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با تأخیر در احیای برجام، چالش ها شتاب می گیرند
 کســانی که با اقتضائات روابط بین الملل آشــنا هســتند، به خوبی بــر این واقعیت 
غیرقابل انکار واقف اند که اصل تعیین کننده در مناســبات جهانی، نه بر اساس حقوق 
بین الملل و چارچوب های موجود در آن  بلکه متأثر از پارامتری به نام «قدرت سیاسی» 
است که می تواند به عنوان یگانه عامل در تعیین حدود و ثغور روابط جهانی عمل کند. 
از این جهت برجام با وجود آنکه توافق نامه ای ذیل یک چارچوب حقوقی برای تعریف 
تعهدات طرفین در حوزه پرونده فعالیت های هسته ای ایران بود  ولی به دلیل موفقیت 
تهــران در تقابل دیپلماتیک با شــش ابرقدرت جهانی در قالــب اعضای ۱+۵ باید آن 
را دســتاورد بی بدیلی در تاریخ دیپلماسی ایران دانســت که مؤلفه قدرت زایی را برای 
جمهوری اســالمی و به نام دولت حسن روحانی رقم زد. در چنین فضایی مخالفان و 
منتقدان توافق هســته ای که اکنون به واسطه اجرای پروژه یکدست سازی قدرت ارکان 
مدیریت کالن کشور را به دست گرفته اند، از همان ابتدا از برجام توقعات فزاینده ای را 
در جامعه به وجود آوردند که نهایتا سبب تأخیر و انسداد، هم در ماه های پایانی دولت 

دوازدهم و هم در هفته های اخیر در وین شده است.

تیــم مذاکره کننده اکنون تمام توان دیپلماتیک را بــرای احیای همان برجام به کار 
بسته اســت. با این حال توقعات فزاینده و خودســاخته این جریان در سال های پیشین 
علیه برجام آنها را در وین گرفتار کرده اســت؛ به گونه ای که این جریان نه توان پاســخ 
همفکــران خود برای ادامه مذاکرات در قالب و مســیر دولت روحانــی را دارند و نه 
توجیهی برای جامعه به دلیل بن بست جاری و تعلل در حصول توافق. از طرف دیگر 
توقعات  شرایطی را رقم زده است که حتی دولتی مانند بایدن هم توان اجابت کل این 
خواسته های تهران را ندارد. در عین حال اگر تهران هم از این خطوط قرمز خود تخطی 
کند، بــا دوپارگی  یا چندپارگی سیاســی «درون جریانی» مواجه می شــود که می تواند 
بخشی از جامعه حامی خود را از دست بدهد. به موازات آن امروز قدرت یکدست شده 
در کشور به دلیل عملکرد خود، چه در هشت سال حیات دولت های یازدهم و دوازدهم 
و چه اکنون، هزینه های باال و سرســام آوری را بر اقتصاد و معیشت ایران تحمیل کرده 
است که در حافظه تاریخی مردم خواهد ماند، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به 
یک اقتصاد سیاســت زده و فسادزده تبدیل شــده است که شدت فشارهای معیشتی را 

دو چندان می کند.  اگرچه معیشت مردم به دلیل همین اقتصاد سیاست زده و فساد زده 
با بحران مواجه شــده است  اما تمام سستی های داخلی و بحران هایی جاری در ابعاد 
مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و ... در نهایت امر به برجام 
منتهی می شود. چون برجام اثرات مستقیم و عینی بر اقتصاد و معیشت ایران دارد که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. با وجود این  برجام به تنهایی نیز تعیین کننده نخواهد بود. 
مقوالتی مانند نپذیرفتن مقررات مربوط به FATF و دیگر قوانین حوزه نظام بین الملل 
مزید بر علت شــده است که سیاست خارجی عمال معیشت را به گروگان بگیرد. همه 
این نکات به درســت یا غلط اکنون به برجام و سرنوشــت مذاکــرات وین گره خورده 
است. بنابراین احیای برجام اگرچه همه مشکالت و بحران های جاری در کشور را حل 
نمی کند  اما سایه احیای برجام به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر بر همه مسائل جاری 
مردم در همه ابعاد و ســطوحش ســنگینی می کند. پس از منظر آینده پژوهانه تأخیر 
در روند مذاکرات وین و احیای برجام با هدف لغو تحریم ها می تواند شــرایطی را رقم 
بزند که شــاید مردم به نام رعایت «امنیت ملی»  یا «منافع ملی» دست به خود کنترلی 

و مدیریت شــرایط بزنند  اما تداوم بن بســت در وین و عدم حصــول توافق و در نهایت 
اوج گیری بحران معیشــتی در میان مدت و حتی کوتاه مدت اعتــراض اجتماعی را به 

دنبال خواهد داشت.

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان آثار تأخیر در احیای برجام  را بررسی کرد

«صبر دیپلماتیک»
 با چاشنی افزایش فقر  

و  دانشــگاه  اســتاد  ذاکریان،  مهدی   
بین الملل:  مســائل  ارشــد  تحلیلگــر 
ابتدا به ساکن باید عنوان کنم که توقف 
حــدود یک ماهه در مذاکــرات وین را 
نباید به عنوان یک شکست و انسداد در 
احیای برجام تلقی کرد. به هر حال، مذاکراتی در این سطح و 
در خصوص پرونده مهمی مانند فعالیت های هسته ای ایران، 
با چالش ها و موانع گسترده ای روبه رو است. بنابراین منطقی 
آن اســت که مســئوالن دولتی و تیم مذاکره کننده باید هر چه 
زودتر ایــن موانع را از ســر راه احیای مذاکــرات بردارند. اما 
متأسفانه به نظر می رسد در صحنه تحوالت سیاست داخلی 
و سیاســت خارجی ایران، طیفی از مســئوالن تالشــی برای 
برداشــتن و تعدیل موانع بر سر راه لغو تحریم ها ندارند و در 
آن ســو طیفی هم به دنبال ایجاد موانع جدید بر ســر احیای 
برجام هستند. به همین دلیل است که تا  کنون مذاکرات احیای 
برجام به نتیجه نرسیده است؛ چون مرتب شاهد مانع تراشی ها 
و افزایــش چالش هــا و مشــکالت و به  تبــع آن پیچیده تر و 
بغرنج ترشدن پروسه مذاکرات هستیم. تا جایی که به اعتراف 
خود مقامــات دولت ســیزدهم، مذاکرات ویــن پیچیده تر از 
گذشــته شده است. پیرو نکته یاد شــده باید عنوان کرد منافع 
سیاســی و به خصوص اقتصــادی و تجاری ناشــی از تداوم 
سیاســت فشار حداکثری آمریکا و تحریم های این کشور، برای 
عده قلیلی در ایران شرایطی را به وجود آورده است که عمال 
ملت ایران چوب ادامه تقابل تهران – واشنگتن و عدم احیای 
برجام را می خورند. برای من جای ســؤال است که مدیران و 
مســئوالن در همه قوا و ارگان هــا در همین مدتی که از زمان 
اعمال تحریم ها علیه ایران گذشته است تا چه اندازه صبوری 
کرده اند که از ملــت انتظار صبر دارند؟ آیــا این تحریم ها در 
حقوق، مزایا، درآمد، ماشین های لوکس، خانه های آن چنانی و 
بادیگاردهای آنها اثری گذاشته است؟ در این شرایط سخت و 
ناگوار معیشتی، همین مسئوالن مالیات های سنگینی را هم بر 
درآمدهای حداقلی مردم بســته اند. بر این اساس به نظر من 
اکنون   صبــر و تحمل مردم در برابر تحریم ها را به دلیل عدم 
احیای برجام، گروگان گرفته اند. به هر حال، وقتی منافع ملی 
برای عده قلیلی به نام کاســبان تحریم، دلواپسان یا هر اسم 
دیگری اهمیت نداشــته باشــد، یقینا منافع ملــت را قربانی 
مطامع شــخصی خود خواهند کرد. منافع شخصی این عده 
قلیل ذیل عنوان کاســبان تحریم به واقع شــرایط ناگواری را 
بــرای اقتصاد و به خصوص معیشــت مردم ایــران به وجود 
آورده اســت. دور زدن تحریم ها، برقراری روابط خاص تجاری 
با برخی کشورهای مشخص در چارچوب قاچاق و نظایر اینها 
در کنار خرید و فروش در بازارهای ســیاه و خاکســتری، سود 
سرشاری را در فضای عدم احیای برجام برای کاسبان تحریم 
به همراه داشــته اســت؛ پس بدیهی اســت حصول توافق و 
احیــای برجام نافی منافع این عده قلیل اســت؛ از این رو عده 
مذکور (کاسبان تحریم) از هر طریقی و با هر ابزاری به دنبال 
مانع تراشــی بر ســر راه احیای برجام خواهند بود تا تحریم ها 
کماکان ادامه پیدا کند، حتی اگر معیشــت مردم قربانی سود 
آنها در تحریم ها شــود. برای روشن تر شــدن مسئله نفوذ این 
کاســبان تحریم کافی اســت که به وضعیت بازار خودرو در 
کشــور نــگاه کنیم. تمــام جامعه، هــم دربــاره قیمت های 
سرســام آور و هم کیفیــت پایین تولیدات داخلی شــکایات و 
انتقادات گسترده دارند تا جایی که رهبری هم این انتقادات را 
وارد می داند؛ با وجود این پشــت پرده و عده ای که از وضعیت 
تحریــم کنونــی در صنعت خودرو ســودهای سرشــاری را 
می برند، به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که مســئله واردات 
خودرو به کشور عملیاتی شــود؛ کما اینکه در آخرین لحظات 
تصویب بودجه این مهم از دســتور کار مجلس خارج شد. با 
همه این تفاســیر فارغ از اینکه چه گروهی، چه جریانی و چه 
احــزاب و شــخصیت هایی در عــدم احیای برجــام و تأخیر 
مذاکــرات وین دخیل بوده و هســتند، یقینا بــه هر میزان که 
شاهد تداوم و تشدید تأخیر در حصول توافق باشیم، به همان 
میزان و حتی بیشتر از آن باید منتظر آثار و عواقب مخربش بر 
وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم بــود. ناگفته نماند این 
نکته به آن معنا نیســت کــه دیگر عوامل ماننــد ناکارآمدی 
مســئوالن و نبود مدیریت صحیح در تشدید بحران معیشتی 
مردم اثر نداشــته است که یقینا این مسائل هم به سهم خود 
بر وضعیت مردم از نظر اقتصادی اثرگذار بوده و هســتند؛ اما 
بی شک تأثیرگذاری پارامتری به نام تحریم های آمریکا و عدم 
تبادل بین المللی ایران با جامعه جهانی مشکل اصلی دولت 
و جامعــه در ابعاد مختلف سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی، 
معیشــتی و فرهنگــی و به دنبالش تشــدید معضالتی مانند 

بی کاری، تورم، فقر و... است.

 احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس شورای اسالمی در 
دوره نهم و تحلیلگر ارشــد مســائل سیاســی: به هر حال باید 
بپذیریم که به دلیل تبعات ناشــی از تــداوم ویروس کرونا که 
تا حدودی هم ادامه دارد، آثار مخرب اقتصادی و معیشتی آن 
بر کل کشورهای جهان شکل گرفت. البته برای برخی کشورها 
مانند ایران که با تحریم ایاالت متحده و سیاســت فشار حداکثری آمریکا دست و پنجه 
نرم می کند، این تأثیرات قدری بیشــتر و عمیق تر بوده اســت؛ کما اینکه اکنون جامعه 
اروپا و آمریکا به دلیل تبعات ناشی از تحریم روسیه با تورم فزاینده و کمبود کاالهای 
اساســی و مواد خوراکی مواجه هستند. اما در این بین عالوه بر تأثیر دو پارامتر شیوع 
ویروس کرونا و همچنین شــیوع ویروسی به نام تحریم ها بر اقتصاد و معیشت ایران 
بعد از خروج ترامپ از برجام ما با ویروس دیگری به نام «سیاســت زدگی» بر اقتصاد 
ایران مواجهیم. به همیــن دلیل هم هر دولتی زمانی که روی کار می آید، دولت های 
قبلی را مقصر شــرایط کنونی معرفی می کنند و به تبعــش اقتصاد درگیر بازی های 

سیاسی و نقل و انتقال قدرت بین دولت می شود.
از ایــن منظر بــا وجود آنکه دولــت روحانی در ابعــاد مختلــف ناکارآمدی ها و 
مشکالتی را شکل داد و در ادامه  هم پروژه یکدست سازی قدرت   با ریاست جمهوری 
ســید ابراهیم رئیسی محقق شد اما با گذشت بیش از ۱۰ ماه از عمر این دولت تاکنون 
شــاهد آثار مثبت و ملموس حداقلی نبوده ایم. در این بین وضعیت سیاست خارجی 
ایــران، هم در ســطح منطقه و هم درخصوص پرونده هســته ای بــر ابهام موضوع 
می افزاید. این مســئله به تدریج سبب از دست رفتن ســرمایه اجتماعی در کشور شده 
است؛ ســرمایه ای که کلیدی ترین پشــتوانه دولت و حاکمیت برای پیشبرد اهداف و 
برنامه های آنان است. پیرو آنچه که گفتم، یقینا انتقادات و هجمه هایی که به دولت 
روحانی از طرف جریان مقابل مطرح شــد، اکنون به خود دولت سیزدهم وارد است؛ 
چون دولت مســتقر تاکنون نتوانسته است گامی مثبت و عینی برای تعدیل مشکالت 

جامعه به خصوص در حوزه اقتصادی و خروج از بن بست کشور بردارد. اگرچه گرانی 
و تورم کنونی در جامعه ریشه در ســال های گذشته دارد ولی به هر حال باید بپذیریم 
دولت ســیزدهم با وجود تمام شــعارهای پرطمطراق خود و بــا وجود حمایت های 
گســترده نهادهای انتخابی و انتصابی تا کنون نتوانسته است امید را در جامعه بارور 

کنــد تا جایی که من بر این باورم اکنون ملت چندان امیدی به آینده ندارند.
به عبارت روشــن تر من دولت ســیزدهم را تــا اینجای کار یک دولت شــعاری و 
پوپولیســتی دیدم که بعید اســت بتواند کاری برای ســامان دادن به وضعیت مردم 
انجــام دهــد. در این بین هم تــداوم پیچیدگی های مذاکرات ویــن و تأخیر در احیای 
برجام هم شــرایط بغرنجی را شکل داده اســت. به هر حال باید بپذیریم که به دلیل 
مواضع و ســخنان دولت روحانی اکنون در ذهن مردم نوعی باور گســترده به وجود 
آمده اســت که در صورت حصول توافق و احیای برجام می توان شاهد گشایش هایی 
در جامعه بود. چون دولت های یازدهم و دوازدهم حتی آب خوردن را هم به توافق 
هسته ای گره زد. اگرچه ادامه مذاکرات و حصول توافق عالوه بر آثار روانی در صحنه 
عمل هم تبعات مثبتی را برای اقتصاد و معیشــت به دنبال دارد  اما باید این واقعیت 
را هم در نظر گرفت که همه چالش ها و بن بســت های کنونی به احیای برجام ارتباط 

ندارد.
با وجود نکته یاد شــده به نظر می رســد  هم ساختار سیاسی و هم جامعه در قبال 
احیای برجام به نوعی شــرطی شــده اند. یعنی همه مشکالت کشور به احیای برجام 
ارتباط داده می شــود، در صورتی که واقعیت امر آن اســت که فســاد وســیع و نبود 
برنامه ریــزی صحیح در کنار تداوم و تشــدید تحریم ها در مجمــوع جامعه را به این 
نقطه متزلزل کشــانده است. بر این اساس اگر برجام احیا شود، حداقل در وهله اول 
می تواند یک آرامش روانی را برای جامعه به وجود آورد. این آرامش اولیه در ادامه 
می تواند یک آرامش واقعی را در ابعاد مختلف شــکل دهد که مهم ترین مســئله به 

حوزه ثبات و آرامش در اقتصاد و معیشت بازمی گردد.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه: اگرچه امکان موج سواری 
و سوء اســتفاده برخی جریانات داخلــی و خارجی معاند با جمهوری 
اسالمی ایران از چالش ها، مشکالت و بحران های معیشتی و اقتصادی 
موجود در جامعه با هدف حمله و حتی ســرنگونی نظام وجود دارد؛ 
در عین حــال نمی توان واقعیت های تلخ کنونــی را هم نادیده گرفت. 
متأسفانه روز به روز آستانه تحمل جامعه به دلیل انبوه مشکالت موجود کاهش پیدا می کند. 
این نکته وضعیت شکننده ای را برای جامعه رقم زده است به گونه ای که من نگران احتمال 
فوران اجتماعی به دلیل بحران های معیشــتی هســتم که در مجموع ناشی از عملکرد غلط 
دولت های گذشــته تا به اکنون اســت. با وجود آنکه نگاه سرمایه داری دولت های قبلی و به 
دنبالش نادیده گرفتن حقوق مردم و از همه مهم تر ظهور و بروز هرچه شــدیدتر فساد، رانت، 
نبود مدیریت صحیح و فقدان برنامه ریزی کارآمد دولتی شرایطی را به وجود آورده است؛ اما 
در کنار آن، تحریم های آمریکا و سیاســت فشــار حداکثری ایاالت متحده هم توانســته است 
بیشــترین اثر مخرب را بر جامعه شــکل دهد. باوجود آنکه حــوزه تخصصی من به اقتصاد 
باز می گردد  اما بی شک ما شاهد ارتباط تنگاتنگی بین نارسایی هایی کنونی جامعه با محوریت 
افزایش سطح بزهکاری با بحران اقتصادی و معیشتی هستیم. دزدی، تن فروشی، روی آوردن 
به بازارهای کاذب و ســیاه و در کنار آن گران فروشــی، کم فروشی و مســائل دیگر به موازات 
کوچک شــدن ســفره مردم، تــوان حداقلــی اقتصاد خانــواده، بــی کاری، تــورم، نقدینگی 
افسارگســیخته، بدهکاری کالن سیســتم بانکی و بیمه، بن بست اقتصادی در دولت و از همه 
مهم تــر رکود در تولید همگی وضعیت نگران کننده ای را برای کشــور رقم زده اســت. اخیرا 
ســیدابراهیم رئیسی عنوان داشته است که حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند 
که باید به دولت اعتماد کنند، حال باید پرسید که اگر ۱۰ میلیون نفر اعتماد نکنند و تحمل این 
شــرایط را نداشته باشند، پاسخ به آنها چیست؟  شــما به اصل دوم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران رجوع کنید که بر معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 
تأکید دارد. در ادامه همین اصل مســئله قسط، عدل و استقالل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و نهایتا همبستگی ملی مطرح می شود ولی  اکنون بیش از ۴۳ سال از عمر جمهوری 
اســالمی ایران گذشته و اغلب آنها محقق نشده اســت. دردناک تر آن است که مقامات هیچ 
توجهی به این اصول قانون اساســی ندارند. در ادامه وقتی مسئوالن توجهی به فقر و تبعات 
زیان بار آن نمی کنند، نتیجه مستقیم آن شرایطی است که بخشی از جامعه و مخصوصا فقرا 
نســبت به باورها بدبین شــده اند. این نتیجه مســتقیم فقر است. آیا رئیســی این واقعیت را 
نمی بیند؟ اگر رئیس جمهوری این واقعیت را نمی داند که جای تأســف بســیار دارد. به واقع 
وضعیت   کنونی برازنده نظامی مانند جمهوری اســالمی ایران نیست. واقعیت امر این است 

که مسئوالن کماکان یک نگاه سرمایه دارانه را در دستور کار دارند.

 عبدالرحمن فتح الهی: جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته در جمع خبرنگاران عنوان کرد ایران عامل توقف گفت وگوهای احیای برجام است. این در حالی 
است که وزیر امور خارجه ایران دوشنبه جاری در حساب توییترش نوشته بود: اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی 
است. به موازات این توییت حسین امیرعبداللهیان شاهد بودیم که سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی، در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: 
توقف کنونی در مذاکرات وین مربوط به آمریکاست؛ بنابراین اگر چه ما ملت صبوری هستیم، اما تا ابد صبر نمی کنیم. در این بین، «صبر» شاید برای مقامات و مسئوالن 
که درک درستی از تبعات مخرب اقتصادی و معیشتی تحریم ها بر مردم ندارند، به عنوان کلیدواژه ای در جهت موازنه سازی سیاسی و دیپلماتیک تعریف شود، اما 
به نظر می رسد کاهش «آستانه صبر» مردم به دلیل شکننده ترشدن وضعیت جامعه در ابعاد مختلف، معنایی متفاوت و حتی متضاد از گفته های مسئوالن دولتی 
به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد. در سایه نکته یاد شده، به نظر می رسد «صبر استراتژیک»، «صبر سیاسی»، «صبر دیپلماتیک» و نظایر این صبرهای مد نظر 
مقامات کشوری، اکنون در برابر لبریزی «کاسه صبر ملت» در حوزه اقتصادی و معیشتی به دلیل تحمل سیاست فشار حداکثری و تحریم ها قرار گرفته است؛ کما اینکه 
رتبه هشتم ایران در شاخص فالکت جهانی بعد از ونزوئال، لبنان، زیمبابوه، سودان و سوریه گواه این مسئله است که تعبیر و خوانش نادرست و وارونه مقامات از 
صبر و میزان تاب آوری مردم در برابر مشکالت اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم ها و بن بست کنونی جامعه در میان مدت و کوتاه مدت، نه تنها به توفیقی دست 
پیدا نمی کند، بلکه می تواند به چالشی فراگیر در کل کشور منجر شود. در این بین، دود توپ اندازی های سیاسی و دیپلماتیک تهران و واشنگتن در زمین یکدیگر، با 
هدف متهم کردن یگدیگر به عنوان عامل اصلی توقف در مذاکرات و احیای برجام، تنها به چشم ملت می رود. بنابراین فارغ از اینکه به واقع کدام یک از دو طرف در 
عدم احیای برجام مقصرند، بدون شک تأخیر هر روزه در حصول توافق و تداوم و تشدید بن بست و انسداد کنونی در مذاکرات وین هم ذیل یک پارامتر کلیدی، آثار 
مخرب خود را بر تعمیق هرچه بیشتر این بحران های فراگیر در جامعه خواهد داشت. از این حیث «شرق» در گفت وگو با استادان و کارشناسان حوزه روابط بین الملل، 

سیاست خارجی، بازار انرژی و اقتصاد به بررسی دقیق تر تبعات مخرب تأخیر در احیای برجام پرداخته است که در ادامه از نظر می گذرانید.
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 حسن مرادی، استاد دانشگاه، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر ارشد 
حوزه انرژی: به شــخصه بر این باورم که اگرچه ادامه سیاســت فشار 
حداکثری ایــاالت متحده و تحریم های آمریــکا علیه جامعه و ملت 
ایران در ابعاد مختلف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و به خصوص 
اقتصادی و معیشتی اثرگذار است؛ اما باید اذعان داشت که مهم ترین 
و جدی ترین اثر مخرب تداوم تحریم ها به واسطه عدم احیای برجام در حوزه انرژی است. از 
این منظر با وجود آنکه اعداد و ارقام مختلفی برای سنجش دقیق ضرر و زیان ناشی از عدم 
احیای برجام و عدم لغو تحریم ها بر بازار انرژی ایران مطرح می شود؛ ولی اگر بر فرض مثال 
نــرخ نفت صادراتی بــه اروپا را بعد از وقــوع جنگ اوکراین متوســط روی صد دالر در نظر 
بگیریــم، ایران می تواند با احیای برجام هر روز ۵۰ میلیون دالر و هر ماه ۱.۵میلیارد دالر نفت 
به اروپا بفروشــد. این روند فروش نفت درخصوص کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و... نیز 
وجــود دارد و ایران در مجموع می تواند به  طور میانگین ســاالنه رقمی بیش از صد میلیارد 

دالر درآمد نفتی داشته باشد.
 از طرف دیگر به دلیل آنکه ظرفیت تولید نفت عربستان و امارات متحده عربی نیز محدود 
اســت و این کشورها قادر نیستند حفره های کنونی ناشی از تحریم های روسیه بر بازار جهانی 
را به طور کامل پوشــش دهند، نیاز به ورود ظرفیت کشــوری نفتی مانند جمهوری اسالمی 
ایران دو چندان خواهد بود و این بهترین فضا را در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم نفت خود 
را با بیشترین قیمت به فروش برسانیم؛ کما اینکه در همین مدت کشوری مانند عراق توانسته 
است به واسطه افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی به دلیل ادامه جنگ اوکراین در 
ماه گذشــته میالدی (مارس) به طور متوسط روزانه سه میلیون و ۲۴۴ هزار و در کل ماه بیش 
از صد میلیون بشــکه نفت صــادر کند که درآمدی بالغ بر ۱۱ میلیــارد و ۷۰ میلیون دالر عاید 
این کشــور کرده اســت؛ درآمدی که در ۵۰ سال گذشته و از ســال ۱۹۷۲ تا به اکنون در عراق 
بی سابقه بوده است. حال سؤال اینجاست که چرا نباید جمهوری اسالمی ایران هم در چنین 
فضایی با حصول توافق و احیای برجام و نهایتا لغو تحریم ها یک شرایط ایدئال، آزاد و بدون 
دغدغه و فشــار را برای فروش نفت خود در بازارهای جهانی ایجاد کند؟ خصوصا که تداوم 
ایــن وضعیت در بازار جهانی انرژی هم می تواند زیر ســؤال برود.  باید پذیرفت که بازارهای 
انرژی به پارامترهای متعددی وابســته اســت و هر لحظه امکان دارد شرایط کنونی ناشی از 
تحریم روســیه به دلیل آغاز جنگ اوکراین به کلی دگرگون شــود. پس باید در کمترین زمان 

ممکن این توافق در وین حاصل شود تا در نهایت بیشترین سود برای جامعه به وجود آید. 
از ایــن منظر تأخیر هر روزه در ادامــه مذاکرات عالوه بر آثار مخرب بســیاری که بر حوزه 
اقتصادی و معیشــتی دارد، می تواند ایران را از درآمدهای هنگفت صنعت نفت محروم کند 
که همین مســئله هم خود تبعات مخرب و زیان باری بر اقتصاد و معیشــت به  دنبال خواهد 

داشت که سینرژی این مسائل یک بحران  را به دنبال دارد.

محرومیت  از  درآمد
 صد میلیارد دالری فروش ساالنه نفت  

توقف   یک ماهه   مذاکرات   به 
معنای شکست نیست

 ساختار سیاسی و جامعه در قبال احیای برجام شرطی شده اند

 مهدی مطهرنیا
استاد دانشگاه

سایه سنگین 
مطالبات اجتماعی 


