
زمان زيادي تا انتخابات اس��فند ماه باقي 
نمانده اس��ت؛ انتخابات��ي كه مي توان��د براي 
اصالح طلب��ان حياتي باش��د و ي��ك پيروزي 
دلچس��ب را براي ش��ان رقم بزند. در اين ميان 
گمانه زني ه��ا و تحليل ها در م��ورد انتخابات 
پيش رو و شانس اصالح طلبان همچنان ادامه 
دارد و ممكن است برخي از اين تحليل ها با هر 
اتفاقي تغيير پيدا كند اما بي شك اصلالح طلبان 
براي دست يابي به نتيجه مطلوب در اسفندماه 
يك س��ري راهكار و سياس��ت هايي را نيازمند 
هستند كه تحت هر ش��رايطي تغيير نخواهد 

كرد. 
گام اول / تا انتخابات و تحت هر ش��رايطي 
عالمت و نش��انه اي كه از س��وي اصالح طلبان 
به جامعه صادر مي ش��ود بايد عالمت مايوس 
نش��دن و در صحنه ماندن باش��د. در شرايط 
كنون��ي مضرترين عنصر ب��راي اصالح طلبان 
نااميدي اس��ت. برخي ب��ر اين باورن��د كه اگر 
اصالح طلبان با ضربه اي سنگين همچون عدم 
احراز صالحيت نامزدهاي ش��ان مواجه شوند 
مايوس شده و صحنه انتخابات را ترك خواهند 
كرد. به عقيده من حتي اگر ضربه سهمگيني 
هم به اصالح طلبان وارد ش��د باز هم ش��رايط 
فعلي در فض��اي انتخاباتي ب��ه اصالح طلبان 
اجازه فعال ش��دن و نقش ايفا ك��ردن خواهد 

داد. اگر از ميان انبوه كانديداهاي اصالح طلبان 
تعداد باالي��ي با ع��دم احراز صالحي��ت رو به 
رو ش��وند و حتي تع��داد كمي باق��ي بمانند 
اصالح طلبان بايد به وظيفه تاريخي خود عمل 
كنند و در صحنه انتخابات فعال باقي بمانند و 
در چارچوب امكانات موج��ود راه خود را ادامه 
دهند. فراموش نكنيم مجموعه اصالح طلبان 
يك بار در چنين ش��رايطي قرار داش��ته اند و 
تجربه خوب و س��ازنده اي را كس��ب كرده اند. 
در انتخابات رياس��ت جمهوري سال 92 نامزد 
اول اصالح طلب��ان ريي��س دول��ت اصالحات 
بود اما ش��رايط به نحوي رقم خورد كه امكان 
حضور ايش��ان فراهم نش��د و همين امر باعث 
ش��د تا همه اصالح طلب��ان ب��ر كانديداتوري 
رييس مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام به 
اجماع برسند. در آن روزها همه اميدها پشت 
س��ر آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني جمع شده 
بود، ط��وري كه اگر ايش��ان تايي��د صالحيت 
مي شدند بي شك با راي بس��يار بااليي پيروز 
ميدان انتخابات 92 بودند. در نهايت وضعيت 
به گونه اي پيش رفت كه تنها هش��ت كانديدا 
در عرصه انتخابات باق��ي ماندند و در ميان آنها 
دو ش��انس براي اصالح طلبان وجود داش��ت. 
درس تاريخي خرداد 92 اين است كه اگر قرار 
بود فضاي مايوس كننده بع��د از ردصالحيت 

هاش��مي  آيت اهلل 
ادامه داشته باشد، 
ن  ح طلب��ا صال ا
موفقي��ت  هرگ��ز 
را   92 خ��رداد 
نمي كردند.  تجربه 
تمام ق��درت مانور 
ن  ح طلب��ا صال ا

در اين اس��ت كه بتوانند بدن��ه اجتماعي خود 
را به صحنه بياورند و اي��ن كار در فضاي ياس و 
نااميدي فراهم نخواهد شد. اصالح طلبان بايد با 
بهترين گزينه ممكن خود در صحنه انتخابات 
حضور فعال داشته باشند و اجازه ندهند فضاي 

ياس بر بدنه اجتماعي شان حاكم شود. 
گام دوم / بي ش��ك اصالح طلبان برنامه اي 
واحد و منسجم براي انتخابات تدارك ديده اند. 
اما نكته مهم و اساس��ي اين اس��ت كه برنامه 
اصالح طلبان باي��د به قصد پيروزي و كس��ب 
بيش��ترين كرس��ي هاي مجلس و به س��مت 
نزديك ترين چهره ها به برنامه اصالحات باشد. 
معناي اين حرف اين است كه در شرايط پيش 
از انتخابات نبايد درگير برخي مسائل حاشيه اي 
شد و گروه هاي اصالح طلب حضور فعال خود 

در عرصه انتخابات را به حضور برخي نام ها و ...
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نگاه  سياسي

احمد شيرزاد

سه گام مهم تا انتخابات
از آنچه به رس��انه ها درز كرده عربس��تان 
خيلي تالش كرد از موفقيت سياست خارجي 
ايران جلوگيري كرده و همچنان فضاي تنفسي 
ايران را با همكاري س��اير كش��ورها در منطقه 
ببن��دد. اما ما نيز مي توانس��تيم ب��ا حاكميت 
تفكرات سياسي بر روند سياست خارجي كشور 
همچ��ون مامايي ماهر درد زايمان عربس��تان 
بعد از بهار عربي را آس��ان كنيم كه طفل مرده 
به دنيا نيايد! كشورهاي منطقه هر يك به نوعي 
آبس��تن حوادث دوران گذار خود هستند. ولي 
متاسفانه اش��تباهات پي درپي عربستان را كه 
روي گس��ل هاي فراوان��ي روزگار مي گذراند 
با يك اق��دام نابخردان��ه كه ادامه هم��ان راه و 
تسري ديدگاه نظامي و امنيتي كردن سياست 
خارجي است به موضع انفعالي خودي تبديل 

كرديم. حمله به اماكن ديپلماتيك كشورهايي 
كه سياس��ت آنه��ا را مغاير مناف��ع ملي خود 
مي دانيم اقدام وجيه و پس��نديده اي در دنياي 
كنوني نيست و همخواني با فرهنگ و سياست 
سهله و سمحه كه بايد در ايران ساري و جاري 

باشد هم ندارد. 
سياس��ت خارج��ي عربس��تان چهار 
س��الي اس��ت كه انفعالي و تخريبي عمل 
مي كند تا بحران هاي داخل��ي و خارجي را 
از سر بگذراند. ما بايد بسيار پخته تر در اين 
دوران عمل مي كرديم كه عربستان زايمان 
سياسي اجتماعي خود را بهتر انجام مي داد. 
عربس��تان از ورود ايران به حوزه امنيتي كه 
براي خودش تعريف كرده اس��ت، نه نگران 
بلكه كالفه بود كه با نزديك شدن تفاهم بين 

اي��ران و غرب نيز 
گيج كننده  ضربه 
ديگري بر سيستم 
مركزي عصب هاي 
سياس��ي اش وارد 
بنابراي��ن  آم��د. 
اگر بخ��ش عمده  
خشن  گرايشات 

و خصمانه سعودي نسبت به ايران به دليل 
عادي سازي روابط ايران و غرب تعريف شده 
اما نمي توانيم اش��تباهات مان و مخصوصا 
ع��دم درك ش��رايط بحران��ي س��عودي و 
وارد ك��ردن اي��ن وضعي��ت در طراح��ي 
سياست هاي مان را از نظر دور داشته   باشيم. 
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نگاه ديگر

نصرت اهلل تاجيك

زايمان پر درد!
اين روزها، خاورميانه آشفته تر از هر زمان 
ديگري است و جنگ س��هم خواهي در اوپك، 
به باالترين حد خ��ود رس��يده و اوپك كه به 
واقع بايد يك كارتل باش��د عمال به استراتژي 
جنگ قيمت رو به پايين رو آورده است، همه 
اينها در ش��رايطي كه اقتصاد ايران با انباشت 
انتظارات مثبت براي پساتحريم روبه رو شده 
اس��ت و در بخش هاي زيادي از جمله مسكن 
و توليد با ركود مواجه اس��ت، مي تواند موجب 
كند ش��دن س��رعت ترميم اقتص��اد كالن و 
ديرياب شدن رش��د اقتصادي كشور شود. در 
شرايط كنوني انتظارات پساتحريمي موجب 
شده اس��ت كه بازگش��ت برخي سرمايه هاي 
داخلي همچنين سرمايه گذاري هاي خارجي 
در كشور به زمان اجرايي شدن برجام موكول 
و ب��ه اين ترتيب اقتصاد به س��مت خ��روج از 
ركود هدايت شود. كنترل شرايط نااطميناني 
فعل��ي و مديريت انتظ��ارات پس��اتحريمي 
چه براي س��رمايه گذاران داخل��ي و چه براي 
سرمايه گذاران خارجي، از موضوعاتي است كه 
بيش از هر زماني دقت و قدرت عملكرد باالي 
دولت اعتدال را مي طلبد. در ش��رايط كنوني 
كه در آستانه نهايي شدن برنامه ششم توسعه 
هستيم سطح نااطميناني ها در اقتصاد كشور 
از هر زمان ديگري باالتر اس��ت.  انتقال قدرت 

اقتص��ادي جه��ان 
در بين كش��ورهاي 
ابر قدرت اقتصادي و 
قطب ه��اي نوظهور 
ام��ري دينامي��ك و 
پوياست و جنگ هاي 
سياس��ي منطقه و 
جهان در وهله اول 

ريشه هاي اقتصادي و قدرت طلبي هاي مالي 
را دنبال مي كنند. در چنين شرايطي اقتصاد 
ايران در حال اجرايي كردن برجام و بازگشت 
به رواب��ط بين المللي و تج��ارت بين الملل در 
منطقه و جهان اس��ت. تحقق يكي از اهداف 
برنامه شش��م كه ش��ديدا مورد تاكيد س��ند 
چش��م انداز نيز بوده است، دس��تيابي به رشد 
هشت درصدي اس��ت كه جز در احياي نقش 
ايران در تجارت بين الملل و س��لطه به روابط 
تجاري منطق��ه قابل دس��تيابي نخواهد بود. 
براي اين منظور بايد بخش هايي از برنامه ششم 
بر تجارت بين الملل و جذب س��رمايه گذاري 
خارجي متمركز شود اما توجه كافي به تجارت 
بين المللي در برنامه ششم صورت نگرفته و در 
كنار آن تحديد روابط تج��اري ايران با برخي 

كشورها از جمله عربستان و... 
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نگاه روز

علي قنبري   ٭

مديريت تحديد روابط تجاري در پساتحريم

در انتظار لحظه 
مرگ  تحريم ها

گروه ديپلماس�ي| برنامه جامع اقدام مشترك با تمام 
فراز و فروده��ا، اعتراض ها و انتقادها در حال طي مس��ير 
خود و رس��يدن به روز اجراس��ت. ايران در حال به اتمام 
رس��اندن اجراي تعهدهاي خود بر اس��اس برجام است و 
تاريخ اواخر دي ماه را به عنوان نخس��تين تاريخ محتمل 
براي روز اج��را اعالم كرده اس��ت. جان ك��ري، وزير امور 
خارج��ه اياالت متحده نيز ك��ه در هفته چندي��ن بار در 
خصوص جزييات اجراي برجام و نزديك شدن به روز اجرا 
با همتاي ايراني خود رايزني هاي تلفني و ايميلي دارد در 
نشست روز پنجشنبه خود با خبرنگاران از نزديك شدن 
به روز اجرا س��خن گفته است. رييس دستگاه ديپلماسي 
امريكا در تازه ترين اظهارنظر خود ك��ه تاريخ آن به صبح 
روز پنجش��نبه به وقت امري��كا بازمي گ��ردد، تاكيد كرد 
كه ايران تنه��ا چند روز تا روز اجراي توافق هس��ته اي كه 
در تابستان سال 2015 به دس��ت آمد، فاصله دارد. اين به 
آن معناس��ت كه با اتمام انجام تعهدهاي فني تهران، اين 
1+5 وجامعه جهاني اس��ت كه بايد به عهد خود در برجام 
وفا كرده و تحريم هاي هس��ته اي را ب��ردارد. با وجود آنكه 
بيش��ترين اختالف در خصوص اجراي برجام ميان ايران 
و امريكا در ش��ش ماه اخير بوده اس��ت، اما هن��وز هم در 
رسانه هاي امريكايي گفته مي شود كه شايد اجراي برجام 

بتواند به تنش زدايي از رابطه تهران- واشنگتن منتهي شود 
و شايد ايران و امريكا بتوانند با در دست داشتن يك تجربه 
خوب در مسير تجربه مذاكره ديگري به خصوص در مورد 
مس��ائل منطقه اي قرار بگيرند. كري به خبرنگاران حاضر 
در وزارت امور خارجه امريكا گفت ك��ه ايراني ها در حال 
انجام تعهدهاي خود در سريع ترين زمان ممكن هستند 
و وي در اين خصوص صبح روز پنجشنبه با همتاي ايراني 
خود گفت وگو كرده اس��ت. كري در بخش هاي ديگري از 
س��خنان خود تاكيد كرد كه دولت باراك اوباما مهيا است 
كه در آن روز تحريم هاي هس��ته اي اي��ران در حوزه هاي 
نفت، مالي و تجاري را بردارد: » اگر همه چيز خوب پيش 
برود همه ما تنها چند روز تا روز اجرا فاصله داريم.« كري 
اين سخنان را درس��ت چند س��اعت پس از آنكه كميته 
سياست خارجي مجلس نمايندگان امريكا طرح تحريمي 
جديدي عليه ايران را در داخل خود به تصويب رساند، بر 
زبان راند. اين كميته طرحي را با عنوان »دشوار كردن رفع 
تحريم هاي امريكا عليه ايران« تصويب و براي راي گيري 
مجدد، به صحن اصلي مجلس ارج��اع داد. در صورتي كه 
اين طرح در مجلس و سپس در سنا تصويب شود، به شرط 
داش��تن امضاي »باراك اوبام��ا« رييس جمهوري امريكا، 
ادامه در صفحه 7 ابالغ خواهد شد.  

نشست دو روزه كارشناسي ايران و 1+5 روز گذشته  در ژنو آغاز شد
جان كري از آمادگي كامل امريكا براي برداشتن تحريم ها سخن گفت

سرگيجه هاي  روشنفكري
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