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زندانی [واقعی] کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد.
(الکافی  :ج ،۲ص ،۴۵۵ح)۹
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تازههای مطبوعات
••ابتکار  -هر چقدر که دولــت احمدینژاد
وزیرانش را اخــراج میکرد به همان انــدازه
وزیران دولت روحانی استعفا کرده اند .دولت
روحانیرکوردداراستعفایوزیرانشدهاست.
••کیهان -برخالف برخی فضاسازیها،
مقامات ژاپــن و آلمان بــرای میانجی گری و
حفظ بــرجــام و ارتــقــای روابــــط اقتصادی
به ایــران نمیآیند بلکه این ها تنها در نقش
«پیامرسانهایترامپ»بهایرانسفرمیکنند
و هدف اصلی صرفا داللی برای پیادهسازی
خواستههای زیادهخواهانه رئیسجمهور
آمریکاست.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی نوشت:
چرا تلویزیون دربست در اختیار سریالهای
کــرهای است و اثــری از ساختههای با ارزش
سینمای جهان نمیبینیم؟ مدیر کل تأمین
رسانه صداوسیما به «شهروند» میگوید:
«مردمهنوز هم درخواست پخش جواهری در
قصررادارند».
••شرق-محسنرنانیاستاددانشگاهدرگفت
وگوبااینروزنامهتأکیدکرد:جمهوریاسالمی
به طور ساختاری با عارضه «تأخیر مفرط در
تصمیمات مهم» روبهروست و به دلیل همین
تأخیر مفرط ،مرحله به مرحله مجبور شده
دست به «تصمیمات شتابزده» بزند؛ یعنی
وقتی تصمیمات را بهموقع نگرفته یا به تعویق
انداخته ،یک جا به بحران برخورده است و
مجبور شده به طور شتابزده و مطالعهنکرده
تصمیمبگیرد.
••ابتکار -اسماعیلگرامیمقدم درمصاحبه
با این روزنامه گفت :در شرایط کنونی خود
رئیسجمهوری نیز باید استعفا کند چرا که
زمانی که نمیتواند کاری از پیش ببرد ،ماندن
او فایدهای ندارد مگر این که اختیارات ویژه به
اودادهشود.

...

انعکاس
••رویداد 24مدعیشد:یکمنبعآگاهگفته
بطحایی میخواسته مثل ظریف برای تحت
فشارقراردادنروحانی،استعفایصوریکند
و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم
به همین دلیل آن را تکذیب کرد اما روحانی
که از عملکرد بطحایی راضی نبوده ،آب پاکی
را روی دستان او ریخت تا بطحایی تبدیل به
مشهورترین چهرهای شود که برای انتخابات
ازمسئولیتخوداستعفامیکند.
••صراط نیوز مدعی شد :در روزهایی که
اصولگرایان و اصــاح طلبان بــرای انتخاب
سرلیستتردیددارند،احمدینژادمیخواهد
بانامزدیدررقابتسیاسیپیشروبازیهردو
جریان را با چالش جدی مواجه کند .تصور او
ایناستکهبانامزدیوسرلیستقرارگرفتن
از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس،
شاید نتواند اکثریت کرسی های مجلس را
به دست آورد اما این امکان را پیدا می کند که
مانع ورود چهره های اصولگرا و اصالح طلب
بهمجلسشود.
••جام نیوز نوشت :درحالی که این روزها
کازرون استان فارس وضعیت آرامی را پشت
سر میگذارد ،آمدنیوز با انتشار تصویری از
اغتشاشات سال  ۸۸مدعی نا آرامی در این
شهر شده است .در تازهترین اتفاق آمدنیوز با
انتشار مطلبی مدعی شد :ج ّو میدان توحید
کازرون در  ۱۷خرداد به شدت امنیتی شده
است!
••تابناکنوشت:عبدا...گنجیمدیرمسئول
روزنامه جوان در واکنش به حواشی نماز عید
فطر و حضور پسر سیدحسن خمینی در صف
اول نمازنوشت :پارسال با پرداختن به اشعار
مطیعی در نماز عید فطر ،باعث شدیم خطبه
رهبریبهحاشیهرود،امسالبابرجستهکردن
ایستادن سید احمد خمینی در صف اول .کال
مااصحابحاشیهایم.
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ادامه افشاگریهایکرباسچی دربارهنجفی

الویریومیردامادی:کرباسچیچیزینگفت،ماهماطالعینداشتیم

افشاگری های غالمحسین کرباسچی دبیر کل
حــزب کــارگــزاران سازندگی دربــاره ماجرای بی
توجهی اصالح طلبان به تذکرات نهادهای مسئول
در قبال شهردار شدن نجفی هر روز ابعاد گسترده
تریمیگیرد.ماجراازآنجاآغازشدکهغالمحسین
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در توئیتی در
خصوص پرونده قتل همسر دوم نجفی از تقصیر
کسانی سخن گفت که «دوسال قبل علیرغم اصرار
و ّ
تذکربرخیدلسوزانومراکزمسئول،اینچاهویل
را برای اصالحات و نجفی حفرکردند ».کرباسچی
به تازگی نیز در مصاحبهای با روزنــامــه اعتماد
تصریح کرده بود« :من شخص آقای جهانگیری و
دوستان حزب اتحاد و مشارکت را با همه ارادت
و رفاقتی که داریــم در ماجرای محمدعلی نجفی
مقصرمیدانم ».در واکنش به این سخنان ،محسن
میردامادی دبیرکل حزب منحله مشارکت که
در روزهــای اخیر از مواضع کرباسچی به «مرده را
لگد زدن » تعبیر کرده بودطی یادداشتی با اشاره
به حضورش در جلسات انتخاب شهردار تهران از
تمایل کرباسچی به شهردار شدن محسن هاشمی
نوشت«:درهیچیکازجلساتیکهبحثآقاینجفی
مطرح بود آقای کرباسچی یا فرد دیگری کلمهای
در مورد مسائلی که اخیرا حول و حوش آقای نجفی
گفته میشود مطرح نکرد ».وی با اشاره به این که
برخی معتقدند کرباسچی برای خود نقش شهردار
سایهقائلاستکهطبعاباشهردارشدننجفینمی

توانستحاصلشود،تصریحکرد:همچنیندرزمان
استعفای آقای نجفی ،آقای مرعشی در مقابل این
سوال که شما اگر از این مسائل اطالع داشتید چرا
قبل از انتخاب وی به عنوان شهردار دوستان را در
جریانقرارندادید؟اظهار کرد:درآنزماناطالعی
ازاینمسائلنداشتهاست.ویتأکیدکرد:مسلمااگر
دوستانکمتریناطالعیازمسائلوارتباطاتیکهبه
تازگی درباره آقای نجفی مطرح میشود داشتند با
شهردارشدنویمخالفتمیکردند.محسنالویری
رئیس موقت شورا در آن مقطع نیز هم در توئیتی
ی از زندگی شخصی
نوشت :آن زمان هیچ نکته منف 
نجفی نه از طرف این فرد و نه از طرف نهادهای
مسئولبهشورااعالمنشد.
▪کرباسچی :حکم شهرداری نجفی با پیگیری
بزرگان اصالحات و اعمال فشار رئیس جمهور
صادرشد

درپاسخبهایناظهارنظرها،غالمحسینکرباسچی
روزگذشته در سرمقاله روزنامه سازندگی نکات
جدید تــری در ایــن بــاره مطرح کــرد و با اشــاره به
دیدارخود با نجفی نوشت :با توجه به طرح نامزدی
ایشان بــرای شهرداری دربــاره عــوارض طرح این
پرونده و اثرات منفی آن در مدیریت شهری تهران و
نیز حوزه خصوصی آقای نجفی در حضور دوستان
هشدار دادم.درب ــاره مسائل شخصی نجفی به او
هشدار دادم ولی منکر شد.ایشان البته آن روز

انتقاد ظریف از اروپا :مهم نتیجه است نه تالش شما

درحالیکهضرباالجلبرجامیایرانبهاروپاازنیمهردشدهوکمتر
از یک ماه دیگر تا مرحله بعدی اقدامات هسته ای کشورمان باقی
مانده ،وزیر خارجه کشورمان به شدت از کم کاری اروپایی ها انتقاد
کرد.ظریفبابیاناینکهاروپاییهادرموقعیتینیستندکهازایران
انتقادکنند،افزود«:اروپاییهاوظیفهدارندشرایطروابطاقتصادی
ایرانراعادیکنندودربرجاماقداممهمنیستبلکهایننتیجهاست
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برخالفاینروزهااصلماجرارامنکرشدندوسعی
کردندآنرادرحدیکآشناییسادهتخفیفدهندو
به رغم این که این روزها در دادگاه ،آشنایی خویش
با مقتوله را از آغاز سال ( ۱۳۹۶قبل از آن جلسه)
معرفی می کنند ،آن روز منکر این رابطه شدند.
در چهارم مــرداد  ۱۳۹۶از ناحیه برخی مقامات
مجلسشورایاسالمیبهدوستانپیامیرسیدکه
شهرداری دکتر محمدعلی نجفی به علت مسائل
شخصی ایشان با چالش های بزرگی مواجه می
شود .پیامی که با بی اعتنایی دوستان مواجه شد.
در  ۲۵مرداد  ۱۳۹۶در جلسه ای با حضور سران
همه احزابیکهدرشورایشهرتهراننمایندهدارند
و نیز با حضور دو یا سه نفر از اعضای شورای شهر
از سوی یکی از دوستان اعالم شد که عالی ترین

که مهم است .این که گفته شود ما تالش کردیم و نشدُ ،خب ما هم
میتوانیم از این به بعد تالش کنیم و نشود ».به گزارش مهر ظریف
با اشاره به تصمیم چین و روسیه مبنی بر استفاده نکردن از دالر در
مبادالتاقتصادیادامهداد:اکنونزمانخوبیبرایهمدلیاست
و نباید اجازه دهیم آمریکا سیاستهای یک طرفه خود را علیه دنیا
ادامهدهد.مسئلهسفرنخستوزیرژاپنبهایرانهمموضوعدیگری

نهادهای سیاسی کشور با شهرداری دکتر نجفی
مخالف اند.وی افزود:اما با پیگیری برخی بزرگان
اصالحاتواعمالفشاررئیسجمهور،آقایروحانی
به وزیر کشور دستور می دهد حکم شهرداری دکتر
نجفیصادرشود.درواقعاشتباهاصلینهازشورای
شهر تهران که بر عهده احزاب پشتیبان ایشان بود
که راهبرد نادرستی را انتخاب کردند .استراتژی
این دوستان از آغــاز بر دوقطبی ســازی و مخالف
خوانی بود و هست و این راهبردی غلط است که
در امور سیاسی مبنای عمل را بر تضاد قرار دهیم
و فکر کنیم قــدرت ما در مخالفت اســت .دبیرکل
حزب کارگزاران ادامه داد :شاید اگر «کتمان سر» و
نامحرمدانستنجامعهوبدنهدرسرانبرخیاحزاب
اصالح طلب نبود ،امــروز کار بدان جا نمیرسید
که با اطالعات ناقص ،بدنه این جریان به مرثیه
سراییوقهرمانسازیسوقیابدوهمهنیزهمچنان
سکوت می کردند .کرباسچی در بخش دیگری از
این یادداشت همچنین مدعی شد :تاریخ شاهد
است که دوستان در جریان داستان بودند و به رغم
مراجعه خانواده دکتر نجفی به بزرگان اصالحات
ایشانرابهاینمهلکهانداختند.شهرداراسبقتهران
در جمع بندی یادداشت خود تأکید کرد :برخورد
تشکیالتی با خطاهای درون جبهه اصالحات به
عزتاصالحاتمیافزایدنهبهخفتآنکهاینروزها
یهابروحدت
باآنمواجههستیم.اینآسیبشناس 
ماحتیباهمیندوستاندرحزباتحادملتوجبهه
یافزایدنهآنکهآنراکمکندکهاصالح
مشارکتم 
طلبانهتریناتحادبرسراصولاصالحطلبیازجمله
شفافیتومسئولیتپذیریاستو«مبارزهباخطادر
درونجبههاصالحات»اززمرههمیناصولاخالقی
است.مابایددربرخورد،پیشگامباشیمنهمنفعل  .

بودکهظریفبهآناشارهوتأکیدکردکهدراینسفربهاینمقامژاپنی
خواهیم گفت که آمریکا باید جنگ اقتصادی علیه ایران را متوقف
کند .ظریف همچنین از سفر وزیر خارجه آلمان به تهران خبر داده
است .دیروز هایکو ماس تأکید کرد ،اروپا همچنان به دنبال اجرایی
کردناینستکساست!وزیرخارجهآلمانهدفازسفرشبهعراقرا
کاهشتنشبینایرانوآمریکابیانکرد.ویهمچنینگفت«:برنامه
اروپاییاینستکسبایدیکتجارتمقاومدربرابرتحریمهاراامکان
پذیرکند.البتههمهطرفهابهمحدودیتهایاینبرنامهآگاهند!»

...

گفت و گو
قائم مقام وزارت کشور:
نمی توان آمار دقیقی از تعداد
استعفا کنندگان اعالم کرد
فائقه انوار  -مهلت استعفای افراد شاغل
بــرای کــانــدیــداتــوری در یازدهمین دوره
انتخابات مجلس جمعه گذشته در حالی به
پایان رسید که نه از تعداد و نه از مشخصات
استعفا کنندگان اطالعاتی وجــود نــدارد.
در این میان استعفای بطحایی وزیر سابق
آموزش و پرورش برای شرکت در انتخابات
مجلس نه تنها تعجب برانگیز شد که در
راس اخبار قــرار گرفت .در همین حال،
قائم مقام وزارت کشور با بیان این که هم
اکنون نمی توان آمار دقیقی از تعداد استعفا
کنندگان اعالم کرد ،افزود :در زمان ثبت نام
آمار دقیق مشخص می شود .سید سلمان
سامانی که با خراسان گفت و گو می کرد با
تاکیدبراینمطلبگفت:درخیلیازدستگاه
ها افــراد به این منظور استعفا کرده اند اما
در قانون پیش بینی نشده که دستگاه ها
این موضوع را به وزارت کشور اعالم کنند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کــرد :افراد
مشمول این قانون باید در هنگام ثبتنام
گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم
اشتغال به مشاغل تصریح شده در ماده ۲۹
را به همراه سایر مــدارک به فرمانداریها
ارائــه کنند .بنابراین در آن وقت است که
می تــوان به طور دقیق اعــام کرد که چند
نفر استعفا کرده اند .در این باره روزگذشته
محسنی بندپی استاندار تهران از استعفای
دو فرماندار پردیس و قــدس و امــام جمعه
اندیشهبرایشرکتدرانتخاباتمجلسخبر
داد .همچنین به گــزارش مهر ،علی محمد
احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز
هفته گذشته به همین منظور استعفای خود
را تقدیم وزارت کشور کرده است .افزون بر
اینچهارمدیردراستانقزوین،براینامزدی
نمایندگی دوره یازدهم مجلس از سمت خود
کناره گیری و استعفا کردند .همچنین پنج
مدیر خراسان شمالی و  15مدیر خراسان
رضوی برای شرکت در انتخابات مجلس از
سمت خود استعفا کردهاند.

...
اخبار

اسماعیلی :آزادی"نزارزاکا"
درحالبررسیویژهاست
فــارس  -سخنگوی قــوه قضاییه بــا اعــام
این خبر که اسم «نزار زاکا» در فهرست عفو
شدگان از سوی رهبر انقالب وجود ندارد،
افزود:درخواستیازسویاینمتهمومقامات
سیاسی لبنان مبنی بر عفو و آزادی وی به
ما رسیده است که در حال بررسی ویژه این
درخواست هستیم .اسماعیلی تاکید کرد:
هنوز شروطی برای آزادی وی تعیین نشده
است .این در حالی است که ایلنا به نقل از
النشره ،نوشت ،مدیریت کل اداره امنیت
لبنان اعالم کرده که ژنرال «عباس ابراهیم»،
مدیرکل این اداره ،بیروت را به مقصد تهران
ترک کرده تا روند تالشها برای آزادی «نزار
زاکا»راکاملکند.

صفوی :مردم درست انتخاب
کنند ،خیلی چیزها درست
می شود
دستیار ویژه و مشاور عالی رهبر انقالب با بیان
این که اسالم وهابی یا اسالم معرفی شده از
سوی ترکیه و مالزی الهامبخش مسلمانان
جهان نیست ،افــزود :ایــدهآل یک میلیارد و
 ۶۷۰میلیون مسلمان ،حکومت جمهوری
اســامــی اســت .بــه گ ــزارش ایلنا سرلشکر
صفوی با اشــاره به سخن اخیر رهبر معظم
انقالب مبنی بر این که باید یک رئیسجمهور
جوان و انقالبی روی کار بیاید ،این فرمایش
را یک کد و دارای معنا توصیف کرد و با بیان
این که نظام سیاسی کشور یک نظام انتخابی
است،خاطرنشانکرد :اگرمردمکشورماندر
انتخاباتهای شورای شهر ،مجلس شورای
اسالمی و ریاست جمهوری درست انتخاب
کنند ،خیلی چیزها درست میشود اما چه
کنیمکهمردممااحساساتیهستندوشبیک
فکر میکنند و صبح یک رأی دیگر میدهند.

