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چکیده: برخی از اعضای اتاق بازرگانی از تصویب 
لوایح FATF به شــدت حمایت می کنند، در حالی که 
مســائل ابتدایی FATF را هم نمی دانند. اظهارات آنها 
بیشتر شــبیه به کارشناس دولت است تا یک تاجر و 

فعال اقتصادی!
شروع مجدد بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجددا بهانه ای 
فراهم کرده تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب 
این لوایح فشار رســانه ای آورده شود. بهانه ای که با چاشنی 
تحریف و با حرف های غیرکارشناسی مطرح می شوند. بخشی 
از این جریان، معدودی از اعضای اتاق بازرگانی هســتند که 
به علت منافع شــخصی وارد میدان شده اند و از تصویب این 

لوایح حمایت می کنند.
 اظهاراتی که از سوی ایشان بیان می شود نشان می دهد 
که مطالعه و درکی در رابطه با سازوکارهای FATF ندارند. به 
عنوان مثال علی شریعتی از اعضای اتاق بازرگانی در مصاحبه 
با اصالحات نیوز می گوید:» این الزامات هیچ نقشــی در درز 
اطالعات بانکی ایران ندارد.« این درحالی است که در برنامه 
اقدام 41 بندی FATF، صریحا خواسته شده تا ذی نفع واقعی 
تراکنش ها مشخص شود. از طرف دیگر در صورتی که مشخص 
شود ذی نفع تراکنش های بانکی یک فرد یا نهاد تحریمی باشد، 
موسسه یا بانک خارجی تراکنش کننده از نظام کارگزاری دالر 
محروم می شود. این موضوع در شرایطی که نظام بانکی ایران 
در تحریم است به معنای بستن اندک مسیرهای تبادالت مالی 
ایران، کم شدن دسترسی های ارزی و کوچک تر شدن سفره 
مردم اســت. در واقع آقای شریعتی بدون استدالل مشخص 

اصرار دارد که سفره مردم را کوچک تر از قبل کند. 
اما او در بخشی دیگر باز هم بدون استناد می گوید چون 
تحریم ها قرار است برداشته شود پس باید FATF را بپذیریم. 
البته او که احتماال جزء ستاد استقبال از بایدن در تهران است، 
فکر می کند با آمدن بایدن یک شبه تحریم ها برداشته می شود. 
قبال هم کســانی مثل او هر روز با وعده ای اینچنینی زندگی 
مردم را به خارج و سیاســت خارجی گره زده اند. کسانی که 
امروز مســئول دالر 25 هزارتومانی و فشار اقتصادی بر مردم 
هستند، سال ها به همین امید کاری در کشور نکردند و اقتصاد 
کشور را به خارج گره زدند. او نیز مجددا می خواهد پا جا پای 
متولیان فشار اقتصادی بر مردم بگذارد. علی شریعتی و امثال 
وی که درب باغ سبز و سیب و گالبی به مردم نشان می دادند 
در این سال ها با همین نگاه سفره مردم را کوچک تر از دیروز 
کرده اند. امثال شریعتی باید پاسخ دهند با چه رویی همچنان 
به امید خارج نشسته اند و کلید مشکالت را در خارج جست وجو 
می کنند؟ جالب اینجاست که آقای تاجر هیچ ابایی هم از بیان 
این موضوع ندارد و در توجیه خود می گوید دالر سیاسی است. 
در واقع این عضو اتاق بازرگانی معتقد است چون دالر سیاسی 
است بنابراین باید اقتصاد کشور را در اختیار قوانینی داد که 
به کمک تحریم های آمریکا می آیند و تنها راه حل این اســت 

که به امید آمریکایی ها نشست. 
در یادداشــت ها و اظهارات این افراد تناقضات عجیب نیز 
دیده می شــود. به عنوان مثال یادداشتی از سوی مجیدرضا 
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در روزنامه ایران به 
تاریخ 6 دی ماه نگاشته شده است که در این یادداشت آمده 
اســت: » من به این موضوع مهم اعتقاد دارم که در شــرایط 
کنونی نپذیرفتن FATFبا توجه به شدت تحریم هایی که علیه 
کشور اعمال شده است می تواند اقتصاد ایران را با چالش های 
اساسی تری روبه رو کند«. در تناقضی آشکار در خط بعدی گفته 
شده است: » پذیرفتن یا عدم پذیرش FATF در روابط اقتصادی 
بین ایران و چین تأثیری نخواهد داشت«. از نظر آقای حریری 
FATF هم تاثیر در اقتصاد ایران تاثیر دارد و هم ندارد!. نکته  
جالب تر در یادداشت آقای حریری این است که بخش پایانی 
این یادداشــت دقیقا رونوشتی از بخش پایانی یک یادداشت 
دیگر است که تحت عنوان ستار محمدی تلوار در خبرگزاری 

جمهوری اسالمی به تاریخ 26 آذرماه درج شده است!
از طرف دیگر در اظهارات این افراد ادعاهایی مطرح می شود 
که تطابقی با چارچــوب زمانی کنونی ندارد. به عنوان مثال 
پدرام ســلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش طی یک 
یادداشتی در روزنامه ایران به تاریخ 6 دی ماه ادعا کرده است: 
» اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود نه تنها اقدامات ذکر 
شده بیشتر تشدید خواهد شد بلکه مؤسسات پولی و مالی دنیا 
به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش های مالی با ظن 
ارتباط با ایران را انجام دهند«. در اینجا ادعا شــده است که 
اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود وضعیت بدتر می شود، 
در صورتی که ایران در 6 اسفندماه 98 وارد لیست سیاه شده 
اســت و هم اکنون در این لیست قرار دارد. هر چند به لحاظ 
اقدامات مقابله ای که در چند سال گذشته علیه ایران اعمال 
می شــده اســت، ایران هیچ وقت از لیست سیاه خارج نشده 
بود اما این موضوع نشــان می دهد که ایشان هیچ اطالعی از 
این موضوع ندارد یا اینکه این ادعا بخشی از یک یادداشت و 
صحبت دیگری بوده است که متعلق به کارزار رسانه ای سال 
گذشــته است ولی از دست ایشــان در رفته است و در این 

یادداشت قرار گرفته است.
در بخش پایانی یادداشت باز هم این ادعا تکرار می شود: » 
حقیقت ماجر این است که در صورت ورود ایران به لیست سیاه 
FATF این احتمال قوی وجود دارد که همین 3 تا 4 بانکی که 
با ایران برای خرید وفروش نفت در حوزه بین المللی همکاری 
می کنند ادامه تبادالت بانکی خود را با ایران قطع کنند که در 
صورت وقوع این اتفاق شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود 
خواهد آمد«. اکنون که ایران از 10 ماه پیش در لیســت سیاه 
FATF قرار گرفته است، این مسئله فرصت خوبی برای ارزیابی 
این ادعا است. طبق آمارهای مربوط به رویترز و بلومبرگ، فروش 
نفت ایران در ســال جاری به یک و نیم میلیون بشکه در روز 
رسیده اســت؛ در حالی این رقم در سال گذشته حدود 300 
هزار بشکه در روز بود. افزایش فروش نفت بعد از قرار گرفتن در 
لیست سیاه FATF نشان می دهد که عدم اجرای استانداردهای 
FATF نه تنها تجارت خارجی را با مشکل مواجه نمی کند، بلکه 

موجب گشایش بیشتر در تجارت خارجی می شود.
با بررسی اظهارات این افراد می توان به جمع بندی رسید که 
بسیاری از اظهارات مطرح شده توسط این افراد، متعلق به خود 
آنها نیست و گویا از جای دیگری به آنها دیکته شده است. این 
مسئله با توجه به شواهدی که در رابطه با زدوبند سیاسی دولت 
با بعضی از فعالین حوزه  تجارت وجود دارد، دور از ذهن نیست 
که این افراد از ســوی دولت سازماندهی شده اند که به عنوان 
 FATF تاجر و فعال اقتصادی مطالبی را در راستای تصویب لوایح
مطرح کنند. آقای امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه 
عیــار تی وی به تاریخ 23 دی ماه اعالم نمود که در یک جایی 
از دولت به بعضی از واردکنندگان ارز داده اند تا با آن کاال وارد 
کنند و در عوض این افراد در انتخابات از دولت حمایت کنند.
 سید حامد ترابی

چرا اعضای اتاق بازرگانی 
برای تحمیل FATF جوسازی می کنند؟

تجارت سیاسی اتاق بازرگانی و دولت 
بـر سـر منـافع مـلی

رهبر انقالب در ســخنرانی تلویزیونی ۱۹ دی 
درباره گمانه زنی ها و مباحــث جاری در فضای 
اسالمی  رفتار جمهوری  پیرامون  سیاسی کشور 
در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص، 
گفتند »ما هیچ اصــراری نداریم، هیچ عجله ای 
نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصاًل مسئله  ما 
این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. 
آنچه مطالبه منطقی ما و مطالبه عقالنی ما است، 
رفع تحریم ها است؛ این حّق غصب شده مّلت ایران 
است.« این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب 
آن را به عنوان »سخن پایانی و قطعی« جمهوری 

اسالمی اعالم کردند.
پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR  ذیل پرونده 
»حرف قطعــی« موضع جمهوری اســالمی در زمینه 
تحریم ها و برجام را در گفت وگو با آقای دکتر ســعید 
جلیلی، نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی 
و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام بررسی می کند.
 رهبر انقالب در سخنرانی اخیرشان گفتند که 
ما برای بازگشت آمریکا به برجام عجله ای نداریم و 
اساساًً مسئله ما این نیست، بلکه مسئله اصلی این 
است که غربی ها و مشخصاً آمریکایی ها باید همه 
تحریم ها را سریعاً بردارند و الزمه بازگشت آمریکا 
به برجام را رفع تحریم ها دانستند. به نظر شما مبنا 
و منطِق طرح چنین بحثی از سوی حضرت آیت الّل 

خامنه ای چیست؟
ببینید ایشــان یک جملــه ای فرمودند که به لحاظ 
کارشناسی بسیار جمله دقیقی است؛ یعنی کسی که روند 
موضوعات مربوط به برجام و تحریم ها و مسائل هسته ای 
را به ویژه یکی دو دهه اخیر دنبال کرده باشــد، شاید به 
این موضوع اذعان کند که این جمله، جمله ای است که 
بسیار دقیق هست و می تواند کمک کند به اینکه کشور 
هزینه های سنگینی را نپردازد. این جمله چیست؟ ایشان 
فرمودند ما عجله ای برای برگشت آمریکا به برجام نداریم. 
آن چیزی که برای ما مهم هست و موضوعیت دارد رفع 
تحریم هاســت نه برجام؛ چون برجام یک وسیله ای بود 
برای اینکه تحریم ها رفع بشود. هدف چیز دیگری بود؛ 
هــدف رفع تحریم ها بود. باز این را هم من توجه بدهم. 
ایشان به صراحت فرمودند باید تحریم ها برداشته شود. 
باز این متفاوت اســت با اینکه تحریم ها متوقف بشود یا 
تحریم ها تعلیق بشــود. از اّول هــم در برجام همین را 
ایشان مطالبه داشــتند. فرمودند؛ تحریم ها باید رفع و 

برداشته بشود.
خــب بایــد ببینیم چــه روندی طی شــد. بحث 
مهمی است که آیا این هدفی که از ابتدا هدف گذاری شده 
بود که تحریم ها لغو و برطرف بشود آیا در برجام این شد 
یا نشد؟ و بحث دیگر اینکه بعد از تصویب و اجرای برجام، 
این کار انجام شــد؟ االن در چه شرایطی هستیم و چه 
شــرایطی برای ما مطلوب است؟ چون باالخره هدف ما 
رفع تحریم هاست و چیزهای دیگر که برای ما موضوعیت 
نــدارد. ما که نرفتیم مثاًل برجام را انجام بدهیم تا برای 
خودمان محدودیت مثاًل در فعالیت های هســته ای مان 
ایجاد کنیم. اگر آنها هم به هر دلیلی پذیرفته شد برای 

این بود که تحریم ها برطرف بشود.
 اینکه رهبر انقالب فرمودند که اگر تحریم ها 
رفع نشود و آمریکا به برجام برگردد حتی ممکن 
است برای کشور ضرر داشته باشد چه دلیلی دارد؟
بله، اگر تحریم ها رفع نشــود و او به برجام برگردد 
ممکن است ضرر داشته باشد. من می خواهم این را باز 
کنم، چرا این فرمایش را فرمودند؟ این خیلی مهم است 
که جامعه این را بداند. ببینید وقتی که  ترامپ از برجام 

خارج شــد تا امروز حداقل این است که 2۷1 شخص و 
259 نهاد ایران را تحریــم کرد. اینها مال همین دوره 
خروج آمریکا از برجام اســت. 33 هواپیما و 11 کشتی 
ما را هم تحریم کرد. 36 شــخص و 139 نهاد خارجی 
مثل شرکت ها و بانک ها را هم به خاطر روابط اقتصادی با 
ایران تحریم کرد که مجموع اینها ۷51 تحریم می شود. 
عالوه بر اینها 802 تحریمی که قبالًً  بود و قرار بود طبق 
برجام به اصطالح لغو بشوند، آنها را هم دوباره برگرداند؛ 
یعنی یک چیزی نزدیک به 1500 تحریم االن نســبت 
به افراد و  اشــخاص و کشتی ها و هواپیماهای ما توسط 
آمریکا صورت گرفته که مجموعه ای از این تحریم هاست.

سیســتم بانکی هم جزو همین هاســت، وقتی ما 
می گوییم که 2۷1 شــخص یا 259 نهاد ایرانی یکی از 
آنها بانک مرکزی شماســت؛ یعنی تمام سیستم مالی 
شــما. خیلی از بانک های ما جزء تحریم هایی است که 
در این دوره انجام شده. آن وقت نکته اش این است که 
گفته می شود خب برمی گردد به برجام و همه اینها هم 
رفع می شــود. ما می گوییم همین نکته مهم است، اگر 
برمی گردد برای ما برگشتنش مهم نیست، بلکه رفع این 

تحریم ها مهم است.
نکته ای که وجود دارد این است که اینها آمدند این 
تحریم ها را در قالب یک دستورهای اجرایی جدید آوردند، 
بعد برایش شناسه های جدید زدند؛ هم شناسه هسته ای، 

هم شناسه های  تروریسم، هم حقوق بشر و...
برچســب های جدید آمده و با این برچســب های 
جدیدی که آمده می گوید اینها که در برجام نیست و من 
به برجام برگشتم، اینها تحریم های دیگری است! خیلی 
خب می خواهید اینها حل بشــود حاال بیایید بنشینید 
برای تک تک اینها گفت وگو کنیم. بعد مثل همین بحثی 
که  ترامپ دنبال می کرد می گوید این اهرم های فشــار 
حداکثری دست من اســت، حاال بیا یک یکی گفت گو 

کنیم! عجله هم ندارد.
اینکه رهبر معّظم انقالب فرمودند؛ ما عجله ای نداریم، 
به خاطر این است که این افق را می بینند. این داالنی که 
دارد باز می شود معلوم است انتهایش چیست. چه چیزی 
را دارد شکل می دهد و او چه افقی را دارد نگاه می کند. 
می خواهد شما را وارد یک مسیر تاریک، بی انتها و مبهم 
بکند و بعد از شــما نقد بگیرد و نسیه بدهد. نسیه هم 

تازه معلوم نیست.
 یعنی تعهدات را از هسته ای فراتر ببرند؟

 اصاًل عمده اینها غیرهســته ای اســت؛ یعنی تمام 
این چیزهایی که پراکنده ایجادکرده این برچســب ها، 
برچســب های غیرهسته ای اســت. برگشت بدون رفع 
تحریم ها می شــود برجام یک طرفه؛ یعنی شــما باید 
تعهداتت را انجام بدهی و او هم تحریم هایش را می خواهد 
حفظ کند. برای همین شما می بینید وقتی برنامه صد 
روزه بایدن مطرح شد، اسمی از برجام در آن نبود. چون 
می گوید من عجله ای ندارم. خب حاال شما بیا. حتی اگر 
روز اّول هم به برجــام برگردد، می گوید خب اینها که 
شناسه های دیگری دارد! این است که آن هوشمندی و 

دقت نظر رهبر معّظم انقالب را نشان می دهد.
 اینجا یک خطر دیگری که ممکن است به وجود 
بیاید این است که طرف آمریکایی برای رفع تحریم 
اقدامــات صوری بکند و مثاًل بگوید این چند نفر هم 
از فهرســت تحریم ها حذف شدند. اقدامات جدی و 
گام های عملی و مشخص آمریکا برای رفع تحریم ها 

چه باید باشد؟
 اوالً اینکه کل تحریم ها باید برطرف بشود؛ چون ما 
معتقدیم که این تحریم ها ظالمانه و غلط است. خود اینها 
می گویند  ترامپ آدم به اصطالح نسنجیده و نفهمی است 

کــه این کارها را کرد، خب باید همه اینها را رفع کنند. 
مشــخصاً دو تحریم مهمی که وجود دارد یکی تحریم 
بانکی و یکی تحریم نفتی اســت که االن دولت مدعی 
است من می خواهم دو میلیون وسیصد هزار بشکه نفت 
بفروشــم. آیا این دو میلیون وسیصد هزار بشکه را ایران 
می تواند بفروشــد و بعد پولش را بگیرد، آن  طوری که 
خودش می  خواهد استفاده کند یا نه؟ این بسیار مهم و 

یکی از مهم ترین اولویت هاست.
شما دیدید نه آمریکایی ها، بلکه همین اروپایی هایی 
که مدعی بودند ما با  ترامپ همراهی نکردیم، شــورای 
روابــط خارجی اروپا یک بیانیه ای داده که خیلی جالب 
است. دقیقاًً مسیر را تعریف می کند؛ یعنی همان چیزی 
اســت که رهبری مالحظه فرمودند. می گوید ایران باید 
تمام تعهداتش را دوباره انجام بدهد، مثاًل غنی سازی اش 
را برساند به سه درصد و این چند اقدامی که انجام داده 

را متوقــف کند و دوباره به تعهدات برگردد. بعد او آنجا 
چه کار می کند؟ می گوید آمریکا متقاباًل یک چارچوب 
قابل اعتماد برای خریــد کاالهایی که برای کووید 19 

الزم هست را ارائه کند!
این خیلی اهمیت دارد که مردم ما توجیه باشند اینکه 
رهبر معّظم انقالب می فرمایند؛ رفع تحریم ها نه بازگشت 
به برجام، برای این است که اصاًل برجام هم برای این بود 
که فشار از روی ملت برداشته بشود، تحریم ها برداشته 
بشود. بعد از تصویب برجام تا اجرای برجام در همان سه 
ماه اّول هم یکی از آن چیزها این بود که ایران گام هایی 
را به سرعت برداشت، سانتریفیوژهایش را جمع کرد، ده 

هزار کیلوگرم موادش را خارج کرد و.... 
اقدامات ما هم متناظر نبود، هم اصاًل همزمان نبود 
و آمریکا اساســاًً انجام نــداد. یعنی مثاًل قرار بود در آن 
سه ماه فقط یک بیانیه خود اوباما بدهد که مثاًل این را 
لغــو می کنم. همان را هم انجام نداد. قانون ویزا را زمان 
خود اوباما در بودجه شــان تصویب کردند. همان اوباما 
قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کند، قانون آیسا که مال 
تحریم هــای ایران بود را تمدید کرد. بعد هم که  ترامپ 
آمد این کارها را انجام داد. یکی از چیزهایی که در این 
دوره اهمیت دارد این است که حاال عالوه بر اینکه بانک 
مرکزی، وزیر نفت، شــرکت ملی نفت شــما را آن هم 
با برچسب های غیرهســته ای تحریم کرده، فرمان های 
اجرایی صادر شده برای تحریم نهادهای اقتصادی ایران، 
حتی بخش خصوصی ایران در صنایع فلزی، فوالد، معدن، 
عمران و نســاجی. اینها یک مجموعه ای است که حتی 
بخش خصوصی شــما را تحریم کرده، نه اینکه آمریکا 
بگوید من با اینها کار نمی کنم، بلکه از جنس تحریم های 
ثانویه است و گفته هر کسی در هر جای دنیا با یک بخش 

صنایع فلزی ایران کار کند من او را تحریم می کنم.
اگــر این تحریم ها بخواهد بماند و بعد او برگردد به 
برجام و بگوید من دوباره مکانیزم ماشه هم در اختیارم 
است؛ یعنی اگر بخواهم تازه مثاًل پنج تا قطعنامه را هم 
برمی گردانم، خب ضررش بیشــتر است. رفع تحریم ها 

برای این است.
 ســؤال بعدی ناظر به اقدام اخیری است که 
مجلس و دولت برای کاهش بخشــی از تعهدات 
برجامی داشتند. تحلیل و ارزیابی شما از این اقدام 

و اثرات آن چیست؟
 این یک تصمیم کاماًلً منطقی و عاقالنه اســت. در 
هر توافقی اگر طرف مقابل شــما بخشی از تعهدش را 
انجام نداد اقتضای عقل این است که شما هم بخشی از 
تعهدت را انجام ندهی دیگر. حاال چه برسد به اینکه طرف 
اصاًل کاًل بزند زیر میز و خارج بشــود. ضمن اینکه اصالً  

خود برجام در بند 36 باالخره و بند 26 یک بحث دارد 
که اگر آن طرف انجام نداد ایران می گوید من می توانم 
توقــف کلی و جزئی به تعهداتم بدهم. تازه اینجا توقف 
جزئی دادند و توقف کلی ندادند. حتی در همین مصوبه 
مجلس توقف کلی نسبت به تعهدات داده نشده که اگر 
داده می شد منطق داشت و درست بود؛ چون آن طرف 

هیچ کاری نکرده است.
 درواقع شما این را یک اقدام حداقلی می دانید 

نه حداکثری؛ درست است؟
 بله، خود طــرف مقابل هم اذعان می کند که اینها 
هیچ کدامش را انجام ندادند. خود دوستان می گویند که 
تقریباً هیچ بوده، خود آنها 15 بار گزارش دادند که ایران 
همه تعهداتش را انجام داده و آن طرف مقابل انجام نداده. 
خب این یک کار بســیار بدیهی است که شاید دیر هم 
شده؛ یعنی انتظار بود که زودتر از اینها در مجلس قبل 
انجام می شــد. در همان زمانی که برجام تصویب شد، 
در مصوبه مجلس اگر اشــتباه نکنم بند 3 این بود که 
اگــر طرف مقابل تعهداتش را انجام نداد ایران بالفاصله 
کارش را شــروع می کند و بعد ظرف دو سال 190 هزار 
ســو سانتریفیوژ داشته باشد. االن شما می بینید که دو 
سال ونیم بیشتر از خروج آمریکا از برجام گذشته و نه تنها 
تعهداتش را انجام نداده، بلکه اصاًل کاًل منکر شده. خب 
ما باید 190 هزار ســو را می داشتیم و این اصاًل مصوبه 

قبلی مجلس ماست.
 بحث دیگری که از رفع تحریم ها جداســت 
موضوع »خسارت ها« است. به نظرتان مابه ازاء فنی 

بحث خسارت ها چه می شود؟
 عرض کردیم برجام اصاًل هدفش رفع تحریم ها بود. 
در زمان برجام گفته می شــد هر یک روز که می گذرد 

1۷0 میلیون دالر برای کشــور هزینه دارد. می گفتند 
این دقیق محاسبه شده؛ برای چه؟ برای اینکه مثاًل آن 
تحریم هایی که وجود داشت و هشتصد نفر حاال شخص 
حقیقی، حقوقی تحریم بودند و آن چیزهایی که وجود 
داشــت. خــب در این دوره که ۷50 تــا آن هم تازه با 
برچسب های بیشــتر و با شدت بیشتر اضافه شد. االن 

آن 1۷0 میلیون دالر چقدر شده؟
اینها اصاًل چیزهایی نیســت که در حقوق و منافع 
ملت قابل گذشــت باشد. یک کسی بیاید یک خسارت 
سنگینی را به کشور تحمیل کند آن هم در چه شرایطی؟ 
در شرایطی که خود آنها قبول دارند ایران همه تعهداتش 
را انجام داد. حــاال اگر یک دولتی بیاید یک دفعه یک 
چنین هزینه ای را تحمیل کند شما اگر با همان مقیاس 
حساب کنید اصاًل من می گویم همان 1۷0 میلیون دالر 

نه بیشتر همان خسارتش چه می شود؟
یکی از موضوعات مهم همین است. اینکه اگر کسی 
احســاس کند مثاًل می تواند بیاید نه اینکه فقط شیشه 
شما را بشــکند و برود و هیچ هزینه ای برایش نداشته 
باشد، بلکه بیاید اصاًل یک دیوار خانه شما را هم خراب 
کند هیچ هزینه ای نداشته باشد، فردا بیاید اموال خانه 
شما را بردارد ببرد، هیچ هزینه ای نداشته باشد و... خب 

این برای شما امنیت پایدار ایجاد می کند؟
اینجاســت که اگر شما به آن توجه نکنید او می آید 

بدترین فشارها را به شما تحمیل می کند.
 رهبر انقالب در آن متنی که برای تأیید مشــروط 
برجام نوشتند و مطرح شد شروطی را برای اجرایی شدن 
تعهدات مطرح کردند که مواردی از اینها در عمل اجرایی 
نشد و درواقع  اشکاالتی از این ناحیه به وجود آمد. حاال 
اگر ما »تجربه برجام« را پیش روی خودمان قرار بدهیم 
و در چارچوب آن بخواهیم اقدام کنیم نقشه راه حرکت 
کشــور در این موضوع چه می تواند باشد؟ مثاًل همین 
بحث »تعهد در مقابل تعهد« را چطور باید عملی کنیم؟
 این خیلی مهم اســت که شما یک تجربه اشتباه را 
دوباره تکرار نکنید. برجام فایده اش عدم اعتماد به آمریکا، 
عدم اعتماد بــه قدرت های بزرگ مثل اروپایی ها بود و 
اینکه دیدیم اینها هیچ کدام به تعهداتشان پایبند نبودند.
اّما من یک مثال بزنم. وقتی انقالب شــد دشــمن 
می خواســت مانع ملت ما بشود و اتفاقاً اّولین گزینه ای 
که استفاده کرد گزینه نظامی بود. هرچه هم در توانش 
بود انجام داد، ولی چرا االن دیگر بعد از چندین ســال 
جرأت نمی کند سراغ گزینه نظامی برود؟ چون مردم ما 
با مقاومت خودشــان آن گزینه نظامی را بی اثر کردند و 
دشمن فهمید دیگر این اثری ندارد. امروز که دشمن اهرم 
تحریم را دستش گرفته و ما می گوییم باید تحریم ها رفع 
بشــود، این رفع تحریم ها یک گام بلندتر هم دارد و آن 
اینکه شما اصاًل تحریم را بی اثر کنید و اجازه ندهید اصاًل 

بتواند از اهرم تحریم استفاده کند.
مثاًل یکی از چیزهایی که دشمنان در بحث تحریم مطرح 
می کردنــد، تحریم بنزین بود. حاال ما کشــوری که یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا هستیم، او می گوید من 
بنزین را می خواهم تحریم کنم؛ چون آن زمان ما بنزین را وارد 
می کردیم و دشمن می دانست بنزین بحث مهمی در زندگی 
روزمره  مردم اســت، لذا مرتب بحث تحریم بنزین را مطرح 
می کردند. خب تحریم بنزین یک تحریم مؤثری هم هست. 
چرا امروز مطرح نمی کنند؟ چرا همان سال ها حتی همان زمان 
اوباما اصاًل این از روی میز خارج شد؟ چون ایران تولیدکننده  
و بلکــه صادرکننده بنزین شــد. جوانان ما رفتند در همین 
پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس یک حرکت بزرگی انجام دادند 
 که ما امروز صادرکننده بنزین شدیم. این می شود بی اثرکردن 

تحریم.

بررسی تحریم ها و برجام در گفت وگو با دکتر سعید جلیلی

چرا بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم ها ضرر دارد؟

نخستین دقایق بامداد یکشنبه 2۷ دی 94 بود که 
همه تالش های دو و نیم ساله دولت یازدهم به سرانجام 
رسیده بود؛ دولتی که همه کار کرد تا هیچ کاری نکند! 
و حاال »وین« منظــرگاه ایرانیان برای آینده بهتر بود. 
روزنامه ها 2۷ دی 94 از صبح بدون تحریم و فروپاشی 
سازمان آنها نوشــتند و سیاستمداران در حال گرفتن 
ســلفی برای ثبت این افتخار برای خود بودند. هرچند 
ظهــور دیوانه ای مانند ترامــپ، برجام را در نیمه راه به 
کما بُرد و انتظارات اجتماعی از این رویداد نیز به تدریج 
از احساسات غیرمنطقی تخلیه شد، اما تحلیلی از آثار 
اقتصادی و اجتماعی برجام به افکار عمومی ارائه نشد. 
خبــری کوتاه در 29 مهــر 99 توجه ها را به خود 
جلب کرد: گزارشــی از دفتر امور اقتصاد کالن سازمان 
برنامه وبودجــه از دولتی که برجام در آن امضاءشــده 
بود. یکی از داللت هــای اعداد و ارقام گزارش این بود: 
»بیشــترین نفع اجرای برجام به خانوارهای ثروتمند 
رسید؛ در مقابل بیشترین فشار تحریمی در اثر خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت 9۷ به خانوارهای فقیر 
اصابت کرده است«. هرچند جزئیات کامل این گزارش 
تا امروز منتشرنشده است؛ اما اعداد برآمده از این گزارش 
و البته محاسبات نگارنده تحلیل مهمی از تغییرات رفاه 

خانوار در دهه 90 بیان می کند: 
الف( درآمد ســرانه واقعــی خانوار در طی دهه نود 
کاهشی 34 درصدی و همزمان ضریب جینی در یک روند 

ادعای دولت درباره بیشترین حمایت از اقشار ضعیف
چقدر با واقعیت منطبق است؟

بررسی هفت شاخص از مخارج خانوارهای کشور در دهک های مختلف درآمدی)۱3۹2-۱3۹8( 
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10/6812/3312/6512/9913/6514/4510/68سهم ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر جمعیت2
0/02۷10/02420/02420/023۷0/02290/02250/0231سهم هزینه ناخالص سرانه دهک فقیر در کشور3
0/28980/29800/30560/30860/312۷0/32490/3169سهم هزینه ناخالص سرانه دهک ثروتمند در کشور4
0/06۷90/06290/062۷0/06130/05910/06۷90/0629سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت5

6
روند مجموع مخارج حقیقی خانوار شهری 
65/01663/19363/25364/34۷66/82360/64155/5۷0در سه دهک فقیر )میلیون تومان/ ساالنه(

۷
روند مجموع مخارج حقیقی خانوار شهری 

در سه دهک ثروتمند
)میلیون تومان/ ساالنه(

331/106333/846336/219344/3003۷0/668353/82۷313/555

منبع: سری زمانی داده های گزارش هزینه درآمد خانوارهای کشور- مرکز آمار ایران

افزایشی به کانال 40 واحد نزدیک شده است. 
ب( ارزش واقعــی پرداخت هــای انتقالــی )مانند 
یارانه ها( در طی یک دهه گذشته روند نزولی طی کرده 
و به تبع سهم آن از کل درآمد خانوار کاهش یافته است. 
به عنوان مثال، ارزش واقعی یارانه 45500 در طی یک 
دهه گذشته کاهش یافته و امروز به مرز 5900 تومان 

رسیده است.
پ( در اثر اولین موج تحریمی دهه نود)ســال91(، 
تمــام دهک هاي درآمــدي با کاهش رفــاه بین 10 
الي 20درصدي مواجه شــده،اما بعد از ســه سال و از 
ابتدای 1395 و با آغاز برجام تغییرات بهبود یابنده در 
وضعیت رفاه خانوار دیده شده است؛ اما نکته مهم توزیع 
بهره مندی دهک های درآمــدی مختلف از این میزان 
بهبود است. حسب گزارش سازمان برنامه بودجه، این 
بهبود برای دهک های کم درآمد کمتر از نصف دهک های 
ثروتمند بوده است؛ لذا به صراحت بیان می کند بیشترین 
اثر منفی اعمال تحریم ها بر دهک های پایین درآمدی 
به خصوص روستایی و بیشــترین نفع از اجرای برجام 
نصیب خانوارهای پُردرآمد  شهری و روستایی شده است. 
ت( بررســی شــاخص »مخارج حقیقــی خانوار« 
به تفصیل نشان می دهد بیشترین ارمغان رونق برجامی 
در ســال های 94 و 95 در مخارج خانوار ســه دهک 
باالی درآمــدی منعکس اســت و در مقابل باالترین 
فشار معیشتی ناشــی از موج تحریمی سال های 9۷ و 

98 به ســه دهک فقیر جامعه وارد آمده است. بررسی 
تفصیلی شــاخص مخارج حقیقی خانوار )تعدیل شده 
با تورم( با ســال پایه 1395 نشان می دهد در شرایط 
رونق اقتصادی پس از برجام، درآمد خانوارهای شهری 
در دهک هــای باالی درآمدی تقریبــاً 2 برابر طبقات 
آســیب پذیر جامعه رشد کرد و بیشــتر ارمغان رونق 
اقتصــادی در این دوره به دهک هــای باالی درآمدی 
اختصاص یافت. اما در دور جدید تحریم های اقتصادی 
در سال های 139۷ و 1398 برخالف دوره قبلی تحریم، 
این طبقات آســیب پذیر جامعه بوده اند که بیشــترین 
فشــار معیشــتی و کاهش درآمد را تجربه کرده اند و 
درواقــع در رکود اقتصادی مجدد اقتصاد ایران در بازه 
ســال های 139۷ و 1398 سیاست های جبرانی دولت 
نتوانسته است اثرات فشارهای اقتصادی بر دهک های 
آسیب پذیر جامعه را جبران نماید و در این بازده حدود 
 16 درصد از درآمد حقیقی این دهک ها کاســته شده 

است. 
ث( حســب آنچه در جدول زیر مشاهده می کنید، 
اعداد هفت شــاخص در حیطه مخارج خانوار طبقات 
مختلف جامعه در سال های 1392 تا 1398 است. حسب 
این شاخص ها، در سال های 95 و 96 که آثار گشایش 
برجامی منعکس شده است؛ بهره مندی ها از طبقات باالی 
درآمدی به گروه های کم درآمد سرازیر شده است و به تبع 
سهم کمتری برای خانوارهای فقیر به دست آمده است و 
دقیقاً در سال های 9۷ و 98 اعداد این هفت شاخص در 
روندی معکوس، بیشترین اثر ضد رفاهی را بر دهک های 

کم درآمد گذاشته است. 
آنچه در جدول با رنگ متمایز مشخص شده، بررسی 
تطبیقی دو سال 95 و 96 به عنوان سال های ظهور و بروز 
گشایش اقتصادی ناشی از برجام و سال های 9۷ و 98 
به عنوان سال های موج دوم تحریمی آمریکا علیه ایران را 
حکایت می کند. این بررسی تطبیقی نشان می دهد سنخ 
سیاست ورزی برون گرا در کشور، در توزیع بهره مندی 
ناشی از گشایش های اقتصادی به نحو متوازن عمل نکرده 
و کاماًل در خدمت منافع دهک های پُردرآمد است؛ در 
مقابل با تکانه و شــوک های بیرونی ناشی از تحریم ها، 
کانون اصابت آثار ضد رفاهی، فقرا و محرومین هستند. 

و اجتماعــی هرگــز موجب نمی شــود تــا وعده های 
رئیس جمهوری را فراموش کنیم که ســال 92 با کلید 
گشایش های اقتصادی و بی نیاز کردن مردم از یارانه های 

نقدی وارد میدان شده بود. 
حاال در عصر ظهور انتظــارات مجدد برای احیای 
برجام با آمدن »جــو بایدن« باید یادآوری کرد تجربه 
تاریخی می گوید برای تحقق عدالت به نفع محرومین، 
اصالحات درونی بر گشایش های بیرونی تقدم و ترجیح 
دارد. متأسفانه گرایش شدید به ادغام با نظام بین الملل 

طبعاً این تحلیل رفاهی از آثار خانوارها صرفاً متکی بر 
بخش مخارج مصرفی و هزینه ای است و اگر تحلیل را از 
حیث درآمد و ثروت موردتوجه قرار دهیم، این بی عدالتی 
ساختاری به نحو پُررنگ تری جلوه خواهد کرد. متأسفانه 
فقدان داده های کافی از این حیث مانع از تحلیل آماری 
دقیق از آثار نابرابرساز تحریم در بُعد ثروت و دارایی های 

سرمایه ای است. 
رئیس جمهــور محترم دهم دی ماه در هیئت دولت 
گفتند: »بعد از انقالب اسالمی هیچ دولتی نمی تواند ادعا 
کند که مثل دولت های یازدهم و دوازدهم حامی افراد و 
اقشار کم درآمد بوده است«. طبعاً مقایسه عملکرد این 
دولت با دولت های دیگر نیازمند مطالعه مستقلی است 
اما روند کلی اعداد مرتبط با معیشت مردم حاکی از آن 
است که توزیع بهره مندی ها در جامعه حتی در شرایط 
گشایش اقتصادی نامتوازن بوده است؛ هرچند که این 
روند برای اکثریت دهک ها نگران کننده به نظر می رسد. 
افزایش ضریب جینی و همزمان کاهش درآمد ســرانه 
واقعی به معنای تحقق همزمان افزایش نابرابری و شتاب 

گرفتن عمق فقر در جامعه است. 
ُمدارای نجیبانه مردم ایران با این شرایط اقتصادی 

)یا به تعبیر بهتر نظام ســلطه( به عنوان یکی از عناصر 
جوهری سیاست ورزی دولت یازدهم و دوازدهم باعث 
شد هیچ گاه در فضایی غیراحساسی پیرامون این اصل 
بدیهی در حکمرانی عادالنــه و متعهدانه گفت وگویی 
اجتماعی ســامان یابد که هرگونه انسداد و چالش در 
عرصه »سیاست خارجی« را باید با »سیاست داخلی« 
چــاره کرد و نه بالعکس. ســرنخ تغییر یا نقطه اهرمی 
برای حل مســائل اقتصادی کشــور به نفع محرومین 
و البتــه به نفع عدالت، اصالح رویه ها و ســاختارهای 
نابرابرساز اقتصادی و اجتماعی در داخل نظام اقتصادی 
کشور است. نیک پیداست که این گفتار هرگز به معنای 
اتخاذ نوعی سیاســت انزواگرایانه در روابط بین الملل یا 
انکار آثار تحریم های خارجی بر شرایط داخلی یا حتی 
لحاظ نکــردن معادالت جهانی در اتخــاذ تدابیر ملی 
نیست؛ تنها باید توجه داشت، انعقاد بینش وابستگی با 
شدت و ضعف های مختلف در اندیشه تصمیم گیران ملی 
منجر به افزایش بی عدالتی ساختاری در کشور خواهد 
شد و گشایش های خارجی نیز صرفاً به صورت موضعی، 
ناپایــدار و مقطعی تأثیرات جزئی و نامتقارن در جامعه 

خواهند داشت. 


