اقامــه کــرد .تصاویــر نشــان میدهــد کــه جــز
رئیــس جمهــور و دو محافــظ ،بقیــه چنــد ده نفــر
حاضــران در مســجد ،از اهالــی یــا نیروهــای جهادی
بودنــد .اینکــه چنیــن تصویــر و رویــدادی در اغلــب
ســفرهای اســتانی آیتاللــه رئیســی تکــرار شــد،
نشــان میدهــد کــه ایــن امــر ،نــه یــک اتفــاق،
بلکــه یــک انتخــاب اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در
ً
اتفاقا براســاس
ســفرهای اســتانی دولــت ســیزدهم،
یــک برنامــه از پیــش تعییــن شــده ،دورتریــن
نقــاط ،حاشــیهها و اغلــب مناطــق کــم برخــوردار
بهعنــوان مناطــق بازدیــد و حضــور رئیــس جمهــور
تعییــن میشــوند .ایــن امــر را میتــوان بــه معنــای
بــه متــن آوردن مــردم در حاشــیه قرارگرفتــه هــم
تعبیــر کــرد ،مردمــی کــه در مــوارد عــادی ،شــاید بــه
مســئوالن محلــی هــم دسترســی نداشــتند ،حــاال
عالیتریــن مقــام اجرایــی کشــور را رو بــه روی خــود
میبیننــد .در همیــن راســتا بــود کــه در ســفر رئیــس
جمهــور بــه اســتان کردســتان ،روســتاهای مــرزی
جــزو برنامههــای بازدیــد بــود؛ امــری کــه در ســفر
بــه اســتان گلســتان یــا سیســتان و بلوچســتان هم
تکــرار شــد.
ساده اما با برنامه
ســفرهای اســتانی آیتاللــه رئیســی یــک ترتیب
مشــخص و درعیــن حــال بســیار ســاده دارد .پــس
توگــوی معمــول بــا
از ورود بــه فــرودگاه و گف 
خبرنــگاران ،نخســتین برنامــه هــر ســفری ،بازدید از
واحدهــای تولیــدی اســت .در این رابطــه واحدهای
تولیــدی کــه بهدلیــل مشــکالتی ،یــا تعطیــل
شــدهاند یــا فعالیــت آنهــا بــه نصــف کاهــش
یافتــه اســت ،در اولویــت قــرار دارنــد .چراکــه هدف
از ســفرهای اســتانی گــره گشــایی از مشــکالت
اســتان و رونــق تولیــد در آنهــا اســت .از ایــنرو
اســت کــه در هــر ســفر ،اولیــن برنامــه ،بازدیــد از
واحدهایــی اســت کــه اغلــب بهعنــوان میراثــی از
ناکارآمدهــای گذشــته ،ماننــد ســابق فعال نیســتند
یــا اینکــه فعالیتهــای آنهــا متوقــف شــده اســت.
از ایــنرو میتــوان گفــت بازدیدهــای رئیــس
جمهــور در ایــن ســفرها ،براســاس نیازهــای فوریت
دار هــر اســتان تنظیــم میشــود ،نــه مکانهــا یــا
مــواردی کــه بتــوان از آنهــا بهرهبــرداری تبلیغاتــی
کــرد .در ایــن میــان بایــد بــه برنامههــای فشــرده
رئیــس جمهــور در ایــن ســفرها نیــز اشــاره کــرد.
بــه عبــارت دیگــر ،برخــاف ادوار قبــل کــه رئیــس
دولــت صرفـ ً
ـا از یــک یــا دو شــهر بــزرگ بازدیــد
میکــرد و بقیــه مــوارد را بــه دیگــران میســپرد
تــا حضــور در جلســه شــورای اداری داشــته باشــد،
ایــن بــار ایــن خــود رئیــس جمهــور اســت کــه
توگوهــا
بخــش عمــده بازدیدهــا ،حضورهــا و گف 
بــا مــردم و در میــان مــردم بــودن را برعهــده دارد.
بــه همیــن دلیــل ،در ســفرهای اســتانی دولــت
ســیزدهم بــا حجــم گســتردهای از برنامههــا
روبــهرو هســتیم کــه نشــاندهنده یــک برنامــه
کاری فشــرده و پرحجــم بــرای عالیتریــن مقــام
اجرایــی کشــور اســت.
سفرهایی با کمترین هزینه
یکــی از ویژگیهــای بــارز ســفرهای اســتانی کــم
هزینــه بــودن آنهــا اســت تــا جایــی کــه برخــاف
تجربههــای گذشــته ،ایــن ســفرها بــا حداقــل
امکانــات و هزینههــا برگــزار میشــود .از جملــه
نشــانههای ایــن ادعــا ،ایــن واقعیــت اســت کــه در
ایــن ســفرها از بنرهــا ،پارچــه نوشــتهها و مــواردی
از ایــن دســت خبــری نیســت .ایــن درحالی اســت
کــه در دورههــای گذشــته ،پیــش از هــر ســفر

اســتانی ،شــهرهای مرکــز اســتانها پــر از پارچــه
نوشــتهها و بنرهایــی میشــد کــه معلــوم نبــود
هزینههــای آنهــا از کجــا تأمیــن میشــود .امــا در
ســفرهای اســتانی دولــت ســیزدهم ،نــه مــواردی از
ایــن دســت ،بلکــه آنچــه اهمیــت دارد ،مقصــد و
هــدف ســفر اســت؛ اینکــه رئیــس جمهــور در کــدام
شــهر یــا روســتا حاضــر میشــود و قــرار اســت
طــی ایــن ســفر یــک یــا دو روزه ،چــه گــرهای از
مشــکالت آن منطقــه بــاز شــود .مهمتریــن هزینــه
ایــن ســفرها ،همــان اعتباراتــی اســت کــه بــرای
مصوبههــا درنظــر گرفتــه میشــود .مضــاف بــر
ایــن ،مطابــق گزارشهــا و اعالنهــای مســئوالن
عالــی رتبــه دولــت ،هزینههــای ســفرهای رئیــس
جمهــور و دیگــر اعضــای دولــت بــه اســتانها ،نه از
ردیفهــای جداگانــه کالن در بودجــه ،کــه از محــل
ردیفهــای بودجــه نهــاد ریاســت جمهــوری تأمین
میشــود .ایــن پاســخی بــود کــه دولتمــردان بــه
منتقــدان عنــوان کــرده بودنــد.
وزرا ،همپای رئیس جمهور در استانها
کــم هزینــه و بیپیرایــه بــودن ســفرهای
اســتانی ،خصلتــی اســت کــه عــاو ه بــر ســفرهای
رئیــس جمهــور ،در دیگــر اعضــای دولــت نیــز
دیــده میشــود .در هــر ســفر ،براســاس نیازهــای
منطقــه و شــهرهای مقصــد ،تعــدادی از اعضــای
دولــت نیــز رئیــس جمهــور را همراهــی میکننــد.
بــه ایــن ترتیــب در شــهرها یــا روســتاهایی کــه
فرصــت حضــور رئیــس جمهــور وجــود نــدارد ،ایــن
برعهــده وزرا و معاونــان رئیــس جمهــور اســت کــه
در ایــن مناطــق حضــور یافتــه و نیازهــا ،صــدا و
حرفهــای اهالــی را بــه گــوش رئیــس جمهــور
و دولــت برســانند .بــه ایــن ترتیــب ،دو هــدف
ً
تقریبــا همــه شــهرها و
حاصــل میشــود؛ هــم
روســتاهای اســتان ایــن فرصــت را مییابنــد تــا
نیازهــا و مســائل خــود را بــا اعضــای عالــی رتبــه
دولــت در میــان بگذارنــد و دیگــر اینکــه ایــن

رئیسـی در برخـی از سـفرهای
اسـتانی ،همـواره بـر ایـن مسـأله
اهتمـام داشـته اسـت کـه اگـر

مردمـی بهصـورت خودجـوش ،ولـو
در جمعهـای محدود در مسـیر عبور
رئیـس جمهـور ایسـتادهاند ،بـرای
لحظاتـی توقـف کـرده و بـا آنـان

توگـو کنـد ،البته طبیعی اسـت
گف 
کـه برخـی از مخالفـان دولـت ،بـه
سـیاق رویکـرد ثابـت و همیشـگی

خـود این رفتارهـا را برنتابنـد و زبان

بـه انتقـاد بگشـایند ،امـا اهمیـت

و تأثیـر ایـن رفتـار مردمـی را بایـد
از ایرانیانـی پرسـید کـه نـه خـود به

مالقـات رئیس جمهـور ،بلکه رئیس
جمهـور بـه مالقـات آنـان مـیرود

ارتبــاط مردمــی ،بــدون کمتریــن تشــریفات انجــام
میشــود .حضــور وزیــر کشــور در روســتاها و
شــهرهای حاشــیهای ،دیدارهــای وزرا در ســفرهای
اســتانی بــا خانوادههــای شــهدا و حضــور وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در خانــه نخبــگان
فرهنگــی شــهرها و روســتاهای کشــور از جملــه این
مــوارد اســت.
از پنکه معروف خبری نیست!
در هشــت ســال دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم،
یــک وســیله پــای ثابــت هــر جلســه و هــر ســفر
رئیــس دولــت بــود؛ پنکــه یــا کولــری کــه قــرار بــود
محــل ســخنرانی رئیــس جمهــور را کمتــر از درجــه
دمایــی خاصــی نگــه دارد .ایــن واقعیتــی اســت که
نــه تنهــا همــه اهالــی رســانهها و مدیــران دولــت
قبــل بــه آن وقــوف دارنــد ،بلکــه تصاویــری هــم از
ایــن ســفرها موجــود اســت کــه نشــان میدهــد
حتــی در محلهــای موقتــی کــه بــرای ســخنرانی
رئیــس جمهــور در یــک نقطــه یــا ورزشــگاه انتخاب
شــده اســت ،کولرهــای گازی نصــب شــده اســت.
گذشــته از ایــن ،در گذشــته همــواره فاصلــه فیزیکی
میــان رئیــس جمهــور و مــردم ،وجــود داشــت،
امــری کــه بهدلیــل تکــرار زیــاد ،بــه یــک رویــه
پذیرفتــه شــده تبدیــل شــده بــود .امــا در ایــن
ســفر ،نــه تنهــا از ایــن هزینههــا و امکانــات خبــری
نیســت ،بلکــه رئیــس جمهــور در روســتاهایی
حاضــر میشــود کــه حتــی بــا پــای پیــاده نیــز بــه
ســختی میتــوان در آن حضــور یافــت .حضــور در
مناطــق زلزلــه زده اندیــکا از جملــه آنهــا اســت .از
جملــه اتفاقــات دیگــری از ایــن دســت که شــگفتی
ناظــران را نیــز بــه همــراه داشــت ،حضــور رئیــس
جمهــور در روســتای کروچــان اســتان کرمــان
بــود ،آن هــم درســت زمانــی کــه طوفــان شــن
ایــن منطقــه را درنوردیــده بــود .شــدت و وســعت
خاکــی کــه بــر لبــاس رئیــس جمهــور ،مــردم و
تیــم همــراه نشســته بــود ،شــدت طوفــان را نشــان
م ـیداد .امــا آیتاللــه رئیســی ،ب ـا وجــود مطلــع
بــودن از وقــوع ایــن طوفــان ،بــاز هــم در میــان
مــردم حضــور یافــت تــا آنــان احســاس نکننــد کــه
مســائلی از ایــن دســت میتوانــد ســبب فاصلــه
دولــت و ملــت شــود .وقتــی ایــن حضــور صمیمی
و واقعــی ،بــا آن حضــور همــراه بــا امکانــات در
ســفرهای اســتانی کــه در گذشــته مرســوم بــود،
مقایســه میشــود ،عمــق تغییــرات صــورت گرفتــه
در دولــت داری و مردمــداری بیــش از پیش روشــن
میشــود.
بر مدار مردم
مطابــق آنچــه اشــاره شــد ،میتــوان
واقعیتهــای ســفرهای اســتانی را بــه معنــای یکی
از مــوارد تحقــق مردمــی بــودن دولــت ســیزدهم
دانســت .چــرا کــه در ایــن ســفرها ،همچــون ســایر
رویههــا و برنامههــای دولــت ،همــه امــور برپایــه
مــردم ،نیازهــای مــردم و رفــع مشــکالت مــردم
برنامهریــزی میشــود .بــه ایــن ترتیــب میتــوان
ســفرهای اســتانی دولــت ســیزدهم را بــا چنیــن
ویژگــی هایــی ،ســفرهایی مردمپایــه دانســت،
ســفرهایی کــه بــرای مــردم انجــام شــده و ثمــرات
آن نیــز بــرای مــردم اســت .بــه عبــارت دیگــر،
آیتاللــه رئیســی و اعضــای دولــت ســیزدهم
نشــان دادنــد کــه بــرای کار کــردن بــا مــردم و در
میــان و بــا مــردم بــودن ،نیــازی بــه هیچ وســیله و
ابــزار اضافـهای نیســت ،جــز اراده و ذهنیتــی مــردم
پایــه ،ذهنیتــی کــه مــردم را صاحبــان حقیقــی
کشــور میدانــد.

ویــــژهنامه
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