توافق هستهاي ،پيامدها و چالشها
در اوایل آذرماه سال جاري خبر خوشحال كنندهاي كه مردم ايران مدتها منتظر شنيدن آن بودند ،اعالم شد و آن چيزي

نبود جز توافق ايران با كشورهاي  1+5بر سر مسائل هستهاي .در پي اين توافق حق غنيسازي ايران به شرط شفافسازي

به رسميت شناخته ميشود ،از افزايشهاي تحريمها جلوگيري به عمل آمده و برخي از آنها نيز كاهش خواهد يافت .اميد
ميرود ،در مرحله دوم توافقها نه تنها تحريمهاي قبلي از بين برود ،بلكه با ورود سرمايه و فناوری خارجي ،كشورمان با
شتاب بيشتري پيشرفت کند .ضمن عرض تبريك به كليه مردم شريف ايران بهویژه خوانندگان عزيز اين نشریه الزم است

كه برخي پيامدهاي مثبت اين توافق كه بعدها خود ميتواند تبديل به معضل شود گوشزد شود.

پس از ملي شدن صنعت نفت ايران در سال  1332درآمد حاصل از فروش نفت ،كه تا آن سال حدود  30درصد درآمد

دولت را تشكيل ميداد ،رو به افزايش گذاشت به گونهاي كه اين درآمد در دهه  1380به حدود هشتاد درصد رسيد .در

برخي موارد اين درآمد ارزي صرف واردات فناوری ،تجهيزات و مواد اوليه شد .ولي متاسفانه عمده مقدار آن بهویژه

در سالهاي اخير صرف هزينههاي جاري دولت یا واردات مواد مصرفي شد ،به نحوی كه طي اين سالها با اختصاص
ارز ارزان قيمت به تجار و در نتيجه افزايش بيرويه محصوالت خارجي مخصوصا چيني به كشور ،در راه نابودي صنايع

كوچك كارگاهي ،كشاورزي و دامداري گام نهاده شد .پس از افزايش مرحلهاي تحريمها طی دو سال اخير و در نتيجه
افزايش چندبرابري نرخ ارز ،جامعه با تورم شديدی مواجه شد .زيرا ،از يك سو قيمت مواد وارداتي افزايش پيدا كرد و
از سوی ديگر برخی از صنایع داخلي با ورشكستگی مواجه شدند و از عهده خأل واردات برنمیآمدند .بنابراين ،درآمد

نفتي تبديل به پاشنه آشيل شده و كشورهاي غربي توانستند با نشانهگيري تير زهرآگين تحريم به سمت اين نقطه ضعف،
صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور و همچنين وضعيت معيشتي مردم وارد کنند.

البته در اينجا الزم است تا به يكي از مزاياي اين تحريمها اشاره كرد و آن توجه (هرچند ناقص و بسيار دير) مسئوالن و
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مديران بخشهاي دولتي و خصوصي به توانمنديهاي مراكز دانشگاهي و پژوهشي داخلي است .این موضوع موجب
پدیدار شدن اميدواري در نزد اين بخشهاي فراموش شده گردید كه توجه مجدد ميتواند باعث شكوفايي بخشهاي
پژوهشي و تبلور استعدادهاي داخلي براي ايجاد دانش فني بومي در كشور شود.

شكسته شدن مرحلهاي سد تحريمها و امکان دسترسي آسانتر به مواد و حتي فناوري خارجي و در نتيجه بهبود فضاي

اقتصادي و كسب و كار در كشور ،مواظبت مسئوالن را میطلبد تا اين مسئله مانند رخداد دهه  ،1380خود باعث هرچه

بزرگتر شدن اين نقطه ضعف نشود .به عبارتی ،سیاستگذاریها باید در راستایی باشند که افزون بر حمايت از بخشهاي
صنعتي و كشاورزي ،از واردات بيرويه فناوریهاي ضعیف و حتي دست دوم شرقي كه اكثرا هم با اختصاص بودجههاي
دولتي يا بانكي انجام میپذیرد ،جلوگیری شود .زیرا ،این کار باعث سرخوردگي جامعه پژوهشگر و تحصيل كرده کشور

شده و وابستگي كشور را به فناوری خارجي بيشتر میکند ،بهگونهای که تولید داخلی توانايي رقابت با بازارهاي بينالمللي

را از دست میدهد.

در بخش بعدي اين سرمقاله ،پيشنهادهايي براي حمايت هر چه بيشتر از دانش بومي ايراني ارائه ميشود.
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