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 در روزهای قبل از تعطیالت، شاهد سیر صعودی   .
نــرخ دالر بودیم؛ به گونه ای که تنهــا ۷۰۰ تومان با 
رکوردشــکنی تاریخی نرخ ارز و قرارگرفتن در کانال 
۳۳ هزار تومانی فاصله داریم. در این بین، انتشار 
خبر تهیه پیش نویس مشــترک اروپــا و آمریکا و به 
دنبال آن احتمال صدور قطع نامــه علیه ایران در 
شــورای حکام نیز کاتالیزوری برای افزایش قیمت 
دالر بود. با توجه به این شــرایط آیــا باید منتظر 

رکوردشکنی در نرخ دالر بود؟
اگر چه انتشار خبر تهیه پیش نویس مشترک اروپا 
و آمریــکا و به تبع آن احتمــال صدور قطع نامه در 
شورای حکام باعث شــده است در روزهای پایانی 
هفته گذشــته قیمت دالر در بازار افزایش پیدا کند، 

اما من معتقدم این رکوردشکنی و سقوط تاریخی ارزش پول ملی کشور بدون 
صدور قطع نامه هم روی می دهد.

 چرا؟  .
چون به هر حال بن بســت کنونی در مذاکرات وین و احتمال شکست احیای 
برجام در طول تقریبا ســه ماه گذشــته، به صورت تدریجی بر بازار اثر خود را 
داشــته و موتور محرک افزایش قیمت ارز بوده اســت. ضمن اینکه برای تمام 
اقتصاددانان این یک واقعیت انکارناپذیر اســت که رشــد و توسعه اقتصادی 
به هیچ وجه تا زمان وجود تحریم ها امکان پذیر نخواهد بود. متأســفانه در این 
شرایط شکننده، دولت ســیزدهم به نام جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی 
را کلید زد که مسائل خود را برای اقتصاد ایجاد کرد. تمام آمارها این واقعیت 
را تأییــد می کند. این اقــدام دولت هم باعث کاهــش ارزش پایه پول ملی در 
برابر ســایر ارزها شــد. در کنار این نکات، بدون شــک اگر امروز یا روزهای آتی 
در نشســت شــورای حکام شــاهد صدور قطع نامه علیه ایران باشیم، جهش 
قیمت ها در بازار ارز شکل خواهد گرفت و ریال ایران یک سقوط تاریخی دیگر 

را تجربه خواهد کرد.
 پارامتر سیاست خارجی تا چه اندازه به مساله ارزی دامن خواهد زد؟  .

اگرچــه عوامل دیگری مانند دخالت بانک مرکــزی و دولت با هدف تأمین 
کسری بودجه و مسائلی از این دست در نرخ گذاری ارزی مؤثر است، اما کافی 
اســت شما سری به فردوســی بزنید؛ تمام صرافی ها و دالالن ارزی لحظه به 
لحظه تحوالت سیاســی و دیپلماتیک به خصوص در حــوزه برجامی را رصد 
می کنند. یــک خبر، ولو خبر کذب مثبت یا منفی، باعث کاهش یا افزایش نرخ 
ارز خواهد شــد. اتفاقا دولت به همین دلیل حرف درمانی هایی را در برهه های 

حساسی با هدف مدیریت بازار ارز اجرای کرده است.

 مثال؟  .
برای مثال دولت در مقاطعی در جهت کاهش 
قیمت ارز ادعای آزادشــدن اموال بلوکه شده ایران 
یا تسویه حســاب همســایگان را مطــرح می کند؛ 
متأســفانه  ندارد.  واقعیت  در صورتی که هیچ کدام 
پارامتر سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست 
خارجی، بر تمام پارامترهــا و المان های اقتصادی 
ماننــد بازار ارز اثرگذار اســت. البته ایــن نکته تنها 

مختص ایران نیست.
 راه حل شما برای کاهش اثرات سیاست خارجی   .

بر وضعیت بازار چیست؟
باید ما تکلیف خود را در سیاست خارجی روشن 
کنیم؛ یا باید مذاکرات را به طور کامل و رسمی کنار 
بگذاریــم تا بــازار تکلیف خود را بداند و اقتصاد ایــران هم تبعات مخرب این 
شکســت را بپذیرد یا اینکه یک بار برای همیشه تعامل همه جانبه را با جهان 
داشته باشیم و یک توافق خوب را رقم بزنیم تا ضمن ارتقای ارزش پول ملی، 
زمینه بــرای جهش روابط اقتصادی و تجاری با جهان شــکل بگیرد. بنابراین 
حصــول توافق تنها اثری مثبت در حوزه بازار ارز نــدارد، بلکه می تواند چرخ 

لنگ اقتصاد را هم به حرکت درآورد.
 با شــعار، حرف درمانی و ادعــا کاری از پیش نمی رود. اگــر این چنین بود 
ســال ها پیش اقتصاد ایران درســت می شد و ما شــاهد این مشکالت نبودیم. 
وگرنه شــرایط کج دار و مریز مــا در وین فقط به بی ثباتی بــازار ارز و به تبع آن 
آثار مخربــش بر اقتصاد می انجامــد. واقعا هیچ تولید کننــده ای، هیچ فعال 
اقتصــادی ای و هیچ تاجری در این بی ثباتی ارزی توان و تمایلی برای فعالیت 
ندارد. در این بین دولت هم به جای اینکه مســئله را به طور ریشه ای و اساسی 
حــل کند، دوباره به ســمت پلیســی کردن فضای بــازار ارز رفتــه و موج تازه 
دســتگیری صرافان و فعاالن ارزی را کلید زده است. دستگیری در بازار، چاره 
کار نیســت؛ کما اینکه در دولت روحانی نیز چاره کار نبود. البته تمام نکاتی که 
به آن اشاره کردم، لزوما این معنا را نمی دهد که احیای برجام و لغو تحریم ها 
به بهبود و ارتقای اقتصادی کشــور می انجامد؛ چون توافق در وین شرط الزم 

برای این مهم است، اما شرط کافی نیست.
 این گفته شما در تناقض با تحلیل قبلی تان قرار ندارد؟  .

به هیچ وجــه. ببینید برجــام و لغو تحریم ها در کنار دیگــر عوامل می تواند 
رشــد اقتصادی را برای کشــور رقم بزند، اما بی شــک تداوم بن بست کنونی و 
شکســت در مذاکرات، یکی از مهم ترین پارامترهــای تصاعد بحران اقتصادی 

در کشور است.

 در هفته های اخیر دولت بایدن به طرز آشــکاری   .
لحن و رفتار خود را در قبال مذاکرات وین و جمهوری 
اسالمی تغییر داده اســت؛ از تصمیم قاطع مبنی بر 
عدم خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی گرفته 
تا اعمــال دور جدید تحریم هــا درخصوص فروش 
نفت ایران، بازگشــت به سیاست گروگانگیری نفتی 
دوره ترامپ و همچنین تالش برای صدور قطع نامه 
علیــه ایران در شــورای حکام با تهیــه پیش نویس 
مشترکی به همراه سه کشور اروپایی و ... . اما به واقع 
دلیل یا دالیل این تغییر رفتار کاخ سفید چیست؟ آیا 
فشارهای سنا یا تحریکات تل آویو شرایط را به اینجا 

کشانده است؟
 به نظر مــن دالیل تغییر رفتار آمریکا در شــرایط 

کنونی به بن بســت مذاکرات وین و توقف حدود سه ماهه گفت وگوها بازمی گردد 
که ســبب شــده واشــنگتن هم به دلیل تبعات این توقف حدود ۹۰روزه دست 
به تغییر سیاســت بزند. اگرچه در این مدت فشــارهای کنگره آمریکا، تحریکات 
اســرائیل و دیگــر بازیگران در تغییر لحن بایدن نســبت به برجــام و ایران مؤثر 
بوده اســت، اما با وجود این باید گفت ظاهرا بایدن کماکان ســعی دارد از طریق 
دیپلماتیک نگرانی های آمریکا را درخصوص فعالیت های هسته ای ایران مرتفع 

کند.
  یعنی معتقدید حتی با تالش برای صدور قطع نامه شورای حکام دولت بایدن   .

هنوز به مذاکرات دل بسته است؟
بله.

 ولی ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه اخیرا در پاسخ به سؤالی مبنی بر   .
تأثیر صدور قطع نامه شــورای حکام بر مذاکرات وین گفت: «نگرانی بسیار جدی 
فعلی ما این اســت که ایران به ســؤاالت آژانس درباره فعالیت های هسته ای 
اعالم نشده خود پاسخ دهد. بنابراین پیام ما کاری است که ایران باید انجام دهد. 
تهران باید به خواسته های آژانس در زمینه پاسخ دادن به این سؤاالت باقی مانده 
دربــاره تعهدات آن تحت ان پی تــی و توافق جامع پادمانــی آن عمل کند». از 

فحوای این کالم به نظر می رسد که بایدن قید برجام را زده، غیر از این است؟
 اینجــا زدن قید برجام مطرح نیســت، بلکه همان گونه کــه گفتم با توجه به 
تغییر شــرایط ذیل بن بســت ســه ماهه مذاکرات وین، دولت بایدن هم دست به 
تغییر سیاســت خود زده است تا از مســیر دیگری مذاکرات برجامی را مطابق با 
اهداف خود پیگیری کند. به  معنای دقیق تر کلمه دولت بایدن با افزایش فشــار 
بر ایران و اتخاذ سیاست های هجومی تر که بی شک تالش برای صدور قطع نامه 
علیه ایران در شــورای حکام هم بخشی از این سیاســت تهاجمی است، سعی 

دارد تهــران را وادار به بازگشــت به میز گفت وگوها 
کند، اما با این تفاوت که دیگر خبری از خط قرمزهای 
ایران درخصوص خروج ســپاه از لیســت گروه های 
تروریســتی و دیگــر پیش شــرط های ایران نباشــد. 
یعنی ایاالت متحده تــالش دارد در کنار اعمال دور 
جدیــد تحریم ها علیه صنعت نفــت ایران، مصادره 
محموله های نفتی، تصمیم برای عدم خروج ســپاه 
از لیســت گروه های تروریســتی و تالش برای صدور 
قطع نامه در شورای حکام علیه ایران و سایر اقدامات 
این چنینی عمال یک اجمــاع جهانی علیه جمهوری 
اســالمی ایجاد کند تا پرونده فعالیت های هسته ای 
ایران در آستانه ارجاع به شورای امنیت یا فعال شدن 
مکانیســم ماشــه و بازگشــت قطع نامه های پیشین 
سازمان ملل قرار گیرد. در چنین شرایطی بایدن امید دارد ریل گذاری مدنظر خود 
را برای آغاز گفت وگوها با ایران مطابق با اهدافش داشته باشد. من بازهم تأکید 
می کنم دولت بایدن کماکان به مذاکرات و توافق با ایران از مسیر دیپلماسی امید 
دارد؛ بنابرایــن تغییر رفتار بایدن با هــدف دادن هزینه کمتر و درعین حال گرفتن 

امتیاز بیشتر در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته است.
 اما نکته بسیار مهمی که می تواند تحلیل شما را زیر سؤال ببرد به واکنش تهران   .

در قبال قطع نامه احتمالی شــورای حکام بازمی گردد. آیا اقداماتی مانند خروج 
از ان پی تی، غنی ســازی ۹۰ درصد یا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در ابعاد 

گسترده تر و نظایر آن می تواند معادالت آمریکا را بر هم بزند؟
اگر شــما به متن پیش نویس مشــترک ایاالت متحده و ســه کشــور اروپایی 
نگاه کنید، به نظر می رســد که قطع نامه احتمالی شــورای حکام بر اساس این 
پیش نویس، قطع نامه ای باشــد که خواســتار همکاری بیشــتر ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درخصوص ابعاد مختلف فعالیت های هســته ای است 
که محوریت آن پاســخ الزم و همکاری برای یافتن ذرات اورانیوم در ســه مرکز 
هســته ای خواهد بود. بنابراین بــا وجود آنکه صدور قطع نامــه علیه ایران در 
شــورای حکام آژانس تبعات دیپلماتیک خاص خود را برای جمهوری اسالمی 
در پــی دارد و می توانــد مذاکرات را با چالــش مواجه کند، امــا اگر قطع نامه 
احتمالــی بر اســاس این پیش نویس مشــترک صادر شــود، صرفا ایــران را به 
پاسخ گوکردن در قبال ســؤاالت آژانس وادار می کند. پس بعید است که تهران 
بخواهــد معادالت را برهم بزند. البته بــا توجه به تحرکات دیپلماتیک چند روز 
اخیر ایران هم بی میل نیســت از طریق دیپلماســی و رایزنــی تا پیش از صدور 
قطع نامــه تضمین های الزم برای همکاری الزم با آژانــس را بدهد که اعضا از 

صدور قطع نامه منصرف شوند.

بررسی تبعات بن بست مذاکرات وین و احتمال صدور قطع نامه  
در شورای حکام بر بازار ارز ایران در گفت و گو با آلبرت بغوزیان

افت ارزش پول ملی 
بدون صدور قطع نامه هم روی می دهد

«شرق» در گفت وگو با علی نوری پور، تحلیلگر مسائل آمریکا 
به دالیل و اهداف تغییر  رفتار بایدن  در قبال برجام و ایران پرداخت

و اشنگتن با اعمال فشار  بر تهران
 به دنبال آغاز مذاکرات از موضع قوی تر  است

پرونده


