بيش از 11 ميليارد پوند به اقتصاد 
اس��كاتلند خس��ارت وارد مي كن��د. همچنين دولت 
اسكاتلند پيش بيني مي كند با تحقق برگزيت، درآمد 
مالياتي آن نيز س��االنه بين 1/7 تا 3/7 ميليارد پوند 
كاهش يابد اما جنبه ديگر اجراي برگزيت به جدا شدن 
بريتانيا از بازار مشترك اروپا برمي گردد كه با توجه به 
مراودات گس��ترده اقتصادي اس��كاتلند با كشورهاي 
اتحاديه اروپ��ا، در صورت عملي ش��دن اين جدايي، 
ضربه به مراتب بزرگ تري به ساختار اقتصاد و تجارت 

اسكاتلند وارد خواهد شد. 
  واقعيتي تلخ

با جدي تر ش��دن اج��راي برگزيت با توجه ب��ه اصرار 
اتحاديه اروپا ب��راي خروج هر چه س��ريع تر بريتانيا از 
اين نهاد اروپايي، اكنون مقامات دولت محلي اسكاتلند 
و مردم آن، خود را ب��ا واقعيتي تل��خ مواجه مي بينند 
كه پيامده��اي ناگواري ب��راي آنها به دنب��ال دارد. با 
توجه به اين مس��ئله، مقامات ارش��د اسكاتلند تالش 
همه جانبه اي را براي باقي مان��دن در اتحاديه اروپا در 
پيش گرفته اند. اس��تورجن به عنوان عالي ترين مقام 
اجرايي محلي اس��كاتلند، بارها تأكيد كرده كه اجازه 
نخواهد داد بريتانيا، اسكاتلند را برخالف خواسته اش 
از اتحاديه اروپا خارج كند. هر چن��د مردم بريتانيا در 
همه پرسي23 ژوئن به خروج از اتحاديه اروپا دادند اما 
اكثريت مردم اسكاتلند رأي به ماندن در اتحاديه اروپا 
دادند و اين نش��انه رويكرد مثبت آنها در زمينه آينده 
روابط اتحاديه اروپا و اس��كاتلند است. به همين دليل 
وزير اول اسكاتلند در تالش است كشورش را حتي به 
قيمت جدايي از بريتاني��ا، در اتحاديه اروپا حفظ كند. 
اس��تورجن در اواخر ژوئيه 2016 نيز هش��دار داد در 
صورت تأمين نشدن منافع اسكاتلند، يكي از گزينه هاي 
پيش روي اين منطقه، استقالل است. در واقع برگزيت 
سبب شده تا مقامات اسكاتلندي، گزينه هاي مختلف 
در زمينه روابط آينده اسكاتلند با اتحاديه اروپا و ديگر 
مناطق بريتانيا را مورد بررسي قرار دهند. تالش دولت 
اس��كاتلند در وهله نخس��ت متمركز ب��ر باقي ماندن 
اسكاتلند در اتحاديه اروپا با وجود خروج بريتانيا از اين 
اتحاديه اس��ت، ولي مقامات اتحاديه اروپا تاكنون نظر 
مثبتي در اين زمينه نداشته اند اما اخيراً تغييراتي در 
اين باره به وقوع پيوسته است. در عين حال روند اجراي 
برگزيت چند سال به طول خواهد انجاميد. همين برهه 
زماني مي تواند فرصت مناس��بي را براي دولت محلي 
اسكاتلند براي تعيين تكليف آينده اين منطقه در قالب 
بريتانيا و نيز روابط آينده اسكاتلند با اتحاديه اروپا در 
اختيار آنها قرار دهد. باتوجه به اينكه اسكاتلند جزئي از 
بريتانياست، لذا اگر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود، 
به طور خودكار اسكاتلند نيز از اين نهاد اروپايي خارج 
خواهد ش��د. تنها گزينه اي ك��ه مي تواند اين وضعيت 
را تغيي��ر دهد، برگ��زاري مجدد همه پرس��ي جدايي 
اس��كاتلند از بريتانيا و رأي مثبت اسكاتلندي ها به آن 
است كه در صورت قبول آن از جانب لندن، اسكاتلند به 
عنوان يك كشور مستقل خواهد توانست براي عضويت 
در اتحاديه اروپا و سپس در ناتو تالش هاي خود را آغاز 
كند، با اين همه تحقق اس��تقالل اسكاتلند با مخالفت 

شديد لندن مواجه است. 

با جدي تر شدن اجراي برگزيت با توجه 
به اص�رار اتحادي�ه اروپا ب�راي خروج 
هر چه س�ريع تر بريتاني�ا از اين نهاد 
اروپايي، اكنون مقام�ات دولت محلي 
اسكاتلند و مردم آن، خود را با واقعيتي 
تلخ مواج�ه مي بينند ك�ه پيامدهاي 
ناگواري براي آنها به دنبال دارد. با توجه 
به اين مسئله، مقامات ارشد اسكاتلند 
تالش همه جانبه اي را براي باقي ماندن 
در اتحادي�ه اروپا در پي�ش گرفته اند. 
اس�تورجن به عنوان عالي ترين مقام 
اجرايي محلي اس�كاتلند، بارها تأكيد 
كرده كه اج�ازه نخواه�د داد بريتانيا، 
اس�كاتلند را برخالف خواس�ته اش از 

اتحاديه اروپا خارج كند

كميسيون اتحاديه اروپا از همه پرسي استقالل حمايت مي كند

انتقام اروپا از برگزيت در اسكاتلند
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فرار رياض از بحران به آسياي شرقي

88498444س��رويس بين الملل

  دكتر سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده
محمد بن سلمان، وزير دفاع و جانشين وليعهد آل سعود روز سه شنبه 14 مارس به همراه هيئت همراه 
خود در كاخ سفيد با دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا ديدار و گفت وگو كرد، هر چند اين نوع ديدارها 
بين امريكايي ها و آل سعود به طور معمول برگزار مي شود و چيز جديدي نيست اما همزماني اين اتفاق 
با سفر دوره اي پدر محمد بن سلمان يا شاه آل سعود به شرق آسيا و حضور يكي دو چهره كليدي در 
تيم ترامپ باعث مي شود تا ديدار بين اين دو آن هم در مقطع فعلي وجه خاصي پيدا كند تا آنجا كه 
طرف شاهزاده جوان و جاه طلب سعودي ديدارش با ترامپ را »نقطه عطفي در تاريخ روابط دو جانبه« 
توصيف بكند. اين توصيف مي تواند به معناي شروع دوره جديدي از روابط بسيار نزديك بين دو طرف 
باشد تا آن حد كه خواسته هاي مورد انتظار سعودي ها از امريكا در اين دوره به طور كامل برآورده شوند 
يا اينكه برعكس، توصيف محمد بن سلمان تنها وجه تبليغاتي داشته باشد و او بي دليل و بينش از اين 
نقطه عطف بگويد در حالي كه آنچه بين او و ترامپ رد و بدل شده تنها وعده و وعيدهاي لفظي بوده و 

اطمينان به عملي شدن آنها نيست. 
  ايران ستيزي

هيچ شكي نيست كه ايران ستيزي يكي از محورهاي عمده اين ديدار بوده و محمد بن سلمان به اميد 
همراهي ترامپ با او در اين محور به كاخ سفيد رفته بود و ناگفته پيداست كه نااميد از كاخ سفيد خارج 
نشده است. در واقع، سعودي ها و ترامپ تا پيش از اين هم در اتهام زني عليه ايران و هم در مورد برجام 
همصدا بوده اند تا آنجا كه گفته هاي هر دو طرف در هر دو زمينه به طور كامل يكس��ان بوده است و 
به همين جهت هم يكس��اني لفظي در اين ديدار قابل انتظار بود. در واقع، كنش ضد ايراني در زمان 
باراك اوباما، رئيس جمهور قبلي امريكا، چنان در لفاظي ديپلماتيك پيچيده شده بود كه سعودي ها 
نمي توانستند اصل ضديت نهفته در آن با ايران را درك كنند اما بازي آشكار ترامپ عليه ايران آنقدر 
براي سعودي ها قابل فهم اس��ت كه تصور اختالف رفتار كاخ سفيد نس��بت به ايران را بكنند و اين 
شاهزاده سعودي هم به مجله امريكايي تايم بگويد: »پيش از اين، امريكا و عربستان در برخي مسائل 
با هم اختالف نظر داشتند ولي ديدار امروز همه چيز را به حالت عادي بازگرداند.« منظور بن سلمان از 
حالت عادي آن رابطه سابق بين دو طرف است كه به تصور، از ميزان نزديكي آن در زمان اوباما كاسته 
شده بود و حاال با ورود ترامپ به كاخ سفيد احيا شده اما از ديد تحليلگران اين يك تصور صرف است و 
دليلي قانع كننده در اين زمينه ديده نمي شود. رزماري هوليس، استاد علوم سياسي دانشگاه لندن در 
مصاحبه با نشريه روسي نيزاويسيمايا گازيتا قبول مي كند كه اظهارات تند ترامپ عليه ايران مي تواند 
مورد تحسين رياض باشد اما اين به معني تغيير گسترده اي در روابط دو كشور نيست و گريگوري گاس، 
كارشناس مسائل كشورهاي حاشيه خليج فارس در دانشگاه ام اي اند ام تگزاس، هم نظر با هوليس است 
كه تغييري در روابط دو طرف نمي بيند چون »اتفاق اساسي از جانب امريكا براي نزديكي به سمت 
عربستان مشاهده نشده است.« در واقع، ترامپ دست كم تا اينجاي كار فقط به لفاظي عليه ايران بسنده 
كرده اما در عمل احتياط كامل را رعايت مي كند چراكه با تمام بي تجربگي سياسي، آن قدر ناآگاه نيست 

كه با آتش بازي بكند، البته اين چيزي نيست كه سعودي ها در عمل انتظارش را داشته باشند. 
  جذابيت همكاري

شايد سعودي ها متوجه وجه غالب در لفاظي هاي ترامپ ش��ده اند كه با پرونده هاي قطور اقتصادي 
سراغ او رفته اند. از اخبار منتشر شده پيداس��ت كه محمد بن سلمان در دو ساعت ديدارش با ترامپ 
بيش��تر پرونده هاي اقتصادي را براي او باز كرده به خصوص در مورد طرح هايش تا 2030 كه وعده 
قطع وابستگي عربستان به نفت تا آن زمان را داده است. طرح اين پرونده ها در مالقات بن سلمان با 
ترامپ در ظاهر براي جذب سرمايه امريكايي ها در طرح هاي اقتصادي  سعودي ها و دادن فرصت هايي 
به شركت هاي تجاري امريكا براي ورود به بازار عربستان بوده چنان كه انگريد نارانگو، كارشناس روابط 
امريكا و عربستان، ايجاد فرصت هاي شغلي از طريق سرمايه گذاري ها را براي ترامپ جذاب مي داند تا 
او بتواند دست كم به جهت آماري مدعي كاهش آمار بيكاري در داخل و رشد كسب و كار امريكايي ها 
شود. وجه ديگر جذابيت همكاري بين دو طرف در فروش سالح امريكايي به سعودي هاست كه البته 
چيز تازه اي نيست و اين نوع همكاري حتي در زمان اوباما و با وجود تمام دلخوري هاي سعودي ها از 

او ادامه داشت تا آنجا كه نامه تعدادي از نمايندگان كنگره به اوباما در مخالفت با فروش 22 ميليون 
دالري سالح هم بي فايده بود. اين جذابيت آنقدر هست كه بي فايده بودن روابط با عربستان هم مانعي 
در جذابيت دالرهاي نفتي سعودي ها براي امريكايي ها ايجاد نكند. استيو كوك، تحليلگر شوراي روابط 
خارجي امريكا يكي از اين افراد اس��ت كه در مقاله تحليلي اخير خود نوشت: »رياض از نظر سياسي 
شريك شايسته اي براي واشنگتن نيست اما امريكا نمي تواند از عوايد كالن اقتصادي اين شراكت صرف 
نظر كند. »اين تحليلگر براي توضيح بيشتر به فروش هاي سرسام آور سالح امريكايي به سعودي ها 
اش��اره مي كند كه در س��ال 2014 بالغ بر 30 ميليارد و 22 ميليارد دالر سال بعد حتي بعد از تجاوز 
نظامي آل سعود بوده است. حاال بن سلمان هم پروژه هاي اقتصادي- تجاري و هم قراردادهاي خريد 
تس��ليحات را پيش روي ترامپ مي گذارد تا از ميزان لفاظي او كم و در عمل كاري كند كه مورد نظر 
سعودي هاست به خصوص در زمينه ايران ستيزي كه طي اين مدت مبدل به اصل ثابت و اساسي در 
سياست خارجي سعودي ها شده و آنها گمان كرده اند با اين اصل است كه مي توانند در منطقه حرفي 

براي گفتن داشته باشند. 
  واقعيت هاي همكاري

ش��ايد پروژه هاي اقتصادي- تجاري و قراردادهاي خريد تسليحات براي ترامپ جذابيت قابل توجه 
داشته باش��د، به خصوص اينكه او به جاي سياستمدار، تاجر است و س��ود و زيان مالي اصل مبنايي 
در تصميم گيري هاي او است. عالوه بر اين، حضور استيو بنن و جرد كوش��نر در ديدار بن سلمان با 
ترامپ قابل توجه است چراكه از اولي به عنوان بانفوذترين فرد پشت پرده در تيم ترامپ ياد مي شود 
و دومي هم داماد ترامپ و كسي اس��ت كه ترامپ او را براي نمايندگي اش در روند مذاكرات سازش 
بين رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها در نظر گرفته است. حضور اين دست افراد در جلسه ديدار بن 
سلمان با ترامپ گوياي اهميت آن است اما باز هم اين ديدار نمي تواند متأثر از واقعيت هايي باشد كه 
همين واقعيت ها در خاورميانه تعيين كننده هستند تا دالرهاي نفتي يا پروژه هاي آل سعود. همين 
واقعيت هاست كه باعث ش��ده تا ترامپ در س��وريه احتياط الزم را رعايت كند و به جاي وعده هاي 
اوليه اش به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، براي همكاري بيش��تر، باز همان رويه قبلي 
دوران اوباما در مورد اتحاد با كردهاي سوريه را ادامه بدهد و همين نيز موجب سرخوردگي اردوغان 
از او ش��د. همين احتياط در مورد يمن هم ديده شد كه ترامپ به جاي افزايش چشمگير همكاري با 
سعودي ها براي تجاوز نظامي به اين كشور، بيشتر ترجيح داد حمالت محدود و كنترل شده به اهداف 
القاعده را دنبال كند تا دستمايه تبليغاتي با نام جنگ با القاعده داش��ته باشد. گذشته از اين موارد، 
حركت قايق هاي تندرو ايراني به سمت شناور امريكا در روز شنبه چهارم مارس محك قابل توجهي 
براي تعيين رفتار ترامپ بود. او كه در زمان كارزار انتخاباتي و در مورد نزديك شدن قايق هاي ايراني 
به شناورهاي امريكايي خط و نشان هاي آن چناني كش��يده بود، در مورد اين واقعه با احتياط كامل 
رفتار كرد و هيچ واكنش منطبق با آن خط و نشان  كشيدن ها از سوي او ديده نشد. اين نوع رفتار او در 
تضاد كامل با لفاظي هايي است كه او عليه ايران بر زبان مي آورد و سعودي ها از جمله محمد بن سلمان 
به آن دل خوش كرده اند. در واقع، اين موارد از رفتار ترامپ طي دو ماه از رياس��ت جمهوري او نشان 
مي دهد كه به واقعيت هاي موجود بي توجه نيست و هر چند با زبان تند و تيز رفتار مي كند اما در عمل 
به واقعيت هاي موجود توجه و بر اساس آن عمل مي كند. مي توان گفت كه ترامپ بر اساس ارزيابي 
استيو كوك عمل مي كند، به اين معنا كه سعودي ها را شريك شايسته خود نمي داند و فقط چشم به 
منافع اقتصادي و مالي از روابط با آنها دارد اما اين منافع باعث نمي شود تا او خود را به هر آب و آتشي به 
خصوص درگير شدن با ايران بزند بلكه در اين مورد به واقعيت ها توجه مي كند و احتياط را در دستور 
كار خود قرار مي دهد. اين به معناي ماه  عسل هايي كوتاه و گذرا بين ترامپ و سعودي هاست كه بيشتر 

به كام ترامپ است تا سعودي ها.

برخورد محتاطانه امريكا با برق دالرهاي عربستان

ماه عسل گذراي ترامپ با سعودي

      چالش


