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«برجام» قادر به حل مشکالت ساختاری نیست

پ ـ ــدرام ســلــطــانــی در پــاســخ ب ــه ای ــن پــرســش ک ــه «بــا
فـ ــرض اح ــی ــای بـ ــرجـ ــام ،آیـ ــا ایـ ــن ت ــواف ــق م ـیتــوانــد
در اص ـ ــاح س ــاخ ــت ــاره ــای داخ ــل ــی اقــتــصــاد ایـ ــران
ه ــم یــاریــگــر ب ــاش ــد؟» مــیگ ــوی ــد :ب ــا فـ ــرض تــوافــق،
م ــش ــک ــات سـ ــاخـ ــتـ ــاری کـ ــمـ ــاکـ ــان گ ــری ــب ــانگ ــی ــر
اقتصاد ماست.

مذاکرات

آنــچــه س ــرب ــار مــشــکــات اقــتــصــادی و بــحــرانهــای
اقتصادی شــده ،قطع ارتباطمان با جامعه جهانی،
عدم فروش نفت و نبود امکان وصول درآمدهای ارزی
دولت است.
تــوافــق البته میتواند شــرایــط را انــدکــی بــرای اصــاح
ســاخــتــارهــای اقــتــصــادی مــســاعــدتــر کــنــد ،ام ــا قــادر

فرزانه غالمی در روزهای اخیر که احتمال حصول توافق بین
ایران و 4+1افزایشیافته دور تازهای از تحلیلها و پیشبینیهای
کارشناسی در فضای رسانهای بازتاب پیدا کرده است .صرفنظر از
اینکه توافق احتمالی بین ایران و طرفهای خارجی چه زمانی رخ دهد،
آنچه به باور صاحبنظران ،نباید ازنظر دور بماند ،تفاوت بین برجام

◾

 2015و برجام 2022و تغییر نگاه طرفها به نتیجه و دستاوردهای
چنین توافقی است .با فرض حصول توافق بین ایران و 4+1با پدرام
سلطانیفعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی بهگفتوگو
نشستیم تا برای ما از تفاوتهای ماهوی برجام 2015و 2022بگوید.
نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در این

گفتوگوی قدس با پدرام سلطانی ،عضو اتاق بازرگانی ایران

◾ آق ــای دک ـتــر! بــا تــوجــه به
اینکه احتمال حصول توافق با4+1
و احیای برجام دور از ذهن نیست،
شما بارزترین وجــه تمایز برجام
 2015و برجام احتمالی  2022را
چه میدانید؟

اتفاقاتی که از زمستان سال گذشته با روی کار آمدن
بایدن و ازسرگیری مذاکرات برجام رخ داد تا پایان
دولــت آقــای روحانی نکاتی داشــت که بهکمک آن
بیشتر میشود آینده را پیشبینی کــرد .نکته اول
اینکه این چند ماه مذاکره بهاضافه مذاکراتی که
در دولت آقای رئیسی در حال انجام است ،نشان
مـیدهــد دولــت ایـشــان هــم بــه ایــن نتیجه رسیده
برجام ،باوجود انتقادات فراوانی که این دولت به آن
داشت ،بهترین توافقی خواهد بود که امکان وقوع
دارد و سقف اتفاقی است که در مذاکرات دولت رخ
خواهد داد .نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد اینکه
نگاه حاکمیت در ایران بهمذاکرات یک نگاه راهبردی
نیست .بهعبارتی قرار نیست چارچوب اقتصاد و
راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این مذاکرات
بگذرد و ایــران مذاکرات را صرفا ًبهمثابه یک توافق
موردی با گروه  4+1و آمریکا میبیند تا تحریمها رفع
شود و نگاهی بیش از آن ندارد .درواقع اینطور بهنظر
میرسد برجام ازنظر اقتصادی هیچ ارزش راهبردیای
برای حاکمیت در ایــران نــدارد اما در حوزه سیاسی
و امنیتی با نگاهی راه ـبــردی به برجام نگریسته
میشود .شاید بشود وجه تمایز برجام 2015و 2022را
اینگونه بیان کرد که در برجام 2015نگاه ایران بیشتر
اقتصادیونگاهغربیهاعمدتا ًسیاسیوامنیتیبود،
اما در برجام 2022نگاه ایران هم سیاسی و امنیتی
شده و بیشتر بهدنبال گرفتن تضمینها و ترجیحات
سیاسی است و بههمین دلیل از اینکه موضوع را
بهمسائل سیاسی و امنیتی دیگری مانند نقشایران

ب ــه ح ــل ایـ ــن مــشــکــات س ــاخ ــت ــاری نــیــســت .بــایــد
دی ــد دول ــت تــا چــه حــد در مــیــان گ ــروهه ــای متخلف
ســرمــایــه اجــتــمــاعــی دارد و تــا چــه مــیــزان مـیتــوانــد
مطالبات گــرو ههــای مختلف را پاسخ دهــد تا امکان
اصــاحــات ساختاری را کــه سخت بــه نظر میرسد،
داشته باشد.

برجام اثرش را
از دست داده است

درمنطقهیاتوسعهنظامی،تسلیحاتیوموشکیگره
بزند ،بهطورجدی اجتناب میکند.

◾

◾ با این استدالل آیا نباید به دستاوردهای اقتصادی
برجام 2022برای ایران خوشبین بود؟

با فهم این موضوع بهنظر میرسد آنچه اتفاق
خــواهــد افــتــاد ،یــک تــوافــق تاکتیکی سیاسی و
امنیتی برای ایــران خواهد بود .من فکر میکنم
این شکل از توافق درنهایت رخ میدهد اما آن
خو شبینیهایی که به بــرجــام 2015داشتیم را
نباید در برجام جدید داشته باشیم .بهتعبیری

در کنار این مــوارد باید توجه داشــت متأسفانه بدنه
بــروکــراســی کشور بسیار نحیف و تـ ُنُــک شــده و الزم
است زمان بگذرد تا معلوم شود انتصاباتی که در دولت
انجامشده و در مواردی ازنظر تجربه ،سابقه و تخصص
ب ـ ه آنه ــا انــتــقــاد اس ــت ،اه ــل اصــاحــات ســاخــتــاری
هستند یا نه؟!

باید تصور کنیم این توافق یک توافق تاکتیکی
برای طرفین (غرب و ایران) است .درمجموع پیام
چنین رویکردی این است که این توافق نمیتواند
پایدار باشد و صرفا ًفضایی اولیه برای برداشتن
بخشی از تحریمها ،امکان نسبی بــرای فروش
نفت و آزادس ــازی بخشی از منابع بلوکهشده
ایران فراهم میکند که همه اینها زیر ذرهبینهای
دقیق آمریکا و پنج کشور دیگر خواهد بود .از این
نظر آزادی عمل اقتصادیای که در برجام2015
چشماندازش را داشتیم ،هیچگاه نمیتوانیم
بدست بیاوریم.

زوم

گفتوگو نگاهی نه بدبینانه بلکه واقعبینانه به خواستههای ذینفعان
برجام دارد و بر این باور است که صبغه سیاسی و امنیتی برجام
 2022برای طرفها پررنگتر از اقتصاد است .به عقیده او نگاه ایران بنا
ندارد چارچوب اقتصاد و راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این
مذاکرات بگذرد .مشروح این گفتوگو پیش روی شماست.

◾

◾ب ـهط ــور مـشـخــص و بــاتــوجــه ب ــه سیگنالهای
ت ــازهای که بــازار در واکنش بهاحتمال حصول توافق
از خود نشان میدهد ،برجام 2022چه تأثیراتی روی
حوزههای مختلف اقتصادی ازجمله فضای کسبوکار
بخش خصوصی خواهد داشت؟

به بــاور من شاید ظاهر این توافق ،رفع تحریمها را
نشان دهد ،اما نمیتوان انتظار زیادی از آن داشت.
طرف دیگر مذاکره (آمریکا و اروپــا بیشتر ،چین و
روسیه کمتر) ب ـهایــران دارای قــدرت هستهای و یا
کبهقدرتهستهای،حساسهستند؛بنابراین
نزدی 
مراقبتهای شدیدتر وجدیتری خواهند داشت،
ضمن اینکه سایر نقاط اختالفی با آنها که از گذشته
بودهتاکنونتشدیدشدهاست.حتیسایرذینفعان
غیرمستقیم در منطقه و در رأس آنها عربستان و
دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس ،همسایگان و
درنهایترژیمصهیونیستیهمنسبتبهگذشتهبه
این توافق حساستر شدهاند و در تعامل بیشتری با
مذاکرهکنندگان هستند .همانگونه که این تعامل در
برجام 2015پنهانی بود ،امروز آشکارشده و همگرایی
بین ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم را باال برده تا
در خصوص نقاط حساسیتزا در آینده فکر و عمل
کنند .بااین توضیحات میتوانیم توافقی اولیه و
محدود را در آینده نهچندان دور در دیدرس داشته
باشیم ،اما نباید زیاد روی آن حساب باز کرد؛ چون این
توافق ،ماهعسلی دارد که میتواند نرخ ارز را کاهش و
درآمدهای حاصل از فروش نفت را تا حدی افزایش
دهد .این توافق میتواند هزینههای تجارت خارجی
ما را کاهش دهد اما تأثیر زیادی روی اندازه تجارت
خارجی ما نخواهد داشت؛ چون بهعقیده من پس
از برجام 2015انــدازه تجارت خارجی ما بهجز نفت
و فراوردههای نفتی دیگر افزایش نمییابد؛ چراکه
راههای دورزدن تحریمها را تا حد زیادی یاد گرفتهایم
و درحدیکه در کشور ظرفیت تولید صادراتی داریم

صادرات را انجام میدهیم .پس توافق اولیه و محدود
احتمالی از این منظر ،بــرای تجارت خارجی ایران
جز در کاهش هزینهها اثر مهمی نخواهد داشت.
البته راه افزایش فروش نفت و نیاز دولت به فروش
ارز حاصل از آن در واردات را بازخواهد کرد .در حوزه
سرمایهگذاری همفکر نمیکنم چشمانداز مثبتی از
سرمایهگذاریمستقیمخارجیدرابعادبزرگداشته
باشیم؛ چون شرکتهای بزرگ چندملیتی نسبتبه
کار با ایران حساستر شدهاند و وارد ایران نمیشوند تا
اگر اتفاق دیگری افتاد هزینههای سنگین برای خروج
متحمل نشوند .در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز با
وضعیتی خنثیکننده مواجه هستیم .درواقع این
توافق تا حدودی میتواند سرمایهگذاری واحدهای
اقتصادی با قصد ادامه کار در کشور یا بخش عمومی
غیردولتی و میزانی از بخش خصوصی را افزایش
دهد ،اما در سوی دیگر نیرویی خنثیکننده یعنی
خیزش خــروج سرمایهای که از ده ــه 90در کشور
داشتیم ،همچنان تداوم خواهد داشت و درنهایت
موجب میشود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور
که در  10سال اخیر منفی بوده ،به آستانه صفر میل
کند یا قدری و برای مدت گذرایی مثبت شود که این
امر نمیتواند پیشران و موتور محرکه رشد اقتصادی
کشور در سالهای متمادی باشد.
بدین ترتیب شاید بتوانیم بهره این توافق را در یک تا
دو سال داشته باشیم .بهعقیده من انتظار مثبتی که
بازار نسبت به انجام توافق دارد ،سبب آرامش شده
است .در دو سه هفته اخیر بازار به آرامش نسبی
رسیده و نرخ ارز کاهش تدریجی داشته و التهابات
قیمتی در بازارهایی مانند خ ــودرو ،لوازمخانگی،
سایر کاالهای وارداتــی و حتی مواد غذایی ،منهای
بخشی که ارز  4200تومانیاش قطعشده ،تا حدی
فرونشسته اســت .اینها همه پیشآگهی توافق
است.

احمقانهترین
تصمیم در
سیاستخارجی
آمریکا

کریس مورفی
نماینده سنای
آمریکا در توئیتی
نوشت« :خروج
ترامپ از برجام،
تصمیمی که وزیر
امور خارجه و
دفاع خود وی با
آن مخالفت کردند،
به عنوان یکی از
احمقانهترین و
خطرناکترین
تصمیمات سیاست
خارجی  ۵۰سال
اخیر تلقی خواهد
شد».
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