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سیاستهایی که میتواند قیمت نفت را باال نگه دارد

ادامه موضع روحانی
یعنی افزایش درآمد نفتی!
ضیاءالدین عمادی

دکت��ر روحانی اخی��را ً در جم��ع ایرانیان مقیم
س��وییس گفت« :چن��دی پیش یک��ی از مقامات
آمریکای��ی گفته بود ما میخواهی��م نگذاریم ایران
حتی یک قط��ره نفت صادر کن��د» .روحانی ادامه
داد« :این مسؤول آمریکایی قاعدتا معنی حرف خود
را نمیفهمد و نمیتوان��د آن را تحلیل کند و فقط
حرف میزند ،زیرا اگر ایران نتواند نفت خود را صادر
کند ،معنایش این اس��ت که نفت کل منطقه صادر
نمیشود!» سپس روحانی با لحن تهدیدآمیزی ادامه
داد« :اگر شما توانستید ،این کار را بکنید و نتیجهاش
را ببینید که چه هس��ت!» اظهارات روحانی بازتاب
گس��تردهای در رس��انههای داخلی و بویژه خارجی
داش��ت و حتی قیمت نفت در بازار جهانی را تحت
تاثیر قرار داد .اما چرا سخنان روحانی این مقدار مورد
توجه قرار گرفت؟
■■بستن تنگه هرمز؛ یک گزینه جدی و ترسناک
برای غربیها

از  94میلیون بش��که نفت تولی��دی در جهان،
 18میلیون بش��که آن روزانه از «تنگه هرمز» عبور
میکند ،بنابراین تنگه هرمز یکی از راهبردیترین
آبراههای دنیاست که تاثیر بسزایی بویژه در تجارت
نفت و فرآوردههای نفتی دارد .کشورهای عربستان،
ع��راق ،ای��ران و کویت ب��ه عنوان  4کش��ور بزرگ
تولیدکننده نفت و همچنین قطر ،امارات و بحرین
تب��ادالت تجاری و نفتی خود را از تنگه هرمز انجام
میدهند .برخی کارشناس��ان جغرافیای سیاسی و
کارشناس��ان انرژی در س��طح جهان ،صحبتهای
اخیر روحانی را اشاره مستقیم به تنگه هرمز تفسیر
کردهاند .رویترز در این باره نوشت« :روحانی صادرات
نفت همسایگان ایران را در صورتی که فروش نفت
کشورش متوقف شود ،تهدید کرد» .همچنین رویترز
گفته است اگرچه اظهارات روحانی برای تفسیر باز
است اما مقامات ایرانی در گذشته تهدید کرده بودند
تنگه هرمز را میبندند .همچنین یورونیوز عنوان کرد
روحانی گفته است« :فشار آمریکا برای توقف فروش
نفت ایران ممکن اس��ت روی صادرات منطقه تاثیر
بگذارد» .بلومبرگ نیز این سخنان روحانی را کامال
مطابق با بستن تنگه هرمز تفسیر کرد و از اهمیت
باالی این تنگه به دلیل انجام  30درصد نقل و انتقال
نفت دنیا از این شاهراه مهم دریایی خبر داد» .سخن
روحانی و پس از آن نامه هوشمندانه سردار سلیمانی
برای رسانههای غربی ،حکم تضمین تهدید روحانی
به بس��تن تنگه هرمز در موقعیتی است که اقتصاد
نفتی ایران مورد خدشه قرار گیرد و این تهدید را به
یک مس��اله جدی تبدیل کرد .پس از خروج آمریکا
از برجام و تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تحریمهای
مرتضی نصراللهی :نشست ساالنه پیمان آتالنتیک
ش��مالی (ناتو) روزهای  20و  21تیرماه با حضور
رهبران کش��ورهای عضو در بروکسل برگزار شد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمه��وری ایاالت متحده،
پس از این س��فر راهی فنالند شد تا با «والدیمیر
پوتین» رئیسجمهوری روسیه دیدار و گفتوگو
کند .یک��ی از موضوعاتی که رئیسجمهور آمریکا
قصد دارد درباره آن با همتایان غربی خود گفتوگو
کند« ،توافق هستهای با ایران» و سرنوشت برجام
است .هفتهنامه «تایم» در این باره نوشت« :ترامپ
در جری��ان نشس��ت اخیر ناتو ،فش��ار زی��ادی به
همپیمانان خود در ناتو جهت پیروی از تحریمهای
ثانویه ایاالت متح��ده آمریکا علیه ایران وارد کرد.
یک��ی از موضوعات رایزنیه��ای ترامپ با مقامات
اروپایی ،رس��اندن واردات نفت ایران به صفر است.
اگ��ر اروپا در این مس��یر از ترام��پ تبعیت نکند،
آمریکا علیه شرکتهایی که با ایران همکاری کنند،
تحریمهایی وضع خواهد کرد».
چنانکه از گزارش تایم و دیگر نش��ریات غربی
برمیآید ،ترام��پ قصد دارد «پرون��ده برجام» را
روی میز س��ران ناتو قرار دهد .این در حالی است
که فش��ارهای کاخ س��فید بر شرکای آتالنتیکی
خ��ود بر س��ر افزایش بودجه نظام��ی اعضای ناتو
همچنان ادامه دارد .در ش��رایطی که به واس��طه
محدودیتهای گمرکی و تعرف��های ترامپ علیه

جدید سختگیرانه نفتی در روز  13آبان سال جاری،
قیمت نفت خام به یکباره نزدیک به  6دالر رش��د
داش��ت و قیمت نفت برن��ت از  73دالر به  79دالر
رسید .این اتفاق که مطلوب غربیها بویژه اروپاییها
نیس��ت ،موجب افزایش فشارها بر ترامپ شد و وی
مج��ددا از هفته پیش اعالم ک��رد آمریکا به برخی
کش��ورها برای قطع واردات نف��ت از ایران مهلت 6
ماهه ارائه خواهد داد که همین مساله موجب کاهش
مج��دد  3دالری قیمت نفت ش��د اما دوباره پس از
صحبته��ای روحانی قیمت نف��ت  2دالر افزایش
یافت .طی س��الهای اخیر قیمت نفت خام پس از
آنکه با سیاس��تهای آمریکا و عربس��تان سعودی،
حدود  2س��ال مبالغ پایین در بازه  30تا  50دالر را
تجربه کرد ،از اوایل سال  2017میالدی رو به افزایش
گذاشت و در ماههای اخیر تا قبل از اظهارات ترامپ
مبنی بر تحریم دوباره ایران ،حالت تثبیت شدهای را
به خود گرفته بود به طوری که متوسط قیمت نفت
برنت از ابتدای سال  2018تا  2هفته پیش برابر 68
دالر در هر بشکه بود .میتوان گفت بیشتر کشورهای
جهان از جمله آمریکا ،اروپا و اعضای اوپک به دالیلی
این بازه قیمتی را به عنوان قیمت بهینه برای شرایط
اقتصادی کشور خود پذیرفته بودند .افزایش قیمت
نفت به مبالغ باالت��ر از این ،موجب افزایش قیمت
سوخت ،افزایش هزینههای حملونقل و در نهایت
بازگشت دوباره رکود اقتصادی بویژه در کشورهای
واردکننده نفت نظیر اروپاییها و کش��ورهای شرق
آسیا میشود .از همین منظر اروپاییها و کشورهای
ش��رق آسیا نس��بت به افزایش قیمت نفت پس از
تحریم نفت ایران نگرانند ،بنابراین هرگونه افزایش
قیمت نفت در شرایط حاضر موجب سختتر شدن
کار آمریکا ب��رای تحریم ایران در فضای بینالمللی
میش��ود .از همین رو الزم است مسؤوالن کشور از
ابزارهای مختلف دیپلماسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیک
برای این هدف استفاده منطقی ببرند.
■■افزایش قیمت نفت تا  300دالر پس از بستن تنگه

س��خنان کنایهدار  2هفته قب��ل رئیسجمهور
در کش��ور سوییس اگرچه در یک محفل عمومی و
یک ضیافت غیرسیاس��ی ایراد شد و اگرچه شاید از
صالبت و استحکام الزم برای نشان دادن هیمنه عزت
جمهوری اسالمی ایران برخوردار نبود و برای همین
هم رسانههای جهان با احتیاط خاصی سخنان وی
را به بستن تنگه هرمز تعبیر کردند اما همین مقدار
از س��خنان هم موجب تغییراتی در بازار نفت شده
است به طوری که پس از بازتاب سخنان روحانی در
رسانههای جهان ،قیمت نفت تا امروز حدود  2دالر
افزایش داشته و همانطور که گفته شد نامه سردار

سلیمانی نیز این تهدید را جدی کرد .چنانکه روزنامه
«ال��رای» کویت بعد از صحبته��ای روحانی و نامه
سردار سلیمانی نوشت :در صورت عملی شدن تهدید
ایران در بستن تنگه هرمز ،قیمت نفت در بازارهای
جهانی به  300دالر در هر بش��که میرس��د .طبق
قوانین بینالمللی در حوزه دریاها و آبهای آزاد ،هر
کشوری در مناطق ساحلی خود دارای محدودهای از
آبهای س��رزمینی یا دریاهای سرزمینی است .این
محدوده بر اس��اس کنوانسیون  ۱۹۸۲حقوق دریاها
حداکث��ر  12مایل دریایی (ه��ر مایل دریایی حدود
 ۱۸۵۲متر است) از خط مبدأ دریاست ،بنابراین ایران
تا شعاع  22کیلومتری تمام سواحل خود در شهرهای
مرزی یا جزایر متعلق به ایران در خلیجفارس دارای
محدوده آبهای س��رزمینی اس��ت .اگرچ��ه ایران
نیز قوانین بینالمللی در زمینه آبهای س��رزمینی
را پذیرفته اس��ت و مطابق «قان��ون مناطق دریایی
جمهوری اس�لامی ایران در خلیج ف��ارس و دریای
عمان» عبور و مرور کشتیهای تجاری و غیرجنگی
که ناقض نظم و امنیت ملی ایران نباشند که به «عبور
بیضرر» تعبیر شده است ،از این منطقه بالمانع است
اما شاید منظور آقای روحانی در آن جمالت نیز ناظر
بر حق ایران برای بستن تنگه هرمز در استفاده قانونی
از همین عبارات قانون مذکور باش��د .مطابق ماده 5
این قانون عبور ش��ناورهای خارجی -به اس��تثنای
موار د مندرج در ماده  -9از دریای س��رزمینی ایران
مادامی که مخل نظم ،آرامش و امنیت کشور نباشد،
تابع اصل عبور بیضرر است .در صورت بروز شرایط
بحرانی ،ایران چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ توان
نظامی و فنی براحتی امکان بستن تنگه هرمز را دارد.
دماغه جنوب��ی تنگه هرمز متعلق به عمان و بخش
غربی آن متعلق به کشور امارات است اما فاصله 22
کیلومت��ری از جزایر الرک ،تنب بزرگ و ابوموس��ی
که جزو آبهای سرزمینی ایران است ،نقاط عمیق
خلیج فارس را تشکیل میدهد که محل عبور و مرور
نفتکشها و کشتیهای بزرگ است .عبور کشتیها
از تنگه هرمز فقط از یک آبراه باریک انجام میشود،
زیرا عبور از سایر مناطق ممکن است با خطرهایی از
جنس برخورد با کش��تیهای غرق شده ،برخورد با
مینهای دریایی در شرایط جنگ یا به گل نشستن
کشتی همراه باشد.
■■موضعمقتدرانهرئیسجمهوروعقبنشینیدشمن

وبسایت «اویل پرایس» که یکی از معتبرترین
مراج��ع تعیین و پیشبین��ی قیمتهای نفت خام
است ،س��ال  2016پیشبینی کرده بود در صورت
وق��وع جنگ بین ایران و عربس��تان قیمت نفت در
جهان به بی��ش از  250دالر در هر بش��که خواهد
رسید .این نشریه تحلیل میکند که در صورت وقوع
جنگ بین ایران و عربستان قیمت نفت بالفاصله تا
 250دالر رش��د خواهد داشت و ممکن است پس
از مدت��ی به دلیل اس��تفاده از ذخایر اس��تراتژیک
کشورهای دنیا قیمت نفت باالی  100دالر تثبیت
ش��ود اما در صورتی که این جنگ طوالنی ش��ود یا
این دو کش��ور بنادر و تجهی��زات بارگیری یکدیگر
را نی��ز نابود کنن��د ،قیمت نفت ت��ا  500دالر باال
خواهد رفت .ذخایر اس��تراتژیک کش��ورهای عضو
همکاریهای توس��عه اقتص��ادی که ح��دود 1/6
میلیارد بش��که و ذخایر استراتژیک آمریکا که برابر
 660میلیون بش��که اس��ت ،برای پوشش ریسک

در ش��رایط بحرانی احتمالی پیشبینی شده است.
به هر ح��ال ،اگرچه طی روزه��ای اخیر بحثهای
زیادی در فضای مجازی و رسانهها در نقد و بررسی
اظهارات اخیر روحانی شکل گرفته است و برخی آن
را به تغییر موضع دول��ت و چرخش قهرمانانه او از
دیپلماسی مذاکرهجویانه به دیپلماسی امتیازجویانه
از دشمن (که میتواند با اهرمسازی توانمندیهای
ملی ،ژئوپلیتیک ،نظامی و نقشآفرینی در سیاست
منطقهای موثر شود) تعبیر کردهاند و برخی دیگر آن
را اتفاقی برشمردهاند و معتقدند این رویکرد و ادبیات
در روحانی پایدار نمیماند اما واقعیت آن اس��ت که
اظهارات رئیسجمهور خواس��ته یا ناخواس��ته ما را
بیش از پیش با حقیقت «پا پس کشیدن دشمن در
صورت پیشروی ایران» آشنا کرد.
■■سیاس�تهایی که میتواند قیمت نفت را باال
نگه دارد

حدود  35درص��د از نفت تولیدی دنیا از طریق
حملونقله��ای دریایی و زمینی بین کش��ورهای
مختلف جابهجا میشود که از این مقدار  80درصد
آن ،از منطق��های به نام مثلث طالیی عبور میکند.
مثلث طالیی به منطقهای محصور میان تنگه هرمز،
تنگه م��االکا (در اقیانوس هند) و تنگه بابالمندب
(در حاش��یه جنوب غربی یمن) گفته میشود که
غیر از ترابری تجاری و انتقال نفت ،از اهمیت نظامی
باالیی به دلیل تالقی  4قدرت آمریکا ،روسیه ،ایران و
چین برخوردار است .به نظر میرسد در شرایط فعلی
الزم است ایران برای شکست سیاستهای تحریمی
آمریکا و حت��ی برای دور ش��دن از خطر احتمالی
جن��گ ،از همه نعمتهای خدادادی نظیر موقعیت
سوقالجیش��ی خ��ود در مثلث طالی��ی و ابزارهای
سیاس��ی و توانمندیهای نظامی به��ره ببرد ،زیرا
عقبنشینی و بازگو نکردن خطرات احتمالی وقوع
جنگ برای دشمن ،او را به پیشروی در قلمرو قدرت
ایران و به خطر انداختن منافع کشور بیش از پیش
حریص میکند که به معنای نزدیک شدن ایران به
جنگ واقعی نیز خواهد بود ،بنابراین به نظر میرسد
اقدامات زیر میتواند آمریکا را از اهداف خوشبینانه
ترامپ دور و حقیقت بلوفهای سیاس��ی او را برای
جهانیان آشکار کند.
ال�ف -هزینهزایی تحری�م ایران از طری�ق باال نگه
داشتن قیمت نفت

اگرچه به نظر نمیآید شرایط جدید حاکم بر بازار
نفت جهان (نظیر توان افزایش ظرفیت 1/4میلیون
ت صخرهای (شیل
بشکهای عربستان و همچنین نف 
اویل) آمریکا که با پیش��روی قیمت به سمت 100
دالر بخش بزرگتری از آن از توجیهپذیری اقتصادی
برخوردار میش��ود) شکنندگی الزم را برای افزایش
قیمتها به باالی  100دالر داش��ته باش��د اما الزم
اس��ت ایران از هر ابزاری برای حداکثر نگه داش��تن
قیمت نفت اس��تفاده کند ،زیرا بیش��ترین فشاری
که هماکنون ترام��پ را برای تحریم ایران در تنگنا
قرار داده اس��ت ،افزایش قیمت نفت جهانی است.
دخالتهای گاه و بیگاه ترام��پ در زمان برگزاری
اج�لاس  174اوپک و تماسهای مکرر تلفنی او با
بنس��لمان و مقامات سعودی حاکی از همین فشار
اس��ت به طوری ک��ه وی در تازهترین توئیت خود،
اوپک را به دلیل افزایش قیمت بنزین سرزنش و با
لحن آمرانهای خطاب به اعضای این س��ازمان اعالم

گروکشی امنیتی ترامپ از اروپا

برجام روی میز سران ناتو چه میکند؟!
شرکای اروپایی خود ،اختالف در  2سوی آتالنتیک
به نقطه اوج خود رس��یده اس��ت ،بررسی پرونده
«برجام» در نشس��ت بروکسل نشانه چیست؟ آیا
ترامپ قصد داش��ت در این باره معاملهای
با ش��رکای اروپایی خود انج��ام دهد؟ آیا
اعضای اروپایی ناتو از ادغام و هضم برجام
در دل منازع��ات درون آتالنتیک��ی خود
اس��تقبال میکنند؟ اخیرا «ت��رزا می»
نخس��توزیر انگلی��س در اظهاراتی قابل
تامل ،از سایر کشورهای اروپایی خواست
در قب��ال اقدام��ات گمرک��ی و تعرفهای
ترام��پ ،واکن��ش متقابل از خود نش��ان
نداده و بر س��ر «برجام» نیز با آمریکا وارد
گفتوگو [معامله] شوند .براستی در میان
اعض��ای پیمان آتالنتیک ش��مالی چه میگذرد؟
واقعیت امر این اس��ت که در آینده نزدیک ،برجام
به ابزار «گروکش��ی امنیتی آمریکا از اروپا» تبدیل
خواهد شد .نشانههای اولیه این موضوع ،در نشست
اخیر بروکس��ل کامال مشاهده شد .نباید فراموش
کرد اتحادیه اروپایی کماکان در نگاه امنیتی کالن

خ��ود ،همچنان خود را وابس��ته به ایاالت متحده
میدان��د .اف��رادی مانند «ترزا می» نخس��توزیر
انگلیس« ،امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانس��ه

و «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان همچنان مشی
و جهتگیری کلی امنیتی اروپا در نظام بینالملل
را بر مبنای «وابستگی امنیتی به آمریکا» تنظیم
کردهان��د .مقامات اروپ��ا در بهترین حالت ممکن،
صرفا وارد فاز «مهار ترامپ» خواهند شد و «تقابل
با کاخ س��فید» جای��ی در اس��تراتژیها و حتی

تاکتیکهای تعریف شده در حوزه سیاست خارجی
اروپا ندارد .در جریان برگزاری نشست اخیر سران
گروه  7در کانادا ،دونالد ترامپ با آنگال مرکل درباره
برجام ،تعرفههای گمرکی و آلومینیومی
و افزای��ش بودجه نظام��ی اعضای ناتو به
گفتوگو پرداخ��ت .اگرچ��ه نتیجه این
مذاکرات ،شکست نشست گروه  7و حتی
عدم تنظیم بیانیهای مشترک در پایان آن
بود اما رئیسجمهور آمریکا در نشست ناتو
نیز همان فرمول را در پیش گرفت! ترامپ
و کش��ورهای اروپایی ،منازعات موجود در
نظام بینالمل��ل را نه به صورت تکتک و
مجزا ،بلکه به عنوان یک «بس��ته واحد»
مورد ارزیابی و مذاکره ق��رار خواهند داد.
در چنین معادلهای ،ترامپ از سران اروپایی خواهد
خواس��ت در ازای کاه��ش فش��ارهای اقتصادی و
امنیتی آمریکا ،هرگونه حمایت از برجام و استمرار
آن را متوقف کنند .اساسا یکی از اصلیترین دالیل
امتناع سران اروپا از ارائه بسته جامع ،جزئی و کارآمد
پیش��نهادی به ایران ،همین رایزنیها و البیهای

کرد« :قیمتهای جهان��ی نفت خام را همین حاال
کاهش دهید»؛ توئیت��ی که با واکنش تند نماینده
ای��ران در هیات عامل اوپک نیز مواجه ش��د و وی
به ترامپ هش��دار داد اگر ب��ه این رویه پایان ندهد،
قیمتهای جهانی نفت خام باالتر نیز خواهد رفت.
همچنین همزمان با برگزاری نشست اعضای اوپک و
غیراوپک در هفته گذشته ،به نقل از الحیات ،ترامپ
در یک تماس تلفنی با بن سلمان بر حفظ ثبات بازار
نفت و رشد اقتصاد جهانی تاکید کرده است .از سوی
دیگر عربستان نیز تاکید کرد با افزایش تولید نفت
س��عی خواهد کرد مانع افزایش قیمت نفت شود و
نفت خ��ود را جایگزین دیگر اعضای اوپک که توان
تولید ندارند ،خواهد کرد ،بنابراین نقطه ضعف آمریکا
افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در شرایط
فعلی اس��ت که باید از طریق تهدید به بستن تنگه
هرمز ،رایزنیهای منطقهای ،حفظ سقف تولید اوپک
و ...به صورت فعاالنه پیگیری شود.
ب -بررسی گزینههای ناامن کردن تنگه هرمز ،اخذ
عوارض ،بستن تنگه

مطمئنا در صورتی که اس��تفاده از ظرفیت تنگه
هرمز م��ورد توافق و هم��کاری دول��ت و نهادهای
نظامی کش��ور قرار گیرد ،میت��وان راههای زیادی
را برای اس��تفاده قانونی از ظرفیت این تنگه به کار
برد .البت��ه باید در نظر داش��ت «کنترل و مدیریت
انحصاری بر تنگه هرمز» گزینهای کامال متفاوت با
اقدام تنشبرانگیز و جنگافروز «بستن کامل تنگه
هرمز» است و میتواند به عنوان یک ظرفیت ،مورد
بررسی حقوقی و کارشناسی قرار گیرد .گزینههایی
نظیر کنترل تنگه و اخذ عوارض برای حفظ امنیت
کشتیهای عبوری از آن ،مطمئنا گزینهای غیر قابل
دسترسی نیست و میتواند تهدید عملیاتی جدیتری
را برای آمریکاییها و عربستانیها به نمایش بگذارد.
در این صورت مطمئنا مذاکره ایران با کشورهایی نظیر
عراق ،کویت و قطر نیز به دلیل وابستگی باالی آنها
به تنگه هرمز از موضع عزتمندانهتر و قدرتمندانهتری
انجام میشود و پشت کردن کشورهایی مثل عراق به
ایران در توافقات جهانی نظیر اجالس اوپک را برای
آنها دچار هزینه خواهد کرد.
پ -حض�ور مقتدرانه در یم�ن و کمک به انصاراهلل
برای کنترل امنیت بابالمندب

در اختیار گرفتن اختصاصی مدیریت تنگه هرمز
وقتی به نتیجه میرسد که تنگه بابالمندب نیز وارد
این معادله شود .حضور در بابالمندب یعنی تغییر
رفتار در موضوع جنگ یمن و ایفای نقش فعاالنه در
ای��ن میدان که قطعا آمریکا و همپیمانانش را دچار
آش��فتگی و عصبانیت بیش��تری خواهد کرد .اتفاقا
ح��دود یک ماه قبل از اعالم خروج آمریکا از برجام،
یمن و بویژه تنگه بابالمندب دچار فش��ار سنگین
نیروهای آمریکایی و عربستانی شد تا بتوانند آنجا را
به کلی از اختیار نیروهای انصاراهلل یمن خارج کنند
که این اقدام نش��ان از تمایل آمریکاییها به کاهش
ریسک منطقه مثلث طالیی و حفظ امنیت عرضه
انرژی به جهان دارد .عبدالملک حوثی ،رهبر انصاراهلل
روز  6خرداد  97رسما اعالم کرد درگیری در ساحل
غربی اس��تان حدیده به تصمیم آمریکا انجام شد و
م��زدوران دولت منص��ور ه��ادی (رئیسجمهوری
مستعفی یمن) تنها س��ربازانی هستند که دستور
آمریکا را اجرا میکنند.
پشتپرده و آش��کار بوده اس��ت« .مایک پمپئو»
وزیر خارجه ایاالت متحده از زمان خروج ترامپ از
توافق هستهای ،به صورت مستمر با وزرای خارجه
تروئیکای اروپا در ارتباط بوده و مواضع دقیق دولت
آمریکا در قبال برجام را به اطالع آنها رسانده است.
در نهایت اینکه متعاقب «گروکشی امنیتی آمریکا از
اروپا» در جریان نشست ناتو ،شاهد استمرار «بازی
پارادوکس��یکال» اروپا در قبال برجام خواهیم بود.
همانگونه که در جریان نشست اخیر ایران و اعضای
 4+1در وین مشخص شد تروئیکا قصد دارد پرونده
توافق هستهای و مذاکره با تهران همچنان مفتوح
باقی بمان��د .نباید فراموش کرد اس��تراتژی اصلی
اروپا در قبال ایران و برجام ،نگاه داش��تن بیش��تر
کش��ورمان در توافق هس��تهای (بدون بهرهمندی
ایران از هرگونه منفعت اقتصادی) جهت اثرگذاری
بیشتر تحریمهای آمریکا و سپس امتیازدهی بیشتر
ایران در مذاکرات اس��ت .ارائه بس��ته پیشنهادی
بیخاصی��ت و غیرقابل قبول اتحادی��ه اروپایی به
ایران نیز در همین راستا قابل تحلیل است؛ بستهای
ضعیف که منبعث از مناسبات خاص ایاالت متحده
آمریکا و اتحادیه اروپایی است؛ آیا آقای دکتر ظریف
بهعنوان بهترین دیپلمات جه��ان [به تعبیر آقای
دکتر روحانی(!)] چنین مسأله واضحی را که یک
دانشجوی ترم اول روابط بینالملل هم آن را درک
میکند ،متوجه نمیشود؟! میشود!

درنگ
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آنچه تاکنون محضر شما خواننده گرانمایه
معروض شد ،سخنانی بود پیرامون اصل اعتقاد
ب��ه معتقدات اصیل اس�لامی ،البت��ه نه با هر
نگاهی ،بلکه با نگاه شیعی که به فراخور مطلب
و بهخاطر جایگاه حقیقی موضوع توحید ابتدا به
آن پرداخته شد .در اول سعی شد اصل وجود
خداون��د متعال با دالیلی عقلی و اس��تداللی
اثبات ش��ود که در آن رهگذر به شبهاتی نیز
پاسخ داده ش��ود که ش��بهه «ابن کمونه» از
آن دس��ته بود .سپس سراغ نگاه شیعی درباره
توحید رفتیم و تالش کردیم با اتکا بر روایات
اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسالم پرده از
حقیقت توحید البته در حوزهای که برای فهم
انسان مقدور و برای شأن جریده میسور است،
برداریم و از همین رو بود که به پاسخ شبهاتی
مانند تجسیم و تش��بیه و رؤیت پرداختیم و
اثبات کردیم تکفیری��ان ره به خطا رفتهاند و
این خداوند اس��ت که بهتر میداند رس��الت
خود را در کجا قرار دهد؛ پس خدا را ش��اکریم
که ما را از متمس��کان به والیت حضرت علی
علیهالسالم و اوالد معصوم او علیهمالسالم قرار
داد .به هر روی همانگونه که عرض شد آنچه
بیان شد نه آنی است که کشش مسأله توحید
در آی��ات و روایات و تمام ابعاد آن در مس��ائل
کالمی و استداللی باشد ،بلکه عرایض ما نمی
اس��ت از دریای معارف اس�لام ناب محمدی
صلیاهللعلی هوآلهوس��لم تا فتح بابی شود برای
خوانن��ده گرامی که به فضل الهی خود در این
مس��یر نورانی گام زند ،البته نباید این نکته را
نیز فراموش کرد که همانگونه که عرض شد
توحید پایه تمام استداللهای بعدی است ،لذا
بعید نیست برای روشن شدن مباحث بعدی
بارها به این موضوع شریف بازگردیم.
اما ممکن اس��ت برای مخاطب این سوال
پدی��د آید که بعد از این همه س��خن در باب

توحید و تفکیک آن و ...حاصل توحید و موحد
بودن چیست؟ اگر بخواهیم به این سوال پاسخ
دهیم باید بگوییم توحی��د در آخرت موجب
قبولی س��ایر اعمال اس��ت ،زیرا هیچ عملی از
مشرک پذیرفته نیست؛ «در حقيقت كسانى
كه كافر ش��ده و در حال كفر مردهاند اگر چه
[فراخن��اى] زمين را پر از طال كنن��د و آن را
[ب��راى خود] فديه دهند ،هرگ��ز از هيچ يك
از آن��ان پذيرفته نگردد ،آنان را عذابى دردناك
خواهد بود و ياورانى نخواهند داش��ت»( )1ولی
در دنیا این توحید اس��ت که بر نگرش انسان
ب��ه عالم و به تعامل او با تم��ام پدیدهها و ...اثر
میگذارد یعنی شخصی که پا در جرگه توحید
میگذارد مش��مول نزول مالئک میشود «در
ت
حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداس 
سپس ايس��تادگى كردند ،فرش��تگان بر آنان
فرود مىآين��د [و مىگويند] هان بيم مداريد
و غمين مباش��يد و به بهشتى كه وعده يافته
بوديد شاد باشيد» )2(.پس حاصل موحد بودن
و البته ایس��تادگی روی این اصل ،شادمانی و
دور بودن از غم و ترس است ،البته باید دانست
این ش��ادمانی امری است که به نسبت شدت
نزدیکی و قرب به خداوند و میزان دوستی با او
کم یا زیاد میشود اما اصل دوستی با خداوند
یعنی پذیرفتن نظری توحی��د و ملتزم بودن
عملی ب��ه آن ،موج��ب دوری از ترس و حزن
میشود؛ «آگاه باش��يد كه بر دوستان خدا نه
()3
بيمى اس��ت و نه آنان اندوهگين میشوند»
و وقتی این دوس��تی به مراحل عالی میرسد
ف��رد در میان دریای تیغ و شمش��یر و دریای
مواج نیل میگوید« :گفت چنين نيست ،زيرا
پروردگارم با من اس��ت و بزودى مرا راهنمايى
خواهد كرد»( )4یا به مرتبهای از دوس��تی نائل
میش��ود که دست یاری فرش��تگان مقرب را
کن��ار میزند و در دل آت��ش آنقدر به رحمت
پروردگار امیدوار اس��ت که امی��دش آتش را
گلس��تان میکند ،در حالی که حتی به خود
اجازه درخواست کردن را نمیدهد و خود را به
صورت مطلق به او میسپارد و فریاد برمیآورد
که چ��ه بخواهم در حالی ک��ه او به حال من
داناست .این است حاصل نگاه توحیدی کسانی
که در سایه ایمانشان به این باور دارند «اوست
آن ك��س ك��ه در دلهاى مؤمن��ان آرامش را
فرو فرس��تاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند
و سپاهيان آس��مانها و زمين از آن خداست
و خدا همواره داناى سنجيدهكار است»( )5این
دی��دگاه آب و آتش و خاک و باد را س��ربازان
خداوند میداند ،نه موجوداتی مستقل که برای
جهان کارسازی کنند .این بود بخشی از اثرات
توحید در نگاه انسانها اگر به حقیقت آن نظر
داش��ته باشند ،هر چند تمام موجودات از کنه
آن معذورند.
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