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از زمان  گروه سیاسی: سفرهای اســتانی دولت که 
محمود احمدی نژاد باب شــد و انبوهــی از مصوبه های 
انجام نشده را روی دســت دولت بعدی گذاشت، با روی 
کار آمدن دولت ابراهیم رئیســی به همان شــیوه دولت 
احمدی نژاد آغاز شــد؛ درحالیکه چــه در زمان احمدی 
نزاد و چــه همین حاال، انتقادات فراوانی به این ســفرها 

وارد شده است.
به گزارش مردم ساالری آنالین، ابراهیم رئیسی که در 
هفته های اخیر به دلیل انجام ســفرهای استانی به شیوه 
محمود احمدی نژاد که در آن زمان هم با انتقادات فراوانی 
مواجــه بود، با انتقادات جدیدی مواجه شــده، این بار در 
هفتمین ســفر استانی خود به شــیراز، به انتقادات پاسخ 
داد و گفت: برخی ها به ســفرهای استانی خرده می گیرند 
و می گویند که این سفرها پرهزینه است، اما بنده میگویم 
اگر رئیس جمهور به اســتان ها سفر نکند، چگونه مشکل 
کارخانه ای که ۸۷ درصد عملیات احداث آن انجام شده و 
برای ۱۳ درصد باقیمانده، هشــت سال معطل مانده، حل 
خواهد شد. رییســی با بیان اینکه برگزار نشدن سفرهای 
استانی دولت مشــکلی را حل نمی کند و این سفرها باید 
انجام شــوند، گفت: رئیس جمهور و مدیران باید مسائل 
و مشــکالت را با حضور میدانی شناســایی و حل کنند و 
اگر رئیس جمهور به اســتان ها سفر نکند، نمی تواند درک 
واقعی از مشــکالت موجود در بخش های مختلف کشــور 
داشته باشد و آنها را رفع کند. رئیس جمهوری گفت: قبل 
از هر سفر اســتانی هیأتی به استان مقصد اعزام می شود 
و جلســاتی نیز در تهران با نمایندگان و مسئوالن استان 
برگزار می شود و مســایل و مشکالت احصا و جمع بندی 
می شود و طرح ها و اعتبارات الزم برای استان به تصویب 
می رســد. برای اســتان فارس بیش از ۱۰۰ طرح قطعی 
شده که با اجرای آنها بخش مهمی از مشکالت استان حل 

خواهد شد.
این یکصد مصوبه اتفاقا از همان دســت مواردی است 
که همواره با انتقادهایی مواجه بوده چراکه منتقدان، این 

حجم از مصوبات را در یک ســفر، غیرکارشناسی ارزیابی 
می کنند؛ موضوعی که درباره ســفرهای اســتانی دولت 
احمدی نژاد هم مطرح می شد اما آن دولت، آن را نادیده 
می گرفت. در دولت حسن روحانی، سفرهای استانی قطع 
نشد اما به شیوه پیشین که اعضای هیات دولت، هر هفته 
در یک اســتان باشند ادامه پیدا نکرد و کمتر از قبل شد. 
اما با روی کار آمدن رئیســی، دوباره ســفرهای اســتانی 

بیشتر شده است.
اگرچه حامیان رئیســی از سفرهای استانی او حمایت 
می کنند و دیدار رودررو با مردم را عامل نزدیکی مسئوالن 
با مردم می دانند، اما منتقدان هم اعتقاد دارند ســفرهای 
اســتانی، عمال همه امور را متکی به ســفر رئیس جمهور 
و دولــت می کند که ایــن امر به معنــای نادیده گرفتن 
مسئوالن استانی است. ضمن اینکه اگر این سفرها  فایده 
ای داشــت حتما باید در دوره احمدی نژاد خود را نشان 

می داد که این گونه نبود.
حتــی برخی حامیان رئیســی نیز با احتیــاط درباره 
ســفرهای استانی او تبلیغ می کنند. به عنوان مثال سایت 
الف وابســته به احمــد توکلی نماینده اســبق اصولگرای 
مجلس می نویســد: »سفرهای اســتانی رئیسی از جهت 
ســرزده بودن و تشــریفات کمتر مورد توجه بســیاری 
از طیف هــای انقالبی قرار گرفته هرچنــد از نگاه برخی 
منتقدان وی همین سفرها نیز با طرح ایرادها و اشکاالتی 
مواجه شــده اســت و به نظر می رســد اگر در آینده این 
ســفرها در آینده با دســتاوردهای ملموس و پروژه های 
فعال و واقعی مواجه نشــوند می تواند بــه حربه ای علیه 
دولتمردان ســیزدهم مبدل شود.  بنابراین شایسته است 
این اقدام رئیس جمهور ایران در خصوص احیای ســنت 
سفرهای اســتانی که مورد توجه مقام معظم رهبری هم 
قرار گرفته اســت با درنظر گرفتــن اصالحاتی در آینده 
به شــکل بهتری دنبال شــود.« این سایت پیشنهادهایی 
را هم به رئیســی ارائه داده و نوشــته: »تیم همراه رئیس 
جمهور محترم و مشــاوران ایشــان قبل از سفر فهرستی 

از طرح هــای نیمه تمام و یا به ســرانجام نرســیده تهیه 
کنند و این ســفرها با برنامه ریزی بــرای اتمام طرح ها به 
شــکل واقع بینانه صورت گیرد و سررســیدی برای اتمام 
طرح ها به مردم اســتان اعالم شــود. از آنجایی که وعده 
رئیــس جمهور به مــردم، قول و وعده نظــام جمهوری 
اســالمی ایران تلقی می شود، شایســته است ایشان برای 
راضی کردن دل مردم استان ها حتی با نیت خیرخواهانه 
وعده ای ندهند که در عمل مسئوالن استانی برای تامین 
 منابع آن یا دالیل قانونی و قابل توجیه دیگری با مشــکل

 مواجه شوند.«
اما از ســوی دیگر عباس عبدی فعال سیاســی اصالح 
طلب هفته گذشــته در یادداشتی درباره سفرهای استانی 
دولت نوشــت: »اکنون که ســفرها هفتگی شــده است، 
گمان می کنم در مســیر نادرســتی قرار گرفته است. اگر 
این سفرها میتوانســت مشکلی را حل کند، باید در دوره 
احمدی نژاد کمترین مشکل را می داشتیم. اگر این سفرها 
موجب محبوبیت و اعتبار می شــد، هیچ گاه سال ۱۳۹۲ 
کسی رای نمی آورد که در نقطه مقابل او تعریف شده بود. 
سفرهای اســتانی شرط الزم و نه کافی برای اداره جامعه 
اســت و به طور مشخص سفرهای اســتانی و پرداختن به 
مســائل مردم و حل آنها خالف منطق اداری اســت. این 
بی معنی و غیرممکن اســت کــه رییس جمهور برای حل 
مســائل مردم به مناطق برود. نمایندگان او و نظام اداری 
بســیار بزرگ او ده ها و صدها برابر شــخص او موظف و 
قادر به حل امور هســتند و اگر در این کار تعلل می کنند 
یا ناشــی از ناکارآمدی آنهاست یا فقدان امکانات یا موانع 
قانونی وجود دارد. نکته بســیار مهــم دیگر که باید مورد 
توجه دولت قرار گیرد، این است که مشکالت مردم گرچه 
عینی و ملموس و از نظر خودشان جزیی است، مثال یک 
جــا آب ندارند، یک جا فاضالب ندارنــد، جای دیگر فقر 
اســت و... ولی راه حل ها در سیاستگذاری های کالن است. 
بنابراین غرق شــدن در مشکالت موردی هر استان و هر 
شهرســتان و روســتا، جز اینکه از حل آنهــا عاجز و کال 

خسته و فرسوده و ناامید می شوید، نتیجه ملموس دیگری 
نخواهد داشــت. مهم تر اینکه از پرداختن به مسائل کالن 

اقتصاد کشور غافل خواهید شد.«
همچنین مســعود پزشــکیان نماینده مردم تبریز در 
مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با 
سفرهای اســتانی رئیس جمهور و در پاسخ به اینکه »این 
ســفرها چه فایده ای برای مردم داشته یا می تواند داشته 
باشد؟«، گفت: اینکه به عنوان یک مسئول به میان مردم 
می رونــد تا از نزدیک در جریان مشــکالت و کاســتی ها 
باشند فی نفســه قابل تقدیر اســت. اما اینکه این سفرها 
می تواند اثربخش و مفید باشد یا نه؟ به ساختار مدیریتی 
ما برمی گردد و همچنین به نوع مدیریتی که می خواهیم 

در آنجا اعمال کنیم مرتبط است.
وی ادامــه داد: اصــوالً سیاســتگذاران یا روســا یک 
سیاســتگذاری انجام می دهند و این مدیران صف هستند 
که باید آن ها را اجرایی کنند و اهداف و وعده ها را تحقق 
ببخشند؛ در اینجا اگر رئیس دولت نتواند مدیران اجرایی، 
توانمند، کارکشته و عالم منصوب کند، این سفرها توقعات 
را بــاال برده و بــه دلیل عدم انجام وعده هــا نارضایتی را 
افزایــش خواهد داد. اما اگر همزمان مدیرانی باشــند که 
بتواننــد سیاســت ها را اجرایــی کننــد، می تواند خیلی 

تاثیرگذار باشد.
پزشــکیان در رابطــه با مصوبات ســفرهای اســتانی 
رئیس جمهور که از زمان احمدی نژاد باب شد، خاطرنشان 
کرد: گاهی این مصوبات غیرعلمی اســت، مصوبات زمان 
احمدی نژاد ۱۰۰ ســال دیگر هم خیلی هایشــان ممکن 
اســت اجرا نشوند چه برسد به این ها. اصوال هر مصوبه ای 
براســاس درآمد و پولی که دولــت دارد در قانون بودجه 
می آید؛ اگر قرار است وعده ای داده شود و مصوبه ای شکل 
بگیرد باید بیاید در بودجه وقتی در بودجه نمی آید یعنی 
پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع ایجاد می کند که عدم 
اجرای آن هم نتیجــه اش افزایش نارضایتی مردم خواهد 

بود.

رونمایی از دائرةالمعارف دفاعی و امنیتی
 تا پایان سال ۱۴۰۰ 

رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شــهید ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی با بیان اینکه اولین جلد دائرةالمعــارف دفاعی و امنیتی که مرکب 
از ۶۰۰ مدخل اســت تا پایان ســال رونمایی خواهد شــد، تاکیــد کرد: این 

دائرةالمعارف تاکنون پیشرفت ۶۰ درصدی داشته است.
به گزارش سپاه نیوز، ســردار سرلشکر پاسدار »سید یحیی صفوی« رئیس 
پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
حاشیه برگزاری اولین نشست شــورای راهبردی این پژوهشگاه گفت: شورای 
راهبری پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی پس از هیأت امناء پژوهشگاه باالترین سطحی است که فرماندهان، 
مدیران و مسئوالن نیروهای مسلح، مراکز پژوهشی کشوری و سازمان هایی که 
در رابطه با علوم و معارف دفاع مقدس در امر پژوهش فعال هســتند، تشکیل 

شده است.
وی ادامه داد: در این نشست، انتظارات پژوهشگاه در حوزه تعامل و همفکری 
در پروژه هــای راهبردی جبهــه مقاومت، امنیت داخلی، مرکــز دائرةالمعارف 
امنیتی و انقالب اســالمی و نیز حوزه مربوط به جنگ هــای نامنظم مطرح و 

اعضای شورا پیرامون آن تبادل نظر پرداختند.
رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شــهید ســپهبد حاج قاسم 
سلیمانی با اشــاره به نشست امروز اظهار داشــت: در این نشست از حاضران 
خواســته شــد که برای مشــارکت علمی در اولین جلد دائرةالمعارف دفاعی 
امنیتی که مرکب از ۶۰۰ مدخل است، شرکت کنند؛ این دائرةالمعارف تاکنون 
پیشرفت ۶۰ درصدی داشــته است و تا پایان سال جاری، اولین دائرةالمعارف 
دفاعی امنیتی با همکاری ســایر مراکز که دانشنامه نویسی می کنند، رونمایی 

می شود.
صفــوی با بیان اینکــه دائرةالمعــارف دفاعی امنیتی بــه زبان های عربی، 
انگلیســی و فرانسوی ترجمه می شــود و جلدهای بعدی این دائرة المعارف در 
آینده آماده و چاپ خواهد شــد، تصریح کرد در این نشســت، اعضا پیشنهاد 
دادند که بانک اطالعاتی جامعی از تمامی رساله ها، پایان نامه ها و پژوهش های 
حوزه دفاعی، امنیتی و جبهه مقاومت تشــکیل شــود تا از موازی کاری در این 

حوزه جلوگیری به عمل آید.

فرمانده کل ارتش: 
مدال پر افتخار ارتش حزب اهلل را بر سینه داریم

فرمانده کل ارتش همزمان با سال روز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی در 
ارتش، با بیان اینکه مدال پر افتخار ارتش حزب اهلل را بر ســینه داریم، گفت: 

بصیرت و روحیه سلحشوری موتور محرکه اجرای ماموریت ها است.
بــه گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشــکر »ســید 
عبدالرحیم موســوی« با اشاره به ۲۴ مهر ســال روز تاسیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش افــزود: بعد از گذشــت دو ماه از پیروزی انقالب اســالمی، با 
پیشــنهاد مقام معظم رهبری و دســتور امام خمینی)ره(، مجموعه ای با نام 
شورای سیاسی ایدئولوژیک در ارتش شکل گرفت که این اقدام ارزشمند نشان 
دهنــده دید عمیق، آینده نگرانه و راهبردی امام)ره( بود. وی گفت: تشــکیل 
این شــورا از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه امام )ره( ضرورت وجود 
چنین ســازمانی را برای ارتش به درستی تشخیص دادند و دیگر این که  یک 
فرمان از سوی ولی فقیه صادر می شود در واقع اجرای آن، ابعاد معنوی را برای 
آن مجموعــه در پی دارد، از این منظر شــاید اگر یک فرد دیگری یک چنین 

سازمانی را تأسیس کرده بود تا این اندازه برکات معنوی نداشت.
موســوی ادامه داد: هنگامی که اشاره والیت به ســازمان عقیدتی سیاسی 
تعلق می گیرد می بینیم که چه آثار و برکاتی را برای ارتش در پی دارد. امروز 
ما مدال پر افتخار ارتش حزب اهلل را از ســوی فرمانده معظم کل قوا بر ســینه 
داریم؛ ایشــان همچنین ارتش را به عنوان کلمه طیبه عنوان کردند که این در 

واقع فراز  بسیار مهمی است و بزرگترین دستاورد ارتش محسوب می شود.
فرمانده کل ارتش گفت: اینکه امروز رهبر معظم انقالب اسالمی می فرمایند 
»ارتش یک نمایشگاهی است از ارزش های اسالمی که می شود آن را سر دست 
گرفت و به ملت و بلکه به جهان نشــان داد« حرف عظیم و  تحسین برانگیزی 
اســت که حضرت آقا در مورد ارتش به کار بــرده  اند؛ البته این افتخار مرهون 
شــهدا، ایثارگران و فداکاری های آحاد کارکنان ارتــش و به ویژه خانواده های 
صبور، فهیم و کم نظیر ارتش جمهوری اســالمی ایــران و تالش روحانیان و 

مجموعه عقیدتی سیاسی و فرماندهان والیی است.
وی اظهار داشــت: در واقع جوهره اصلــی و  موتور محرکه این موفقیت ها، 
معنویت و بصیرت است که توسط ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، علما، روحانیت و  مجموعه کسانی که در این سازمان فعالیت 

می کنند بدست آمده است.
موسوی ادامه داد: امروز میزان موفقیت و اثربخشی سازمان عقیدتی سیاسی 
در  رسیدن به اهداف و ماموریت های تعیین شده در چهره و منش رفتاری تک 

تک سربازان، درجه داران، افسران، کارکنان و خانواده های آنان هویدا است.
وی با اشــاره به فعالیت های فرهنگی و اعتقادی ســازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش گفت: امروز وقتی وارد هر پادگانی از ارتش می شوید گویی وارد حسینیه 
شــده اید. شاید بهتر است بگوییم که امروز در ارتش حسینیه هایی وجود دارد 
کــه در آن کار پادگانی و فعالیت نظامی نیز انجام می شــود. اینها همه نتیجه 
تالش روحانیونی است که بصورت شبانه روزی در کنار کارکنان وظیفه و کادر 
در امور مختلف ورزشی، نظامی، برگزاری دوره های مختلف فرهنگی و بصیرتی 
لحظه به لحظــه حضور دارند و آموزش ها و آموزه هــای مدیریت و فرماندهی 

دینی را به آنها منتقل می کنند.

اخبار کوتاه

»مردم ساالری« سفرهای استانی رئیس جمهور را بررسی می کند

پاسخ رئیسی به منتقدان سفرهای استانی

رئیس جمهوری در ادامه برنامه های سفر به 
استان فارس از مجموعه تاریخی تخت جمشید 
بازدید کرد و در ســخنان کوتاهی در حاشــیه 
بازدید از میراث جهانی تخت جمشید گفت: بناها 
و مواریث تاریخی نظیر تخت جمشــید نشان از 
هنر واالی ایرانیان از ســده های گذشته دارد که 
امروز با گذشت قرن های متمادی همچنان مایه 

حیرت و ستایش است.
رئیس جمهوری گفت: پیام دیگر بنای تخت 
جمشید خطاب به ســتمگران است که ببینند 
سرنوشــت کســانی که به مردم ظلم می کنند، 

چیست.
رییســی در دیدار از مجموعه تاریخی تخت 
جمشــید با جمعی از مــردم و بازدیدکنندگان 

حاضر نیز صمیمانه گفتگو کرد.  رییسی همچنین 
با کارشناســان مرمت آثار باســتانی در محوطه 
تاریخی تخت جمشید نیز گفتگو و با توضیحات 
آنها از جزئیات ترمیم بخش های مختلف این اثر 

باستانی ارزشمند، مطلع شد.
مجموعه آثار تاریخی تخت جمشید به یادگار 
مانده از دوران هخامنشــیان در ۵۵ کیلومتری 
شمال شــیراز در محدوده شهرستان مرودشت 

قرار دارد.
رییسی همچنین شامگاه پنجشنبه در جلسه 
شورای اداری استان فارس به تشریح مواردی از 
یکصد مصوبه ســفر به این استان و برنامه های 
دولت برای گره گشایی از مشکالت استان اشاره 
کــرد و گفت:  در دیدار با مقام معظم رهبری به 

این موضوع اشــاره کردم و ایشــان فرمودند که 
به این نگاه )آینده روشــن کشور( عمیقا اعتقاد 
دارم که البته تحقق آن به دســت توانای شــما 
عزیزان بستگی دارد. رئیس جمهوری در جلسه 
شــورای اداری اســتان فارس بــه وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری و استاندار 
فارس ماموریت داد که نســبت به ســاماندهی 
اطراف حرمین شریفین ) حرم های مطهر حضرت 
شاهچراغ و حضرت سید عالء الدین حسین بن 

موسی الکاظم )ع( اقدام کنند.
میــراث  وزیــر  داشــت:  اظهــار  وی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر 
بازدیدی از طرح توســعه حرم مطهر شاهچراغ 
داشته است و انشاهلل با کمک مردم و مسئوالن، 

باید اطراف حرم های مطهر ساماندهی شوند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خــود بر اهمیت تکمیل طرح های نیمه تمام در 
اســتان ها تاکید کرد و گفت: تا طرح نیمه تمام 
وجود دارد نباید ســراغ طــرح جدیدی رفت و 

کارهای نیمه تمام را باید تکمیل کرد.

دکتر رییســی با اشاره به بازدید سرزده خود 
از روستای کناره در شهرستان مرودشت در این 
سفر یکروزه  گفت: مردم منطقه برای دسترسی 
به آب برای اســتحمام هم مشکل داشتند و این 
نشــان می دهد که مســاله آب از ضرورت ها و 

اولویت ها است.

برخی نزدیــکان علی الریجانــی »مجری 
توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین« از کناره گیری 
چندین ماهه او از این ســمت به محض انتخاب 
ســیدابراهیم رئیســی به عنــوان رئیس دولت 
سیزدهم خبر دادند، دلیل هم تمرکز بیشتر در 

تصمیم گیری ها عنوان شد.
به گزارش ایسنا، نخســتین بار با سفر شی 
جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین، 
به ایران در سال ۱۳۹۴ باب گفت وگو برای عقد 
قراردادی ۲۵ ســاله میان دو کشور در محافل 
خصوصی مطرح شــد اما تا چهار سال بعد نه 
دیگر کســی حرفی از توافق زد و نه رســانه ها 
خبــر تازه ای از آن منتشــر کردند، دولت وقت 
جمهوری اسالمی در آن مقطع درگیر مذاکره با 

۵+۱ برای رســیدن به توافقی بود که »برجام« 
نام گرفت و شــاید همین امــر از دالیل انتقال 
مقطعی پرونده این قرارداد از روی میز دو کشور 
به کشوی نگهداری اســناد به شمار می رفت، 
هرچند برخی از کارشناسان نظری خالف این 

را مطرح می کنند.
از ســال ۱۳۹۸ و با خروج آمریکا از برجام 
و اعمال تحریم های متعدد علیه ایران، نگاه ها 
متوجه این قرارداد ناتمام شــد و عقد پیمان 
میان دو کشور باردیگر مورد بحث قرار گرفت 
و بــه مبادله چنــد متــن پیش نویس منجر 
شــد. از اینجا بود که نام علی الریجانی برای 
نخستین بار در مورد این توافق به گوش ناظران 
رســید؛ او در مــرداد ۱۳۹۸ زمانی که رئیس 

مجلس شورای اسالمی بود، اعالم کرد که ایران 
یک برنامٔه همکاری ۲۵ ســاله با چین تدوین 
کرده اســت. حســن روحانی، رئیس جمهوری 
وقــت نیز پیش نویس نهایی برنامٔه ۲۵ ســالٔه 
همکاری های جامع دو کشــور را یکم تیرماه 
۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید 
کرد. در آن نشســت بــه وزارت امور خارجه 
مأموریت داده شــد که طی مذاکرات نهایی با 
طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، 
این برنامه را به امضای طرف ها برساند. هشت 
ماه بعد یعنی در ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند 
توســط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای 

خارجٔه ایران و چین، امضا شد.
با اعالم رسمی امضای این قرارداد، انتقادات 
و حمایت ها از مفاد کمابیش اعالم شده آن باال 
گرفت؛ عــده ای ادعای نقض اصــل ۷۷ قانون 
اساســی و تشــابه این قرارداد به عقدنامه های 
دوران قاجــار را طرح کردنــد و برخی دیگر در 
قامت دفاع از آن تاکید داشــتند که در مرحله 
فعلی این توافق راهبردی برای تعیین چارچوب 
کالن همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام 
مورد بحث نیست و این موارد در آینده در قالب 

قراردادهای مشخص، تدوین خواهند شد.
اما فارغ از نقدونظرهــا درباره محتوا و مفاد 
این پیمان، یکی دیگر از دالیل توجه رسانه ها و 
جریان های سیاسی به این قرارداد، انتصاب علی 
الریجانی در مقام »مجری« از سوی جمهوری 
اسالمی بود. شاید یکی از اولین واکنش ها به این 

موضوع، از سوی غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده باشد 
که در مصاحبه ای اظهار کرد این سند همکاری 
پیش از تحریم ها و زمانی شــکل گرفته اســت 
که رهبری انقالب پیــام خاصی و فرد خاصی 
را به چین فرســتاد تا با رئیس جمهوری چین 
گفت وگو کند و تا پیــش از آن، عزمی در رفتار 
دولت روحانی برای رابطه با روسیه و چین وجود 
نداشته اســت. در پی ســخنان مصباحی مقدم 
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین نیز در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی از 
چگونگی پیشرفت عقد این سند همکاری سخن 
می گوید و تاکیــد می کند که علی الریجانی با 

دستور رهبری انقالب به چین رفته است.
از آن زمان تا آغــاز روند برگزاری انتخابات 
۱۴۰۰، جمعی از تحلیلگران به این باور رسیده 
بودنــد که به علت نقش آفرینــی الریجانی در 
جریان امضای سند همکاری میان ایران و چین 
و نیز اعتماد مجموعه نظام به وی برای پیشبرد 
آن، در صــورت حضــور در انتخابــات ۱۴۰۰، 
می توانــد از گزینه های محتمــل برای تصدی 
ریاســت دولت باشــد. الریجانی در انتخابات 
ثبت نام کرد اما نتیجه بررســی صالحیتش در 
شــورای نگهبان برای او و برادرش صادق آملی 
الریجانی و جمعی دیگری از تحلیلگران شاید 
باورکردنی نبود و صالحیتش از ســوی شورای 

نگهبان تایید نشد. 
الریجانی بعد از آن بیشتر با »دعوت نشدن«، 

»ساکت ماندن« و »دیده نشدن« و در یک کالم 
»نبــودن« موردتوجه قرار گرفــت تا اظهارنظر 
کردن یــا در جمعــی حضور یافتــن، او تنها 
در مراسم تنفیذ حجت االســالم و المسلمین 
ســیدابراهیم رئیســی در بیت رهبــری دیده 
شــد. پس از آن علــی الریجانی منتظر ماند تا 
اگر کســی درگذشت، پیام تســلیت دهد یا از 
همین طریق در شــادی دیگران با آنان سهیم 
شــود. حاال و بعد از گذشت نزدیک به سه ماه 
خبر می رسد که به محض انتخاب سیدابراهیم 
رئیســی و تشکیل دولت ســیزدهم، استعفای 
خــود را از »مجریگری« قرارداد ۲۵ ســاله با 
چین تقدیم کرده اســت. در توضیح این اقدام 
گفته اند الریجانی خواسته »دست دولت جدید 
برای کارش باز باشد و تصمیم گیری ها متمرکز و 

هماهنگ اتخاذ شوند.« 
رئیس سابق مجلس و چندین و چند نهاد و 
ســازمان دیگر، حاال به این نتیجه رسیده است 
که در مجری گری قرارداد با چین هم به صفت 
»سابق« بسنده کند و یادش با گذشته ها پیوند 
بخورد و کار را به نیروهای تازه بسپرد. از این پس 
باید عالوه بر انتخاب مجری جدید قرار داد ۲۵ 
ساله منتظر اخبار تازه ای از روند پیشرفت قراداد 
۲۵ ســاله از سوی دولت باشیم. رسانه ها هم به 
جای مرور »اخبار تازه« از الریجانی و اقداماتش، 
کم کم به »پخش تصاویری منتشرنشده« از او یا 
بیان خاطراتی از نزدیکانش در دوران مجلس و 

قبل از آن روی خواهند آورد.

کانــال دولت بهار با انتشــاری تصاویری از 
محمود احمدی نژاد به همراه همسرش از ورود 
او بــه فرودگاه دبی خبر داد. رئیس دولت های 
نهم و دهم برای بازدید از نمایشــگاه اکسپو به 
دبی ســفر کرده است. کانال دولت بهار نوشت 
که ســید محمد حسینی، سرکنسول ایران در 
دوبی و امارتهای شمالی از محمود احمدی نژاد 

در فرودگاه دوبی استقبال کرد.
احمد علیرضابیگی، نماینــده دوره دهم و 
یازدهم مجلس شــورای اسالمی و از همراهان 
محمــود احمدی نژاد در ســفر به امــارات به 
پرسشهای ســایت مدارا درباره این سفر پاسخ 

داده است:
ســفر  امارات  به  احمدی نــژاد  چرا 

کرده است؟
آقای احمدی نژاد بنا دارد از نمایشگاه اکسپو 

بازدید کند. 
 به جز این بازدید قرار است دیدارهایی 

داشته باشد؟
ممکن است. شــاید دیدارهای مردمی هم 
داشته باشــند و با ایرانیان ساکن امارات دیدار 

کنند. 
 با مقامات خارجی رسمی چطور؟

خیر. چنین قراری وجود ندارد. 
 خبرهایی در مــورد ممنوع الخروجی 
رییس دولت نهم و دهــم مطرح بود. آیا 

این مشکل حل شــده یا اساسا ممنوع 
الخروجی وجود نداشته است؟ 

آقای احمدی نژاد ممنوع الخروج نبوده است و 
مشکلی وجود نداشته است. 

 گفته می شــود ۳۰۰ هزار دالر هزینه 
سفر آقای احمدی نژاد شده است؟

ایــن خبر را هــم باید بگذاریــد کنار باقی 
حواشی و اخبار.

 قرار نیست محمود احمدی نژاد با هیچ 
مقام خارجی حتی مقامات کشــورهای 

عربی دیدار کند؟
ایشــان برای بازدید از اکســپو بــه امارات 
آمده اند. نمی دانم اکسپو شرکت کردید یا نه اما 
در این نمایشــگاه کشورها سعی دارند امکانات 
خود را معرفی کنند. ممکن است در غرفه هایی 
که آقــای احمدی نژاد حضور پیــدا می کند، 
دیدارهایی صورت بگیرد اما بنا نیســت دیدار 

رسمی صورت بگیرد. 
 این ســفر شــخصی تلقی می شود؟ 
هزینه این ســفر را نهاد خاصی پرداخت 

کرده است؟
بله این سفر کامال شخصی ست و هزینه ها را 

کسی یا نهادی تقبل نکرده است. 
 آیا محمود احمدی نژاد با پاســپورت 

سیاسی  سفر کرده است؟
ایشــان رییس جمهوری اســبق اســت و 

سفرهایشــان با پاســپورت سیاســی انجام 
می شود. 

 آیا این پاســپورت سیاسی از محمود 
احمدی نژاد گرفته  شــده بود و بعد به او 

بازگردانده شد؟
خیر. چنین چیزی نبوده است. 

 هدف از این سفر چیست؟شخصا هزینه 
کرده اند تا در نمایشگاه اکسپو حضور پیدا 
کنند؟ منابع مالی سفر چطور تامین شده؟

بله. این سفر شخصی است و شخصا هزینه 
کرده اند. 

 پیام این سفر چیست؟ 
رییس جمهوری اســبق ایران از نمایشــگاه 

اکسپو دیدار می کند
 پیام سیاسی این سفر چیست؟ آیا او 
حامل پیامی برای کشوری در منطقه است؟

می توان برداشت های مختلفی از آن داشت. 
هر کس به فراخور زاویه دید خود برداشت هایی 
دارد.  ما هیچ اصــراری نداریم که پیام خاصی 

داشته باشد. 
 شــما به عنوان نماینده مجلسی که 
ایشــان را همراهی می کنید، پیام سفر را 

چه می دانید؟
آقای احمدی نژاد از یک نمایشــگاه بازدید 

می کند. 
 چرا این نمایشگاه و چرا امارات؟

چون این نمایشگاه در امارات برگزار می شود. 
ایشان در شانگهای هم حضور داشتند. 

 پس هیچ هدف سیاســی در این سفر 
وجود ندارد؟

طبیعتا هر فرد سیاســی به هر کجا ســفر 
می کند، ممکن است تبعات سیاسی داشته باشد. 
اما آقای احمدی نژاد هیچ هدف سیاسی را دنبال 
نمی کند و صرفا قرار است از اکسپو بازدید کند.

چند نفر همراه احمدی نژاد هستند؟
۸ نفر

 هزینه سایر افراد را چه کسی پرداخت 
کرده؟ آیــا این هزینه توســط محمود 

احمدی نژاد پرداخت شده است؟
خیر. هر کــس هزینه ســفرش را خودش 

پرداخت کرده است. 

شما هم هزینه سفر به امارات را خودتان 
پرداخت کرده اید؟

بله. حتما همین طور است.
 مقصد دیگری هم دارند یا از امارات به 

ایران باز می گردید؟
آقای احمدی نــژاد مقصد دیگری ندارد و به 

ایران باز می گردد. 
 رییس جمهوری اسبق چه زمانی کی به 

ایران باز می گرد؟
ان شــا اهلل اواخر هفته آینده در ایران خواهند 

بود. 
 گفته می شــود قرار بــوده با مقامات 
عربستان در امارات و حاشیه اکسپو دیدار 

کنند. این خبر را تایید می کنید؟
برنامه ای برای این کار وجود ندارد.

رئیسی در بازدید از تخت جمشید:

پیام تخت جمشید خطاب به ستمگران است 

جزئیات کناره گیری الریجانی از توافق ۲۵ ساله ایران و چین

جزئیات سفر احمدی نژاد به دبی 

تحرکات مرزی ایران و جمهوری آذربایجان
پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی 
بین جمهوری های خودمختــاری که در قالب 
جماهیر شــوروی بودند در مرزبندی هایشــان 
اختالفاتی به وجود آمــد که از جمله آنها بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه 
قره باغ بود و ارمنســتان با قدرتی که داشت بخشی از خاک آذربایجان را ضمیمه 
خــاک خود کرده و آن را به عنوان یک منطقه خودمختار ولی مربوط به خود نگه 
داشته بود. در گذشته هم پاکســتان تالش کرده بود بین آنها میانجی گری انجام 
دهد و به شــکلی مسئله را حل کند و یکی دوبار هم درگیری نظامی بین این دو 
کشور پیش آمد تا این اواخر که ترکیه به حمایت از آذربایجان برخاست و بخشی 
از سرزمین های گذشته خود را در قره باغ پس گرفتند. در این درگیری جمهوری 
اسالمی ایران سکوت کرد اما جاده مواصالتی مرز ایران و ارمنستان که راه ارتباطی 
ایــران با اروپا بود به کنترل آذربایجان در آمد و این اواخر از کامیون های ترانزیت 
که از ایران به ســمت این جاده حرکت می کردند حق گمرک توســط آذربایجان 
دریافت میشــد، به طوری که بــرای هر خودرو برای رفت و برگشــت ۱۳۰ دالر 
دریافت می کردند. البته جمهوری اســالمی ایران رســما تذکراتی به آنها داد اما 
توجهی نشــد. جمهوری آذربایجان به کمک ترکیه و پاکســتان مانور نظامی برپا 
کرد و این دو کشور به حمایت از آذربایجان پرداختند و آذربایجان نیز گام به گام 
جلوتر رفت به طوری که منطقه ای را در مرز ایران و ارمنستان که دولت خودمختار 
نخجوان بود از آن خود می دانست که در این صورت راه ارتباطی ایران با ارمنستان 

قطع و جاده مواصالتی ایران به اروپا نیز مسدود می شد.
جمهوری آذربایجان تذکرات ایران را جدی نگرفت و حتی تحرکات جدی تری 
از خود نشان داد و مانورهای بیشتری را نیز برپا کردند که باعث تحرکات جدیدی 
در منطقه شد و حتی گمانه زنی هایی در مورد نقش اسرائیل در این تحرکات مطرح 
شد. آنها در پی تحریک پان ترکها بودند تا به آرزوهای خود برسند. یعنی ترکیه ای 
که به دنبال عثماني گری اســت از باریکه راهی که خــودش به نخجوان دارد، به 
آذربایجان دسترســی پیدا کند و راه ارمنســتان را نیز ببندند و آن راه را ضمیمه 
آذربایجان کنند و اتصالی هم به دریای خزر داشــته باشد و در آنجا قدرت نمایی 
کند. در ســمت شرق ایران هم که طالبان به قدرت رسیده و اینها با هم همپیمان 
هستند و تفکراتشان هم به یکدیگر نزدیک است. یعنی پاکستان و ترکیه که اینها 

مسیری را به این شکل به یکدیگر پیوند دهند.
طبیعی بود که ایران متوجه این تهدید باشــد و واکنش جدی نشــان دهد و 
نیروی نظامی به مرز اعزام کرد و همین موجب شــد الهام علی اف تعجب خود را 
از این ماجرا نشــان دهد زیرا انتظار نداشــت که ایران در این سطح واکنش نشان 
دهد. به هرحال ایران نشــان داده در این موارد شوخی ندارد و اگر آنها هر حرکت 
نادرســتی را انجام دهند با واکنش جدیدی از ســمت ایران رو به رو خواهند شد. 
در مقطع زمانی فعلی به نظر می رســد که آن تحرکات مقداری فروکش کرده، اما 
باید دید که آنها طرح دیگری در ذهن دارند یا به طور کلی از اهداف خود دســت 

کشیده اند؟
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