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چرا اتحادیه اروپا درخواست پمپئو را رد کرد،
اما جرمی هانت پذیرفت؟
اولین نتیجه برگزیت برای ایران

یادداشت مشترک دو کارشناس از دو کشور

«زمان گفتوگوی ایرانعربستان
فرا رسیده است»

ایســنا| رئیــس «مرکــز مطالعــات
خلیج فارس» عربســتان و ســخنگوی پیشــین
هســتهای کشــورمان و متخصص امور خاورمیانه
دانشــگاه پرینســتون در مقالهای مشــترک در
نیویورک تایمــز بر لزوم وجود صلــح و پایدار در
منطقه تاکید کردند.

روحاله نخعی

روزنامهنگار

گفتوگوی وزیر خارجه آمریکا
با همتایش در روسیه،
نتیجهای در جهت حل اختالفات
اساسی بین دو کشور نداشت

دست خالی
پمپئو
همدلی| گروه جهان :گزارشها نشان میدهد،
دیدار وزیر امــور خارجه ایاالت متحده با همتای
خود در روسیه ،دستاوردی به همراه نداشته است.
مایک پمپئو در سوشی با سرگئی الوروف درباره
موضوعــات اختالفی بیــن دو دولت به گفتوگو
پرداخت ،اما ایــن اختالفات پس از این گفتوگو
همچنان برقرار ماندند .ونزوئــا ،اوکراین ،ایران و
دخالت روســیه در انتخابات آمریکا از موضوعات
صحبتهای دو وزیر خارجه بود که بدون مفاهمه
پایان یافت.
در کنفرانس خبری مشــترک دو وزیر ،الوروف
این گفتوگوها را خــوب و مفید توصیف کرد و
ابراز امیدواری کرد ،این گفتوگوها منجر به بهبود
فضای روابط بین دو کشور و حل مسائل دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی شود .پمپئو نیز این گفتوگو
را قدم خوبی در جهت هدف رئیسجمهور آمریکا
برای بهبود روابط خواند و گفت درباره سوریه ،کره و
کنترلتسلیحاتیپیشرفتهاوتوافقاتیکسبشده
است .وزیر خارجه آمریکا اما تأکید کرد اختالفات
جدی هنوز برقرار هستند.
به گزارش ایندپندنت ،در مسئله ونزوئال ،پمپئو
گفت دو کشور شرایط را «بسیار متفاوت» میبینند:
«مادورو جز بدبختی برای مردم ونزوئال نداشــته

است ».وزیر خارجه آمریکا گفت داد ،دولت ترامپ
در گفتوگو با مقامات روسیه «تصریح» کرده است
که واشنگتن میخواهد روســیه حمایت از رژیم
نیکوالس مادورو رئیسجمهور مستقر را متوقف
کند .به گزارش سیانان ،الوروف در جواب پمپئو
سخنرانی کوتاهی برای خبرنگاران داشت ،درباره
ســابقه آمریکا در اقدام به تغییر رژیم در سراسر
جهان .پمپئو البته اذعان کرد ،منافع روسیه در رژیم
جدید و دمکراتیک ونزوئال ،باید در نظر گرفته شود.
بحث دربــاره اوکراین ،دیگــر موضوع اختالف
اساســی دو کشور نیز به تفاهم منجر نشد .پمپئو
گفت از روسیه خواسته است ملوانان اوکراینی را که
روسیه در نوامبر  ،۲۰۱۸پاییز  ،۹۷بازداشت کرده،
آزاد کند و به دنبال تعامل با ولودیمیر زلنســکی،
رئیسجمهور جدید اوکراین برای حل «بنبست»
تقابل بین دو کشور باشد .او تأکید کرد همچنین
اقدام روسیه برای انضمام کریمه به قلمرو خود را
همچنان به رسمیت نمیشناســد .دولت روسیه
تأکید دارد که این موضوع دیگر محل بحث نیست.
طبق صحبتهای وزیر خارجه ،تحریمهای آمریکا
همچنان برجا خواهند مانــد اما در صورتی اقدام
روســیه به تعامل با رئیسجمهور جدید اوکراین،
قابل تنظیم خواهند بود.

چشمانداز تقابل نظامی بین ایران و ایاالت متحده
از دیگــر موضوعات صحبت دو طــرف بود که به
مفاهمه نرسید .دولت آمریکا در ادامه روندی که با
خروج از برجام شروع کرد ،در حال تشدید فشارها
و تقابلها با ایران اســت اما در همان روز دیدار دو
وزیر خارجه ،سخنگوی کرملین بار دیگر بر موضع
روسیه در این باره تأکید کرد و تصمیم واشنگتن
بــر خروج از چارچوب توافق هســتهای  ۲۰۱۵را
غیرمســئوالنه خواند .دیمیتری پســکوف گفت:
«پوتین در این باره گفته است که چنین سیاستی
را درک نمیکند .این کار منجر به این میشود که
یک کشــور در یک کنج تحت فشار قرار بگیرد و
چنان که تاریخ معاصر به ما میگوید ،چنین چیزی
هیچ وقت نتیجه خوبی به دست نمیدهد».
همچنین موضوع دخالت روســیه در انتخابات
 ۲۰۱۶آمریکا نیز همچنان محل اختالف بین دو
دولت است .اگر چه رئیسجمهور آمریکا مکررا ً این
بحث را فاقد اهمیت خوانده و از جدیگرفتن آن
خودداری کرده است ،نهادهای اطالعاتی و امنیتی
و سیاست خارجی آمریکا و نیز کنگره ،درباره اصل
دخالت روسیه اتفاق نظر دارند .پمپئو در این باره
گفت زمان آن رسیده است که روسیه نشان دهد
«دوران چنین اقداماتی گذشته است» .الوروف اما

با مرور تاریخ گفت این اتهام سالهاست به روسیه
زده میشود و حتی در انتخابات ریاستجمهوری
 ۱۹۸۶نیز مطرح شدند« ،زمانی که جاهطلبیهای
شخصی به نام دانلد ترامپ برای ریاستجمهوری
برای اولین بار گزارش شــدند» .الوروف با کنایه
گفت شاید ایاالت متحده ســرانجام حاضر شود
توافق عدم دخالت در سیاست داخلی بین دو کشور
را که روسیه اولین بار در دهه  ۱۹۳۰پیشنهاد داده
بود امضا کند .وزیر خارجه روسیه موضوع دخالت
در انتخابات  ۲۰۱۶را «تماماً جعلی» خواند و ابراز
خوشحالی کرد که تحقیقات مالر به پایان رسیده
است ،زیرا از دید او «امواج اتهامزنیهای بیاساس»
علیه روسیه از دالیل توقف ارتباطات بین دو کشور
بود .الزم به ذکر اســت ،تحقیقــات مالر ،دخالت
روســیه در انتخابــات  ۲۰۱۶و تالشهایش برای
ارتباط با کارزار ترامپ را تأیید کرده است.
برنامه دیدار در روسیه پیشتر به خاطر سفرهای
فوری پمپئو به بروکسل و عراق جهت بحث درباره
ایران تغییر کرده بود اما به نظر میرســد در هیچ
کدام از این سفرها ،پمپئو نتوانسته است به اهداف
خود در جهت پیشبرد خواستهای دولت ترامپ
در سیاست خارجی دست پیدا کند و باید دست
خالی به واشنگتن برگردد.
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چقدر نفت از تنگه هرمز میگذرد؟
حدود ۴۰درصد از نفتی که در جهان دادوستد میشود ،از تنگه هرمز میگذرد
تا این تنگه مهمترین مجرای بازار جهانی باشد.
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همدلی| گــروه جهان :بلومبرگ در گزارشــی که درباره
تنشهای نفتی اخیر در منطقه داشته به میزان نفتی پرداخته که
از هرمز منتقل میشود .تمام نفت ایران ،بحرین ،قطر و کویت،
۹۰درصد از نفت عربستان سعودی و عراق و ۷۵درصد از نفت
امارات متحده عربی از این منطقه میگذرند.
طبق این گزارش ،بیشتر این کشــورها راه جایگزینی برای
صادرات نفــت ندارند .امارات متحده عربی روی کاغذ میتواند
بخشــی از نفت خام خود را از طریق فجیــره منتقل کند اما
اتفاقات اخیر نشان میدهد آن مسیر هم چندان تفاوتی با هرمز
ندارد .بیشتر نفت این کشور در میدانهای دریایی خلیج فارس
اســتخراج میشود و باید از این تنگه بگذرد .عربستان نیز خط
انتقالی از طریق دریای سرخ دارد اما حداکثر میتواند ۲.۵میلیون
بشکه از بار ۶.۲بشکهای هرمز را تقبل کند.
بلومبرگ البته در این گزارش مینویسد اهمیت این تنگه برای
همه طرفین ،خود میتواند عاملی برای جلوگیری از تشدید تنشها
شود .جولین لی نویسنده این گزارش اشاره میکند که حتی در
دوران موسوم به «جنگ نفتکشها» در جنگ ایران و عراق که در
دهه  ۸۰میالدی و دهه  ۶۰شمسی رخ داد نیز کشتیهای بسیاری
همچنان به انتقال نفت از این منطقه ادامه میدادند.
از ســوی دیگر امــا در این گزارش آمــده ،در معرض خطر
قرارگرفتن این منطقه اثری جدی روی بازار نفت خواهد داشت.

از طرفی با وجود تحریمهای نفتی ایران توسط آمریکا ،عربستان
بناست متولی تأمین نفت جایگزین شود و اخالل در این روند
دســتاندازی جدی در این روند خواهد بــود .از طرف دیگر،

تنشهای سیاسی و نظامی در ونزوئال ،لیبی ،الجزایر ،نیجریه و
آنگوال در کنار تحریمهای ایران ،بازار نفت را آسیبپذیر و مستعد
تنشهای جدی قرار داده است.

امارات متحده عربی

در چهارماه اول ســال  ،۲۰۱۹بیش از  ۱۶میلیون بشــکه نفت خام و میعانات گازی از طریق
تنگه هرمز منتقل شدهاند
صادرات نفت خام از طریق تنگه هرمز از ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹
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چند روز پیش وقتی مایک پمپئو برنامههای سفرهایش
را تغییر داد تا به بروکســل بــرود و دیدارهایش با مقامات
اروپایی و اتحادیه اروپا ،بدون این که منجر به موضعگیری
مشترک اساسی شود به پایان رسید ،الرنس نورمن ،خبرنگار
والاســتریتژورنال در بروکســل نقل قول مهمی از یک
دیپلمات اروپایی داشــت .نورمن نوشت پمپئو به بروکسل
آمده بود تا اصطالحاً یک عکس مشترک با مقامات اروپایی
بگیرد و در کنار آنها اعالم کند که اروپا و ایاالت متحده در
مقابل ایران ایســتادهاند .او گفت پاسخ اروپا به این خواسته
پمپئو منفی بوده است« :ما قبول نکردیم و به برنامه خودمان
ادامه دادیم ».او در توییت دیگری نوشت یک دیپلمات دیگر
بابت اعــام این موضوع از او گله کرده بــود و او در جواب
پرسیده بود« :اوکی ،ولی درست بود ».و پاسخ مثبت گرفته
بود .صحبتهای نورمن در رسانهها و کانالهای ایرانی هم
بسیار دیده شد.
این روایت اما تضاد قابلتوجهی با اتفاقی دارد که در زمان
اعالم دور جدید فشــارها بر ایران رخ داد .مایک پمپئو در
روزهای پرتنش تشدید تحریمها در کنار جرمی هانت ،وزیر
امور خارجه دولت ترزا می قرار گرفت و در کنار و به همراه
او ،به محکومکردن و تهدید ایران پرداخت.
ایــن اولین همکاری هانت با پمپئــو در مقابل ایران هم
نبــود .زمانی که محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران
از پیشنهاد تبادل زندانیان با آمریکا گفت ،جرمی هانت در
واکنش به ظریف و رد این ایده پیشدستی کرد .به شکلی
که حتی واکنش وزارت خارجه ایران را هم به همراه داشت:
ســیدعباس موسوی ســخنگوی وزارت خارجه گفت این
پیشــنهاد مربوط به ایران و آمریکاست و ربطی به بریتانیا
ندارد.
علت خودداری اتحادیه اروپا در مقابل پمپئو مشــخص
است .رسماً و تلویحاً اتحادیه اروپا نشان داده که هر چند برای
حفاظت از برجام و عمل به تعهداتش در مقابل ایران حاضر
به ریســک جدی در مقابل آمریکا نیست ،با رویکرد ایاالت
متحده همراه هم نیســت و از طرفی قصد هم ندارد ایران
را به اقدامات جدیتر مثل خروج از برجام یا توافقات دیگر
تهدید کند .به همین دلیل است که اگر چه مقاومتهایش
در مقابل فشــارهای آمریکا بیشــتر در حد اعالم موضع و
وقتکشی مانده اما هنوز درخواستهای پمپئو و همکارانش
را برای همراهی نپذیرفته و در مقابل ایران صفکشی رسمی
نکرده است.
امــا این که چرا بریتانیا در این میان رفتار متفاوتی دارد،
بیش از آنکه به ایران مربوط باشد ،مربوط به رابطه بریتانیا و
آمریکا یا به عبارت دقیقتر ،چشمانداز پیش روی بریتانیاست.
بریتانیا در مسیر خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
مسیر برگزیت ،اگر چه ناتمام به نظر میرسد ،مقصدی پایان
رابطه فعلی با اروپاســت .پس از عبور از این مرحله ظاهرا ً
پایانناپذیر ،این کشــور تازه باید وارد مذاکره تعیین سطح
روابط تجاری با این اتحادیه شود .اتحادیه اروپا هم به دلیل
تنشهای این مدت مذاکرات و هم به دلیل اصل خروج این
کشور ،مایل نخواهد بود امتیاز چندانی به بریتانیا بدهد .تازه
این در شرایطی است که اص ًال مذاکرهای برای انتقال در کار
باشد .اگر کار به برگزیت بدون توافق برسد ،اوضاع شدیدتر
هم خواهد شد.
اینها همه مربوط به بحثهای اقتصادی است .به لحاظ
سیاسی بریتانیا یکی از دردسرهای بزرگ و صدمات جدی
را به اتحادیه اروپا زده اســت و پــس از خروج نیز دیگر در
میز تصمیمگیری اتحادیه جایگاهی نخواهد داشت .تسلط
احتمالی دولتی حامی برگزیت بر این کشور احتماالً به این
معنا خواهد بود که انگیزه چندانی برای تعامل بهتر با اروپا
هم در کار نباشد.
بریتانیابهاینترتیب،بزرگترینشریکتجاریوسیاسیاش
را از دســت خواهد داد و باید به دنبال جایگزینکردن آن با
یک یا چند کشور باشد .در این میان ،بزرگترین گزینه پیش
روی بریتانیا ،آمریکاست که بهخصوص در دوران ترامپ ،از
مدتها پیش مشغول تشویق این کشور به خروج سریعتر
بوده و وعدههای بسیاری درباره آینده روابط بعد از برگزیت
هم داده اســت .خســارت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به
معنای واقعی کلمه جبرانپذیر نیست ،اما بریتانیا به هر حال
ناچار اســت دنبال شرکای جدید یا حفظ و تقویت رابطه با
شرکای قبلی باشد و آمریکا بهترین گزینه برای این کار است.
از یک نگاه شاید تنها گزینه قابلتوجه .بریتانیای مجروح از
برگزیت ،احتمال چندان اقبالی در ارتباط با رقبای آمریکا هم
نداشته باشد ،بهخصوص در دوران رئیسجمهور تمامیتخواه
و انتقامجویی مثل ترامپ که حتی برای مثال ،دولت آلمان را
در مقابله با فیسبوک محتاط کرده است.
در سایه چنین وضعیتی ،همراهیهای سریع و تماموکمال
هانت با پمپئو واضحتر میشود .در تالطم مذاکرات داخلی
و خارجی برگزیت که عاقبت هیچ کدام معلوم نیســت ،در
شــرایطی که حتی کرسی نخســتوزیر به تزلزل افتاده و
احتماالت جایگاه آینده شخص جرمی هانت از نشستن بر
جای ترزا می تا خروج از دولت متغیر اســت ،بریتانیا ،حتی
اگر با اروپا همنظر هم باشد ،توان ،انگیزه و قدرت ریسک عدم
همراهی با ایاالت متحده را ندارد و بسیار بیشتر از اتحادیه
اروپا خود را در معرض تهدید تصمیمات ترامپ میبیند .این
همراهی ،احتماالً از زاویه کاهش استقالل تصمیمگیریهای
کالن این کشور در سیاست خارجی ،تا جایی که به آمریکا
مربوط اســت هم قابل بررسی است و تبعاتی در رابطه بین
بریتانیا و آمریکا و نیز رابطه بریتانیا با دیگر کشورهای جهان،
از چین و روســیه گرفته تا اعضای اتحادیه اروپا هم خواهد
داشت؛ اما از نظرگاه ایرانی ،شاید این وضعیت اولین و فع ًال
بزرگترین پاسخ سؤالی چندساله درباره تأثیر برگزیت بر ایران
باشد.
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به گزارش ایسنا متن مقاله سید حسین موسویان
و عبدالعزیز صغر به شرح زیر است:
ما به عنوان دو شــهروند و کهنه سرباز سیاست
خارجی دو کشــور ایران و عربســتان این مقاله را
مینویسیم ،دو کشــوری که اکثر آمریکاییها آنها
را درگیر جنگ معنوی فرض میکنند .در حقیقت
بعد از چند دهه تقابل نیابتی و روابط منجمد بین
دو کشور ما معتقدیم زمان استقرار یک صلح پایدار
در منطقه فرا رسیده است.
هیچکدام از ما آرمانگرای ساده اندیش نیستیم.
ما هــر دو واقعگرایانی هســتیم که بــه یکدیگر
اعتمــاد نداریم و در ســطح دولتهایمان نیز این
بی اعتمادی متقابل وجــود دارد .در عین حال ما
شــاهد عواقب مخرب بحرانهای جاری در منطقه
مثل سوریه ،یمن ،لبنان ،بحرین و عراق هستیم که
کشورهایمان با هم در رقابت هستند .با وجودی که
ما هر دو طرف مقابل را عامل این وضعیت میدانیم
اما هر دو نیز توافق داریم که بحرانهای جاری در
منطقه پرهزینه و موجب بی اعتمادی مردم شــده
ضمن اینکه باعث به هدر رفتن غیر قابل محاسبه
منابع و جان باختن بیشــمار انسانهایی شده که
باید صرف ســاختن خاورمیانه میشد و نه نابودی
آن.
لذا زمــان گفتگو حاالســت زیرا کــه وضعیت
بحرانهای تاریخی منطقه به نقطهای رســیده که
نیازمند و مستعد دیپلماسی است.
اول در عراق ،دو کشور ایران و عربستان سعودی
دولت جدید در بغداد را در آغوش گرفتهاند ،دولتی
که توســط یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر
عملگرا هدایت میشــود و روابط خوبی با هر دو
کشــور ما دارد .این یک گشایش مهمی است که
باید از آن استفاده کرد.
دوم اینکه با کاهش خشــونت و شکست داعش،
جنگ در ســوریه به مرحله پایان نزدیک میشود.
هر دو کشور ما معتقدند که تمامیت ارضی سوریه
باید حفظ شود .ما دعوت میکنیم که به اصل عدم
مداخله احترام گذاشته شود و همه بپذیرند که این
حق ملت سوریه است که باید در مورد آینده خود
تصمیم بگیرد.
سوم در مورد یمن هرچند ما دو نفر در مورد علل
و ریشــه بحران با هم اختالف نظر داریم اما توافق
داریم که این بحران موجب بروز یک فاجعه انسانی
شــده و باید ظرف چند ماه آینــده در چهارچوب
روند سازمان ملل به آن خاتمه داد.
در لبنان نیز دولت جدیــد روی کار آمده و این
ملت لبنان است که باید در مورد مسائل کشورشان
تصمیــم بگیرند .و نهایتاً هم در مورد بحرین ما دو
نفر طرفدار حفظ حاکمیت و تمامیت و دموکراسی
و ثبات براســاس تصمیم و رأی مردم این کشــور
هستیم.
نهایــت اینکه بــا برقراری ثبات نســبی در این
پنج کشوری که ســالها درگیر ستیز و بیچارگی
بودهاند ،میتوان اســتقرار صلح پایدار در منطقه را
آغاز کرد .با وجودی که هر یک از ما طرف مقابل را
در مورد بی ثباتی در منطقه سرزنش میکنیم اما
با توجه به ماهها گفتگوهای دشــوار ،به این نتیجه
رســیدهایم که شــرایط برای گفتگوی مستقیم از
طریق کانالهای باز بیــن دو دولت و ملت فراهم
اســت .الزم نیست برای شــروع گفتگو ،در مورد
همه چیز از قبل توافق کرده باشــیم .دشوارترین
بخش کار همان برداشتن اولین قدم برای گفتگوی
مستقیم اســت تا بتوان در برخی از موضوعات به
توافق رسید.
شــهروندان دو کشــور باید برای ما و جهان در
اولویت باشند .ایران و عربستان مشترکا جمعیتی
بالغ بر  ۱۱۵میلیون نفر دارند که حدود یک سوم
آن زیر  ۲۵سال اســت .چه بخواهیم یا نخواهیم،
آینده نسل جوان ما بهم پیوسته است.
صلــح پایــدار در منطقــه ایجــاب میکنــد
کــه تهــران و ریــاض روابــط دوجانبــه و
همکاریهای منطقهای حسنه داشته باشند .ایران
و عربســتان اختالفات مهمی دارنــد اما در موارد
مهمی هم منافع مشــترک دارند همچون امنیت
انرژی ،عدم اشاعه سالحهای کشتار جمعی و ثبات
در خاورمیانــه .ما امیدواریم که بجای گســترش
اختالفــات ،مقامات دو کشــور ما بنای دوســتی
مشــترک دو ملت ایران و عربستان را پایه گذاری
کنند ،دو ملتی که ســتونهای مهم جهان اسالم
هستند.

