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دکتر محمدرضا دوستی زاده 
ت علمـی  هیا ی  عضـا ا ز  ا
دانشـگاه تهران و دانشکده 
مطالعـات جهـان معتقـد اسـت آمریـکا برجـام را 
کنار گذاشـت تا با جسـارت تمام هدف های فراتر 
از برجـام خـود را پوشـش دهـد. او در مصاحبـه بـا 
»فرهیختـگان«، نداشـتن قـدرت پیگیـری و البی 
در سیاسـت خارجی کشـور را مورد انتقاد شـدید 
قـرار داده و می گویـد بایـد بـا البی گـری و کمـک 
کشـورهای روسـیه وچین درسازمان ملل، هزینه 
آمریـکا درخـروج از برجـام را افزایـش می دادیـم. 

آمریـکا تـا زمانـی کـه در برجام حضور داشـت به 
وضـع و تمدیـد تحریم هـای ویـزا، آیسـا و کاتسـا 
ادامـه داد و بعـد از خـروج از برجـام هـم به وضع 
تحریم هـای جدیـد اهتمـام دارد. چـه تفاوتـی 
بیـن تحریم هـای آمریـکا قبل از خـروج از برجام 

و بعـد آن وجـود دارد؟
آمریـکا بـه دنبـال ایـن هـدف اسـت کـه ایـران 
قدم هایـی فراتـر از برجام بردارد تا برجام حفظ 
شـود. عربسـتان و رژیـم صهیونیسـتی هـم بـا 
این مسـاله موافقند تا ایران درخصوص قدرت 
منطقـه ای عقب نشـینی کنـد. آمریـکا تـا قبل 
از خـروج از برجـام توجیهـی در ایجـاد تحریـم 
علیه ایران نداشـت، اگر توجیهی هم داشـت، 
شرکای اروپایی آمریکا در سطح محدودی آن 
را قبـول می کردنـد. االن بـا سیاسـت جدیـد 
آمریـکا تالش هـا بـرای تحریـم مـا راحت تـر 
اسـت. شـرکت هایی کـه بـا آمریـکا در ارتبـاط 
هسـتند تحـت فشـار بیشـتری قـرار گرفته انـد 
کـه زیـر بـار خواسـته های آمریکا برونـد. توجه 
از شـرکت های  باشـید کـه خیلـی  داشـته 
چندملیتـی تابـع قوانیـن خودشـان نیسـتند، 
چـون خواهـان مبادلـه اقتصـادی بـا آمریـکا 
هسـتند و بـه نوعـی شـریک اقتصـادی ایـن 
کشـورند. در نتیجـه آمریـکا بعـد از خـروج 
از برجـام در مقابـل کشـورها و شـرکت های 
چندملیتـی جسـارت هایی نشـان می دهد که 
منجـر بـه وضـع تحریم های بیشـتر می شـود. 

برجـام سـندی اسـت کـه در شـورای امنیـت 
سـازمان ملل طرح شـد و تحت قطعنامه 2231 
به امضای همه کشـورهای عضو رسـید. جایگاه 

حقوقـی تحریم هـای جدیـد کجاسـت؟
مـن فکـر می کنـم ایـران قـدرت خـود را در 

سـازمان ملل به کار نگرفته اسـت. به هر حال 
مـا در سـازمان اهرم هایـی خواهیم داشـت که 
کشـورهایی را بـه سـمت خـود بکشـیم. االن 
کشـوری وجـود دارد کـه قطعنامـه سـازمان 
را کـه پشـتوانه برجـام اسـت نقـض می کنـد! 
متاسـفانه از طـرف ایـران در سـازمان ملـل 
تالشـی نمی شـود. شـاید به این خاطر اسـت 
کـه فعـال همّ وغـم دولـت این اسـت کـه برجام 
را نجـات دهـد و با شـکل محدودتـری بپذیرد. 
حداقلـش ایـن اسـت کـه مـا بایـد از اهرم های 
خـود در سـازمان ملـل اسـتفاده می کردیم که 
بگوییـم آمریـکا چـرا قطعنامـه پشـتوانه برجام 
را در نظـر نمی گیـرد. چـاره کار ایـن اسـت کـه 
ایـران چـه بـا اروپا و چه بدون اروپا در سـازمان 
ملـل البی گـری کنـد و هزینه خـروج آمریکا از 
برجام را زیاد و فشار روی ایران را کمتر و کاری 
کنـد کـه فشـار آمریکا به ایـران از جانب خیلی 
از کشـورها مـورد توجه قـرار نگیرد. به خصوص 
االن بـا توجـه بـه خـروج آمریـکا از معاهـدات 

دیگر زمینه سیاسـی آن هم وجود دارد. دولت 
بایـد کشـورهایی چـون روسـیه و چیـن را کـه 
همراهـی بیشـتری با ایران دارنـد، قانع کند تا 

علیـه خـروج از برجـام البی گـری کنـد. 

برجـام  امضا کننـدگان  از  یکـی  اروپایی هـا 
هسـتند. بـه نظـر شـما واکنش مطلوبـی که باید 
از جانـب اروپایی هـا در مقابـل نقـض حقـوق 
بین الملـل و برجـام توسـط آمریـکا انجام شـود، 

؟ چیسـت
شـرکت های چندملیتـی از بدنـه خـود اروپـا 
هسـتند و اروپـا بایـد آنهـا را قانـع کنـد کـه بـا 
ایـران همـکاری کننـد. ما از طریـق وزیرخارجه 
نـد  می توا پـا  رو ا کـه  یم  شـنید نگلیـس  ا
جریمه هایـی به شـرکت های چندملیتی وضع 
کنـد کـه آنهـا تابـع کشـور خـود باشـند. منتها 
ایـن هـم برمی گـردد بـه ایـن موضـوع کـه اروپا 
چقـدر حاضـر به مناقشـه با آمریکا باشـد. اروپا 
می خواهـد برجـام را نجـات دهـد و  انگیـزه این 

کار را دارد و حتی منتقد خروج آمریکا از برجام 
اسـت؛ البتـه بـه غیر از برخی احـزاب کوچک و 
نزدیک به رژیم صهیونیسـتی. ما باید واقع بین 
باشـیم و حقایـق را بپذیریـم. مـن فکـر می کنم 
تـا یـک هفتـه، 10 روز دیگـر کـه اروپـا بسـته 
خـود را ارائـه می دهـد شـرکت های کوچـک 
بـا ایـران کار کنـد تـا مثـال 60 درصـد تعهـدات 
خـود در برجـام را حفـظ کننـد. بانک هایـی را 
فعـال و ایجـاد کننـد کـه بـا ایـران کار کننـد که 
هیچ منافعـی بـا آمریـکا ندارنـد. به خصـوص 
اینکـه بـا توجـه بـه جنـگ تجـاری که بـه وجود 
آمـده سـعی می کننـد تـا آمریـکا را تحت فشـار 
قرار دهند. دولت هم باید به دسـتورات رهبری 
پایبند باشـد که این می تواند نقطه قوت دولت 
باشـد، چراکه ایشـان مواردی گفتند که بسـیار 
بـه سیاسـت خارجـی دولـت کمـک می کنـد. 
بایـد بدانیـم ایـران می توانـد بـا توجه بـه قدرت 
درونـی خـود از موانـع و مشـکالت حتـی بدون 

برجـام هـم عبـور کند. 

عبدالرضا هادی زاده 
روزنامهنگار

گفت وگوی »فرهیختگان« با عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

می توانستیم هزینه تحریم جدید را باال ببریم
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تحریم 11 شخصیت حقیقی و حقوقی.

بهانه: مرتبط با برنامه موشکی ایران.

تحریم ۶ فرد و سه شرکت وابسته به ایران: عبدالعلی 
عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، حسین  ا...کرم،  
عبدالحسن فیروزآبادی، عبدالصمد خرم آبادی، معاون 
دادستان کل کشور، عبدالحمید محتشم  و »حمید استاد«. 
بهانه: جلوگیری از آزادی بیان و زیر نظر گرفتن کاربران 

اینترنتی ایرانی از نظر امنیتی.

تحریم هشـــت ایرانی، سه چینی، دو لبنان و یک فرد بوسنیایی 
و همچنین پنج شـــرکت ایرانی، چهار شرکت لبنانی، دو شرکت 

چینی و یک شرکت.
بهانه: آزمایش موشکی ایران و آنچه حمایت تهران از حوثی های 

یمن خوانده  شده.

سه فرد و ۶ شـــرکت مرتبط با خطوط های 
هوایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا، ۳1 فروند 
هواپیما و شماره های ثبت آنها از جمله هواپیمای 

تشریفات دولت 
بهانه: حمایت از حزب ا... و همچنین سوریه.

مجلس نماینـــدگان آمریکا الیحه 
تحریم روسیه، ایران و کره شمالی 
موسوم به کاتسا را به تصویب رساند. 

خروج آمریکا از برجام.

تحریم »صنایع شهید علم الهدی«، 
شرکت مهندسی »رستافن ارتباط«، 

شرکت فناموج.
بهانه: فعالیت هایشان در ارتباط با 

ارتش ایران و تولید موشک.

تحریم افراد حقیقی: علی اکبر احمدیان، عبدا... عراقی، پرویز فتاح، 
احمد فروزنده، محمد حجازی، محمد علی جعفری، محمدرضا نقدی، 
رستم قاسمی، مرتضی رضایی، یحیی رحیم صفوی، حسین سلیمی 

و حسین طائب
افراد حقوقی: دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(، نیروی مقاومت 

بسیج، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی قائم،  دانشگاه امام حسین 
)ع(،  شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، نیروی هوافضای سپاه، فرماندهی 

موشکی الغدیر سپاه، سازمان جهاد خودکفایی سپاه، بانک مهر و... 
بهانه: ارتباط با سپاه پاسداران و هم راستا با اجرای قانون »کاتسا«.

 ISA تمدید 10 ساله قانون جامع تحریم های ایران
)یا داماتو(. تمامی شـــرکت های غیرآمریکایی که 
تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی را در 
اختیار ایران قرار دهند و به میزان بیش از 40 میلیون 
دالر در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند، 

مجازات می شوند. 

تحریم مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود باقری کاظم آباد، جواد بردبار 
شیرامین و سید محمدعلی حدادنژاد تهرانی.

بهانه: ارتباط با یگان موشکی »غدیر« سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

تحریم یک شـــرکت ایرانی و سه شرکت چینی: رحیم 
احمدی - مرتضی فراست پور - روان رانلینگ )چینی( - 
متین صنعت نیک اندیشان - شانگهای گنگ کوان ترید 

- شانگهای نورث بیگینز - شانگهای نورث ترنسوی.
بهانه: منع اشاعه تسلیحات هسته ای.

تحریم مدیران بانک مرکزی ایران 
و یک بانک در عراق بهانه: ارتباط 
با سپاه پاسداران ایران و حزب ا... .

تحریم هفت شخص و دو موسسه ایرانی: صادق احمدزادگان، احمد فتحی، حمید 
فیروزی، امید غفارنیا، ســـینا کیسار، نادر سعیدی و امین شکوهی شرکت های 

ایرانی ITSec )امن پردازش خوارزمی( و مهندسی سدیدکاران صبا.
بهانه: حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ترتیب دادن حمالت سایبری 

علیه آمریکا.

تحریم پنج شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی شهید باکری ایران: 
شرکت های صنعتی شهید خرازی، شهید صنیع خانی، شهید مقدم، 

مرکز تحقیقات شهید اسالمی و گروه صنعتی شهید شوشتری.
بهانه: نقش در تولید موشک های بالستیک.
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تایم الین تحریم ها علیه ایران
از اجرایی شدن برجام تا اعالم خروج ترامپ از توافق هسته ای و بعد از خروج ترامپ از برجام ثمانه اکوان

کارشناسیارشدمطالعاتآمریکا

»تحریم«برداشتهشدیانشد؟
یک بیمار مرگ مغزی که آخرین روزهای عمرش را ســـپری می کند 
و همین امروز و فرداســـت که عمرش به پایان برســـد، شاید یکی از 
مناسب ترین تعبیرهایی باشد که بتوان از حال و احوال این روزهای 
برجام داشـــت؛ توافقی که پس از حدود بیســـت و دو ماه مذاکرات فشـــرده و رفت و آمد بین 
دیپلمات های ایران و 1+5 حاصل شـــد، اما به وقت اجرای تعهدات که رسید، انگار تازه آغاز 

شروع فصل جدیدی از اما و اگرها فرارسیده بود. 
قرار بود طبق این توافق 109 صفحه ای، ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را محدود کند 
و در مقابل طرف های غربی تحریم های اعمال شـــده علیه ایران را لغو کرده و تحریم جدیدی 
نیز تصویب نکنند. این تحریم ها عبارت بودند از تحریم های شـــورای امنیت، اتحادیه اروپا و 
تحریم های ثانویه آمریکا. اما حاال که بیش از دو ســـال از زمان اجرای برجام می گذرد، هنوز 
برای خیلی ها دقیقا مشـــخص نیست که چه مقدار از این تحریم ها برداشته شده و چه میزان 

برداشته شدن این تحریم ها باعث تحول در اقتصاد کشور شده است. 
با وجود تناقض های موجود در گفته های مقامات و دیپلمات های ایرانی و غربی، آنچه می توان از 
مجموع این گفته ها جمع بندی کرد، این است که برجام اگرچه موجب متوقف شدن تحریم های 
مرتبط با برنامه هســـته ای ایران و نه همه تحریم ها )آن گونه که در ماه های ابتدایی مذاکرات 
بعضا در برخی محافل و رســـانه های حامی دولت گفته می شد( شده، اما سنگ اندازی های 
آمریکا پس از اجرای برجام باعث شده آن گونه که دولتمردان ایران وعده می دادند، رونقی در 

وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشود. 
تصویـــب قوانین ســـختگیرانه ای مثل قانـــون ویو در روزهای پس از برجـــام اگرچه به تعبیر 
دیپلمات های ایرانی خالف روح برجام و نه خود برجام بود، اما همین قوانین موجب شـــدند 
شرکت ها و تجار خارجی برای آنکه مشمول قوانین سختگیرانه آمریکا نشوند، قید ورود به ایران 
را بزنند. از ســـویی دیگر برداشته شدن برخی از تحریم ها نه از زمان اجرای برجام بلکه بعد از 
گذشت یک سال صورت پذیرفت که از جمله آن می توان به لغو تحریم شرکت سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت توسط اتحادیه اروپا اشاره کرد. 
عالوه بر همه اینها پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مواضعی که او 
علیه این توافق بین المللی در سخنرانی های تبلیغاتی خود داشت، باعث شد بسیاری دیگر 
از شـــرکت های غربی که پس از برجام خود را برای ورود به ایران آماده می کردند، اندکی رفتار 

خود را با سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا تنظیم کنند. 
برجام با وجود آنکه موجب افزایش نسبی میزان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و امضای 
چند قرارداد خرید هواپیمای مسافربری شد، اما با ادامه یافتن سیاست های خصمانه دولت 
آمریکا علیه برجام و جمهوری اســـالمی ایران و نیز تهدید به خارج شدن از این توافق، اجرای 

این قراردادها نیز تا زمان مشخص شدن تصمیم دونالد ترامپ به تعویق افتاد. 
سنگ اندازی های آمریکا حتی تا آنجا پیش رفت که وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از اشخاص 
و شـــرکت های ایرانی و نیز غیرایرانی را به بهانه همکاری با ایران در فهرست تحریم های خود 
قرار داد. نهایتا کار به جایی کشـــیده شـــد که مقامات مذاکره کننده کشور نیز اذعان کردند 
تحریم ها تنها روی کاغذ برداشته شده اند و خبری از دستاوردهای مورد انتظار برجام نیست، 
اما روز 18 اردیبهشت دونالد ترامپ در کاخ سفید پشت تریبون رفت و خروج آمریکا از برجام 
را رسما اعالم کرد. او ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و تالش برای دستیابی به 
ســـالح هسته ای گفت که تمام تحریم های هسته ای علیه ایران بازگردانده خواهند شد. پس 
از آن وزارت خزانه داری آمریکا لیستی بلندباال منتشر کرد که در آن فهرست تحریم های جدید 

آمریکا منتشر شده بود. 
حال با خروج آمریکا از برجام اگرچه طرف های اروپایی ایران در برجام اعالم کرده اند که به برجام 
پایبنـــد خواهند مانـــد و برای حفظ آن تمام تالش خود را به کار خواهند برد، اما حاال آن گونه 
کـــه عباس عراقچی معـــاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری یورونیوز گفته، چیز زیادی از 
مهلتـــی که ایران به طرف هـــای اروپایی داده باقی نمانده و در روزهای پیش رو احتماال ایران 

هم از برجام خارج خواهد شد. 
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