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بهروز نعمتی خبر داد:

استیضاح شریعتمداری 
با ۵۰ امضا در هیات رئیسه مجلس

2

وزیردفاع در سوریه:

نابودی تروریست های داعشی 
زنده کننده اسالم ناب است

3

تا 1400 فرصت نیست!

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

باختی��د. بد هم باختید آق��ای روحانی. نه آن 
تهدی��د نهفته در نامه ی اع��ام حضور در مجلس 
کارساز شد، نه آن مثا ابراز امیدواری برای مراعات 
توصیه های رهبری )و البته ش��وی مثا قرار است 
همه چی��ز را نگویم و بگذارید دهانم بس��ته بماند(. 
نه آن مظلوم نمایی خن��ده دار و حرف از »ترور« با 
چ��وب پاکارد یک »آخوند«. و نه دفاع عجیب تان 

از آن طفل عقب افتاده ی رو به موِت »برجام«
این روزها »آش«ی که برای ملت پختید، آنقدر 
شور ش��ده که کمک آش��پزهای تان هم نمی توانند 
از »دس��تپخت«تان دف��اع کنن��د. اوض��اع آنقدر 
خراب اس��ت که به فراکسیون دوس��تان و یاران و 
هم سفره ای ها هم نمی ش��ود »امید« داشت. این را 

می شود از رای هایی که به شما ندادند فهمید. 
طراح��ان س��وال و فراکس��یون بغل دس��تی 
)همان ها که توی این چند س��ال لقب دلواپسان و 
کاسبان تحریم و هر دشنام و ناسزایی را الیق شان 
می دانس��تید( به کن��ار، آنها که به رای ش��ان امید 
داش��تید که به جای وکالت ملت، س��نگ دولت را 
هم به سینه بزنند هم از پاسخ های شما به سواالت 
درباره »کنت��رل قاچاق«، »بی��کاری«، »رکود« و 

»کاهش شدید ارزش پول ملی« قانع نشدند.
می ت��وان فهمید ک��ه حتی »ائت��اف فراگیر 
اصاح طلب��ان و حامی��ان دولت« هم به فارس��ی 
س��خت دچ��ار از هم گسس��تگی اس��ت! آنها هم 
فهمیده ان��د مش��کل اصلی مردم ن��ه »رفع حصر« 
اس��ت، نه »ورزش��گاه رفتن بانوان« و نه »تلگرام« 

و »فیلترینگ«.
5 تا س��وال از شما پرس��یده اند و فقط از یک 
پاس��خ قانع ش��ده اند. آن یکی را هم احتماال توی 
رودربایس��تی مانده بودن��د و ناپلئونی رای دادند و 

ادای »قانع«ها را درآوردند.
اوض��اع، خوب نیس��ت اخ��وی. دیگ��ر حنای 
»برج��ام« و تَک��رار این واژه حال کس��ی را خوش 
نمی کن��د. دیگر کس��ی ب��ا هزاری و ی��ک دالری 
نمی رقص��د. دیگ��ر کس��ی حوصل��ه ی ش��نیدن 
»حرف«های تکراری را ندارد. همان مردمی که با 
ش��عار »آب و صابون« رنگ شدند، حاال دربه در به 
دنب��ال همان آب و صابون با نرِخ ارِز »جهانگیری« 

هستند تا سیاهِی روی صورت شان را بشویند. 
آقای رئیس دولت دوازدهم!

کاری به این نداریم که بعد از داس��تاِن دیروِز 
بهارستان، تکلیف سوال های بی جواب و پاسخ های 
ب��ه درد نخ��ور چه می ش��ود. مهم نیس��ت که 11 
ش��هریور نمایندگان مجلس تصمیم می گیرند که 
س��واالت را به قوه قضاییه ارسال کنند یا نه. حتی 
مهم نیست که نمایندگان به دنبال جمع آوری طرح 

استیضاح شما باشند یا نه.
لطف��ا یک بار به قس��می ک��ه در روز تحلیف 
خوردی��د، خوب فکر کنید. این اوضاعی که زندگی 
مردم را به ناامیدی کش��انده، حاص��ل مدیریت و 
تصمیماتی اس��ت که شما و همکاران تان گرفته اید 
و نسخه ای است که شما برای مملکت پیچیده اید. 
دیروز گفتید »حتماً اش��تباه داشتیم و داریم 
و این اش��تباه را باید با هم جب��ران کنیم« همین 
دو جمل��ه کلی ما را امیدوار می کند که می ش��ود 
رئیس دولت��ی که مدام منتقدان��ش را »کم عقل« 
و... می دانس��ت حاال حداقل در کام باور دارد که 

اشتباه داشته و دارد. 
اما آق��ای رئیس فرصت برای جبران خطاهای 
مدیریتی ت��ان تا 1400 نیس��ت. نمی ش��ود ذهن 
آش��فته ی مردم را با ح��رف آرام کرد. ما هم قبول 
داریم که »آنچه باید درمان ش��ود، ش��ک مردم به 
آین��ده و اقناع به عبور از این ش��رایط اس��ت«، اما 
این درم��ان به یک جراحی در س��اختار کابینه ی 
ش��ما و از آن مهم تر در ذهن و افکار و برنامه های 

شما نیاز دارد.
بهب��ود حاِل ب��ِد امروز مردم به ی��ک »تکان« 
جدی در سیاس��ت های شما نیاز دارد. به اینکه این 
چشم های خسته شده تان را از غرب بردارید و کمی، 
فق��ط کمی مردم را جدی بگیرید. مردم فقط برای 
رای گرفتن و حضور در راهپیمایی ها و میتینگ ها 
نیس��تند. مردم »زینت المجالس« نیس��تند. مردم 

صاحب سنِد این مملکت و نظام هستند. 
ما برای دولِت ش��ما نگرانیم. اما بیش��تر از آن 

برای »مردم« و برای »انقاب«مان نگرانیم.

سرمقاله

س
فار

توضیحات رئیس اداره حقوقی پلیس درباره حمله پرحاشیه به یک مامور
رئی��س اداره حقوقی پلیس راهور ناجا توضیحاتی را درخصوص حمله و تعرض به 

یک مامور پلیس در محور کازرون به شیراز ارائه داد.
سرهنگ محمد ترحمی در واکنش به اتفاق عجیب و غیرقابل قبولی که چند روز 
پیش در محور کازرون به ش��یراز رخ داد و تصاویر تکان دهنده ای از آن و ضرب و شتم 
مامور پلیس توسط یک راننده در فضای مجازی منتشر شد اظهار کرد: براساس قانون، 
اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی برعهده نیروی انتظامی و خصوصاً پلیس راهور است 
و نیروهای عملیاتی و امکانات و تجهیزات این نیرو در راستای انضباط بخشی ترافیکی 

و کاهش حوادث و سوانح ترافیکی به کار گرفته می شوند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در موضوعاتی همچون شهادت 
رئیس پلیس راهور شهرس��تان روانسر و ضرب و شتم یکی از ماموران پلیس راهور در 
محور کازرون به ش��یراز نیازمند توضیحاتی اس��ت، گفت: مام��وران پلیس راهنمایی و 
رانندگی هرگونه رس��یدگی به تخلفات و صدور جرائم رانندگی را در راس��تای وظیفه 
ذاتی خود و به منظور حفظ حقوق عامه و سامت شهروندان در برابر معدود متخلفانی 

است که با تخلفات خود جان و مال شهروندان را خطر می اندازند.
وی با تاکید بر اینکه گرچه ممکن است اتفاقی که در محور کازرون شیراز رخ داده 
ناش��ی از سوءتفاهم رخ داده باشد افزود: بخش��ی از اظهارات منتشر شده در این فیلم 
نش��ان می دهد که این فرد دچار س��وءتفاهم شده و تصور دارد که حضور مامور پلیس 
در آن صحنه برای جریمه کردن خودروی دچار س��انحه ش��ده است در حالی که هنوز 
علت سانحه مشخص نبود و مامور پلیس وی و 2 سرنشین دیگر را از داخل این خودرو 

بیرون کشیده و برای کمک به خودروی دچار سانحه در محل حاضر شده بود.
ترحمی خاطرنش��ان کرد: به هرح��ال حمله این فرد خاطی، ک��ه مصداق تعرض 
وحش��یانه است به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و هیچکس حق ندارد چنین رفتاری 
را با هیچ ش��هروندی داشته باش��د، در حالی که این رفتار وحشیانه با مامور پلیس که 

لباس قانون و خدمت به مردم بر تن اوست انجام شده.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در این ماجرا افکار عمومی هم چنین 
تعرض وحش��یانه ای را برنتافت و این رفت��ار از فرد خاطی برای هیچ کس قابل پذیرش 
نبود و این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و انشااهلل به زودی دستگیر خواهد شد. وی با 
تاکید بر اینکه پلیس راهور از حقوق این مامور پلیس دفاع خواهد کرد گفت: ما در این 
پرونده و موضوعات اینچنینی قطعاً از حقوق ماموران پلیس و لباسی که لباس خدمت 

به مردم است دفاع خواهیم کرد و کوتاه نمی آییم.
ترحمی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم چه نماینده مجلس و چه حتی یک فرد شرور 
و دیوانه حق برخورد اینچنینی با مامور پلیس را ندارد و ما این موارد را از نظر قانونی 

و حقوقی پیگیری خواهیم کرد.

حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از 1500 گروه جهادی 
مسئول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( هدف از 
تأسیس این قرارگاه را حمایت و پشتیبانی از گروه های جهادی سراسر کشور ذکر کرد. 

ودود حی��دری با بیان این مطلب و با اش��اره به اینکه 20 م��اه از آغاز فعالیت این 
قرارگاه می گذرد، افزود: پس از تأکیدات رهبر معظم انقاب در دیدار با دانش جویان در 
سال 95، قرارگاه جهادی خدمت رسانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به منظور 

استفاده از ظرفیت های ستاد برای پشتیبانی از گروه های جهادی شکل گرفت. 
وی فعالی��ت اصل��ی این قرارگاه را در طول این مدت به دو بخش تقس��یم نمود و 
خاطرنش��ان کرد: بخش اول، اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم و و روس��تاها و 
استفاده از آن ها در محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم این مناطق است که این 
خدم��ات موارد متعددی از جمله امداد و نج��ات در حوادث و بایای طبیعی، اقدامات 
اش��تغال زایی، حضور مؤثر در آس��یب های اجتماعی، فعالیت های عمرانی، بهداشتی و 

درمانی و... را شامل می شود. 
مس��ئول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ادامه 
داد: بخش دوم فعالیت قرارگاه هم به حمایت از گروه های جهادی برای توانمندسازی و 
تثبیت این گروه ها بازمی گردد. جریان جهادی کشور باید تقویت شود تا گروه ها توانمند 
ش��ده و پ��س از مدتی تبدیل به گروه های��ی پایدار و مانا ب��رای فعالیت در عرصه های 
مختلف خدمت به مردم ش��وند. حیدری تصریح کرد: بر مبنای همین سیاست، تاش 

کردیم که فعالیت گروه های جهادی به خاطر نداشتن هزینه های الزم تعطیل نشود. 

اخبار یک

8 گردشگر

 وعده کاهش قیمت سفر به کربال دادند
اما سفر ها ۶۰ درصد گران شد

کاسبی از دل های بی قرار

6 گزارش ویژه

پیام روشن ارتش یمن
به امارات

5 ونده  پر

دیوان دادگستری بین المللی 
تا کجا پای ایران 

می ایستد؟

4 گفت وگو

تالش برای ساختن از خراسان تا آذربایجان شرقی

صرف فعل زندگی 
و سازندگی

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد

88006969

بدون حاشیه، بدون پاسخ
ِمردود شهریورو بدون اقناع نمایندگان 

در جریان طرح سوال از روحانی مطرح شد 
شما رئیس جمهور ایران هستید یا سوئیس؟!

صفحه 2 و 3

»غدیر« عید کمال دین و اتمام نعمت، مبارک باد


