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سید محمد غرضی در گفتوگو با سیاست روز

مردم از «چپ» و «راست» دلگیرند

تهدیدات آمریکا هم کارساز نبود

ریشه همه مفاسد در قوانین تبعیض آمیزی است که در کشور وضع میشود

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

سیاست روز تعلل مسئوالن در حل مشکالت معیشتی مردم را بررسی میکند؛

عاقبت عقب ماندن
از وعدهها

این روزها اخبار مربوط
گروه معیش�ت
خ�ط كــش
به گرانی کاال و احتکار در صدر تمام خبرهایی
وج��ود دارد که منتش��ر میش��ود .از س��وی دیگر هر روز ش��اهد
صفهای عریض و طویلی هستیم که در فروشگاهها تشکیل شده و
مردمی که دستش��ان به دهانشان میرسد در حال خرید کاالهایی
هستند که بتوانند نیاز چند ماه خود را پوشش دهند و بر این باور

هس��تند که با این اقدام میتوانند تا حدودی از گزند رش��د قیمت
دالر و نوسانات منفی آن در امان باشند.
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که برخی متولی��ان همواره در
تالش هس��تند تا اینگونه عنوان کنند که هیچگونه کمبودی برای
تامین کاالهای اساس��ی و ضروری وجود ن��دارد و تمام بازار تحت
صفحه 7
کنترل است.

برجامی که حق تثبیت شدهمان را هم به باد داد!
افشاگری جان کری :دولت بوش ،غنیسازی ایران را پذیرفته بود

برجام قرار بود همه تحریمها را در لحظه بردارد .همان روزهای نخست تیم مذاکرهکننده بارها و بارها بر این
موضوع تاکید کردند که همزمان با انجام تعهدات همه تحریمها رفع میشود اما با گذشت سه سال تحریمها
رفع نشده و امریکا یا همان «کدخدا» نه تنها زیر برجام زد و به «امضای کری» پایبند نبود ،بلکه مجددا
تحریمهای ظالمانه و غیرحقوق بشری سختتری برای جمهوری اسالمی تدارک دیده است
صفحه 3

چرایی حمله به کنسولگری ایران در عراق

دام بصره

حوادث بصره پروژهای برای تقسیم عراق

تسنیم

تصمیم گرفته ش��د ،ادلب آزاد میشود و هیچ
کش��ور دیگری هم یارای مخالف��ت و مقابله با این
تصمیم را ندارد.
روز جمعه نشست مهمی در تهران برگزار شد،
نشستی که با حضور سران سه کشور روسیه ،ایران
و ترکیه در تهران توانس��ت به یک نتیجه مطلوب
و بزرگ برسد.
س��وریه بیش از  90درص��د از خاک خود را از
چنگ تروریس��تهای تکفیری بیرون آورده است،
البته دولت و ملت سوریه به تنهایی نمی توانستند
به چنین دس��تاورد بزرگی برس��ند چراکه ائتالف
ضد سوریه شامل آمریکا ،عربستان ،رژیم اسرائیل
و کش��ورهای اروپایی و عربی اس��ت و قطعاً مقابل
چنین کش��ورهایی کش��وری همچون سوریه توان
مقابله نخواهد داشت.
ایران و س��پس روس��یه برای دفاع از سوریه و
حفظ منافع ملی خود وارد عمل شدند و معادالت
نیز به هم خورد.
ای��ران ،روس��یه ،س��وریه و نی��روی مقاومت
توانس��تند مقاب��ل آن هجمه گس��ترده از س��وی
کشورهای پر تعداد که همراه با کمکهای مالی و
تسلیحاتی به گروههای تروریستی تکفیری وهابی
بود پیروز شوند.
قطع��اً ای��ن پیروزیه��ای ب��زرگ ک��ه ب��ه
بازپسگیری خاک س��وریه از دست تروریستهای
تکفی��ری وهابی منجر ش��د ،باعث تضعیف جایگاه
آمریکا در معادالت غرب آسیا گشت.
اکنون یک اس��تان از خاک س��وریه باقی مانده
است تا همه این کشور از وجود تروریستهای مورد
حمایت آمریکا ،اسرائیل و رژیم سعودی پاک شود.
استان ادلب در شمال سوریه ،هممرز با ترکیه،
اکنون در انتظار عملیاتی است که ماههاست برای
آن برنامهریزی شده است.
آمریکا و کش��ورهای اروپایی همچون فرانسه و
انگلیس هش��دار دادهاند که در صورت آغاز عملیات
در ادلب و اس��تفاده ارتش سوریه از سالح شیمیایی،
حمالت خود را علیه س��وریه آغ��از میکنند ،این در
حالی است که چند سال پیش بازرسان سازمان ملل
و نمایندگان کش��ورهای غربی مراکز وجود س�لاح
شیمیایی در سوریه را شناسایی کرده و از بین بردند.
پس از آن نیز هرگاه علیه مردم س��وریه سالح
ش��یمیایی استفاده شد ،بازرس��ان سازمان ملل به
منطه اعزام ش��دند اما هیچگاه تأیی��د نکردند که
ارتش سوریه از این سالحها استفاده کرده است.
اس��تفاده از س�لاح ش��یمیایی بهانهای است
برای توجیه حمالت آمریکا و اروپا به س��وریه ،اما
روس��یه براس��اس اطالعات و اخباری که به دست
آورده اس��ت ،بارها افشاگری کرده که آمریکاییها
با همکاری تروریس��تهای حاضر در س��وریه ،در
تدارک حمالت ش��یمیایی به ادلب هس��تند تا آن
را به گردن ارتش سوریه بیندازند.
هشدارها و تهدیدات متقابل روسیه و آمریکا نیز
درباره آغاز عملیات ادلب در چند روز گذشته شدت
گرفته اس��ت ،روسیه هشدار داده است که نیروهای
آمریکایی مس��تقر در نزدیکی استان ادلب از منطقه
دور ش��وند چون احتمال برخورد با آنها وجود دارد
اما نیروهای آمریکایی که بخش��ی از خاک سوریه را
اش��غال کردهاند گفتهاند در صورت چنین اتفاقی از
خود دفاع خواهند کرد و واکنش نشان خواهند داد.
هر چند احتمال وقوع درگیری میان نیروهای
روس��یه ،نیروهای ایران و ارتش سوریه در ادلب با
نیروهای آمریکایی وجود دارد ،اما به خاطر تسلط
کامل آنها بر سوریه آمریکاییها در تهدیدات خود
به نظر میرسد بلوف میزنند.
از هر لحاظ این حق دولت و ملت سوریه است
تا کش��ور را از وجود تروریستهای تکفیری وهابی
پاک کند و امنیت را به استان ادلب بازگرداند.
حتی سازمان ملل نیز این حق را به دولت سوریه
داده اس��ت ک��ه از تمامیت ارضی خ��ود دفاع کند و
در صورت تجاوز آمریکا ،رژیم اس��رائیل و انگلیس و
فرانسه ،مقابله کند .در این مقابله سوریه تنها نخواهد
بود و روسیه ،ایران و جبهه مقاومت نیز حضور دارند.
سه کشور ایران ،روس��یه و ترکیه روز گذشته
ب��ر این امر تأکی��د کردند که بای��د ادلب از وجود
تروریستهای وهابی پاکسازی شود و تنها راه نیز
آغاز عملیات نظامی در این منطقه است.
ترکیه بنابر دالیلی مخالف چنین عملیاتی بود،
اما در مقابل اس��تدالل و منطق ایران و روس��یه ،با
این تصمیم همراه شد ،اکنون سه کشور پرقدرت و
تأثیرگذار در منطقه تصمیم نهایی خود را گرفتهاند
و نتیجه آن نیز آزاد شدن ادلب خواهد بود.
گرچه در این عملیات ممکن اس��ت که برخی
از ش��هروندان ادلب نیز قربانی شوند ،اما نکته مهم
و اصلی عملیات ادلب ،نابودی کامل تروریستهای
وهابی در این بخش از خاک س��وریه و آزادسازی
مردم این منطقه از چنگ تروریستهاس��ت ،مردم
این استان چند س��ال است که در بدترین شرایط
ممکن ،زی��ر یوغ تروریس��تهای وهاب��ی زندگی
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میکنند.

کشور در بحران نیست اما مدیریت دولت و مجلس در بحران است
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نمای نزدیک
اقتصاد این روزها حرف اول محافل رسانهای و سیاسی کشور را
مائده شیرپور -قاسم غفوری
گفتوگــ�و
به خود اختصاص داده بگونهای که از مجلس و دولت گرفته تا قوه قضاییه همه و همه دم از
مبارزه از مفاسد اقتصادی و البته رسیدن به راهکاری برای حل چالشهای اقتصادی کشور میزنند و در عین حال
مطالبه مردمی و رهبری از دولتمردان نیز توجه به معیشت مردم و مطالبات اقتصادی آنها است.
در این میان رویکرد جریانهای سیاسی بعضا به سمت سیاسیکاری است و هر کدام از جناحها سعی دارند تا
دیگری را مقصر این شرایط معرفی کند .مسئلهای که بعضا نارضایتی مردم را به همراه داشته چراکه مردم خواستار
اقدام عملی جناحها برای حل مسائل اقتصادی کشور هستند .اما در میان این جنجالهای سیاسی افرادی هستند
که به هیچ جناحی وابسته نبوده و مستقل به اظهارنظر کارشناسی میپردازند که از آن جمله سید محمد قرضی
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال  1392است که طول دوران انقالب سمتهای مختلفی در دولتهای اصولگرا
و اصالحطلب داشته اما تالش کرده رنگ هیچکدام را نگرفته و مستقل رفتار کند .بر همین اساس نیز منتقد هر دوی
این جریانها بوده و اکنون نیز ضمن انتقاد از عملکرد جریانهای سیاسی راهکارهایی برای حل مسائل اقتصادی کشور
توگوی سیاست روز را با محمد غرضی:
ارائه کرده است .با این تفاسیر بخوانید ما حصل گف 

راهکار پیگیری مطالب�ات مردمی و برونرفت از این التهابات
چیست و چه میزان از آن ارتباط به مذاکره با اروپا دارد؟

موضوع مطالبات مردمی و معیشت مردمی موضوعی نیست
که برای یک روز یک هفته و یک سال و چند سال باشد ،چنانکه
من در انتخابات س��ال  92گفتم اداره کش��ور با اس��کناس بدون
پش��توانه جامعه را دچار مش��کالتی میکند که همه به بنبست
میرس��ند .احساس من این است که اعمال دولت اعمال مجلس
و گروههای سیاس��ی به بن رس��یدن سیاستهایشان است نه به
بنبست رسیدن کشور.

اما خب سیاستمداران به بنبست برسند
کش�ور هم دچار همین بنبست نخواهد
شد؟

رسید .به هر حال خود کرده را تدبیر نیست .اینکه راه برونرفت
چیس��ت ،باید توضیح دهم و به اعتقاد من این اس��ت که دولت
بیش��تر از درآمد خود خرج نکند .وقتی بیش از درآمد خود خرج
کردی��د و قرض کردی��د ،روزی گرفتار میش��وید و امروز دولت
محصور تصمیمات گذشته است نه چیز دیگری.
پ�س چرا دولت تدبیر نتوانس�ت ای�ن گرفتاریها را علیرغم
ش�عارهایی برای حل معیش�ت م�ردم و گش�ایش اقتصادی،
برطرف کند؟

واقعیت این است که دولت
یازدهم به صورت مصنوعی
قیمت ارز را در حد  3هزار
تومان ثابت نگهداشت تا
انتخابات  96انجام شود .در
ادامه هم نتوانستند قیمت ارز
را کنترل کنند تا قیمت آن
باال و باالتر برود .به هر حال
خود کرده را تدبیر نیست.
اینکه راه برونرفت چیست،
به اعتقاد من این است که
دولت بیشتر از درآمد خود
خرج نکند .وقتی بیش از
درآمد خود خرج کردید و
قرض کردید ،روزی گرفتار
میشوید و امروز دولت
محصور تصمیمات گذشته
است نه چیز دیگری

نه ،کشور س��ر جای خود است .کشور
ثروتمن��د اس��ت و توانایی اینکه س��ر جای
خود بماند ،دارد .از من س��وال ش��ده است
که کش��ور در بحران اس��ت گفتم نه کشور
در بحران نیس��ت ام��ا مدیریت سیاس��ی،
اقتص��ادی ،اجتماعی و مدیری��ت دولتی و
مدیریت مجلس در بحران است .برای اینکه
س��الهای متوالی اس��ت که با همین روش
گذشته ،کشور اداره میشود و دائم مدیریت
سیاس��ی و مدیریت اجرایی دچار گرفتاری
میشود .برای اینکه بتوانیم راه برونرفت از
این اوضاع را ایجاد کنیم راهش این اس��ت
که سیاست داخلی در اجرای قوانین حاکم
بر کش��ور تجدی��د نظر کند .باره��ا و بارها
به عرض مردم رس��یده که وقتی کش��ور با
سیاس��ت تورمی و با سیاس��ت اس��کناس
بدون پشتوانه اداره میشود به همین نقطه
میرس��یم .اگ��ر مالحظه کنی��د میبینید
بس��یاری گفتهاند وقتی دولت تدبیر و امید
س��رکار آمد میزان نقدینگی کش��ور  460هزار میلیارد تومان بود
حاال میگویند سه یا  4برابر شده است همینها به اقتصاد کشور
و مدیریت اقتصادی آسیب میرساند.
اما در چهار سال نخس�ت دولت شاهد ثبات نسبی قیمت ارز
بودیم؟

واقعیت این است که آن زمان هم به صورت مصنوعی قیمت
ارز در حد  3هزار تومان ثابت ش��د تا انتخابات  96انجام ش��ود.
در ادامه هم دیدیم که نتوانس��تند قیمت این ارز را کنترل کنند
ت��ا قیم��ت آن به  10هزار توم��ان و برخی میگوین��د باالتر هم

از س��ال  92تا به ام��روز گرفتاریهای
بیرونی ب��وده اما به هر حال نفت به فروش
رس��یده و درآمدهای کش��ور س��ر جایش
بوده اس��ت .اینک��ه دولت بی��ش از درآمد
خ��ود هزینه کرده این امر موجب گرفتاری
خودش شده است.

ت�ا چه میزان این مش�کالت را ناش�ی از
عدم نگاه دولت به داخل و توجه زیاد آن
به برجام و گره زدن تمام مس�ائل به آنها
میدانید؟

ببینی��د فق��ط ای��ن دولت دچ��ار این
مشکل نشده اس��ت و دولتهای قبلی نیز
دچار چنین مش��کلی بودهاند .دولت نهم و
دهم درآمد بس��یاری داش��ت اما دچار این
مش��کل شد حتی دولتهای قبل از آن هم
دچار این مشکالت شدند.

درس�ت میگویید اما مس�ئله اینجاست
که ش�اید دولتهای قبلی بر سر مسائل
دیگری گرفتار این مش�کالت ش�دند اما
در دولت کنونی این نگاه به بیرون بسیار
پررنگتر بوده است؟

به نظر من آن دولتها هم به رغم آنکه
درآمد داشتند اما چون بیش از درآمدشان
خرج میکردند مردم را عاصی کردند ،تفاوت نمیکند.

منظورمان عدم توجه به اقتصاد مقاومتی بود.

نمیتوان��م قبول کنم که کش��وری ک��ه دارای منابع عظیم
ثروتی اس��ت سرنوش��ت خود را به دست سیاست خارجی بدهد.
اش��کال کار این است که سیاست خارجی را یک الگوی غیرقابل
حل میدانیم که میگوییم تا رضایت خارجی نباش��د کشور اداره
نمیش��ود .ما در ده��ه  60هم دارای چنین مش��کالتی بودیم و
حتی جنگ نیز بود ،اما این طوری دچار دردس��ر نشدیم ،لذا من
ادامه در صفحه 4
مدیریتها را مقصر میدانم نه کشور را.

نشستخبریتشییع ۱۳۵شهیدگمنام
دفاعمقدس با حضور فرمانده س��پاه محمد
رسولاهلل(ص) تهران بزرگ برگزار شد.
س��ردار محمدرضا یزدی در ابتدای
این نشس��ت با اش��اره ب��ه تفحص ۱۳۵
ش��هید گمنام دفاعمقدس گفت :از این
 ۱۳۵ش��هید تفحص ش��ده  ۱۷ش��هید
شناسایی شدهاند و  ۴۵شهید هم امکان
شناس��ایی آنان وجود دارد .چهارش��نبه
 ۲۱شهریورماه در مراسم وداع با شهدا را
در م��وزه دفاعمقدس ،بعد از اذان مغرب
برگزار میکنیم که امیدواریم این مراسم
با حضور مردم ،باشکوه و آبرومند صورت
بگیرد و  ۹صبح پنجشنبه  ۲۲شهریورماه،
مصادف با س��وم ماه محرمالحرام ،مقابل
درب دانش��گاه تهران به س��مت خیابان
حافظ و بعد معراج شهدای تهران ،همراه
ب��ا قرائت زیارت عاش��ورا تش��ییع پیکر
شهدای عزیزمان تشییع میشود.
وی ادام��ه داد :افتخ��ار برگزاری این
مراسم به س��پاه محمد رس��ولاهلل تعلق
گرفته اس��ت که در این مراسم از دالوران
ارتشی ،بسیجی و نیروهای انتظامی برای
برگ��زاری هرچه بهتر این مراس��م کمک
گرفتهای��م .مردم ما همیش��ه در مس��یر
شهدا بودند بودند و مشی آنان را سرمشق
زندگی خود قرار دادهاند ،انشااهلل با تشییع
پیک��ر پاک و مطهر آنان در روز س��وم ماه
محرم ،عزت و افتخار بسیاری را برای مردم
به ارمغان بیاوریم .سردار یزدی با اشاره به
ضربه زدن دش��منان انقالباس�لامی به
ن عزیزم��ان ،اظهار ک��رد :در
م��ردم میه 
ش��رایطی که دش��منان درصدد برخورد
کردن با انقالب و مردم هس��تند با حضور
با ش��کوه در تشییع پیکر شهیدان ،مشت
محکمی بر دهان یاوهگویان خواهیم زد.
به گفته وی ،شهیدانی که از عملیات
شلمچه ،مجنون ،والفجر ،۱والفجر ،۸منطقه
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فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ:

پیکر  ۱۳۵شهید دفاعمقدس سوم محرم تشییع میشود
فکه و بابالین ش��هید شدند ،بیستوششم
شهریورهماه ،مصادف با هفتم ماه محرم در
استانهایشان تشییع میشوند.
سردار یزدی با اش��اره به سخنرانان
مراسم تشییع ،گفت :از مقامات کشوری
و لشکری ،استانداری و نمایندگان تهران
در مجلس شورای اسالمی و سایر مقامات
قوه قضاییه و قوه مقننه دعوت کردیم تا
در این مراس��م حضور داش��ته باشند و
سخنرانی کوتاهی را انجام دهند.
فرمانده س��پاه محمد رسولاهلل(ص)
ته��ران ب��زرگ ،در ادام��ه اف��زود :مردم
کش��ورمان شرایط حس��اس کنونی را که
ب��ا جان و مالش��ان لمس کردن��د و آگاه
هستند که دشمنان در کمین نشستهاند
تا به دین و انقالبش��ان ضربه بزنند ،سعی
دارند راه ش��هدا را ادامه دهند و امیدواریم
که مسئوالن هم در این راه گام بردارند که
راه شهدا ،مسیر عزت و سربلندی است.
وی گف��ت :از می��ان  ۱۳۵ش��هدای
تفحص ش��ده ،هف��ت ش��هید متعلق به
اس��تان تهران ،و دیگر ش��هیدان متعلق
به اس��تانهای اصفهان ،خراسان رضوی،
خوزس��تان ،کرمان ،مازنداران ،کرمانشاه
و آذربایج��ان غرب��ی و ...هس��تند که به
خانوادههایشان در استانها برای تشییع
سپرده میَشود .البته با توجه به تحقیقاتی
ک��ه صورت گرفته نزدی��ک به چهار هزار
پیکر تفحص نش��ده ،داریم که نمیدانیم
در ارتفاع��ات غرب هس��تند ی��ا آبهای
خلیجف��ارس اما برای پیدا ک��ردن پیکر
مطهر آنان تالشهایمان را میکنیم.
سردار یزدی با اشاره به اینکه چگونه
پیکر ش��هدای عزیزمان با عراقیها قابل

تشخیص اس��ت ،توضیح داد :امروز ابزار
و فناوری تش��خیص دیانان ش��هدا را
یه ص��ورت پیش��رفته در اختیار داریم و
جزء معدود کشورهایی هستیم که حتی
حضور ش��هیدان در مناطق جنگی را هم
میتوانیم تش��خیص دهیم ،آن شهیدانی
هم که هنوز شناس��ایی نشدهاند به دلیل
این اس��ت که خانوادههای��ی آنان از دنیا
رفتهاند و شناس��ایی آنان بس��یار سخت
اس��ت .اینکه ادعا که نمیت��وان جوانان
ش��هیدانمان را از عراقیه��ا تش��خیص
بدهیم ،ادعای درس��تی نیست ،امروز با
اطمین��ان میگویم که پیکر ش��هیدان،
متعلق به جوانان غیور ایرانی است.
وی افزود :کشور ما در تفحص شهیدان
بسیار دقیق عمل میکند که حتی در این
زمینه توانس��تهایم به کش��ورهای همسو
(عراق ،افغانس��تان و س��وریه) هم کمک
کنی��م حتی در س��الهای ۲۰۰۴ ،۲۰۰۳
و  ۲۰۰۵کشورهای اروپایی هم برای پیدا
کردن سربازانش��ان ازما کمک خواستند.
وجود تحریمها هیچ فشاری را برای تفحص
ایجاد نکرده اس��ت ،ابزارها تهیه میشود و
رزمندگان و گروههای تفحص با دل و جان
به دنبال شهدای عزیزمان هستند.
س��ردار یزدی با اش��اره به اینکه در
تفحص شهدا به مناطق عملیاتی میروند تا
برای پیدا کردن شهدا ،به تفحص بپردازند
و در مناطقی که عملیاتی صورت نگرفته،
لزومی به گشتن نیست ،اظهار کرد :برای
تفحص شهیدان سعی میکنیم به مناطق
عملیاتی و جنگی برویم ،حتی در مناطق
کردستان و صعبالعبور هم خواهیم رفت
تا به دنبال پیکر شهیدانمان باشیم.

