بررسی تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران)

چکیده
بازار مربوط به تولید و صادارت صنایعدستی یکی از فرصتهای مهم برای توسعۀ اقتصادی است .در این میان تحوالت
بینالمللی نقش مهمی در فراز و فرود این بازار دارد .یکی از تحوالت سیاسی بینالمللی ایران در دورۀ معاصر مسئله
برجام است .بررسی برجام نه صرفاً از حیث سیاسی ،تأثیرات منطقهای و فرامنطقهای آن بلکه از بُعد اقتصادی نیز قابل
بررسی و حائز اهمیت است .بُعد اقتصادی آن نه تنها اقتصاد داخلی ایران را تحت اثر قرار خواهد داد ،بلکه پیامدهای
را در بازارهای خارجی و داخلی در بخش نفت و گاز و مواد غیر نفتی خواهدداشت .پژوهش حاضر به روش توصیفیو و
تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که بعد از توافق
اتمی درسال  2015و گذر مقطعی از آن میتوان اثرات و پیامدهای آن را در بازار ایران چه در خارج و چه در داخل
مورد بررسی مشاهده کرد .برجام یک اتفاق تاریخی نیست ،گرچه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران است،
اما میتوان تمام کمیتهای پتانسیلی ایران را چه قبل و چه بعد از برجام مورد بررسی قرار داد و به کمیتها و حتی
نظریات جدید دست یافت .حتی میتوان قدم را فراتر گذاشت و برجام را یک انجماد در بازار خارجی و بررسی پتانسیل
ایران در حفظ بازار داخلی خود در نظر گرفت .مقاومت اقتصادی نیز از مباحث جدیدست که خود از پیامدهای برجام
است.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی نقش برجام در توسعه اقتصادی ایران در دوره معاصر.
 .2بررسی نقش برجام بر صنایعدستی معاصر ایران.
سؤاالت پژوهش:
.1برجام چه نقش در وضعیت اقتصادی ایران داشته است؟
.2وضعیت صنایع دستی معاصر ایران در ساختار اقتصادی چگونه است؟
کلیدواژه :برجام ،توسعه ،توسعه اقتصادی ،ایران ،سیاست.

مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام )1که در تیرماه  1394بین جمهوری اسالمی ایران و اعضای دائم شورای امنیت
سازمان ملل متحد 2بهمراه آلمان ،موسوم به  ، 1+5مورد توافق قرار گرفت ،پس از تائید شورایعالی امنیت ملی،3
مجلس شورای اسالمی 4و نهایتاً مقام معظم رهبری( 5مد ظله العالی) ،در تاریخ  26دی ماه  1394رسما به مرحله اجرا
درآمد .تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام» مصوب 1394/7/21
مجلس محترم شورای اسالمی مقرر می دارد «وزیر امور خارجه 6موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک
بار به کمیسیون امنیت ملی 7و سیاست خارجی 8مجلس شورای اسالمی گزارش دهد ».گزارش حاضر ،دومین گزارش
سه ماهه روند اجرای برجام مربوط به فاصله زمانی  26فروردین لغایت  26تیرماه  1395است (بعیدینژاد .)1394،آنچه
مسلم است برجام در مسیر اجرا با موفقیتها و چالشهایی مواجه بوده است .با رفع تحریمهای مرتبط با هستهای ،که
بخش عمده تحریمها 9علیه جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میداد ،گشایشهای قابل توجهی در حوزههای مختلف
اقتصادی صورت گرفته است .چالش عمده در این خصوص زمانبر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم است .البته
با توجه به زمینهسازیهای آمریکا و غرب برای اعمال تحریمها از سالهای میانی دهه  80و مدتها قبل از شروع
مرحله آخر تحریمها در سال  ،90نیز شرایط روابط اقتصادی خارجی کشور نامناسب بوده و روابط اقتصادی10و به ویژه
بانکی ایران با غرب بسیار محدود بوده است .لذا بازگشت به شرایط نسبتاً عادی اقتصادی و بانکی نه تنها وابسته به
رفع مقررات تحریمی است که تا حد قابل توجهی حاصل شده است ،بلکه نیازمند رفع شرایط روانی تحمیلی بر مؤسسات
بانکی و پولی است که حتی قبل از وضع مقررات تحریمی حاکم بوده و مانع روابط اقتصادی بوده است .همچنین
مشکالت و چالش هایی بر سر راه بهرهگیری بهینه کشور از رفع این تحریم ها وجود دارد که عمدتاً ناشی از محدودیتها
و موانع غیربرجامی است ولی تأثیرات اجتنابناپذیر خود را بر انتفاع کشور از شرایط پسابرجام11میگذارند
(خلفرضایی .)1394،یک سال پس از نهایی شدن برجام و شش ماه پس از اجرایی شدن آن ،امروز با قاطعیت میتوان
گفت که تالشهای شبانه روزی دانشمندان هستهای کشور ،و بیش از ده سال مقاومت مردم ایران ،برای تحقق شعار
«انرژی هستهای حق مسلم ماست »12به ثمر نشسته و این شعار بزرگ که برای آن مقاومت و ایثار زیادی صورت گرفته
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و خون شهدای گرانقدر هستهای به پای آن رفته است ،اکنون «محقق »13شده است «.برنامه هستهای صلحآمیز
جمهوری اسالمی ایران »14با تمامی ابعاد مهم و حساس آن شامل چرخه سوخت ،غنی سازی اورانیوم ،15تولید آب
سنگین ،16راکتور آب سنگین ،17تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته 18و ...نه تنها بدون حتی یک روز توقف ادامه
دارد ،بلکه توسط همه کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا ،و کل جامعه بینالمللی ،و در رأس همه آنها شورای امنیت
سازمان ملل متحد« ،مورد شناسایی و احترام قرار گرفته است» .عالوه بر این با آغاز همکاریهای بینالمللی ،افق های
نوینی در صنعت هسته ای جمهوری اسالمی ایران پدیدار گردیده و ابعاد جدیدی در برنامه هستهای کشورمان ایجاد
گردیده و در حال گسترش می باشد(ساداتمیدانی .)1394،در همین راستا ،پژوهش حاضر ضمن مطالعه تأثیر برجام
بر توسعه اقتصادی ایران بین سالهای  1394تا 1397با تحلیل گفتمان  5+1می پردازد .و این پرسش را پاسخ می دهد
که با توجه به حضور برجسته ایران تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران بین سالهای  1394تا 1397چگونه بوده است؟
بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است
لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به رشته تحریر درآمده تا به
این موضوع بپردازد.
نتیجهگیری
پس از  12سال مقاومت نظام اسالمی در نبرد دیپلماتیک در برابر زورگوییهای استکبار جهانی در خصوص برنامههای
هستهای ایران و مذاکرات پر فراز و نشیب در طی این مدت و به ویژه  22ماه اخیر ،سرانجام منجر به نهایی شدن
مذاکرات و جمعبندی متن مشترک پیرامون برنامه هستهای ،تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد که
از آن میتوان به عنوان مرحله جدیدی از فرآیند مسئله هستهای جمهوری اسالمی ایران نام برد .با این حال ،این
مرحله به معنای پایان زورآزمایی طرفین و حل و فصل برنامه هستهای نیست ،زیرا بر اساس سند برجام ،مراحل اجرای
توافق هستهای دارای پنج مرحله زیر است :توافق برجام توافقی در سطح بینالمللی است و تعهداتی بینالمللی برای
جمهوری اسالمی ایران دارد .بنابراین ،تصمیمگیری برای تصویب آن نیاز به تشریفات قانونی در کشور دارد .از همین
منظر رهبر انقالب در پاسخ به نامه ریاست جمهوری فرمودند« :الزم است متنی که فراهم آمده با دقت مالحظه و در
مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد» .توافق برجام ،توافقی است در ارتباط با منافع ملی ایران لذا با عنایت به گره
خوردن این توافق با منافع و مصالح ملی و سرنوشت کشور ،ارزیابی و تصمیمگیری درباره آن از وزن راهبردی برخوردار
است« .از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به
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منافع ملی دست یافت .در عین حال رهبر معظم انقالب به افکار عمومی اطمینان خاطر دادند که مسؤوالن و مجاری
قانونی در بازبینی و ارزیابی برجام ،منافع ملی را مد نظر قرار دهند« :ملت ایران نیز باید متحد باشد و قضایای هستهای
نباید زمینه ساز دودستگی در کشور شود زیرا موضوع هستهای به وسیلهی مسؤوالن مربوطه خود در حال پیگیری
است و مسؤوالن به دنبال منافع ملی هستند .توافق برجام تأثیر بالفصل بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد .از
این رو ،برآیند ارزیابی و جمعبندی این توافق باید تأمین کننده امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باشد .برخی
طرفهای توافق عهدشکن هستند .از این رو ،حساسیت ،ارزش و اهمیت برجام تنها در روز نهایی شدن جمعبندیهای
مذاکرات نیست بلکه همه مراحل پیشبینی شده در برجام را شامل میشود.
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