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رئیس دولت ســیزدهم در نشستی 

خبری، پاسخگوی طیف گسترده ای دولت
از ســؤاالت نمایندگان رسانه های 
داخلــی و خارجــی در موضوعات 
مختلف بود. پاسخ های زمان بندی شده، دور از حاشیه و 
به نسبت صریح و خارج از مالحظات در نشست پررنگ 
بود و پای موضوعات مهم مذاکــرات رفع تحریم ها، 
فشارهای اقتصاد تحمیلی بر مردم و ارزیابی شعارهای 
کلیدی دولت در ســاخت مســکن و ایجاد شغل در 
نخستین سال فعالیت دولت را به این نشست باز کرد. 
طرح مطالبات کلیدی فصل مشترک عمده رسانه های 
همسو و غیرهمســوی حاضر در این نشست بود. به 
گزارش همشهری، ســیدابراهیم رئیسی در بخش 
مفصلی از سخنان ابتدایی خود در این نشست خبری 
بر تفاوت رویکردهای مدیریتی دولتش در مقایسه با 
دولت سابق تأکید داشــت. این اظهارات بی ارتباط با 
یک سالگی عمر »دولت مردمی« و ارزیابی های شخصی 
رئیس جمهور از عملکرد دولت سیزدهم نبودند. او در 
توضیح وجه شاخص  »دولت مردمی«  گفت »نخستین 
تغییر رویکردی که ما بر آن تأکیــد کردیم، توجه به 
خواست مردم و حضور در میان مردم بود و تأکید بنده 
و دولت این است که همواره با مردم باشیم که حضور در 
۳۱استان و بیش از ۵۰شهر و روستا در راستای همین 
نگاه انجام شــده اســت. حضور در مجامع کارگری، 
کشاورزی، تعلیم و تربیت و سایر موارد در همین راستا 
بوده است و کسانی که مالمت می کردند ثمر این حضور 
در بین مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان 

مردم بودن و لذت آن را نچشیده اند.«
رئیس جمهور به تفــاوت مدیریت میدانی با مدیریت 
کارتابلی اشاره داشت و گفت: فرق می کند که انسان 
پشت میز بنشیند و نشســته مدیریت کند یا اینکه 
در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشکالت 
مردم را از نزدیک احساس کردن یک رویکرد و اصل 
به شمار می رود و شناخت مسئله و حل رفع آن و دنبال 
 کردن مسائل مردم نیز در کنار هم قرار دارد. همواره 
به دولتمردان تأکید شده که باید این نگاه را به مردم 
داشته باشند. اینکه مردم مشــکل دارو داشتند و از 
نزدیک نبینیم که مشکل دارو دارند، یعنی چه و چه 
باید کرد. »اصالح ساختار فسادزا«، »عدالت محوری«، 
»همگرایی دســتگاه های مختلف کشور«، »حرکت 
جهادی برای پیشــبرد امور کشــور«، »نگاه درون زا 
به رفع مشکالت کشــور«، »مســئولیت پذیری«، 
»تصمیم گیری« و »معطل نکردن شــرایط کشور« 
کلیدواژه های رئیســی در توصیف ویژگی های دولت 

سیزدهم بودند.

دولت بدون حاشیه
رئیسی در بخشی از صحبت هایش گفت: »ما به هیچ 
عنوان در دولــت اجازه نداده ایم که گرفتار حاشــیه 
شویم، اما در برخی از ادوار، دولت هایی بودند که دچار 
حاشیه ها شدند و حاشیه بر متن یعنی خدمتگزاری 

مردم ترجیح پیدا کرد.«
او با بیان اینکه حرکت جهادی برای پیشــبرد امور 
کشور از تأکیدات دولت بوده است، گفت: »معتقدیم 
که نگاه به دست های بیگانگان ما را معطل می گذارد، 
کما اینکه سال ها کشور در برخی از حوزه ها معطل 
گذاشته شد و آن عمل بایســته انجام نشد که شاید 
نگاه دیگران تغییر کند. نگاه دولت مردمی به درون 
و توانایی ها و داشــته های بســیاری است که درون 

وجود دارد.«
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه در دولت همواره 
تأکید شده که معطل نکردن وضعیت و شرایط کشور 
را داشته باشیم و مسئوالن مســئولیت پذیر باشند، 
تأکید داشت: »اگر در برخی از مقاطع در زمان خودش 

تصمیم مناســب را می گرفتیم، شاید امروز وضعیت  
ما در حوزه اقتصــادی با وضع فعلی متفــاوت بود و 
اکنون دچار برخی از مشکالت نبودیم. اگر در برخی 
از تصمیم گیری ها آن مســئولیت پذیری الزم انجام 
می شد، دچار برخی مشــکالت نبودیم کما اینکه در 
برخی موارد تصمیم گیری ها در جایی انجام شــد که 
شــاهد نتایج بســیار خوبی بودیم. در حوزه امنیت، 
تولید، نانوتکنولوژی و دیگر مسائل اقدامات به موقعی 

صورت گرفت.«

معیشت مردم، نخستین سؤال
نخستین سؤال در نشست خبری رئیس جمهور این بود 
که »در زمان انتخابات وعده هایی برای بهبود معیشت 
مردم دادید ازجمله پرداخت های فزاینده دولت گذشته، 
حذف ارز رانتی و غیره، سؤال این است که پایان پروژه 
آواربرداری دولت قبل چه وقت به اتمام می رســد؟« 
رئیسی در پاسخ گفت:  »مسئله معیشت مردم از ابتدای 
دولت مورد بحث بوده و در پی حل این معضل بودیم. 
پیگیری دولت برای حل مشــکالت مردم هم اکنون 
روزانه و ساعتی است. اقدام دولت در ارتباط با پرداخت 
یارانه ها فقر مطلق را مورد توجه قرار داده است، البته فقر 
مطلق با زیر خط فقر فرق دارد. من می خواهم به مردم 
اطمینان بدهم که تورم در آینده کاهشی خواهد بود و 

معیشت مردم بهبود خواهد یافت.«

گشت ارشاد مدیران داریم
رئیسی در سؤال محوری دوم این نشست و در پاسخ 
به این گالیه که »قول دادید گشت ارشاد برای مدیران 
راه اندازی می کنید، اما گشت ارشاد اجتماعی بیشتر در 
جامعه منعکس و دیده شده است، برای گشت ارشاد 
مدیران چه کردید«، گفت: »مــن وعده دادم و عمل 
کردم و زیرنظر بازرسی ریاست جمهوری این گشت 
ارشاد برای مدیران تشکیل شــد و بعضی از تخلفات 
به محض گزارش شدن نتیجه اش در حد برکناری بوده 
است؛ حتی در سطح معاون وزیر. موردهایی در رابطه 
با فساد اعالم شــده و خود دولت آنها را به قوه قضاییه 
معرفی کرده و تحویل داده است. این دستور فقط برای 
یقه گرفتن نیست، برای این است که اگر دستگاهی 
توجه نکند، ارشــاد و حضور بازرســان آنها را متوجه 
عمل شان کند. دولت مســئله نبودن کجی و روابط 

ناسالم را پیگیری می کند.«

در شعار مسکن و اشتغال بازنگری نمی کنیم
رئیســی درباره امکان برای بازنگری دولت در برخی 
وعده های خود، گفت: »رفع بیــکاری ضرورت و نیاز 
جدی کشور است، نه یک وعده تبلیغاتی تا دیگران ما 
را ببینند یا به ما توجه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد و 
یک میلیون شغل شکل نگیرد ما شاهد افزایش بیکاری 
هستیم. وضعیت امروز در مسکن به دلیل عقب ماندگی 
سال های پیش است که باید یک میلیون مسکن ایجاد 
می شد و نشد. ما مصمم هستیم که آن را انجام دهیم و 
آن را قابل اجرا می دانیم. بانک زمین هم داریم. درباره 
اشتغال هم چه در 6ماهه دوم ۱۴۰۰ و چه طي این ۵ماه 
۱۴۰۱ عددی که داریم ۹۷۰هزار اشــتغال است که 
البته آن را کافی نمی دانیم و زمینه را برای ایجاد اشتغال 
بیشــتر می دانیم. پس ما در پیمان خود تجدیدنظر 
نخواهیم کرد و به مردم و وعــده ای که داده ایم وفادار 

خواهیم بود.« 

دفاع رئیسی در نشست خبری یک سالگی دولت

 مدیریت میدانی مقابل مدیریت کارتابلی
 رسانه ها از معیشت، گرانی، مسکن، بیکاری، اینترنت و برجام پرسیدند

تورم 60درصدی را 40 درصد کردیم
رئیس جمهور در جریان نشست خبری  با اشاره به رفع مشکل کسر بودجه برای تغییر و تحول 
در اداره کشور، گفت: شهریور ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد تورم داشتیم لذا نخستین اقدام مهار 
خود دولت بود که با اقدامات تورم زا 2 مرتبه تورم افزوده نشود. کار به جایی رسید که شاهد 
بودیم با اقدامات اقتصادی دولت در اســفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ میزان تورم روند کاهشی 
به خود گرفت اما اصالحات اقتصادی  در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث تورم ۱2 درصدی جدیدی شد. 
سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه تورم زمینه برای افزایش قیمت ها ایجاد می کند بر لزوم مهار 
آن تأکید کرد و گفت: تورم حال حاضر 5، ۴۰ درصد است اما در شهریور سال گذشته قریب ۶۰ 

درصد تورم در کشور وجود داشت. اراده دولت بر مهار و کاهش تورم است.

مکث

   بیانیه مرجــع تقلید عراقی بــرای اطاعت از 
رهبر انقالب

آیت اهلل سیدکاظم حسینی حائری از مراجع تقلید شیعه در 
عراق، اعالم کرد به دلیل کهولت ســن از مرجعیت انصراف 
می دهد، اما ضمن تذکــر به جریان صــدر، از طرفدارانش 
می خواهــد از رهبــر انقالب اســالمی، آیــت اهلل العظمی 
سیدعلی خامنه ای اطاعت کنند. به گزارش فارس، آیت اهلل 
حســینی حائری دراین بیانیه  ضمن اعــالم تصمیم خود و 
اینکه نماینــدگان وی دیگر حق دریافت وجوع شــرعی را 
ندارند، مقلدان خود و شیعیان را به تبعیت و اطاعت از آیت اهلل 
العظمی خامنه ای دعوت کرده و ایشان را شایسته ترین فرد 
برای رهبری امت اسالم دانســت. در بیانیه آیت اهلل حائری 
همچنین آمده است که هر کسی بخواهد با بهره بردن از نام 
2شهید صدر میان مردم عراق اختالف بیندازد و درحالی که 
فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط الزم است، بخواهد رهبری 

شرعی را برعهده بگیرد، از صدری ها نیست.

   محورهای رایزنی وزیران خارجه ایران و عراق
وزیــر امورخارجه عراق دیــروز پس از ورود بــه تهران با 
همتای ایرانی خود دیــدار و گفت وگو کــرد. به گزارش 
تســنیم، گفته می شــود تقویت روابط دوجانبه، بررسی 
آخرین روند مذاکرات ایران و عربســتان، بررسی اوضاع 
منطقه و روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و روند 
مذاکرات مربوط به پرونده هســته ای ایران از محورهای 
رایزنی فؤاد حسین در سفر به ایران و گفت وگو با حسین 

امیرعبداللهیان بوده  است.

رسیدگی ویژه به گزارش 
فوالد مبارکه در دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در نشســت شورای  عالی این قوه 
درباره نحوه رســیدگی به گزارش تحقیق و تفحص 
از فوالد مبارکه دســتورهای مهمی صادر کرد و از 
دادستان تهران خواست شعبه  ویژه ای برای رسیدگی 
به این موضــوع اختصاص یابد. به گــزارش میزان، 
غالمحسین محسنی اژه ای گفت: پیرامون بسیاری 
از گزارش های این چنینی که واصل می شود، به ویژه 
در مواردی که خود اعضای هیأت تحقیق و تفحص 
تصریح دارند هنوز جمع بندی نهایی را انجام نداده 
و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده اند، بعضاً اخبار 
و مســائل خامی در ســطح جامعه منتشر می شود 
که متولیان تحقیق و تفحص هم این اخبار را قبول 
ندارند. در مورد اخیر مرتبط با فوالد مبارکه نیز برخی 
نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند؛ بر این 
اساس ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر 
مجلس هرچه ســریع تر و درنهایت دقت و انصاف و 
رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررســی قرار 
گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت اســت، 

به صورت مستدل و متقن به مردم اعالم شود.

خبرهای کوتاه

قضایی

سیاست همسایگی

4  شرط ایران برای دستیابی به توافق
تشریح دیدگاه های ایران در 

مذاکرات برجامــی یکی از برجام
محورهــای  مهم تریــن 
صحبت های رئیس جمهور 
در نشست خبری دیروز خود بود و سیدابراهیم 
رئیســی تأکیــد کــرد »تضمین هــای 
اطمینــان آور«، »راســتی آزمایی عینــی و 
عملی«، »رفع تحریم هــا به صورت معنادار و 
پایدار« و »بسته شدن ادعاهای سیاسی درباره 
پادمان« ۴شرط محوری برای حصول توافق 

به حساب می آید.
بــه گــزارش همشــهری موضع گیــری 
رئیس جمهــور دربــاره روند مذاکــرات در 

شــرایطی اســت که پاســخ آمریکا به متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا همچنان در تهران 
درحال انجام بررســی های کارشناسی است 
که گفته می شــود تــا پایان هفتــه جاری 
ادامه خواهد داشــت. با وجود این اما برخی 
گمانه زنی ها حکایــت از آن دارد که مباحث 
پادمانی همچنان یکی از مهم ترین اختالف  ها 
برای دستیابی به توافق در مذاکرات وین است.

موضع گیری مقام های ایرانی در روزهای اخیر 
حکایت از آن دارد که جمهوری اسالمی قصد 
ندارد مسیر اعمال فشار به کشور را از طریق 
طرح مستمر ادعاهای آژانس باز بگذارد و اجازه 
نخواهد داد مسائل پادمانی به »استخوانی الی 

زخم« تبدیل شود. برهمین اساس هم بود که 
رئیس جمهور در نشســت خبری دیروز خود 
تأکید کرد توافق باید با حل وفصل مســائل 
پادمانی همراه باشد. رئیســی با بیان اینکه 
مذاکرات بــا محوریت رفــع تحریم ها انجام 
می شــود، اظهارکرد جمهوری اســالمی بر 
راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین های 
اعتمادآفرین در گفت وگوها تأکید دارد. وی به 
این موضوع هم اشاره کرد که مسائل پادمانی 
حتما باید حل وفصل شود و این یک رکن در 
مذاکرات است و بدون آن سخن گفتن از توافق 
معنا ندارد. رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: 
ما تأکید داریم که در توافق، اول تضمین های 

اطمینــان آور و دوم راســتی آزمایی عینی و 
عملی و سوم رفع تحریم ها به صورت معنادار 
و پایدار و چهارم بسته شدن ادعاهای سیاسی 
درباره پادمان که به نظر ما اساسی هم ندارد، 
انجام شود. رئیســی براین موضوع هم تأکید 
کرد که دولت سیزدهم راهبرد خنثی سازی 
تحریم ها را دنبال می کند و قرارگاهی نیز برای 
تحقق این منظور تشــکیل داده است؛ »رفع 
تحریم ها را بــا وزارت امورخارجه و از طریق 

مذاکرات نیز دنبال می کنیم«.
وی با بیان اینکه سطح تعامل ما با کشورهای 
منطقه تا ۵برابر افزایش یافته است، ادامه داد: 
تأکید ما دراین مذاکرات، رفع تحریم هاست. 
برای برداشتن تحریم ها، ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم؛ آنهایی که به تعهد خود پشت پا زدند 

باید برگردند و تعهدات شان را اجرا کنند. 

بحران سیاسی عراق، مانع برگزاری 
دور ششم مذاکرات تهران - ریاض 

گفت وگوهــای تهــران - ریاض باهــدف ازســرگیری روابط 
دیپلماتیک، پس از برگــزاری ۵دور مذاکره »نســبتا موفق« و 
»روبه جلو« مدتی است با تأخیر مواجه شده است؛ موضوعی که 
گفته می شود دلیل آن، بحران سیاسی حاکم بر میزبان مذاکرات، 

یعنی عراق است. 
به گزارش همشــهری، پنجمین دور از گفت وگوهــای ایران و 
عربستان در نخستین روز اردیبهشــت ماه سال جاری در بغداد 
برگزار شد و اخبار منتشر شده ازسوی منابع مختلف، حکایت از 
آن داشت که دوطرف ارزیابی مثبتی از روند گفت وگو داشته اند. 
برهمین اســاس هم بود که وزیر امورخارجه عراق درآن مقطع 
اعالم کرد بغداد پس از پایان دور پنجــم، میزبان دور جدیدی 
از مذاکرات بیــن تهران و ریاض خواهد بــود. این موضع گیری 
درحالی بود که گمانه زنی ها حکایت از آن داشــت که براساس 
توافق طرفین، ادامه مذاکــرات از مجرای گفت وگوهای امنیتی 
خارج شده و دوطرف گفت وگوها را به فاز دیپلماتیک و باحضور 
مقام های سطح باالتر وزارت امورخارجه خود منتقل خواهند کرد.

تعویق در گفت وگوها؛ خواست مشترک ایران و عربستان
پایگاه خبری »العربی الجدید« به نقل از یک منبع مطلع در وزارت 
امورخارجه عراق گزارش داده است که با توجه به شرایط موجود 
در عراق، تهران و ریاض ترجیــح داده اند که مذاکرات به تعویق 
بیفتد. دراین گزارش آمده است که قرار بود دور ششم مذاکرات 
ایران و عربســتان در اواخر جوالی )اوایل مرداد( برگزار شود و 
بغداد همه تدارکات و آمادگی ها را برای برگزاری این نشست که 
قرار بود با مشارکت مسئوالن عالی رتبه دو کشور باشد را انجام 
داده بود، اما تحوالت سیاسی در عراق و هجوم طرفداران جریان 
صدر به منطقه »خضرا« زمینه ساز تعویق این دور از مذاکرات شد. 
منابع عراقی معتقدند تعویق دور ششم مذاکرات تهران - ریاض 
ازسوی بغداد نبوده ، بلکه به درخواست ایران و عربستان بوده است. 
آن گونه که گفته می شود، این 2کشور تأکید داشته اند که اوضاع 
سیاســی موجود در عراق مناســب برگزاری چنین مذاکراتی، 
به ویژه در سطح وزیران نیست. گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که 
تحصن طرفداران جریان صدر در منطقه »خضرا« و در نزدیکی 
مکان هایی که معموال مذاکرات تهــران و ریاض در آنجا برگزار 
می شده اســت، دوطرف را مجاب کرده که برگزاری دور ششم 

گفت وگوها را به زمان مناسب تری موکول کنند. 

جزئیات بیشتر از دور ششم 
مذاکرات

در روزهای اخیر محمد ایرانی، سفیر ایران در کویت 
در گفت وگو با روزنامه »الرأی« جزئیات بیشتری از 
این موضوع را رسانه ای کرد و گفت که قرار بوده دور 
ششم مذاکرات میان ایران و عربستان ماه گذشته 
برگزار شود و به محض پایان این گفت وگوها، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجــه ایران و فیصل 
بن فرحان، وزیر امورخارجه عربســتان با یکدیگر 
دیدار کنند. وی براین نکته هم تأکید کرده اســت 
که با توجه به تحوالت اخیر در عراق، طبیعی است 
که باید منتظر بمانیم تا کشور میزبان آماده میزبانی 
مذاکرات شــود؛ »موضوع ازســرگیری مذاکرات 
و برگزاری دور ششــم مورد اتفاق نظر اســت، اما 
منتظر فراهم شــدن زمینه مناسب برای مذاکرات 
در عراق هستیم. کمیسیون های ایرانی و سعودی 
آماده ازسرگیری مذاکرات هستند.« ازسوی دیگر 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در نشست خبری 
اخیر خود نتیجــه ۵دور گفت وگو میــان تهران و 
ریاض را »مثبت« ارزیابی کرده و گفته بود که درک 
مشــترکی که میان ایران و عربستان شکل گرفته، 
زمینه ساز تداوم گفت وگوها برای ازسرگیری روابط 
دوجانبه شده است. ناصر کنعانی همچنین با تأکید 
بر اینکه ایران از ادامه گفت وگوها استقبال می کند 
و امیدوار است به نتایج ملموس و عملی منجر شود، 
درباره زمان دور بعدی این مذاکرات نیز عنوان کرده 
بود که »در قالب رایزنی های مشترکی که از طریق 
بغداد درحال انجام است، به طور عمومی توافق شده 
در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات را برگزار کنیم، 

اما هنوز به تاریخ دقیقی نرسیده ایم.«
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