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سوزان مالونی کارشناس و تحلیل گر 
مسائل ایران و اقتصاد سیاسی کشورهای 
خاورمیان�ه و ح�وزه خلی�ج ف�ارس در 
اندیش�کده بروکینگز اس�ت و پیش از 
این در س�مت مش�اور سیاست گذاری 
وزارت خارجه آمریکا نیز فعالیت داشته 
اس�ت. مق�االت و تحلیل ه�ای وی در 
ح�وزه مس�ائل ایران بطور مس�تمر در 
اندیش�کده بروکینگز و سایر رسانه ها 
منتشر می ش�ود و کتابی نیز در همین 
زمین�ه با عنوان “مس�یر طوالنی ایران: 
تبدیل ش�دن به محور جهان اسالم” به 
چاپ رس�یده اس�ت. آنچه می خوانید 
گف�ت و گ�و ی پایگاه خبری مش�رق با 

مالونی است ؛
با توجه به اجماع صورت گرفته در ژنو 1 
بر سر طرح پیشنهادی ایران، چه اتفاقی در 
ژنو 2 باعث شد مذاکرات به سرانجام نرسد؟ 

در روزه�ای اخیر  زمزمه رفتن به س�فر 
استانی از دولت یازدهم نیز  شنیده می شود 
روحان�ی پی�ش از انتخابات گاه�ی تلویحا و 
گاهی صراحتا برای رفتن به س�فر اس�تانی 
البته با شیوه خودش، تمایل نشان داده بود؛ 
روحانی در دوران تبلیغاتش هم گفته بود که 
سفرهای اس�تانی را ادامه خواهد داد ولی با 
شیوه ای متفاوت آن طور که یکی از مقامات 
دولتی خبر داده در س�فرهای استانی دولت 
یازدهم، از مالقات ه�ای مردمی که منجر به 
دریافت هزاران نامه شودخبری نخواهد بود. 
خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش�ی را 
منتش�ر کرده اس�ت که بخش هایی از آن را 

مرور می کنیم.
شاید آن روز که رئیس جمهور منتخب پیشین 
ایران در س��ال 84 وعده س��فر هیئ��ت دولت به 
استان های مختلف کشور برای شناسایی مشکالت 
را می داد کس��ی فکر نمی کرد که در پایان عمر 
8 ساله دولت های نهم و دهم ، حدود 107 سفر 

استانی در کارنامه اش ثبت شود.
محمود احمدی نژاد با این کار به تمام کشور 
سفر کرده و از نزدیک در جریان مشکالت هر استان 
قرار گرفته بود و کابینه اش نیز مصوباتی مشخص 
برای استان ها، شهرستان ها، شهرها و حتی بخش ها 

و روستاها داشتند.
کارنامه سفرهای اس��تانی در دولت احمدی 
نژاد فراز و نش��یب های فراوانی داشت؛ از جدیت 
مثال زدنی برای حضور در شهرستان ها گرفته تا 
کشیدن شدن ترمز استانی در صدمین سفر کابینه 
دولت دهم به مشهد و آغاز دوباره و پرحاشیه آن 
در روزهای منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری 

یازدهم.
بدون شک کارکرد س��فرهای استانی رئیس 
جمهور س��ابق و کابینه اش به استان های کشور 
باید با توجه به مصوبات، میزان اجرایی شدن آنها 
و همچنین تاثیرات روحی و روانی حضور شخص 
رئیس جمهور در یک شهرس��تان مورد بررس��ی 

قرار گیرد.
تفاوت ش��یوه رئیس دولت یازدهم موضوعی 
اس��ت که این روزها مورد بحث و گمانه زنی قرار 
دارد ولی انتقاد رئیس جمهور از مصوبات سفرهای 
استانی و شیوه دولت قبل در این سفرها، آن هم در 
اولی��ن گزارش دهی 100 روزه به ملت، چگونگی 
برگزاری اولین سفر استانی در دولت تدبیر و امید 

را با اما و اگر مواجه کرد.
اولین مقصد؛ روحانی به رسم احمدی 

نژاد عمل می کند؟
معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت روحانی، 
به روال سابق مهمترین مسئولیت را در برگزاری 
سفرهای استانی خواهد داشت.محمد شریعتمداری 
ای��ن روزها ب��ا کمک تعدادی دیگر از مس��ئوالن 
دولتی در حال برنامه ریزی برای سفرهای استانی 

دولت است.
وی در اولی��ن اظهارنظرش درباره س��فرهای 
اس��تانی دولت روحان��ی و اولین مقصد آن در 19 
آبان، گفت: با اهتمامی که رئیس جمهور به استان 
خراس��ان رضوی دارد، اولین س��فر استانی دولت 

یازدهم به مشهدالرضا)ع( خواهد بود.

کارشناس ارشد بروکینگز:

اختالفات ایران و غرب فراتر از مسئله هسته ای است

عصبانیت بهزاد نبوی از تاج زاده

 او احمدی نژاد را 
سفرهای دولت یازدهم رئیس جمهورکرد

بی نامه و بدون مالقات مردمی
مع��اون اجرایی رئیس جمه��ور ضمن اعالم 
این خبر که تمامی اعضای کابینه در اولین س��فر 
اس��تانی، روحانی را همراهی خواهند کرد، درباره 
زمان برگزاری این سفر تصریح کرد:  2 هفته بعد 
از عاشورا، اولین سفر استانی صورت خواهد گرفت.
ش��ریعتمداری همچنین درباره شیوه دولت 
در س��فرهای اس��تانی آت��ی افزود:  متناس��ب با 
موضوعات اس��تانی، ترکیب��ی از هیئت وزیران در 
سفرهای ]آتی[ اس��تانی حضور خواهند داش��ت.
بنابر این گزارش، شریعتمداری در همین گزارش 
کوتاه خود از یک تغییر در شیوه برگزاری سفرهای 

استانی در دولت تدبیر و امید خبرداده بود.
»ترکیبی از وزرا متناس��ب با موضوع استان« 
به سفرهای استانی خواهند رفت و این یعنی سفر 
تم��ام اعضای کابینه به یک اس��تان که در دوران 
رئیس جمهور س��ابق یک رسم محسوب می شد، 

در دولت روحانی تکرار نخواهد شد.
روحانی با انتخاب مقصد مش��هد برای اولین 
س��فر استانی اش، مانند احمدی نژاد عمل خواهد 

کرد.
نوبخت؛ نه زمان مشخص است 

نه مکان!
س��خنگوی دولت تنها یک روز پس از انتشار 
مصاحبه شریعتمداری در حاشیه مراسم بزرگداشت 
ش��هید تهرانی مقدم در 20 آب��ان، وقتی در برابر 
سوال خبرنگاران درباره سفرهای استانی و زمان و 
مکان آن قرار گرفت، گفت: هنوز زمان و مکان این 
سفر مشخص نشده است.نوبخت افزود: به محض 
مش��خص شدن زمان و مکان سفرها این موضوع، 

به اطالع رسانه ها خواهد رسید.
نوبخت که تلویحا زمان و مکان اعالم شده از 
سوی شریعتمداری را رد کرده بود، چند روز قبل 
یعنی در 15 آبان درباره کیفیت سفرهای استانی 

در دولت تدبیر و امید اظهار نظر کرده بود.
نوبخت در حاش��یه جلسه هیات دولت، گفته 
ب��ود:  آقای رئیس جمهور به منظور دیدار با مردم 
س��فر استانی خواهد داش��ت اما نحوه این سفر و 
ارتباط  با مردم، باید با توجه به تجارب گذش��ته 
بهتر ش��ود و از این رو ما روی این موضوع مطالعه 

می کنیم و ان شاء اهلل در آینده اجرا خواهد شد.
تغیی��ر در رویک��رد دولت جدید نس��بت به 
سفرهای اس��تانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته 
بود و دولتی ها نیز اصرار داشتند بگویند که شیوه 
س��فرهای استانی این دولت با دولت قبل متفاوت 

است. 
نه نامه ای می گیریم

 نه مالقات مردمی داریم
محس��ن بهرامی یکی از چه��ره های نزدیک 

رهبر انقالب در طول 8 سال 
گذشته همواره از برگزاری 

سفرهای استانی و سفر هیئت 
دولت به استان های مختلف 
در جهت رفع مشکالت مردم 

تقدیر کرده اند.

به مع��اون اجرایی روحانی و رئیس حوزه معاونت 
اجرائی رئیس جمهور آش��کارا از تغییر رویکرد و 
ش��یوه برگزاری سفرهای اس��تانی دولت تدبیر و 

امید سخن گفت.
وی از فعالیت گس��ترده معاونت اجرایی برای 
برنامه ریزی محتوایی سفر استانی دولت خبرداد 
و گفت: سفرهای استانی قرار است به لحاظ شکلی 
و ماهوی تغییرات اساس��ی نسبت به ادوار گذشته 
و سفرهای رؤسای جمهوری گذشته داشته باشد.

رئیس حوزه معاون��ت اجرائی رئیس جمهور 
درب��اره نق��ش کابینه در این س��فرها نیز تصریح 
کرد: در این س��فرها قرار نیست که هیات دولت و 
وزیران جایگزین مقامات محلی ش��وند و به جای 

آنان تصمیم گیری کنند.
ام��ا خب��ر دیگر بهرام��ی از ش��یوه برگزاری 
سفرهای استانی روحانی این بود که »در این سفرها 
برنامه ریزی برای استقبال از رئیس جمهور و هیات 

وزیران صورت نمی گیرد.«
رئیس حوزه معاونت اجرایی اظهار داشت: در 
این س��فرها وعده های نشدنی که برای مسئوالن 
محلی تعهد ایجاد کند داده نمی ش��ود، بنابراین 
برنامه ریزی گسترده ای برای انجام سفرها صورت 

از دی��دار مردم��ی رئیس جمهور در این س��فرها 
با ش��یوه ای متفاوت از گذش��ته خبر داد و اظهار 
داش��ت: برنامه ریزی های صورت گرفته مبتنی بر 
این است که رئیس جمهور و وزرای دولت به نقاط 
مختلف کش��ور سرکشی و بازدید کنند و با مردم 
نیز مالقات داشته باشند ولی به آن شکلی که در 
خاطره ش��ما هست، نخواهد بود؛ در واقع شکل  و 
محتوای مناسب تری خواهد داشت تا دولت بتواند 
وظایف خ��ود را بهتر انجام دهد و مردم نیزاز این 

سفرها بهره واقعی ببرند.
وی انج��ام س��فرهای اس��تانی را در مرحله 
برنامه ریزی شیوه برگزاری عنوان کرد و افزود: در 
نهایت آقای رئیس جمهور درباره آن تصمیم گیری 

کرده و ما نیز اطالع رسانی خواهیم کرد.
بناب��ر این گزارش، ظاهرا همه چیز در تعیین 
شیوه برگزاری سفرهای استانی به شخص رئیس 
جمهور منتهی می ش��ود و این روحانی اس��ت که 
درباره چگونگی کیفیت برگزاری این سفر تصمیم 

نهایی را می گیرد.
روحانی به سفرهای استانی چگونه 

نگاه می کند؟
رئیس دولت یازدهم تا هفته های اخیر درباره 
برگزاری سفرهای استانی و شیوه آن صحبت علنی 
نکرده و تنها اظهارنظرهای وی در پیش از انتخابات 
حاکی از ادامه روند سفرهای استانی در دولتش بود.
اما  روحانی در اولین گزارش دهی 100 روزه از 
عملکرد دولت تدبیر و امید، درباره سفرهای استانی 

صریح تر صحبت کرد.
روحانی زمانی که داشت از بدهکاری های به جای 
مانده از دولت قبلی برای دولت می گفت، گریزی به 
سفرهای استانی دولت احمدی نژاد هم زد و از تعهدات 
211 هزار میلیارد تومانی ایجاد ش��ده در این سفرها 
خبر داد و گفت: »در این هش��ت س��ال در سفرهای 
استانی میزان تعهدات 211 هزار میلیارد تومان است«

وی همچنی��ن افزود: از این تعهدات تنها 32 
درصد محقق شده و 68 درصد برای دولت بعدی 

باقی مانده است.
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد که اگر کشور 
با سطح درآمد دولت احمدی نژاد پیش برود، 16 
سال دیگر زمان برای عمل به تعهدات ایجاد شده 
در سفرهای، نیاز است؛ »اگر با همین پول و درآمد 
کشور طی هشت سال گذشته ادامه دهیم 16 سال 

دیگر عمل به این تعهدات طول خواهد کشید«
 این اظهارنظر روحانی تفس��یرها و س��واالت 
مختلفی را به همراه داش��ت؛ یکی از این سواالت 
این اس��ت که آیا دولت روحانی به مصوبات دولت 
قبلی در سفرهای استانی پایبند خواهد ماند؟ چون 
به گفته روحانی حت��ی اگر هیچ مصوبه جدیدی 

شده است که ایران و آمریکا دست کم از ماه 
سپتامبر، در حال رایزنی و مشورت دوجانبه 
بوده اند که این گفت وگوها به رهبری »ویلیام 
برنز« معاون وزیر خارجه آمریکا انجام می شد. 
این مذاکرات دو جانبه پیشرفت سریع روند 
در چند ماه گذش��ته را فراهم ساخت، اما به 
وضوح این احساس را به متحدان آمریکا داد 
که از بازی کنار گذاش��ته شده اند و اعتراض 

فرانسه نیز به همین موضوع بود.
مالون��ی همچنین نظری��ه “پلیس بد و 
پلی��س خوب” را که پس از ژنو2 بس��یار در 
مورد رفتار فرانس��ه و آمریکا مطرح می شد 
نیز رد کرده و به نظر او، ائتالف 1+5 حقیقتا 
دچ��ار اختالف و ناهماهنگی بر س��ر توافق 
با ایران ش��ده بود و آمریکا را مس��ؤول این 

ناهماهنگی می داند.
در مورد مواضع فرانسه در ژنو2 بسیاری 
بحث تقسیم کار و ایفای نقش »پلیس خوب و 

فراتر از مسئله  هسته ای، اختالفات دیگر میان ایران و غرب به قوت خود باقی خواهد ماند. به طور خاص، واشنگتن و متحدانش همچنان نگرانی عمیقی از حمایت های ایران از دولت بشار اسد در سوریه، 
حمایت از حزب اهلل لبنان، جهاد اسالمی و حماس در فلسطین و مسائل داخلی ایران دارند.

* انتقاد رئیس 
جمهور از مصوبات 
سفرهای استانی و 
شیوه دولت قبل در 
این سفرها، آن هم 
در اولین گزارش 
دهی 100 روزه به 
ملت، چگونگی 

برگزاری اولین سفر 
استانی در دولت 

تدبیر و امید را با اما 
و اگر مواجه کرد.

شریعتمداری 
معاون اجرایی 

روحانی: متناسب 
با موضوعات 

استانی، ترکیبی از 
هیئت وزیران در 
سفرهای استانی 
حضور خواهند 

داشت.

با وجود 
خوش بینی ها 
و فضای مثبت 

شکل گرفته پس از 
توافق ژنو، سوزان 
مالونی اما معتقد 

است که اختالفات 
میان ایران و غرب 
ریشه های عمیق 
دیگری به غیر از 
برنامه هسته ای 
دارد که تنها با 

توافق هسته ای 
قابل حل نیست .

ش��نبه نهم آذر وقتی به س��مت مطب دکتر 
ابوی گرامی ام می رفتم تا از وضع جس��مانی اش 
بیش��تر بدانم و برای انج��ام معاینات مخصوص در 
کنارش باش��م به تنها چیزی ک��ه فکر نمی کردم 
عالم سیاست و سیاستمداران قدیم و جدید بود اما 
گویی اینجا هم باید بخشی از خاطرات سیاسی ام 
را مرور می کردم و کس��ی را می دیدم که به هیچ 
وج��ه فکرش را نمی کردم، کس��ی که در عنفوان 
جوان��ی و کار خبرن��گاری ام او را سیاس��ت ورزی 
دیدم کارکش��ته البت��ه در جهت مناف��ع حزبی و 
گروهی خودش و با همه احترامی که برایش قائل 
بوده و هس��تم معتقدم به س��مت درستی حرکت 
نکردند و نمی کنند )) گرچه احس��اس کردم دید 
 امروزش با قبل تفاوت هایی دارد حداقل در ظاهر((

 همی��ن طورک��ه با پدر بزرگوار نشس��ته و منتظر 
نوبت ورود به مطب بودیم صدای آش��نایی شنیدم 
از اتاق کناری اما اصال توجهی نکردم ، منش��ی از 
مطب خارج ش��ده بود زنگ زدند آمدم بروم درب 
را ب��رای دومین بار بازکنم دیدم خانم چادری که  
چهره اش بسیارآش��نا بود آمد و درب را باز کرد با 
 خودم گفتم: “ این خانم چقدرچهره اش آشناست”. 
 چن��د دقیق��ه بع��د در حال��ی ک��ه با اب��وی در 
ح��ال صحبت ب��ودم دی��دم پیرمردی به س��مت 
م��ن م��ی آی��د و م��ن را در آغوش می کش��د و 
 می گوی��د: “رنجبران تو اینج��ا چه کار می کنی؟” 
 مات و مبهوت دیدم مهندس بهزاد نبوی است،هم 
دیگ��ر را در آغ��وش گرفتیم و احوال پ��در را هم 
پرس��ید ، آن خانم چادری آش��نا چهره هم همسر 
محترمش بود ما س��ه نفر س��ال 82 حج عمره با 
هم بودی��م خالصه حال و احوال ک��ردم با نهایت 
احت��رام و چ��ون چند نف��ری در مطب نشس��ته 
بودن��د آهس��ته گفتم: “آقای مهندس تمام نش��د 
دوران...؟” گف��ت: “ ن��ه ، همچنان ادامه دارد ،االن 
 هم مرخصی ساعتی گرفتم آمدم برای درمان و ...” 
 دی��دم برخ��ی در مط��ب خیلی نگاه م��ی کنند، 
آم��د خداحافظ��ی کن��د و ب��رود، دیدم به رس��م 
ادب بای��د همراه��ی اش کن��م ب��ه اب��وی گفتم..

 چن��د دقیق��ه ای م��ی روم پایین و برم��ی گردم. 
 آق��ای نب��وی گف��ت: “ زحم��ت نین��داز خودت 
را ...”  گفتم: نه هستم خدمتتان...  مهندس نبوی با 
لبخندی خاص ادامه داد: “برایت بد نشود همراه من 
تو را ببینند؟”  تا آمدم بگویم همه  می دانند که .... 
مجل��س  قدیم��ی  جمل��ه  هم��ان  گف��ت: 
شش��م را م��ی خواهی بگوی��ی همه م��ی دانند 
 ش��ما ب��ه م��ا ارادت داری اما با حف��ظ مواضع ... 
 خندی��دم و گفتم:”بل��ه دقیقا، البته م��ا درعالم 
سیاس��ت و رس��انه کوچک��ی بی��ش نیس��تیم 
درمقاب��ل تجرب��ه زمان��ی ش��ما ام��ا مواض��ع ما 
 چیزدیگ��ری اس��ت خودت��ان ه��م فرمودی��د...” 
 صحب��ت از مصطف��ی ت��اج زاده ش��د، گفتم: با 
آق��ای ت��اج زاده ارتب��اط داری��د خب��ر دارید هر 
چن��د وقت یک ب��ار از آنج��ا باز ه��م حرف های 
 ... و  کن��د  م��ی  منتق��ل  بی��رون  ب��ه   تن��دی 
 بهزاد نبوی چهره اش درهم می رود و می گوید: 
“ن��ه جای ما از هم جداس��ت اما خبر دارم چنین 
چیزه��ای بی خودی می گوی��د بهش بارها پیغام 
داده ام که با این حرف هایش مخالفم نباید چنین 
حرف های تندی زد به ویژه االن که دولت جدید 
س��رکارآمده همان طور که در نامه ای برای آقای 
روحانی نوش��تم االن باید دو هدف داش��ت یکی 
رفع مش��کالت اقتصادی مردم و دیگری سیاست 
خارج��ی، ما اصالح طلبان ه��م باید به جای زدن 
ح��رف ه��ای تند بی خاصیت س��اکت باش��یم تا 
 فضا آرام باش��د و دول��ت کارش را انجام دهد.”   
 لیدر مجلس ناآرام و ساختارش��کن ششم آنچنان 
از دس��ت مواض��ع اخیرت��اج زاده عصبان��ی ب��ود 
ک��ه خودش ای��ن گونه ادام��ه داد: “اگر ببینمش 
قطعا یک دعوای حس��ابی با هم خواهیم داش��ت 
او هم��ان طور که باعث ش��د بدون منطق س��ال 
84 پش��ت س��ر معی��ن ق��رار بگیریم و ریاس��ت 
جمه��وری را دو دس��تی تقدی��م احم��دی ن��ژاد 
 کنی��م این دفعه ه��م دارد کار را خراب می کند.” 
  گفتم: شما واقعا اعتقاد به حمایت از اقای معین نداشتید؟ 
 گفت: “ما می دانستیم که معین رای ندارد اما آقای 
تاج زاده و امثال تاج زاده ما را مجبور کردند که حمایت 
کنیم از من بپرس��ی می گویم همین آقا مصطفی 
 ت��اج زاده احمدی نژاد را رئیس جمهور کرد و ...” 
 از آق��ا به��زاد نب��وی از وضعیت��ش در داخ��ل 
زن��دان پرس��یدم اب��راز رضای��ت ک��رد و گف��ت: 
“بازجوه��ا و مس��ئوالن زن��دان محترمان��ه رفتار 
می کنند و مش��کلی نیس��ت البت��ه محترمانه که 
 می گوی��م همان با حفظ مواضع ش��ان اس��ت.” 
 چریک پیر اصالح طلبان بازهم قبل از خداحافظی 
گفت: “االن موقع سرو صدا کردن ما اصالح طلبان 
نیست باید آرام باشیم و حرف بیهوده نزنیم این را به 
همه دوستان گفته ام به اندازه کافی آدم عاقل در 
میان این راستی ها )جناح راست سنتی( هست که 
 حواسشان به امور باشد بویژه بعد از رفتن احمدی نژاد. 
اگ��ر بخواهم یک برداش��ت س��طحی ، ظاهری و 
خوش بینانه داشته باشم باید بگویم که آقای نبوی 
به عنوان لیدر اصالح طلبان تندرو به این رس��یده 
است که با تندروی کاری از پیش نمی برند و باید 
درچارچوب نظام و خارج از حرکات ساختارشکنانه 
حرکت کنند اما س��وی دیگراین تحلیل سطحی، 
ظاه��ری و خ��وش بینانه، نگاهی عمی��ق و البته 
بدبینانه، ناش��ی از عملکرد نامطلوب پانزده س��اله 
اخیرآنها درعرصه سیاس��ی ، اجتماعی و فرهنگی 
کش��ور وجود دارد و آن این است ..”گروهی که از 
دوم خرداد 76 تا مجلس ششم ، از مجلس ششم 
ت��ا فتنه تیر 78 و از فتنه تیر78 تا فتنه 88 همه  
هویت و پیش روندگی خود را در ساختارش��کنی 
و ن��اآرام کردن فضای سیاس��ی کش��ورمی دیدند 
چطورهم اکنون، هم��ه منافع خود را در آرام نگه 
داش��تن فض��ا و دوری از التهاب م��ی دانند؟ این 
بدان معنی نیس��ت که فضای آرام سیاسی  برای 
کش��ور خوب نیس��ت که ص��د البته فض��ای آرام 
سیاسی به نفع کش��ور است بلکه باید مراقب بود 
 که پش��ت این فضای آرام سناریویی دیگر نباشد.”

منبع:وبالگ حسین رنجبران

گرفت��ه که نهایت به��ره وری و نتیجه مطلوب را 
داشته باشد.

وی همچنین گفت: در این سفرها برنامه ریزی 
برای دیدارهای مردمی که منجر به ارائه صدها هزار 
نامه غیرقابل پیگیری شود که تعهدات دست و پاگیر 
برای مسئوالن محلی ایجاد کند انجام نشده است 

و موضوعات کالن در دستور کار قرار می گیرد.
بهرامی، همچنین درباره زمان برگزاری اولین 
س��فر اس��تانی در دولت تدبیر و امی��د نیز گفت: 
احتم��ال می دهم با توجه ب��ه برنامه ریزی های 
گسترده ای که صورت گرفته، اولین سفر تا پایان 

ماه محرم صورت گیرد.
سومین ش��خصی که از تغییر رویکرد دولت 
تدبیر و امید در س��فرهای استانی خبرداد مشاور 
ارشد رسانه ای رئیس جمهور بود.صادق در بخشی 
از گفت و گوی مش��روح خود با خبرگزاری فارس 
در 2 آذرماه و در پاسخ به سوالی درباره سفرهای 
اس��تانی در دولت روحانی و ش��یوه برگزاری آن، 
گفت: رویه ای که ش��ما به عنوان سفرهای استانی 
از آن تصوری خاص دارید، مورد نظر دولت یازدهم 

نیست.
مش��اور ارشد رسانه ای رئیس جمهور تلویحا 

تصویب نشود و درآمد کشور مثل سال های دولت 
احمدی نژاد باش��د 16 سال برای تحقق سفرهای 

استانی زمان نیاز است.
هنوز هیچ منبع دولتی درباره این موضوع به 
صورت دقیق و ش��فاف س��خن نگفته که آیا تمام 
طرح های دولت قبل در سفرهای استانی اجرایی 
می شود؟ )که با توجه به گفته رئیس جمهور این 
موض��وع در هال��ه ای از ابهام قرار دارد( و یا اینکه 
دول��ت جدید راهکار قانونی برای ابطال طرح های 

وعده داده شده دولت قبل در سر دارد!
رهبر انقالب: از کسانی که سفر 

استانی را  زیر سوال می برند متعجبم
اما در این میان اصل اجرای سفرهای استانی 
موضوعی اس��ت که همواره مورد تاکید دلسوزان 
نظام قرار داشته است.رهبر انقالب در طول 8 سال 
گذشته همواره از برگزاری سفرهای استانی و سفر 
هیات دولت به استان های مختلف در جهت رفع 

مشکالت مردم تقدیر کرده اند.
ایشان در سال 86 و در دیدار با اعضای هیات 
دولت، استانداران و مدیران اجرایی سراسر کشور 
با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت 
دولت، این اقدام را بس��یار برجسته، الزم و خوب 
ارزیاب��ی کردند و افزودند: انس��ان تعجب می کند 
از برخ��ی اف��راد که چگونه چنین اق��دام خوب و 
ارزش��مندی را زیر س��ؤال می برن��د در حالی که 
با س��فرهای اس��تانی، دولت از نزدیک با حقایق و 

مشکالت نقاط مختلف کشور آشنا می شود.
رهب��ر انقالب با تاکید بر ل��زوم اجرای دقیق 
مصوبات سفرهای استانی تصریح کردند: مسئوالن 
اجرایی اعم از اس��تانداران، فرمان��داران و مدیران 
بخشهای گوناگون باید اجرای مصوبات را به طور 
جدی پیگیری کنند و اگر دولت در جایی احساس 
کند برخی مصوبات اجرا شدنی نیست، به صراحت 
به مردم اعالم کند و دالیل آن بیان ش��ود تا امید 
م��ردم به صداقت، پش��تکار و توانایی مس��ئوالن 

متزلزل نشود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در 13 دی ماه 
86 نیز به س��فرهای اس��تانی در دولت نهم اشاره 
کرده و اظهار داش��تند: »وقتی انس��ان می رود به 
یک ش��هری، می رود به یک استانی، می نشیند با 
یک مردمی، می نشیند با یک مجموعه ی جوانی، 
می بیند گزارشها با آنچه که واقعیت است، تفاوتهائی 
دارد. انسان آنچه که می بیند و می شنود، از گزارش 
خیلی باارزش تر است. این کار را امروز دولت دارد 

می کند. به همه جای کشور سفر می کنند.«
ش��اید یک��ی از باالتری��ن مزایای س��فرهای 
استانی، آشنا ش��دن با واقعیت های سراسر کشور 
باش��د که همواره مورد تاکید رهبر انقالب نیز بود 
اس��ت؛ اما نکته مهم لزوم برخورد نزدیک و چهره 
به چهره مس��ئوالن دولتی در این سفرها با مردم 
است که دولت تدبیر و امید با توجه به زمزمه های 
اخیر درباره عدم وجود مالقات مردمی در سفرهای 

استانی اش، باید فکری جدی برای آن بکند.
به هر حال تفاوت نگاه روحانی و احمدی نژاد 
در س��فرهای استانی شیوه این س��فرها را تا حد 
زیادی دست خوش تغییرات خواهد کرد؛ تغییرانی 
که تا امروز تنها تعدادی از آن مشخص شده و شاید 
تغییرات اساسی تر از چشم جامعه دور مانده باشد.

پلیس بد« را مطرح می کنند. نظر شما درباره 
این تحلیل چیست؟

- م��ن فک��ر نمی کنم اختالف��ات میان 
پاری��س و واش��نگتن عامدان��ه طراح��ی و 
هماهنگ ش��ده باش��د و فکر می کنم بدون 
هیچ دلیلی، این برداش��ت را بوجود آوردند 
که در بین ائتالف همیشه متحد بین المللی، 
اختالف بوجود آمده است. دولت اوباما باید در 
هماهنگی بین آمریکا و متحدانش بهتر عمل 
می کرد، بویژه آن دسته از متحدان که خود 

نیز بخشی از این مذاکرات هستند.
دولت اوبام��ا برای نهایی ش��دن توافق 
اش��تیاق فراوانی نشان داده است، این توافق 
چه منافعی خواهد داشت؟ آیا منافع حزبی 
در این توافق برای دولت آمریکا اولویت دارد 
یا احتماال اهداف اقتصادی اوباما را به توافق 

با ایران مشتاق کرده است؟
- رسیدن به یک توافق قابل اطمینان و 
بادوام قطعا دستاوردی تاریخی برای سیاست 
خارجی دولت اوباما خواهد بود. اوباما از زمان 
انتخابش به عنوان رئیس جمهور، بحث عدم 
اش��اعه سالح های هسته ای را در دستور کار 
سیاس��ت خارج��ی خود ق��رار داد، و بحران 
ب��ه وجود آم��ده در روابط با ای��ران، یکی از 
زمینه ه��ای اصلی تردی��د و تهدید منافع و 
متحدان آمریکا بوده اس��ت. این مسأله برای 
امن تر و صلح آمیز ساختن جهان و خاورمیانه 

اس��ت. به نظر من دولت آمریکا باید به این 
فرصت بوجود آمده – انتخاب حسن روحانی 
و منافع احیاء شده ایران در خاتمه دادن به 
بن بس��ت هس��ته ای – با دیپلماسی فعال و 
ب��رای کاهش دورنمای بروز جنگی دیگر در 
خاورمیانه استفاده کند. این دستاوردی بزرگ 

برای رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
به نظر من چنین دس��تاوردی نه صرفاً 
اقتصادی است و نه حزبی. البته برخی ابعاد 
ای��ن توافق با توجه به واکنش جناح مخالف 
اوبام��ا در کنگره، سیاس��ی و حزبی خواهد 
بود اما به طور کلی در واش��نگتن، در هر دو 
حزب بر سر مسأله ایران اجماع وجود دارد. 
اوباما هم ب��ه دنبال بهره برداری اقتصادی از 
این توافق نیس��ت چرا که افزایش چشم گیر 
تجارت ای��ران و آمریکا در این توافق موقت 
چندان محتمل نیست و تحریم های اولیه در 
تجارت و سرمایه گذاری در ایران بدون توجه 

به توافق، دست نخورده باقی مانده است.
مقامات اسرائیلی )نتانیاهو و سایر اعضای 
کابینه( این توافق را یک »اشتباه تاریخی« یا 
»توافق بد« خوانده اند اما باراک اوباما و جان 
کری معتقدند این توافق برای منطقه مفید 
خواهد ب��ود و تصریح می کنند که آمریکا و 
اس��رائیل اختالفات تاکتیکی بر س��ر برنامه 
هس��ته ای ایران دارند. شما واکنش اسرائیل 

به این توافق را چگونه ارزیابی می کنید؟
- من از مخالفت های علنی اسرائیل با این 
توافق بسیار تعجب می کنم، اما از اصل آن نه. 
اسرائیلی ها عمیقا نسبت به اینکه این توافق 
اولیه راهی برای مشروعیت بخشی جهان به 
توانمندی هس��ته ای – نظامی - ایران باشد 
نگ��ران هس��تند. ترس آن ها این اس��ت که 
مذاکرات در مس��یر رسیدن به توافق نهایی 
با شکس��ت مواجه شود اما کشورهای جهان 
نس��بت به پیامدهای آن بی تفاوت باش��ند، 
چرا که ممکن اس��ت احس��اس کنند که با 
همان توافق اولیه، جلوی بحران گرفته شده 
است. آن  ها به این باور رسیده اند که هرگونه 
تعدیل تحریم  و فشار اقتصادی بر ایران، رژیم 
تحریم ها را متالش��ی خواهد ک��رد و دوباره 
متحد کردن جهان برای اقدامات تنبیهی بر 

ضد ایران غیرممکن خواهد بود.
کمتر کس��ی در جهان چنین پیشرفت 
س��ریعی در مسأله دش��وار برنامه هسته ای 

ایران را پیش بینی می کرد. و بس��یاری این 
گونه تصور می کردند که جمهوری اس��المی 
ایران به رهبری آیت اهلل خامنه ای هرگز زیر 
بار توافق با غرب بر س��ر برنامه هس��ته ایش 
نخواه��د رفت چرا ک��ه الزمه چنین توافقی 
س��ازش میان طرفین ب��ود. در همین حال، 
مقامات آمری��کا، اس��رائیلی ها را از رویکرد 
جدی��د در قبال تهران ک��ه پیش از انتخاب 
حس��ن روحانی آغاز شده بود مطلع ساخته 
بودند و به نظر می رسید که مقامات اسرائیل 
را در برخورد با توافق احتمالی خلع س��الح 
کرده بودند. من فکر می کنم بخش��ی از این 
انتقادهای علنی که مقامات اسرائیلی مطرح 
می کنند، نوعی هشدار به تهران و کشورهای 
جهان است. اس��رائیل خشم و هشدار خود 
- در مورد برنامه هس��ته ای ایران – را نوعی 
“شمش��یر تیز” می داند که این کش��ورهای 
جه��ان را مجبور خواهد کرد بدلیل ترس از 
آن، هشیاری خود در موضوع برنامه هسته ای 

ایران را حفظ کنند.
با توج��ه به اظهارات مقامات اس��رائیل 
نس��بت به این توافق، واکنش البی آیپک و 

کنگره به این توافق چه خواهد بود؟
- کنگ��ره تا کن��ون واکنش رس��می و 
آشکاری نشان نداده و سکوت کرده است؛ اما 
قطعاً این توافق مخالفان و منتقدان بسیاری 
دارد. من احس��اس می کن��م در حال حاضر 

بس��یاری بر تعیین چارچوب توافق نهایی با 
ایران متمرکز ش��ده اند تا اولویت هایشان در 
آن گنجانده شود. به نظر من کنگره می تواند 
تحریم ه��ای جدیدی بر ضد ایران وضع کند 
و احتماال این کار را خواهد کرد و تالش های 
دیگ��ری نیز در کنگره صورت خواهد گرفت 
تا مس��یر توافق نهایی با ایران را سخت تر و 
پیچیده ت��ر کند. اما در نهایت تا زمانیکه این 
روند رو به جلو در مذاکرات به س��مت توافق 
نهای��ی ادام��ه پیدا کند، اوبام��ا در پیش برد 

سیاست خود دست برتر را خواهد داشت.
با توجه به ش��کاف آشکار میان آمریکا و 
اس��رائیل در خصوص برنامه هسته ای ایران، 
مقامات اس��رائیل – از جمله “تزیپی لیونی” 
– گفته اند که پس از این مرحله باید تالش 
کنند از توافق نهایی با ایران جلوگیری کنند. 
نظر ش��ما در مورد این اظهارات چیس��ت و 
اس��رائیل چه هدف و منافعی را از اتخاذ این 

مواضع دنبال می کند؟
- من هیچ منافعی در این گونه مواضع و 
اظهارات اسرائیل یا کشورهای دیگر منطقه 
برای ادامه این بحران نمی بینم. امیدوارم که 
تمام دولت ها و شخصیت های منطقه زمان و 
انرژی خود را برای فراهم کردن فضای مساعد 

برای صلح و امنیت صرف کنند.
آیا به نظر ش��ما بین دو البی اس��رائیلی 
آیپک )به عنوان مخالف توافق( و جی استریت 

)مواف��ق توافق( در آمریکا چالش و اختالفی 
بروز خواهد کرد؟

- این س��ازمان ها اعضا و اصول متفاوتی 
دارند. آیپک بسیار سازمان یافته تر از البی های 
دیگر است و در تحوالت کنگره آمریکا نفوذ 
و اثرگ��ذاری بیش��تری دارد. اما به نظر من 
هیچ کدام از این گروه ها قدرت دیکته کردن 
تصمیمات نهایی به کنگ��ره را ندارند. آن ها 
تنها ت��الش می کنند تا نظرات اعضای خود 
و گروهی ک��ه به نمایندگی از آن ها فعالیت  
می کنن��د را منعکس کنن��د، مانند هزاران 
س��ازمان دیگ��ری که در واش��نگتن همین 

اقدامات را انجام می دهند.
آیا به نظر ش��ما این توافق یک “شکست 
اس��تراتژیک” برای اسرائیل محسوب می شود 
که این چنین نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند؟

- نه هرگز شکس��ت محسوب نمی شود. 
من فکر می کنم تاریخ، صحیح بودن تصمیم 
تهران، واشنگتن و سایر قدرت های جهان در 
یافتن راه حلی برای بن بست را تأیید خواهد 
کرد و تمام کشورها و دولت های منطقه با از 
بین رفتن تهدید بروز چالش با ایران، امنیت 

بیشتری را احساس خواهند کرد.
با توجه به توافق صورت گرفته که س��ه 
کش��ور آن از قدرت های اروپایی هس��تند، 
رویکرد اروپا و بطور کلی غرب در قبال ایران را 
چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا تغییر عمده ای 

شاهد خواهیم بود؟
-فراتر از مسأله هسته ای، اختالفات دیگر 
میان ایران و غرب به قوت خود باقی خواهد 
ماند. به طور خاص، واش��نگتن و متحدانش 
همچن��ان نگران��ی عمیق��ی از حمایت های 
ایران از دولت بش��ار اسد در سوریه، حمایت 
از حزب اهلل لبنان، جهاد اس��المی و حماس 
در فلس��طین و مس��ائل داخلی ایران دارند. 
همچنین پرونده برخی اشخاص مانند “رابرت 
لوینسون” افسر اف بی آی که در جزیره کیش 
مفقود ش��ده است و از طرف دیگر بازداشت 
“امیر حکمتی” )تفنگدار نیروی دریایی آمریکا 
که به اتهام جاسوسی در خاک ایران بازداشت 
ش��د( نیز همچنان میان تهران و واشنگتن 

باقی  مانده است.
این نگرانی ها شاید در مقایسه با پرونده 
هسته ای، موانع بزرگ تری در راه تغییر روابط 
تهران – واشنگتن باشد. اما، اگر گفت وگوها 
بتواند ب��ه راه حل دیپلماتیک ب��رای برنامه 
هس��ته ای ایران ختم شود، آن وقت می توان 
امیدوار بود که غرب در مورد سایر اختالفات 
باق��ی  مانده ب��ا ایران نیز ب��ه نتیجه مثبتی 
دست پیدا کند. همان طور که رئیس جمهور 
روحانی نیز گفتن��د، “هرچیزی امکان پذیر 
اس��ت”. همه کس��انی که در غرب به مردم 
ایران احترام می گذارن��د و فرهنگ آن ها را 
تحس��ین می کنند، امیدوارند که این آغازی 
بر پروژه ای بلندمدت برای ترمیم روابط ایران 

و غرب باشد.

آیا کارشکنی وزیر خارجه فرانسه فابیوس، در 
ژنو 2 عامل این بی نتیجه ماندن بود؟ مواضع 
فرانسه در آن اجالس چه دالیلی می توانست 

داشته باشد؟
- دلیل اینکه اولین دور از مذاکرات ژنو 
ب��ا حضور وزرای خارج��ه – پس ارائه طرح 
پیش��نهادی ایران – منجر به تصمیم گیری 
نش��د و در نشست بعدی توافق حاصل شد، 
نشان دهنده حجم س��نگین کاری است که 
برای رس��یدن به ط��رح م��ورد توافق همه 
طرف ها و دربرگیرنده نگرانی های آن ها الزم 
بود.انتظارات از مذاکرات بسیار باال رفت، اما 
هیچ کس نباید تالش های��ی که برای غلبه 
ب��ر یک ده��ه رکود دیپلماتی��ک در پرونده 
هس��ته ای ایران صورت پذیرفت را دست کم 
بگی��رد. همچنین، دو ط��رف تصریح کردند 
که جزئیات توافق نامه موقت، شکل دهنده به 
توافق نهایی خواهد بود و به همین  دلیل هر 
دو ط��رف ایران و 1+5 برای تجزیه و تحلیل 
هر عبارت این توافق نامه بسیار انگیزه داشتند 
تا از حفظ منافع کشورهایشان در توافق نهایی 

اطمینان پیدا کنند.
م��ن فکر می کنم بای��د از ناهماهنگی و 
اخت��الف داخلی در 1+5 در نشس��ت قبلی 
ژنو جلوگیری می شد. اعتراض فرانسه بیش 
از اینک��ه درباره محتوای توافق نامه باش��د، 
درباره روند آن بود. چرا که اکنون مش��خص 
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