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 سفر ستراتيژيک ملک سلمان به جنوب شرق آسيا

 
 ملک سلمان شاه عربستان سعودی

شدند و برای خود قدسيت  سالف خود که کمتر از کشور خارج میملک سلمان شاه کنونی عربستان سعودی عکس ا

سلمان به . مافوق ھمه قايل بودند، به سفر ھائی آغاز نمود که عصر نوينی را در سياست خارجی کشورش تبارز می دھد

 بکس، سفری نمود که برای  عربستان سعودی ارزش ۴۵٩ تن ھمراه و حمل ١۵٠٠ماليزيا، اندونيزيا و چين با 

عربستان مصمم است که به اقتصاد خود تنوع ببخشد  و . داليل سفر ھم داخلی است و ھم خارجی. راتيژيک داردست

عربستان ضرورت دارد که کشور ھای شرق دور باالخص چين، . اتکای خود را از منبع عايداتی تيل و گاز کاھش داد

ادی داشته اند، در عربستان سرمايه گزاری نمايند و که در سه دھۀ اخير آھنگ سريع رشد اقتصرا اندونيزيا و ماليزيا 

پروژه ھای بزرگ اقتصادی و صنعتی را درين کشور راه اندازی کنند و تجارب  موفقيت خود را در اختيار سعودی ھا 

عربستان ھم تصميم دارد که  پول مازاد خود را که تا  اکنون در امريکا و ساير کشور ھای غربی سرمايه . قرار دھند

اری و يا ذخيره کند تا از فشار احتمالی  ذاری و يا ذخيره نموده است، در کشور ھای جنوب شرق آسيا  سرمايه گذگ

عربستان دروازه ھای خود را به روی اين کشور ھا  در استفاده از مواد خام . اقتصادی و سياسی  واشگنتن رھائی يابد

برقراری .  چين است که خوابش را تا ده سال قبل ھم نمی ديداين بھترين فرصت برای. ًخاصتا تيل باز خواھد گذاشت

تنش رياض با تھران . روابط  ستراتيژيک بين عربستان و  کشور ھای شرق دور به يک واقعيت نزديک شده است

. موضوع  ديگری بود که بين ملک سلمان و زعمای کشور ھای چين، ماليزيا و اندونيزيا مطرح بحث قرار گرفت

  .  اھان پشتيبانی اين کشور ھا در روياروئی با ايران استعربستان خو
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  پيگ رئيس جمھور چين ملک سلمان با اکسی ژين

، مصر پيش قراول جھان عرب ١٩۶٧تا قبل از جنگ . سفر ملک سلمان به شرق دور ھم سياسی بود و ھم اقتصادی

ی اسرائيل، مصر مقام رھبری را از دست جنگ شش روزه بين اسرائيل و اعراب و غلبۀ قاطع نظامدر اثر کن ل. بود

 ، صدام حسين کم و بيش صدای رھبری جھان عرب را بلند می١٩٩١تا زمان تجاوز اول امريکا به عراق در سال .  داد

دام انداختنش ھم داشت، صدام ه کن به تجاوز ناعاقبت انديشانۀ خود به کويت که غيرمستقيم اشارۀ امريکا را در بل. کرد

که  ھر زمانی.   به  اوج خود رسيد٢٠٠٣ را به تباھی کشانيد که با تجاوز دوم امريکا به اين کشور در سال حسين عراق

. شد، جايگاه منطقه ئی عربستان به کمک امپرياليسم غرب تقويت می گرديد يک قدرت جھان عرب مضمحل می

 آورد و رقيبی باقی نماند که جلو تاخت و تاز  دریسرانجام بھار عرب دو قدرت ديگر عرب مانند ليبيا و سوريه را از پا

 ياد آور شد که عربستان سعودی با ھمکاری امپرياليسم غرب در دباي. و رھبری عربستان را در جھان عرب بگيرد

ر اسد اسيسی در مصر و مقاومت بش کودتای ال. اضمحالل ھر سه کشور رقيب، عراق، ليبيا و سوريه دست داشته است

 به نفع رياض در حال ءای اھريمنی داعش و النصره نقطۀ پايان به بھار عرب گذاشت، اما توازن قوادرمقابل نيرو ھ

زعامت در رياض اکنون به اين فکر افتاده است که نه تنھا منحيث يک قدرت بزرگ جھان عرب، . تغيير خوردن است

نيازمندی ھای عربستان و منطقه ھم با که بلکه ھمچنان محل عبادت مسلمين سياست خارجی خود را طوری عيار کند 

  . آھنگ باشد

  
  ملک سلمان با جوکو ودودو رئيس جمھور اندونيزيا

اری ھای ستراتيژيک در آسيا و عربستان يکی از اھداف سفر ملک سلمان بود تا بتواند به  اقتصاد اين کشور ذسرمايه گ

.  دھد  و عربستان را از وابستگی کامل غرب برھاندتنوع بخشد و از اتکای کامل به عايدات ناشی از فروش  تيل خاتمه

رياض می  خواھد که با باز شدن مارکيت کشور ھای پيشرفتۀ اسالمی در شرق دور مانند ماليزيا و اندونيزيا راه را به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ل عربستان سعودی سعی دارد که صدور اموا. سوی چين باز کند که اين کشور به مواد خام و تيل عربستان نيازمند است

برد  سر میه و سرمايه گزاری چين  در عربستان سعودی افزايش يايد،  آنھم در روز ھائی که واشنگتن در سردرگمی ب

اگر توافقات بين عربستان و کشور ھای مورد نظر . که  دوست و دشمن را در حالت سرگيچی و ابھام قرار داده است

ئين خواھد رفت و ھمه جوانب  ذيدخل در معامله از آن بھره ين معامالت مھم باال و پااحاصل شود، تريليون دالر در

دو کشور بزرگ  اسالمی ماليزيا و اندونيزيا در دو دھۀ اخير از رشد اقتصادی متوازن و قابل مالحظه . خواھند گرفت

  . نت نمايندای برخوردار بوده اند  که می توانند عربستان را در بسا ساحات و پروژه ھای اقتصادی مشوره بدھند و معاو

اری صنعتی ذچين که در حال تبديل شدن به يک قدرت معظم جھانی است، می تواند عربستان سعودی را در سرمايه گ

 مارچ سال جاری، حين سفر ملک سلمان به چين، قرار داد ١۶به تاريخ . و نظامی کمک کند و بديل احتمالی امريکا شود

 و عربستان سعودی در جست.  دالر ارزش داردميليارد ۶۵ء رسيد که ھای مھمی بين عربستان سعودی و چين به امضا

خريد تيل عربستان از جانب . دھد جوی افزايش فروش تيل خود به چين است که دومين بازار جھانی تيل را تشکيل می

 و اختراع (Ethanol)ين کشور،  استفاده از ايتانول  اامريکا در چند سال اخير نسبت کشفيات جديد چاه ھای تيل در

ينرو، عربستان درصدد يافتن بازار ھای جديد برای فروش تيل خود است، در  ااز. موتر ھای  برقی تقليل يافته است

چين پھناور و بازار وسيعش می تواند . غير آن عربستان سعودی کدام عايد ديگری نخواھد داشت که به آن متکی شود

مندی عربستان در خريداری از ه ع صنعتی و نظامی چين و عالقپيشرفت سري. بھترين بديل برای عربستان باشد

ت خواھد کرد که ساير کشور ھای امارتکنالوژی نظامی اين کشور، چين را وارد رقابت  تسليحاتی  در شرق ميانه 

  . نشين منطقه ھم به پيروی از رياض به خريداری اسلحۀ چين اقدام خواھند نمود

ای دولتی ارامکوی عربستان و گروه صنعتی شمال چين به موافقت رسيده اند  که در امضای يک تفاھمنامه، شرکت ھ

ين معاملۀ بزرگ اقتصادی، عربستان قادر ادر. تصفيه خانه ھا و کارخانجات پتروشيمی در ھر دو کشور اعمار گردد

ع عايداتی خود را دست آورد و اقتصاد و منبه خواھد شد که بازار وسيعی را برای فروش تيلش برای مدت طوالنی ب

اری نظامی ذکه، چين در عربستان به سرمايه گ قابل تعجب اين. متنوع بسازد و از فشار سياسی و اقتصادی غرب بکاھد

عربستان ھمچنان به خريداری . ھم اقدام خواھد کرد و در قدم اول توليد طيارات بی پيلوت درون مدنظر خواھد بود

ين امندی نشان داده است که شايد در آينده بين اين دو کشور تفاھماتی در هتانک ھا و طيارات جنگندۀ چين عالق

  . خصوص خلق گردد

  
  ملک سلمان با نجيب رزاق صدر اعظم ماليزيا

نگرانی . در يک تنگنای ستراتيژيک  واقع شده است" رھبر جھان عرب"در ساحۀ سياسی، عربستان منحيث 

عربستان در يک نبرد ھمه . ين کشور قرار دارد ای حمايت امريکا ازجيوپوليتيک ملک سلمان ماورای تضعيف احتمال
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. در سطح دنيائی است" متحدين جديد"جوی  و جانبه با ايران دست و پنجه نرم می کند و برای اين منظور در جست

دونيزيا و دو کشور اسالمی ان. کشمکش مذھبی وسياسی با ايران، برای فاميل حاکم  اھل سعود بسيار نگران کننده است

از زمان تأسيس رژيم .  ماليزيا ار نظرگاه رياض می تواند عربستان را در روياروئی با ايران کمک کنند و ياری رسانند

نظام انقالبی اسالمی با : ارتجاعی ايران، اين کشور بديل ديگر نظام اسالمی را به پيروان خود پيش کش نموده است

بديل ايران با نفوس بيشتر، ، زيربنای صعنتی  . تان را به مبارزه طلبيده استتظاھر انتخاباتی که مدل مطلقيت عربس

نبرد حماسی . بھتر و بازار وسيع، عربستان را در دست و پاچگی قرار داده است که چگونه بتواند اين خال ھا را پر کند

 مسلمانان در ۀخير قلب و ذھن ھمبين اين دو کشور بر سر رھبری جھان اسالم نه تنھا جھانی خواھد بود، بلکه شامل تس

انتخاب ماليزيا و اندونيزيا  برای عربستان اين اميدواری را می دھد که در جھان سنی مذھب دور . جھان خواھد گرديد

که  باوجودی. از شرق ميانه، در روياروئی با ايران تنھا نخواھد ماند و حاميان با ارزشی در سطح دنيائی  خواھد داشت

ين کشور عليه ايران نبسته اند،  امسلمان جنوب شرق آسيا، تعھدی با عربستان در خصوص حمايت ازاين دو کشور 

ثير شگرفی در تغيير طرز ديد رھبران ماليزيا و اندونيزيا پديد آورد  أين است که سفر ملک سلمان تااميدواری رياض در

 ناگفته نبايد گذاشت که رقم درشت سفرحجاج  .و اين دو کشور را برای نبرد آينده با ايران به سوی رياض بکشاند

ثير نخواھند أماليزيائی و اندونيزيائی ھر سال به عربستان غرض ادای فريضۀ حج، در روابط آيندۀ اين دو کشور بی ت

ِين تعامل مذھبی برای اعمال نفود خويش در تصميم گيری سرنوشت ساز اين دو کشور استفاده خواھد اماند و رياض از
  .کرد

مستشعر از . بستان از چين می خواھد که نقش بزرگتری را در شرق ميانه بازی نمايد و حضورش را دايمی سازدعر

ًدورنمای تاريک در روابط رياض و ايران، چين سعی خواھد کرد که روابطش با عربستان سعودی صرفا اقتصادی 

تھران، بيجينگ و مسکو . ربستان سعودی استاز نظر گاه ستراتيژيک، ايران برای چين مھم تر از ع. باشد نه سياسی

که چين مانند روسيه گرفتاری جدی در سوريه  باوجودی. ًاکنون تقريبا در يک جبھه عليه امريکا صف آرائی نموده اند

بنابران . ندارد، اما بعيد نيست که سوريه يکی از جا ھائی گردد  که بيجينگ و رياض را در آينده در تقابل  قرار دھد

 زعامت چين مصلحت نيست که در روش ضد ايرانی رياض جانب عربستان سعودی را بگيرد و اين کشور را برای

-  طيارۀ جنگندۀ  جی ١۵٠ناگفته نبايد گذاشت که بعد از رفع تعزيرات اقتصادی، ايران فرمايش . جانشين ايران بسازد

١٠ )J-10 ( ی ابليت دفاعی و تعرضی ايران طور بی سابقه دست آوردن اين طيارات، قابه را به چين داده است که با

 در منطقه به نفع ايران ءاين معاملۀ نظامی حتا اسرائيل را ھم نارام ساخته است که مبادا تعادل قوا.  باال خواھد رفت

 . اين نگرانی مشترک تل ابيب و رياض در مقابله با ايران است. تغيير بخورد

اين کشور مانند دھۀ ھای گذشته از سياست منطقه و . ۀ جديدی شده استسياست خارجی عربستان سعودی وارد مرحل

ھمچنان حاکمان سعودی در تعامالت دنيائی با جھان اسالم و غير اسالم قدسيت قبلی را . جھان منزوی باقی نخواھد ماند

 اقتصاد مستحکم   آماده سازد که دانش و فرھنگ و٢١ خود را برای جھان قرن دعربستان سعودی باي.  نخواھند داشت

  .  زعامت رياض نبوده استهًاجبارا زير بنای آن جامعه خواھد شد که تا کنون مورد توج

 

 


