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دستاوردهای

اقتصاد

«در لحظات آینده ،سندی را برای بازگرداندن تحریمهای هستهای علیهایران امضا میکنم .باالترین
سطح تحریمهای اقتصادی را اعمال خواهیم کرد ».این سخنان دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا
را میلیونها نفر در شامگاه  ۱۸اردیبهشت امسال شنیدند .او که در  2سال گذشته برجام را مدام با
تعابیری چون «مزخرف» توصیف و تهدید کرده بود از این توافق خارج میشود .ترامپ آخرین تیر
ترکش خود را پرتاب کرد تا برجام بهجای توافق بین  7کشور ،میان شش کشور برقرار باشد.

محمدجواد صابری
روزنامه نگار

به نظرمیرسد
خنثی کردن
اقدامات ضدایرانی
آمریکا تا حد
زیادی به اراده
و عمل اروپا
بستگی دارد.
هرچند شرکتها
و بانکهای بزرگ
کماکان ریسک
همکاری با ایران
را نمیپذیرند
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هرچنــد تصمیــم ترامــپ مــورد انتقــاد اکثــر دولتهــای
جهــان قــرار گرفــت و حتــی دوســتان آمریــکا را هــم
گلهمنــد کــرد ،امــا نمیتــوان کتمــان کــرد خــروج آمریــکا
از برجــام بــر ایــن توافــق مهــم تاثیــرات زیــادی میگــذارد.
آنچــه  ۱۸اردیبهشــت امســال رخ داد تنهــا اعــام رســمی
اتفاقــی بــود کــه از مدتهــا قبــل رخ داده بــود .آمریــکا پس
از روی کار آمــدن ترامــپ عمــا ســنگاندازیهای خــود را
در برابــر برجــام آغــاز کــرد .هرچنــد رییسجمهــور آمریــکا
بارهــا بــه تمدیــد تعلیــق تحریمهــای ایــران تــن داد ،امــا
مــا شــاهد برخــی اقدامــات ضدایرانــی و ضدبرجامــیقبل از
اعــام رســمیخروج آمریــکا از برجــام بودیــم .تحریمهــای
دالری مســاله مهمــیبــرای اقتصــاد ایــران بــود کــه تقریبــا
هرگــز برداشــته نشــد و بــا روی کار آمــدن ترامــپ امیدهــا
بــرای رفــع مشــکل از بیــن رفــت .ایــن تحریمهــا باعث شــد
گشــایشهای بانکــی آنچنــان کــه بایــد و شــاید اثرگــذار
نباشــد و ایــران را بــه فکــر ارزهــای جایگزیــن بینــدازد.
جایگزینــی دالر بــا یــورو کــه فروردیــن امســال اتفــاق
افتــاد ،موضوعــی بــود کــه از مدتهــا قبــل محــل بحــث
دولتمــردان ایرانــی بــود.
از جمله ســنگاندازیهای مهم ترامپ برای برجام ،ممنوع
کردن دوباره فروش هواپیما بهایران بود .ایران بعد از مدتها
توانســته بود مجوز اوفک را دریافت کند و بهاین واســطه با
بویینگ و ایرباس قرارداد ببندد .اقدامات ترامپ باعث شــد
نهتنها بویینگهای خریداری شــده بهایران نرسد که در کار
تحویل ایرباسها نیز خلل ایجاد شود.
آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ با توســل به لفاظیهای
مداوم رییسجمهورش توانســت اندکی بر اعتماد به اقتصاد
پســابرجامی ایران تاثیر بگذارد و مانع از بستن قراردادهای
مهم با خیال راحت شود .این بیاعتمادی پس از خروج رسمی
آمریکا از برجام بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد.
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اما اکنــون در روزهای بعد از خــروج ترامــپ از برجام این
سوال دوباره مطرح اســت که برجام چه اهمیتی داشت و چه
دستاوردهایی برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟
دولتی که بیشتر تخممرغهای خود
را در سبد برجام گذاشته بود ،باید
دستاورد برجام:
فکری بــرای توقــع فزایندهای که
همه یا هیچ؟
حصول توافق بین ایران و کشورهای
 5+1ایجــاد کــرده بــود میکرد.
مسئوالن دولتی در دولت یازدهم از
صبح  ۲۴تیر ماه سال  ۱۳۹۴یعنی درست یک روز بعد از اینکه
اعالم خبر توافق برجام بسیاری از ایرانیان را به خیابانها کشاند
تا در جشنی ملی شــرکت کنند ،باید دست به کار استفاده از
دستاوردهای یکی از مهمترین توافقات جهانی چند دهه اخیر
میشدند .قابل پیشبینی بود که به ســال نکشیده مخالفان
دولت مدام این ســوال را طرح خواهند کرد کــه واقعا نتیجه
توافقی که بعد از  ۲۰ماه مذاکره فشرده حاصل شد و به قول آنها
ایران را وادار به پذیرش تعهداتی کرد که تا پیش از این از زیر
بار آن شــانه خالی میکرد ،چه بود؟ منتقــدان دولت که نام
«دلواپس» را یدک میکشیدند از قبل پاسخ خود بهاین سوال
را آماده کرده بودند :تقریبا هیچ!
واقعیت این است که در دوران پسابرجام بهویژه در حد فاصل
حصول توافــق و انتخاب دونالد ترامپ به ریاســتجمهوری
آمریکا ،توافق ایــران با قدرتهای جهانی باعث شــد صدها
هیات تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف بهایران بیایند
و چندین قرارداد در حوزههای مختلف به امضا برسد .بر اساس
برآوردی که دی ماه سال گذشــته یعنی حدود دو سال و نیم
پس از امضای برجام انجام شــد ،ایران در این مدت توانست
 ۱۰۸میلیارد دالر قرارداد با خارجیها به امضا رساند .این رقم
قابل توجه حدود دو و نیم برابر نیاز ســاالنه کشور ما به جذب
سرمایه خارجی است.

