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پژواک :آیا تحریم برنامه اتمی ایران را متوقف میکند؟

تصويب چهارمين دور تحريمهای شورای امنيت عليه ايران و اقدام تعدادی از کشورهای غربی در وضع تحريمهای اضافی به منظور تحت فشار قرار دادن برنامه اتمی ايران ،بار
ديگر تاثيرات فشارهای جهانی بر جمهوری اسالمی را در معرض توجه افکار عمومی قرار داده است.
در پی تصويب قطعنامه جديد ،هيالری کلينتون ،وزير امور خارجه آمريکا ،گفته است که مجازات های مندرج در اين قطعنامه "مهم ترين" تحريم هايی خواهد بود که ايران با آن مواجه
شده است.
در مقابل ،محمود احمدی نژاد ،رئيس جمهوری ايران ،قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را "خنده دار" توصيف و پيش بينی کرده است که قدرت های جهانی "از کرده خود پشيمان
خواهند شد".
در فضای بعد از وضع مجازات های جديد بين المللی ،سوالی که در ذهن بسياری از ايرانيان وجود دارد ،آن است که تحريمهای وضع شده عليه تهران بر سر پرونده هسته ای ،تا چه حد
بر سياستهای حکومت و زندگی مردم تاثير خواهد گذاشت و چه سرانجامی را برای کشور آنها رقم خواهد زد؟
بشنويد مدت 21:37 :گفت و گوی حسين باستانی با هوشنگ اميراحمدی و مهرداد عمادی
آيا جمهوری اسالمی قادر خواهد بود که بدون عقب نشينی بر سر برنامه هسته ای خود ،تحريم های جديد را نيز ،همچون موارد قبلی تحريم ،به نحوی از سر بگذراند؟ يا اينکه تحريم
های جديد ،چنان حکومت ايران را تحت فشار قرار خواهد داد که ناچار به تامل دوباره در برنامه هسته ای خود شود؟ مهمتر آنکه اگر تحريم های جديد هم باعث عقب نشينی مسئوالن
ايرانی نشود ،سناريوی بعدی جامعه جهانی برای توقف برنامه هسته ای ايران چه خواهد بود؟ آ يا ممکن است پافشاری تهران بر سر برنامه هسته ای اش واکنش هايی در حد تحريم
صادرات نفت ايران يا حمله نظامی را در پی داشته باشد؟
در برنامه اين هفته پژواک ،اين موضوعات در گفت گوی حسين باستانی با مهرداد عمادی ،مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا ،و هوشنگ اميراحمدی ،استاد دانشگاه در آمريکا ،بررسی شده
است.
آقای امیراحمدی ،در گذشته هم جمهوری اسالمی بر سر پرونده هسته ای در معرض تحریم های مختلفی قرار گرفته است ولی تابحال این تحریم ها نتوانسته اند مسئوالن ایرانی را
به حدی تحت فشار قرار بدهند که ناچار به عقب نشینی از سیاست های هسته ای خودشان بشوند .آیا به عقیده شما این تحریم های اخیر تفاوت مهمی با تحریم های قبلی دارند؟ به
عبارت دیگر ،آیا این تحریم ها ممکن است فشار موثری را بر حکومت ایران ایجاد کنند و درواقع آن را دچار مشکالت جدی بکنند؟
هوشنگ امیراحمدی :چون اين تحريم ها بر تحري م های قبلی اضافه می شود مشکل ايران را بيشتر می کند و تاثير را روی جامعه منفی تر می کند .ملت ايران هم اکنون دچار
گرفتاری های اقتصادی شديدی هستند و تحريم حتما به آنها صدمه بيشتری می زند .بخش خصوصی ،مخصوصا بخش خصوصی بزرگ که با دنيای خارج ارتباطات وسيعی داشته
است و دارد ،حتما صدمه می بيند و دچار گرفتاری می شود .مشکالتی برای دولت هم ايجاد می شود و اگرچه دولت ممکن است که بتواند بخشی از اين تحريم ها را به ملت منتقل کند،
اما ملت و بخش خصوصی هم مسيرهای خودشان را برای منتقل کردن مشکالتشان روی دولت خواهند داشت .بنابراين در تحليل نهايی اين تحريم ها که بر تحريم های قبلی اضافه شده
است مشکالت اقتصادی و اجتماعی و سياسی کشور را حتما بيشتر می کند و جامعه را تحت تاثير بيشتری قرار می دهد .اما اين که اين تاثير در تحليل نهايی چه کاری انجام می دهد
آن يک بحث ديگری است که مطمئنم درمورد آن صحبت خواهيم کرد.
آقای امیراحمدی ،خوب همانطور که گفته شد ایران تحریم های گذشته را کم و بیش رد کرده است .فکر می کنید این تحریم های اخیر بتواند در سطح متفاوتی فشار ایجاد خواهد کرد؟
هوشنگ امیراحمدی :اين تحريم های اخير چند مشکل ايجاد خواهد کرد که اگر بخواهد اجرا بشود خطرناک است .مثال اين تحريم ها به بعضی کشورها اجازه می دهند که اگر به يک
کشتی ايرانی مشکوک بشوند آن را بازرسی کنند اين می تواند يک نقطه شروع يک درگيری نظامی باشد ،می تواند بسيار بسيار خطرناک باشد .اين تحريم به بخشی از دفاع کشور
دارد اثر می گذا رد که درواقع بخش قراردادی جامعه است ،يعنی درواقع بحث اين نيست که جلوی ايران را بگيرند که موشک نسازد و بمب نسازد بلکه دارند می گويند جلوی کشور را
بگيريم که حتی نتواند يک کاميون ارتشی بخرد يک مسلسل نتواند بخرد .بنابراين خوب خيلی وسيع تر دارد عمل می کند .بخش بانکی کشور را خيلی بيش از گذشته تحت تاثير قرار
داده است و راه ها را دارد هر چه بيشتر مسدود می کند ،اين بسيار خطرناک است.
از همه مهم تر به نظر من اين تحريم ها در موقعيتی دارند تحميل می شوند که زمان را خيلی حساس کرده است ،اينجا مشکل زمان خيلی عمده شده است .يک وقتی تحريم بود بعد پشت
تحريم می گفتند حاال باز هم وقت داريم ببينيم با اين تحريم يا تحريم بعدی چه می شود کرد .ولی االن اين طور به نظر می آيد که اين تحريم طوری مطرح شده است که اگر اين تحريم
کار نکند ديگر تحريم بعدی نخواهد بود همين است ،حاال از ديد آنها اگر تحريم بعدی بشود هم کار نخواهد کرد .يعنی درواقع می گويند که ما حتی فرصت اين که تحريم کار بکند را
نداريم .شايد يک ديد ديگر در مورد اين تحريم وجود دارد که درمورد تحريم های قبلی وجود نداشت.

آقای عمادی ،آقای امیراحمدی از این زاویه به این تحریم ها نگاه می کند ک ه اینها ممکن است زمینه ساز این باشد که یک تغییر رویکردی راجع به پرونده هسته ای ایران حاصل
بشود .یعنی اگر که به نتیجه نرسد ممکن است که کم کم کسانی را متقاعد کند که اساسا تحریم کار نمی کند .نگاه شما به تحریم های اخیر چیست؟ به نظر شما آیا اینها اوال تفاوت
ماه وی با تحریم های قبلی دارند و دوم این که اگر که این تحریم ها به نتیجه نرسد چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟ به نظر شما سناریوی بعدی چه خواهد بود؟
مهرداد عمادی :اين تحريم ها با تحريم های قبل تفاوت های کيفی دارند که در دو کالس می شود آنها را طبقه بندی کرد .يکی اين که کشورهايی که پشت اين تحريم ها آمده اند اين بار
خيلی تعدادشان بيشتر است و بازيکنان عمده در تجارت خارجی حداقل در سطح نيت گفته اند که ما همراه هستيم و قانونی بودن اين تحريم ها را قبول می کنيم .مورد دوم اين که تحريم
ها خيلی هدفبندی شده اند .در ابتدا قرار بود که اين هدفبندی ،حاال به قول طراحان تحريم ،خيلی هوشيارانه باشد و هدفگير باشد که سه بخش ،يعنی اول بخش بانکی و بخش بيمه ،دوم
بخش دوم بخش تردد کشتيرانی در چارچوب تعدد کاالهايی که استفاده دوگانه يا نظامی يا اتمی دارد ،و بخش سوم بخش انرژی و نفت که توان مالی سپاه را بعنوان بازيکن اصلی در
صنعت نفت ايران در سه سال اخير کمرنگ کند و توان آنها را ضعيف کند که نتوانند پروژه های اتمی را دنبال کنند.
اين حرفی که آقای اميراحمدی زد که آيا می تواند زمينه ساز باشد ،به نظر من اين اصلی است که مهم است که ما به آن توجه بکنيم .اگر ما تحريم ها را بعنوان جايگزين راه حل
نظامی نگاه کنيم يک توجيهی برای آنها می شود که بله چون ما نمی خواهيم با آنها برخورد نظامی با ايران بشود ،حاال به هر دليلی ،يا ما دولت ايران را نمی بينيم که آنقدر قوانين
آژانس را شکسته است که برخورد نظامی کنيم يا اين که ما با مردم ايران مسئله نداريم .آن توجيهش اين است که خوب تحريم ها که چارچوب محدوديت های اقتصادی است که از اين
نظر ما می خواهيم رفتار سياسی دولت ايران را تغيير بدهيم يا حداقل نفوذ کنيم اگر نمی توانيم مستقيم تغيير بدهيم.
اما اگر چارچوب دوم اين باشد که تحريم ها به صورت مقدمه يک حرکت انتقالی به طرف برخوردهای نظامی باشند .اين مسئله که اشاره شد ،من اين هفته در يک صحبتی که در آلمان
داشتم مطرح کردم که اگر ما قرار باشد اجازه بدهيم اين تحريم ها که ريسک نظامی و برخورد نظامی با ايران را باال ببرند اين بسيار بسيار منفی خواهد بود از هر نظر که ما بخواهيم
نگاه کنيم .به نظر من اين اين مثال بدی نبود که اگر کشتی که کاال می برد و متوقف بشود و حاال بگوييم که اين کشتی دارد برای سپاه مثال کاال می برد و آنها حاضر نباشند که اين
کشتی بازرسی بشود اين خودش می تواند يک جرقه ای برای برخورد نظامی باشد .به نظر من اين بدترين سناريويی است که ما می توانيم داشته باشيم درمورد مديريت تحريم ها که
اجازه بدهيم که تحريم ها پيش درآمدی باشد برای انتقال به طرف تشديد کردن برخورد و رودررويی نظامی.
آقای امیراحمدی ،حاال این بحث مطرح شد که اگر این تحریم ها به نتیجه نرسد آن وقت ممکن است که سناریوی نظامی پیش بیاید .نکته ای که شما و آقای عمادی هر دو درمورد آن
اتفاق نظر داشتید .اما یک سوال دیگر این است که بهرحال امکان تاثیرگذاری این تحریم ها تا چه حد است .با توجه به این صحبتی که گفته شد حاال این سوال یک اهمیت مضاعفی
هم پیدا می کند چون این تحریم ها ممکن است ،به عقیده شما ،جلوی جنگ را بگیرد .ولی اساسا تا چه حد ممکن است که این اتفاق بیافتد ،یعنی تحریم ها به حدی جمهوری اسالمی
را تحت فشار بگذارد که بر سر پرونده هسته ای کوتاه بیاید و این باعث بشود که ما به سناریوهای دیگر نرسیم؟
هوشنگ امیراحمدی :احساس من اين است که اين تحريم ها حداقل در اين چارچوبی که االن مطرح هستند جمهوری اسالمی را در کوتاه مدت و ميان مدت به زانو درنمی آورد ،در
درازمدت ممکن است .يعنی اگر شما پنج سال و بيشتر وقت داشتيد می توانستيد بگوييد که همه فشار باعث يک سوراخ در اين بدن می شود .مسئله ای که االن مطرح است ،به نظر من
يک اشتباهی که غرب کرده است و مخالفين جمهوری اسالمی کرده اند ،اين است که از يک طرف تحريم می گذارند و بعد از طرف ديگر می گويند ما يک سال بيشتر وقت نداريم يا
دو سال بيشتر وقت نداريم .شما هر تحريمی را روی ايران بگذاريد حتما در دو سال عمل نمی کند ،هيچ شک نکنيد .ممکن است پنج سال به باال و  ۰۱سال ديگر عمل بکند.
ولی مطمئن باشيد اگر تمام دنيا روی ايران تحريم بگذارند و از فردا تمام درهای کشور هم به طور کامل بسته شود ،آن کشور تا دو سال يا سه سال يا چهار سال می تواند زندگی کند.
ايران تقريبا کشور خودکفايی است .درست است که بخش نفت آن به خارج وابسته است ،اما ايران بخش نف ت نيست ،بخش نفت شايد از نظر زندگی مردم  ۰۱درصد يا  ۰۱درصد
زندگی مردم باشد .البته از نظر ارز خارجی نمی گويم از نظر اقتصاد ايران می گويم .سهم نفت بيش از  ۰۱درصد اقتصاد ايران نيست .نفت االن ديگر چيز مهمی در زندگی مردم
نيست ،يا گاز به همين طريق.
بنابراين از يک طرف تحريم می گذارند و از طرف ديگر می گويند که حتی يک سال هم وقت نداريم .معنای آن چيست؟ معنايش اين است که اين تحريم ها تحميل می شوند تا از يک
طرف فشار روانی ايجاد کنند و از طرف ديگر يک عده ای برنامه شان اين است که از اين تحريم ها استفاده نامشروع بکنند .مثال جنگ يعنی بگويند ما کار ديپلماتيک کرديم کار
نکرد ،ما تحريم کرديم کار نکرد ،پس راهی جز کاربرد زور ندارد .يکی از کارهايی که تحريم می کند محيط جامعه ايران را بيش از پيش امنيتی و نظامی می کند و هم اکنون هم کرده
است .بخش وسيعی بخاطر همين فشارها از بيرون و تحريم ها و گرفتاری های اين نوعی است.
آقای عمادی ،آیا نظر شما هم این است که تحریم های فعلی با این سناریویی که آقای امیراحمدی ذکر می کنند تاثیر خیلی زیادی نخواهند داشت .مثال تاثیر آن بر صنعت نفت و
فشاری که بر اقتصاد ایران ایجاد می کند در حدی نیست که بتواند در مدت کوتاه حکومت را به صورت جدی تحت فشار بگذارد؟
مهرداد عمادی :من اينجا با آقای اميراحمدی يک مقدار تفاوت ارزيابی دارم .به اين صورت که ما االن به داده های اقتصادی که درمورد تجارت خارجی ايران و درمورد توان صدور
نفت ايران و بازسازی صنعت نفت و گاز نگاه می کنيم می بينيم که اين تحريم ها شروع کرده اند اثر گذاشتن ،بيشتر هم در چارچوب انتظارات محدوديت های بيشتری که کمپانی های
خارجی از سيستم ايران به شدت دارند خارج می شوند.
من دو مثال می زنم که شايد اينها کارساز باشد .يکی ما می بينيم که اخيرا يک پروژه خيلی بزرگی که در ما در عسلويه داشتيم که يک شرکت کره ای "جی اس" آنجا بزرگترين
قراردادی که در تاريخ حيات خودش با سپاه امضا کرده بود که گاز را برای صادرات شيرين کند اين کمپانی کره ای بيرون کشيد .در صورتی که اين قرارداد بسيار بسيار پرسودی
برای آنها بود ،ولی تحليل آنها اين بود که ما قراردادهای بزرگی با اتحاديه اروپا و آمريکا داريم و نمی خواهيم که آنها را زير ريسک ببريم .درآمد نفتی ايران به طور متوسط از سال
 ۰۸۳۱تا حاال يک چيزی بين  ۰۱و  ۰۱ميليارد دالر در سال بوده است که اين  ۰۱درصد نيازهای ارزی و ريالی دولت را تامين کرده است .بيش از دوسوم بودجه که دولت خرج می
کند و ما بخواهيم اين را شکاف بيشتری بدهيم  ۳۱درصد از سرمايه گذاری هايی که در صنايع زيربنايی ايران شده است منشا اين درآمدها درآمد نفت و گاز بوده است .مثال دوم اين
که اقتصاد ايران بسيار متصل به اقتصاد جهانی است .ما  ۰۰درصد نيازهای صنعتی مان را از نظر ماشين آالت و کاالهای صنعتی وارد می کنيم .ما پارسال بزرگ ترين واردکننده
گندم در دنيا بوديم .چهارمين واردکننده برنج در دنيا هستيم.
اين مسئله که اين تحريم ها اثر نداشته نيست ،تحريم ها اثر داشته است .ولی شايد االن يک تحليلی باشد آيا اين اثرها به اندازه کافی است .ارزيابی خود من اين است که اثرها تابحال
بسيار پررنگ بوده اند .ما وقتی که می بينيم که ظرف کمتر از سه ماه سه شرکت بزرگ بيمه کشتيرانی دنيا اعالم می کنند که ما حاضر نيستيم هيچ کدام از کشتی ها را از نظر ريسک
تردد و وارد شدن به بنادر پوشش بدهيم ،اين کل تجارت خارجی ايران را زير سوال می برد .ما اگر بگوييم اثر نگذاشته است درحقيقت ما داريم هزينه ای که تجار ما دارند می دهند را
انکار می کنيم .و به نظر من اثرات اين را نه تنها بپذيريم که اين اثرات دارد گذاشته می شود بلکه تحليل کنيم که آيا واقعا منظور اين بود که تجار ايرانی دچار زحمت بشوند ،بازرگانان
ايرانی يا مردم ايران ،و يا اين که اين اثر نگذاشته است و ما می توانيم همين طور ادامه بدهيم .درست است ممکن است که ما برای دو سال يا سه سال هم بتوانيم ادامه بدهيم ولی به چه
بهايی و به چه کاهشی در سطح رفاه مردم واستاندارد زندگی آنها و توانايی های صنعتی خودمان.
آقای امیراحمدی ،با توجه به نکاتی که آقای عمادی گفتند شما فکر می کنید که این وضعیتی که ترسیم می کنند که بر اثر تحریم ها ،مخصوصا اخیرا ،برای ایران ایجاد شده است در
حدی نیست که ایران را در مدت کوتاهی ،مثال دو سال یا سه سال ،به عقب نشینی از سیاست های هسته ای خودش وادارد؟

هوشنگ امیراحمدی :من با آقای عمادی سر اين که تحريم ها اثر می گذارند که مخالفتی ندارم .من قبول دارم من عرض کردم روی مردم اثر گذاشته و روی دولت اثر گذاشته است و
روی بخش تجارت خارجی مخصوصا بخش سرمايه داران بزرگ خيلی اثر گذاشته است .روی اين که دارد اثر می گذارد و اين منفی است ما شکی نداريم .سوال اين است که آيا اين
فشارها در کوتاه مدت ،يعنی در آن مدتی که غرب می گويد من فقط اين قدر وقت دارم يعنی يک سال و دو سالی که غرب وقت دارد از ديد غرب ،می تواند دولت جمهوری اسالمی را
به زانو دربياورد يا نه ،و باعث بشود که حکومت به قول خودمان بيايد سازش بکند و سرعقل بيايد .جواب من به اين سوال "نه" است .يعنی من می گويم که تحريم ها تاثير می گذارد
اما اين تاثير به آن شکلی نيست که حکومت را در دو سال آينده در آن مدتی که غرب می گويد که من فقط وقتش را دارم بخواهد تغيير رفتار در جمهوری اسالمی بدهد.
ما درمورد اين نمونه های قبلی داشتيم .زمان آقای مصدق ،آنها آمدند تمام نفت ايران را بستند و گازش را بستند .گفتند داريد سرنگون می شويد و وضع مملکت به هم می ريزد ،گفتنند
خوب بگذار بريزد .هر ملتی بين فشار و اهدافش هميشه يک توازن بوجود می آورد .مثال می زنم می گويد شما با عراق جنگ نکنيد ،می گويد درست است که من با عراق جنگ می
کنم و بچه هايم می ميرند و شهرهايم از بين می رود ،ولی به من حمله کرده است و بايد جنگ بکنم .يعنی يک وقت است که اولويت های يک کشور عوض می شود .مثال االن
متاسفانه ،جمهوری اسالمی اولويتش شده است غنی سازی ،حاال چه به درست و چه به غلط .نه زندگی عادی مردم و يا رشد اقتصادی باال و يا ارتباط با دنيا و غيره ،هيچ کدام الويت
نيستند .و چون اين اولويت برای آنها اولويت اصلی است برای آن اولويت حاضر هستند هزينه بدهند.
آقای امیراحمدی ،اجازه بدهید من یک سوالی را مطرح بکنم .با فرض این که این تحریم هایی که تا حاال وضع شده است می تواند درواقع مرحله نهایی تحریم ها نباشد و ما می
توانیم تحریم های دیگری را هم داشته باشیم .اگر که غرب فرض را بر ا ین بگذارد که اگر این تحریم ها نتیجه نداد مرحله بعدی را وضع کند که شدت آن بیشتر باشد و به قطع
صادرات نفتی ایران برسد .فکر می کنید در این شرایط هم کماکان تاثیر تحریم ها در حدی نخواهد بود که ایران را به عقب نشینی وادارد؟
هوشنگ امیراحمدی :باز هم مسئله زمان است .يعنی غرب حاضر است مثال نفت ايران را تحريم کرد دو سال به آن وقت بدهد که عمل کند يا اين که می خواهد همان شش ماه اول اين
کار انجام بشود و اگر نشد مشکل ايجاد می شود .ببينيد تمام دنيا جمع شدند صدام حسين را تحريم کردند ۰۰ ،سال درهای اين کشور به طور کامل بسته بود .حتی نفتش را که نمی شد
بفروشد که هيچی ،پول جيبی از سازمان ملل می گرفتند .ولی با اين حال آخرش هم گفتند بايد برويم و فقط فيزيکی و از نظر جنگی اين حکومت را بزنيم و از بين ببريم .چون گفتند
باالخره تحريم عمل نکرد .و آقای صدام حسين شروع کرد به کاخ بيشتر ساختن و توالت طال ساختن.
نکته ای که من دارم اين است که حکومت ها راه های مختلف دارند که بتوانند تحريم ها را مديريت کنند .اگر جامعه ايران اين طور بود که مردم آن می توانستند سر اين جريان تحريم
و رابطه با دنيا حرف بزنند و می توانستند سر اين جريان به خيابان بيايند آن وقت مسئله فرق می کرد .شما در ايران جامعه ای نداريد که سر اين جريان ها مردم بتوانند اعتراض کنند
و به دولت فشار بياورند .تازه برعکس ،فشارهای غرب باعث شده است که اعتراضات مردمی بيش از پيش بتواند محدود بشود ،يعنی حکومت بتواند آن را بيش از پيش محدود کند،
بخاط ر اين که مدام می گويد امنيت ملی ما در خطر است و از خارج دارند به ما فشار می آورند و از اين حرف ها.
تمام حرف اين است اگر غرب فکرش اين است که مثال يک سال بيشتر وقت ندارد يا دو سال بيشتر با جمهوری اسالمی وقت ندارد ،اگر اين دو سال نشود ،برای مثال آيا حکومت بمب
می سازد؟ اگر فکر غرب اين است ،که متاسفانه است ،آن وقت به نظر من هيچ تحريمی ظرف دو سال اين مشکل غرب را حل نمی کند ،مشکل غنی سازی را.
آقای عمادی ،جمع بندی آقای امیراحمدی به طور کلی این است که حتی شدیدترین مراحل تحریم هم تاثیری که غرب می خواهد را نخواهد گذاشت حتی اگر که به مراحلی مثل تحریم
صادرات نفت ایران برسد .به عقیده شما ،در صورتی که تحریم تا آن مراحل پیش برود ،مشخصا تا قطع صادرات نفتی ایران ،آیا کماکان وضعیت طوری خواهد بود که حکومت فشار
کافی را درواقع احساس نخواهد کرد برای این که بر سر پرونده هسته ای خواسته های جامعه بین المللی و غرب را تامین کند؟
مهرداد عمادی :من اينجا دوباره يک مقدار تفاوت نظر دارم .يکی اين که برداشت من هميشه اين بوده است که مديريت اقتصادی ايران بسيار ضعيف و بد بوده است و ليکن مديران
سياسی ايران ،حاال من يک کلمه خيلی عاميانه استفاده می کنم ،نادان نيستند ،آنها به اصطالح تفاوت تحليلی با ما دارند .اما اين که ارزيابی ريسک در داخل چطور است من يک چيزی
را اشاره بکنم که اين هفته در سايت قرارگاه خاتم االنبيا يک چيزی گذاشته شد اين که چرا قرارگاه خاتم االنبيا از فازهای  ۰۱و  ۰۱فارس خارج شد .پاسخی که آنجا داده بودند که ما
خارج شديم بخاطر اين که شرکت های وابسته به سپاه زير تحريم رفتند ،و من دقيقا اين جمله را از سايت آنها تکرار می کنم" ،و از احتمال به خطر افتادن منافع ملی" و اين که به اين
خاطر ما خارج شديم .آنها دارند از پروژه های ديگر خارج می شوند .می بينيد که تحريم ها در ايران و تهران عکس العمل هايی ايجاد کرده است ،نگرانی هايی که اگر صنعت نفت و
گاز ما زير تحريم برود و درآمدهای ارزی ما خيلی کم بشود دولت هزينه داده است.
آقای عمادی ،اجازه بدهید من این سوال را مطرح کنم ،همین مثالی که شما می زنید ،آیا نمی شود این برداشت را هم از آن داشت که جمهوری اسالمی بهرحال راه های مقابله با
تحریم ها را خواهد توانست پیدا بکند.
مهرداد عمادی :بسيار درست است و در سابق هم اين کار را کرده اند .باز من يک اشاره ای بکنم و تکرار اين که اين بار يک مقدار تفاوت کيفی است چون کشورهايی که به جبهه
تحريم پيوسته اند و وعده همکاری داده اند که آن همکاری حاال چقدر صددرصد خواهد بود ۳۱ ،درصد يا  ۰۱درصد ،تعداد اين کشورها خيلی بيشتر است ،و تمام بازيکنان اصلی
تجارت خارجی هستند .و در اين چارچوب ما می بينيم که االن مثال آقای رونقی که از مديران شرکت دريايی پارس هستند گفته اند که ما مشکالت بسيار بزرگی با کشتی هايمان داريم،
کشتيهای ما االن نمی توانند وارد هيچ يک از بنادر بشوند چون بيمه ندارند .وقتی ايران نتواند کاالهايش را وارد کند و نفت خامش را صادر کند ،ببينيد مديريت سياسی در تهران همين
ارزيابی را خواهد کرد که خط قرمز ما برای اجازه دادن مردم برای زير فشار رفتن کجاست.
من تصور نمي کنم که اين نادانی در تهران باشد که بگويند مردم تحمل خواهند کرد و بايد هم بکنند ،اگر هم تحمل نکنند ما مديريت امنيتی می کنيم .من تصور نميکنم اين ارزيابی باشد.
من تصور ميکنم اين ارزيابی اين است که ما مي خواهيم پروژه غنی سازی را ادامه بدهيم بخاطر اين که اين مسئله در چارچوب استقالل يک دولت است به اصطالح ملی کشور است و
يا يک دولت اسالمی است که ما خودمان بايد تصميم بگيريم .اما اين ارزيابی نيست که هزينه هر چقدر بود ما خواهيم داد .ما درس های بسيار تلخی از زمان جنگ ايران و عراق داريم
که آن جنگ را زمانی که پايان می برديم نبرديم و هزينه های آن را داديم ،درمورد ملی شدن صنعت نفت همين را داريم ،و درمورد گروگانگيری همين را داريم .و در هر موردی هم
آنها هزينه هايی که ما داديم دهه ها طول کشيد .و من تصور نمی کنم اين حد منحنی فراگيری رژيم کامال صاف باشد که اصال آنها ياد نگيرند از مسائلی که در گذشته شده است.
و اين که اين يادگيری چقدر پررنگ است و چقدر وسيع است اين ارزيابی که من شخصا نميتوانم بدهم ولی من تصور ميکنم که همين عکس العملهايی که سپاه نشان داده است اين يک
مقداری بسيار در داخل نشان ميدهد که کسانی که مديريتهای اقتصاد کالن را دارند اينقدر آگاه هستند که چه هزينه هايی دارد به کشور تحميل ميشود و دارند مديريت تحريم را ميکنند
ولی از طرف ديگر هم من تصور ميکنم ما در يک زمانی اظهار تمايل به شروع گفتگو درمورد مشکالت ،يا مشکالت نه بلکه تفاوتهای عمده ،بين ايران و جهان خارج را خواهيم ديد.
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