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امام حسین(ع) می فرمایند:
ِ
فاي ِته.
آتاه اَ ...ف ْو َق َا
َم ْن َع َب َد اَ ...ح َّق ِع َ
باد ِت ِه ُ
مانيه َو ِك َ
هر كس خدا را چنان كه حق عبادت اوست ،عبادت كند خداوند بيش از آرزوها و
(بحار األنوار ،جلد  ، 71صفحه )184
نيازش به او عطا مىفرماید .
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تازه های مطبوعات
••فرهیختگان -این روزنامه نوشت :اطالعات
ارائه شده  ١٨بانک بورسی نشان میدهد که در
پایان سال  ٩٩تقریبا  ۴درصد از دارایی  ١٨بانک
بهارزش ١٢١هزارمیلیاردتومانبهبخشامالک
و مستغالت اختصاص دارد .این نسبت در پایان
سال ٩٣تقریبا 7.3درصد بوده که نشان میدهد
بانکها نهتنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست
خوبی در امالکداری پیدا کردهاند.
••وطن امروز  -این روزنامه بر اساس شنیده های
خود نوشت :در سفر مورا به تهران یک جشن تولد
برایاوتدارکدیدهشدهبود!اقدامیکهباتوجهبه
خلفوعدهاروپاوآمریکابرایاجرایتعهداتشان
در برجام و طلبکاری آن ها برای فشار بر ایران،
اقدام به جایی نبود.
••همشهری  -این روزنامه نوشت :دبیر ستاد
امر به معروف و نهی از منکر گفت« :طرح عفاف و
حجاب ،بخشی از برنامههای امر به معروف و نهی
از منکر ،برای دعوت مردم به رعایت مبانی دینی
است که قرار بود در شکلها و قالبهای مختلفی
انجامشود،امامتاسفانهمجریاناینطرحعملکرد
خوبی ندارند .هم اکنون سیاستگذاری عقالنی
در اجرای این طرح وجود ندارد و حتما باید درباره
آن بازنگری اساسی انجام شود».
••جمهوری اسالمی -این روزنــامــه با اشــاره
به اینکه برخی نزدیکان رئیس و نمایندگان
مجلس مدعی شده اند که «محرمانه بودن» اموال
مسئوالن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
و در دوره هاشمی رفسنجانی به این طرح اضافه
شده است ،نوشت :گفتنی است ،به کسانی که
سعی در توجیه دارند یادآور شویم این محرمانگی
در دوره مجلس اصــولــگــرای هفتم و ریاست
حدادعادل تصویب شد.
••اعتماد -این روزنامه با بیان این که از هر سه نفر
یکنفرزیرخطفقرمطلقاست،نوشت:باتوجهبه
اینکهخطفقردرسال 99باافزایش 38درصدی
به یک میلیون و  254هزار تومان رسیده ،انتظار
مــیرود تا پایان  99و با توجه به شیوع گسترده
کرونا در کشور و از بازار کار خارج شدن حدود دو
میلیوننفر،تعدادافرادیکهدرفقرمطلقزندگی
میکنند به حدود 30میلیون نفر برسد.
••جوان – این روزنامه نوشت :تأکید بر فرزندآوری
و رشد جمعیت میشود و کارشناسان جمعیت
دربـــاره بسته شــدن پنجره جمعیتی هشدار
میدهند ،اما بانوان شاغل که قصد فرزندآوری
دارنـــد ،از تــرس از دســت دادن شغلشان این
موضوع را به تأخیر مــیانــدازنــد ،زیــرا قوانین
حمایتی از مـــادران شاغل کافی نیست و آن
قوانینی که در این خصوص به تصویب رسیده نیز
به درستی اجرا نمیشود.

انعکاس
••همشهری آنالین نوشت :شبکه الجزیره
به نقل از سخنگوی گمرک ایــران از آغــاز و از
سرگیری صــادرات ایــران به عربستان پس از
وقفه ای چند ساله خبر داد .به گفته سید روح
ا ...لطیفی ،در نیمه نخست امسال بیش از ۴۷
میلیون تن کاال به ارزش  ۲۲میلیارد و ۵۸۸
میلیون دالر بین ایران و ۱۵کشور همسایه تبادل
شد که بازگشت عربستان به مقاصد صادراتی
ایران یکی از موارد مورد توجه در این مدت است.
••چندثانیهمدعیشد:باحکمریاستجمهوری
حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه در امور
افغانستان منصوب شد .محمدابراهیم طاهریان
نماینده ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان قبال
مسئولیت هماهنگی امور افغانستان را به عهده
داشته است .طبق بعضی از خبرها انتقال پرونده
افغانستان از وزارت خارجه به ریاست جمهوری
موردتایید وزارتخارجهنبودهاست.
••الف مدعی شد :به گزارش خبرگزاری موج،
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت :به رغم این
که بنده هیچ طمعی از دولت سیزدهم نداشتم
ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول
رئیس جمهور آماده کرده بودم اما وقتی آن را به
من پیشنهاد ندادند ،ماندن در کسوت نمایندگی
مجلس را ترجیح دادم .وی افزود :رئیس جمهور
دو ساعت با بنده درباره وزارت راه و شهرسازی
مذاکره جدی کرد تا این پیشنهاد را قبول کنم
بنابراین چون قانع به آن نبودم ،دوباره تصدی
وزارت کشور را به این جانب پیشنهاد دادند ،اما
بعد از مشورت  ...از پذیرفتن آن نیز طفره رفتم و
در مجلس ماندم.
•• اقتصاد  24نوشت :حجتاالسالم روحا...
حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی
گفت : زن غربی ،زن فریبنده ،اغواگر ،زیبارو
و زیــبــارو طلب اســت .زن شرقی ،زن کارگر،
کارآفرین و ثــرو تســاز اســت که در فیلمهای
کرهای شاهدش هستیم ،اما از نظر اسالم هویت
اصلی زن آن مقام معنوی ،رهبری ،مــادری و
تربیتی اوست.
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دوئل کاغذی بر سر مهر محرمانگی!
علیالریجانیباردیگرازشوراینگهبانخواستدالیلعدمصالحیتشاعالم
شودوخطاببهسخنگویاینشوراگفت:مراقبباشیددربیانوعملخودبه
کسیظلمنکنید
توکلی  -دوئل کاغذی الریجانی – سخنگوی
شــورای نگهبان همچنان ادامــه دارد .رئیس
سابق مجلس اظهارات اخیر سخنگوی جوان
شوراینگهبانرابدونپاسخنگذاشتوخطاب
به طحان نظیف تصریح کرد که مراقب باشید
در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید ،حتی
بهنحو ایهام! همین چند روز قبل بود که هادی
طحان نظیف سخنگوی شــورای نگهبان در
دومین نشست خبری خود به موضوع جنجالی
رد صالحیت علی الریجانی اشــاره کــرد و در
پاسخ به درخواست الریجانی برای برداشتن
مهر محرمانگی از نامه رد صالحیتش گفت:
«حیثیتافرادبرایشوراینگهبانمهماست.به
همیندلیلمادالیلرااعالمعمومینمیکنیم.
مطلبرابهخودافرادمنتقلمیکنیمودالیلرا
به آن ها اطالع می دهیم .برای همه کسانی که
وارد انتخابات میشوند احترام قائل هستیم و
مواردرابرایخودشاناعالممیکنیمدرضمن
مااستعالماتراازدستگاههامیگیریم
که در آن دستگاه ها هم محرمانه
اســــت ».ایـــن اظـــهـــارات طحان
نظیف در خصوص حفظ حیثیت
و آبروی افراد در حالی بود که خود
الریجانی خواستار انتشار دالیل رد
صالحیتش شده بود؛ موضوعی که
خودرئیسسابقمجلسنیز
درپاسخبهاظهارات
ســــخــــنــــگــــوی
شــورای نگهبان

به آن اشــاره کــرد و طی یادداشتی خطاب به
عضو جــوان این شــورا نوشت« :جنابعالی،
در مصاحبه اخیر ،درباره اعالم عمومی دالیل
عدماحراز صالحیت نامزدها فرمودید چنین
کاریشرع ًاوقانون ًاممکننیست،زیرابهحیثیت
افرادکهامریمحترماست،لطمهواردمیکند».
ویافزود«:اینسخنبهطورکلیدرستاست.
امادربارهافرادینظیرحقیرکهخوددرخواست
نرادارم،وجاهتنداردومسئولیت
علنیکردنآ 
آنبرعهدهشوراینگهباننیست.ضمن ًااینگونه
بیاناتشماابهامهایدیگرینیزایجادمیکند
و شفافکردن موضوع را بیش از پیش ضروری
میسازد ».او دربخش دیگری از سخنان خود
خطاب به طحان نظیف یادآور شد« :این مطلب
درباره نهادها و دستگاههایی که در این تصمیم
شــورا مشارکت داشتهاند نیز صــادق است.
جنابعالی جــوان تحصیل کــرده و متدینی
هستید .از ابتدای خدمت در نظام اسالمی،
مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی
ظلمنکنید،حتیبهنحوایهام».
▪واکنشهابهنامهجدید
الریجانی

امـــا پـــای بــگــو مــگــوی رســانــه ای
الریجانی و شــورای نگهبان
و مهر محرمانه نامه
عـــــــدم احـــــــراز
صــاحــیــتــش
بــــه فــضــای
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مجازی نیز کشیده شد .کاربرانی از مطالبه
گری نجیبانه الریجانی که یکی از مسئوالن
ارشــد نظام به شمار می رود ،تقدیر کردند و
در همین بــاره کــاربــری نوشت« :هیچ وقت
طرفدار علی الریجانی نبودهام و بهش رأی
ندادم .اما روند نجیبانه ،جدی و تمیزی که از
رد صالحیتش به بعد در پیش گرفته ،سطح
مطالبهگریمنطقیروچندپلهارتقاداده؛حتی
اگه نتیجه این مطالبه برای شخص خودش بد
تموم بشه ».کاربر دیگری هم در همین باره در
صفحه توئیتر خود نوشت« :منش و روش علی
الریجانی در برخورد با موضوع انتخابات اخیر و
شوراینگهبانراپسندیدم...بهخصوصبعداز
کنارهگیری از سمتش در پرونده سند راهبردی
ایــران و چین ».همچنین کاربری با اشــاره به
جنجال رد صالحیت علی الریجانی گریزی به
موضوع شفافیت زد و نوشت« :هرجایی که با
مردم با شفافیت عمل کردید و مردم وارد عمل
شدند ،اون جا پیشرفت کردیم؛ ولو این که در
نگاهاولضربهخوردهباشیموهرجاییکهمردم
رو از معادالت حذف کردید ،عقب رفتیم ولو این
که در نگاه اول پیروز شده باشیم».
	▪نظرابراهیمیانوعبدیدربارهمهر
محرمانگی

اما فــارغ از واکنش های مختلف توئیتری به
بگومگوهای الریجانی و سخنگوی شورای
نگهبان ،نجات ا ...ابراهیمیان عضو سابق
شورای نگهبان اعالم کرد که ُمهر «محرمانه»
مانعی تلقی نمیشود و الریجانی می تواند
نامه خود را منتشر کند« :احراز صالحیت یک
مسئلهمربوطبهحقوقافراداستبنابراینآقای
الریجانی میتواند دالیل عدم احراز صالحیت
خود را اعالم کند .از آن جایی که آقای الریجانی
یک شخص است نه یک اداره یا سازمان ،علنی
کردنایندالیل،افشایاسنادطبقهبندیشده

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
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نیست،فکرنمیکنممهرمحرمانهمانعیدراین
زمینه تلقی شود ».عباس عبدی فعال سیاسی
اصــاح طلب نیز همانند ابراهیمیان معتقد
است که الریجانی منعی برای انتشار نامه خود
ندارد« :چند ماه پیش هم این را نوشتم که آقای
الریجانی هیچ منع قانونی برای انتشار ندارد
ولی او و دوستانش میگویند که منع قانونی
دارند .شورای نگهبان حق انتشار ندارد ولی
الریجانی حق انتشار دارد .نامه به او هم باید
محرمانه باشد .محرمانگی برای امور اداری
است و نفی حق انتشار ذی نفع نیست».

در عین حال اما روز گذشته منصور حقیقت
پــور مشاور رئیس مجلس دهــم در گفت وگو
با انتخاب در پاسخ به این سوال که چرا علی
الریجانی،خودشدلیلعدماحرازصالحیتش
را اعالم عمومی نمیکند ،ابعاد دیگری از این
ماجرا را مطرح کرد و گفت« :باید از خودشان
بپرسید ،اما منع قانونی داریم و اسناد طبقه
بندی شده را نمیتوانیم منتشر کنیم .فکر
میکنم مالحظه ایشان برای احترام به قوانین
اســـت ».او امــا در بخش دیــگــری از سخنان
خود ،گریزی هم به این که دلیل رد صالحیت
الریجانی چه بوده زد و در این خصوص مدعی
شد« :درباره دلیل رد صالحیت علی الریجانی
آن چــه مــن اطــاع دارم ،دربـــاره تحصیالت
تکمیلی دختر ایشان است که آن هم قبل از این
قانون بود ،چرا که دختر ایشان سال  ۸۶برای
تحصیل رفتند؛ بیش از این هم من اطالعی
نــدارم ».حاال باید منتظر ماند و دید که نتیجه
دوئل رسانه ای الریجانی با سخنگوی شورای
نگهبان به کجا ختم خواهد شد و آیا در نهایت
مهر محرمانگی نامه رد صالحیت رئیس سابق
مجلس شکسته خواهد شد یا نه؟

سرلشکرباقریدرسفربهمسکوتاکیدکردکهقراردادهایخریدتسلیحاتیاز
روسیهپیگیریمیشود.ایرانبهدنبالخریدچهتجهیزاتنظامیاست؟
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشــاره به
قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده ،جت
آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه گفت:
ایــن قــراردادهــا پس از لغو تحریم تسلیحاتی
ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی
شدن آن مذاکره خواهیم کرد .سرلشکر پاسدار
محمد باقری که به مسکو سفر کرده است ،به
سند جامع  ۲۵ساله همکاری با چین نیز اشاره
و تأکید کرد :شاید الزم باشد با استفاده از تجربه
سند  ۲۵ساله با چین ،در روابــط با روسیه نیز
چنین سندی بین دو کشور وجود داشته باشد.
وی به توسعه و گسترش چشمگیر روابط ایران
و روسیه در زمینه نظامی و دفاعی طی پنج سال
اخیراشارهکردوافزود:هرقدرروابطومناسبات
با کشورهای دوست افزایش پیدا کند ،به همان

راه وین از بروکسل میگذرد؟

سخنگویوزارتخارجه:موضوعات،چالشهاوموانعیکهدرششدورمذاکراتوینبه
نتیجهنرسیددربروکسلرایزنیمیشود
هادی محمدی  -مذاکرات ایران و طرفهای
اروپاییباقیماندهدربرجام،بهایستگاهبروکسل
س اقدام
رسیده است .پس از سفر معاون «سروی 
اتحادیه اروپ ــا» به تهران و دی ــدارش با معاون
سیاسی وزیــر امورخارجه کشورمان تصمیم
بر این شد تا رایزنیها برای احیای برجام ،در
بروکسل پیگیری و مقدمات برای ازسرگیری
مــذاکــرات رسمی بین تــهــران و غــرب فراهم
شــود .یکی از محورهای مهم سخنان باقری
در دیدار اخیرش با مورا نیز انتقاد از بیعملی
طرفهای غربی در عمل به تعهداتشان ذیل
توافق برجام بود .باقری درعینحال در بخشی

از اظهارات خود خطاب به مورا گفت« :ایران
برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی
و نه توافق کاغذی باشد ،همواره آماده است».
دیروز نیز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت
خارجه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان این
که در گفتوگوهای پنج شنبه گذشته میان
باقری معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان و
انریکهمورانمایندهاتحادیهاروپا،نکاتیکهایران
باید به هماهنگ کننده گفتوگوها میگفت
منتقل شد ،افــزود :دو طرف توافق کردند که
طی روزهای آینده این گفتوگوها در بروکسل
ادامه پیدا کند .درباره موضوعات ،چالشها و
موانعی که باعث شد شش دور مذاکرات وین به
نتیجه نرسد در این گفتوگوها مذاکره می شود
و باید در رایزنیها دربــاره آنها صحبت شود.

اذانصبحفردا 4:51

طلوعآفتابفردا 6:15

توئیت سیاسی

	▪«دلیلردصالحیتالریجانی،تحصیالت
تکمیلیدخترشاست»

ایران؛ پیگیر خریدهای تسلیحاتی از روسیه
میزان ذهنیتهای منفی نیز از میان خواهد
رفت .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سفر
اخیر خود به پاکستان اشــاره کرد و گفت :در
همینسفربسیاریازذهنیتهایمنفیبرطرف
شد؛ در سفر به روسیه نیز درباره موضوعات دو
جانبه دفاعی  -نظامی و تحوالت منطقهای
گفتوگوخواهیمکرد.بهنظرمیرسدبرخیاز
خریدهای تسلیحاتی تهران از مسکو در روسیه
مانده و وارد کشور نشده است .این خریدها قرار
بودپسازپایانتحریمهایتسلیحاتیکشوردر
مهر سال  99به ایران وارد شود ،اما روسها در
اینخصوصکمکاریکردند.همچنینساخت
برخی تجهیزات به صورت مشترک هم قرار بود
در ایران صورت بگیرد که باز هم در این حوزه
روسهابهدلیلبهنتیجهنرسیدنمذاکراتوین
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و...حاضربهانجامآننشدند.بهنوشتهیورونیوز،
درمیانمحصوالتروسیکهایرانباپایانیافتن
تحریمهای تسلیحاتی قصد خریدشان را دارد
نامدومحصولازبقیهمحصوالتبیشتربهچشم
میخورد؛هواپیماهایسوخو ۳۰روسیه وتانک
تی  ۹۰ام .سایت جنگاوران درباره این هواپیما
نوشته است« :سوخو  ۳۰نسبت به میگ  ۲۹و
 ۳۵قدرت مانور و حمل سالح و برد عملیاتی
بیشتری دارد و رادار آن هم قوی تر است ».این
جنگنده همچنین بــدون سوخت گیری می
تواند تا ۳۰۰۰کیلومتر را بپیماید و ۸تن بمب و
موشکحملکند.آنگونهکهسایتتابناک نیز

نوشته است« :تانک تی  ۹۰ام نسخه پیشرفته
و مدر نتر تانک تی  ۹۰است که برای اولین
بار رسما در سال  ۲۰۱۷رونمایی شد .در
خصوص تغییراتی که این تانک در مقایسه با
دیگر تانکهای پیش از خود دارد باید پیش
از هر چیز به مــاژول برجک جدید آن اشاره
کرد ».در صورتی که تانک توسط امواج لیزری
روشــن و شناسایی شــود از سیستم پرتاب
نارنجکهای دودزا استفاده خواهد شد .این
قابلیت ،احتمال هدف قــرار گرفتن توسط
موشکهای ضد تانک هدایت شده دشمن را
به شدت کاهش خواهد داد.

دیپلماتهای ارشد گروه  ،4+1ایران و اتحادیه
اروپا از فروردین تا خرداد گذشته ،شش دور در
پایتخت اتریش گردهم آمدند تا دربــاره احیای
مفادبرجامگفتوگوکنند.اینمذاکراتازتیرماه
گذشتهمتوقفشدهواتحادیهاروپابرازسرگیری
مذاکراتاصراردارد،اماجمهوریاسالمیایران
بهعنوانکشوریمسئولیتپذیربارهااعالمکرده
استکهدرصورتلغوتمامتحریمهایآمریکابه
نحوی که قابل راستی آزمایی باشد ،به اجرای
تعهداتشدربرجامبازمیگردد.همزمان،نبیال
مسرلی سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهارنظری
محتاطانه بیان کرد که در بروکسل میان ایران و
ایناتحادیهگفتوگوییدرخصوصازسرگیری
پرونده برجام برگزار نخواهد شد و مذاکرات
دربــاره عالیق دوطــرف خواهد بود .سخنگوی
وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری یک
ساعتهبهسواالتدیگرخبرنگارانهمپاسخداد
که نکات مهم آن را در ادامه می خوانید *:ایران
بــرای آمریکا هیچ پیش شرطی نــدارد .اساسا
آمریکاعضوبرجامنیستوآنچهگفتهایممربوط
به برگشت آمریکا به برجام و بازگشت آمریکا

به تعهداتش ذیــل برجام و قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل است .هدف اصلی
هم اطمینان از برداشته شدن همه تحریمها و
گرفتنتضمیندراینزمینهاستتاواشنگتنبار
دیگر دنیا را به سخره نگیرد* .مذاکرات ایران و
عربستاندرفضایدوستانهومثبتیبودهودرباره
مسائلدوجانبهومنطقهرایزنیوگفتوگوشده
است .اخبار منتشر شده درباره سفر یک هیئت
سعودیبهتهرانموردتأییدنیست*.توصیهمابه
برادرانماندرکشورآذربایجانایناستکهپیش
از پرداختن به اظهارات رسانهای اجازه بدهند
که گفتوگوها بین مقامات دو کشور همچنان
از کانالهای دیپلماسی ادامه پیدا کند .آنها از
کانالهای دیپلماسی پیامهای خوب ،سازنده و
با نگاه برادرانهای ارسال کردهاند.شاید روشن
باشد که برخی از اظهارات رسانهای از سوی
مقامات آذربایجان با چه هدفی انجام میشود.
البته من نیتخوانی نمیکنم و ما به مقامات
آذربایجانتوصیهمیکنیمکهعنانکالمراداشته
باشندواجازهندهندطرفهایثالثبرایآنها
دامپهنکنند.

چهره

اژهای:عواملترورسردارشهیدسلیمانی
جدیترتعقیبشوند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ترور سرلشکر شهید
حــاج قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان
کشورمان که توسط آمریکا و صهیونیستها
بــه شــهــادت رســیــدهانــد ،تأکید ک ــرد :عوامل،
مسببان ،مباشران و معاونان این جنایتها باید
جدی تر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون
ایــن انسان هــای بیگناه پایمال شــود .حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان این
که انسانهای آزادیخــواه جنایات ضد بشری
مستکبران مدعی دفاع از حقوق بشر را تحمل
نمیکنند ،به جنایات نظام سلطه علیه مسلمانان
در کشورهای منطقه اشــاره کرد و گفت :در دو
هفته اخیر عناصر تفاله نظام سلطه که دست
پـــرورده و مستظهر بــه حمایت شیطان بــزرگ
هستند در قندوز و قندهار افغانستان در روز
جمعه مردم مسلمان بیگناه نمازگزار را به خاک
و خون کشیدند .وی از غریب آبادی معاون جدید
بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر
خواست که با کمک وزارت امور خارجه و دیگر
نهادهای ذی ربط ،این جنایات و جنایاتی را که
نظامسلطهدرطولسالهایدرازعلیهملتایران
انجام داده ،با فوریت از طریق
مجامع حقوقی بینالمللی و
دادگستری تهران پیگیری
کند/.فارس

جنجالدیپورتازاکسپو
در حالی که برخی منابع خبری از دیپورت
احمدی نژاد توسط امارات خبر داده اند
کانال بهار این ادعا را تکذیب کرد

محمود احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم
که برای بازدید از نمایشگاه بین المللی اکسپو
 ۲۰۲۰به کشور امارات متحده عربی سفر کرده
بود ،آن گونه که خبرگزاری فارس نوشته است به
توصیه مسئوالن این کشور ،مجبور شد سفر خود
را نیمه کاره رها کند و به تهران بازگردد .به نوشته
فارس ،گفته میشود محمود احمدینژاد در این
سفر موفق به تحقق هیچ کدام از اهدافش نشد .با
این حال همشهری آنالین نوشت :هر چند برخی
از رسانهها از دیپورت و خــروج اجباری رئیس
جمهوری پیشین ایران از دبی خبر داده بودند
اما به نظر میرسد سفر احمدینژاد اساسا برای
چهار یا پنج روز پیشبینی و برنامهریزی شده بود
و او و همراهانش بدون دخالت عوامل خارجی یا
درخواست نیروهای امنیتی اکسپو ۲۰۲۰خاک
امارات را ترک کرده و به ایران بازگشتهاند .در
عین حال کانال تلگرامی بهار نزدیک به احمدی
نژاد با انتشار بیانیه ای ایــن موضوع را تکذیب
کرد .احمد ینژاد پیش از بازگشتن به ایران با
کاملیا انتخابی فرد (به عنوان سردبیر فعلی یکی
از رسانه های نزدیک به سعودی) گفت وگو کرد.
همزمان کاربری نوشت :مهمتر از این که سفر
جناب احمدی نژاد به پایان رسیده یا از طرف
مقامات اماراتی مجبور به ترک دبی شده است
(که صرفا می تواند باعث مظلوم نمایی و دیده
شدن بیشتر شود) شفاف سازی بابت منبع هزینه
ِ
این سفر دسته جمعی و با کلی خدم و حشم از
سوی ایشان است!

