
ســخنگوی دولت از تعیین ســید جواد 
حســینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش 

و پرورش از سوی رئیس جمهوری خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعــی با بیان اینکه 
در روزهای گذشــته گزینه هــای مختلفی 
برای تصدی این پســت بــا رئیس جمهوری 
دیدار کرده و برنامه ارائــه کرده اند، گفت: در 
پی استعفای آقای سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش و پذیرش اســتعفای ایشان 
توسط رئیس جمهوری، گزینه های مختلفی 
برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه مطرح 
شــدند که نهایتا دکتر روحانــی از میان این 
گزینه ها، با صدور حکمی دکتر ســید جواد 
حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش 

و پرورش منصوب کرد.

ربیعی بــا تاکید بر اینکــه وزارت آموزش 
و پــرورش از اهمیت و جایــگاه ویژه ای برای 
دولت و شــخص آقــای روحانــی برخوردار 
اســت، گفت: در انتخاب سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش همــه دغدغه های مربوط 
 بــه فرهنگیــان و دانش آمــوزان مدنظــر 

قرار گرفته است.
ســیدجواد حســینی پیش تــر مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان خراســان رضوی 
بوده و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و 
قائم مقام استانداری خراسان رضوی را هم در 

کارنامه خود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزار زاکا تقاضای 
آزادی مشــروط کــرده و تقاضایی هم از ســوی 
رئیس جمهور لبنان در ارتباط با مساعدت در مورد 
این محکوم واصل شده که این تقاضا و بررسی های 
 قضائی در چارچــوب ضوابط و مقــررات قانونی 

انجام می شود.
غالمحسین اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به سوالی درباره آزادی نزار زکا و اینکه آیا 
اسم او در لیست عفوشدگان از سوی رهبری است؟ 
گفت: در لیست عفوی که به مناسبت عید سعید فطر 
اعالم شده، پیشنهادی در مورد عفو او ارسال نشده 
بود و در این لیست اسم ایشان ارسال نشده است؛ 
البته اخیراً خود نزار زاکا تقاضای آزادی مشــروط 
کرده و تقاضایی هم از سوی رئیس جمهور لبنان در 
ارتباط با مساعدت در مورد این محکوم واصل شده 
که این تقاضا و بررســی های قضائی در چارچوب 
ضوابط و مقررات قانونی انجام می شود و اگر چنانچه 
بررسی های قضائی منتهی به نتیجه شد آن را اطالع 

رسانی می کنیم.
اســماعیلی همچنین در رابطه بــا آخرین 
وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: پرونده 
آقای نجفی در روز گذشته به دادگاه کیفری یک 

اســتان ارجاع شده اما شــعبه آن را نپرسیدم و 
اطالع ندارم.

برای پرونده نجفی فعالً وقت رسیدگی 
تعیین نشده است

وی درباره زمان رسیدگی به این پرونده در دادگاه 
گفت: وقتی فعالً برای رسیدگی به این پرونده تعیین 
نشده زیرا برای تعیین وقت رسیدگی فرایند قانونی 
الزم اســت که باید این فرایند قانونی انجام شود و 
تا زمانی که این فرایند انجام نشده وقت رسیدگی 
تعیین نمی شــود. ما در ضوابط و مقررات قانونی 

پرونده را پیش می بریم.
بر اســاس این گزارش، القاصی مهر دادستان 
تهران ۱۳ خردادماه از صدور کیفرخواست پرونده 
»محمدعلی نجفی« و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران 
صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک پنج گلوله و 
اصابت به قلبش به قتل رسید و از همان ساعات اولیه 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. 
پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر 
همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد که 
بازتاب های گسترده ای داشت. نجفی انگیزه خود 

برای قتل را اختالفات خانوادگی عنوان کرد.

وزارت خارجــه لبنــان ۱۴ خردادمــاه اعالم 
کرد کــه از طریــق ســفارت ایــران در بیروت 
به آنها اطالع داده شــده اســت کــه جمهوری 
 اســالمی ایــران بــا آزادی نــزار زاکا موافقــت 

کرده است.
نزار زاکا یک شهروند لبنانی است که چهار بار به 
دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
به ایران سفر کرده بود که در مرتبه چهارم به اتهام 
»همکاری با دولت بیگانه علیه منافع ملی ایران« 
هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه 
امام خمینی بازداشت شد. او که به ۱۰ سال حبس و 
پرداخت ۴ میلیون دالر جزای نقدی محکوم شده، 
در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 

خود است.

toseeirani.ir روزنامه صبح 
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 وزیر خارجه آلمان با چه اهدافی  
به تهران آمده است؟

کندوکاوی  در چمدان 
آقای »مـاس«

سياست 2

»اروپایی ها در موقعیتی نیستند که به ایران انتقاد کنند. وظیفه آنها 
عادی سازی روابط اقتصادی ایران اســت. اروپایی ها بگویند تا به حال 
چقدر روابط اقتصادی ایران را عادی سازی کرده اند. ما هم می توانیم از 
این بعد تالش کنیم و نشــود!« این اظهارات دیروز ظریف حاکی از این 
است که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که امروز برای اولین بار پایش به 

تهران رسیده، ماموریتی سخت در ایران خواهد داشت.
هایکو ماس، در حالی که دو روز گذشــته را در امارات، اردن و عراق 
سپری کرده، امروز میهمان تهران است. ســفر او از این حیث که بعد از 
اعالم تعلیق بخشی از تعهدات برجامی ایران و ضرب االجل دو ماهه به 
۱+۴ صورت می گیرد، حائز اهمیت اســت. اکنون حدود یک ماه از آن 
ضرب االجل دو ماهه گذشته و ایران براساس آنچه اعالم کرده به زودی 

از مرز ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. 
اروپا نگران از تصمیم ماس را به ایران فرستاده تا از نزدیک تهران را 
متقاعد کند که دست از تعلیق تعهداتش برداشــته و مانند گذشته به 
برجام پایبند بماند. اما او برای اقناع ایــران، چه در چمدان خود دارد؟ 

مهمترین آنها وعده های »اینستکسی« است.
رسانه های آلمان در آستانه ســفر هایکو ماس به ایران نوشته اند که 
هدف از ســفر او به تهران دادن تضمین ها به طرف ایرانی درخصوص 

کانال مالی »اینستکس« است.
خودش نیز دو روز پیش که در عراق به سر می برد، ضمن اینکه تاکید 

کرد »از ایران انتظار داریم به تعهدات خود پایبند باشد«...

گزارش »توسعه ایرانی« از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور طی هفته گذشته 

مرثیه ای  پرآب چشم  برای  ایران
شهرنوشت 6

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: منابع 
مقاومت ما بسیار بیشتر از منابع فشار آمریکاست. 
حرف اصلی ما با اروپاست. آنها باید به تعهدات خود 
عمل کنند. ما یک روز هم به فرصت دوماهه شورای 
امنیت ملی اضافه نخواهیم کرد. آمریکا باید بداند که 
ما هزینه مند کردن تحریم و فشار را از طرق مشروع 

حق خود می دانیم.
به گزارش ایسنا، محســن رضایی با حضور در 
برنامه »نگاه یک«، با اشاره به سالگرد ارتحال امام 
خمینی )ره( گفت: انقالب ما یک انقالب عمیق با 
آرمان های بزرگ بوده است. در حد اصالح و ترمیم 
اگر بود، نامی از امام نبود و دشمنی ها با ملت ما ادامه 
پیدا نمی کرد. ملت ما جهش بزرگی را برای رسیدن 
به آرمان های بزرگ خود شروع کرده و از این راه به 
سوی تمدن بزرگ گام برداشته است. این راه ادامه 
دارد و امام زنده است و صف بندی دشمنان با ما ادامه 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: این آمریکا اســت که با ما و راه ما 
درگیر می شود و ما راهی جز مقاومت برای پیشرفت 
نداریم. شــکل گیری یک دولت مستقل و بزرگ 
در شمال خلیج فارس، به ضرر آمریکایی ها است. 
می خواهند ما را به دوران ســیاه قاجــار و پهلوی 
برگردانند. رضایی با اشــاره به کلید واژه مقاومت 
در اندیشه امام راحل، گفت: دشمنی جدی با ما از 
ابتدای انقالب آغاز شده و دو نوع فشار به ما تحمیل 
کردند. اول فشار سخت مثل ترور و جنگ و حمله 
نظامی برای ما به وجود آوردند. با مقاومت توانستیم 
سپر دفاع برای ملتمان تدارک ببینیم. حتی آقای 
ترامپ اذعان دارد که قصــد حمله نظامی ندارند. 
چون می دانند که اگر اقدامی کنند، تمام منطقه 
آتش می گیرد. دهه اول فشارهای نظامی و سخت 

بود که تبدیل به توانایی شد. حسرت سربازان ما برای 
فشنگ، تبدیل به موشک های بردباال و دقیق شده 

است. فشار نظامی پایان پیدا کرد.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 
افزود: با مقاومت توانســتیم توانایی های دفاعی 
خود را گسترش دهیم. در این چهل سال ما تحریم 
اقتصادی بودیم. اروپایی ها در ســال ۹۱ امیدوار 
بودند که کار ایران را با تحریم های اقتصادی به پایان 
ببریم. قبل از آن هم تحریم هایی بود. به مرور اضافه 
شده اند. مساله اینجاست که چرا این تحریم ها پایان 
نمی یابند. این تحریم هــا باید با مقاومت انقالبی و 
فعال مردم کنار زده شوند و پایان شوند. ما باید به 
بیش از شکست آمریکا فکر کنیم و کاری کنیم که 

آنها دیگر سراغ تحریم ایران نروند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
مقاومت تنها مخصوص ملت ما نیست. هیچ ملتی با 
سازش موفق نشده است. نوع مقاومت ملت ما با دیگر 
کشورها فرق می کند. در اروپا هم با مقاومت بوده که 
پیشــرفت کرده اند، انگلیس که دشمن ما بوده در 
برابر هیتلر مقاومت کردند. فیلم تاریک ترین ساعت، 
مقاومت چرچیل در برابر نازی ها را نشان می دهد 
و می بینیم که می خواهنــد بگویند تاریک ترین 
ساعت ها را به روشنایی تبدیل کرده اند. ژاپن و چین 
از راه مقاومت پیروز شــدند. مصدق هم زمانی که 
مقاومت را کنار گذاشت گرفتار کودتای آمریکا شد 

و دولتش شکست خورد.
رضایی گفت: فشارها در مقابل پیشرفت ماست. 
ما اگر به سوی آرمان های مان حرکت نکنیم، دشمن 
با ما کاری نخواهد داشــت. ما توانایی بی سابقه ای 
در امور دولتی داریم و برخی از کشورهای منطقه 
به دولت سازی و ملت سازی با همراهی ایران فکر 
می کنند. این قدرت از پیشرفت ما پیدا شده است. 
اگر نخواهیم ملت بزرگی و مستقلی باشیم، دشمن 
با ما کاری نخواهد داشت. دشمن نتوانسته جلوی 
پیشرفت ما را بگیرد. ما با فشارهای آمریکا، سازمان 
اطالعاتی قدرتمند و توان دفاعی بزرگی را به دست 

آورده ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
اهداف آمریکا از فشــار به ملت ایــران، گفت: هر 

چه ایران بزرگ تر شود، توســعه پیدا کند آمریکا 
کوچک تر و از منطقه دورتر می شود. یک جایگزینی 
قدرت در منطقه در حال وقوع اســت. ما با شیوه 
مقاومت به این دستاورد رسیده ایم. مردم کشورهای 
منطقه از ما تقاضا می کنند که در کشورهای شان 
حضور داشته باشیم. آنها از آمریکا فاصله می گیرند 
و این قــدرت منطقه ای برای آمریــکا گران تمام 

شده است.
وی افزود: مقاومت فعال، یک فرایند و فناوری 
است. مرحله اولش، فرصت سازی یا شکست دشمن 
اســت. باید فرصت ها را به بهره برداری برسانیم و 
ظرفیت ها را فعال کنیم. آمریکایی ها سه هدف را 
دنبال می کنند. می خواهند دوگانگی و دوقطبی 
در جامعه، دولتمردان و میان مردم و حکومت ایجاد 
کنند. عده ای را طرفدار مذاکره و عده ای را مخالف 
مذاکره کنند. می خواهند با ایجاد نارضایتی و فشار 
اقتصادی، امنیت ما را که بزرگترین دستاورد انقالب 

است، مخدوش کند.
رضایــی گفــت: آمریکایی ها بــرای این کار 
اســتراتژی هایی را در نظــر دارنــد. می خواهند 
سخت ترین تحریم ها را اجرا کنند که البته سر و صدا 
و جنگ روانی ای بیش نیست. آمریکایی ها دنبال 
این هستند که ما را به پای میز مذاکره بکشانند. این 
فشارها برای مذاکره است. اگر مذاکره نباشد، فشار 
بی معنی می شود. مذاکره هدف نهایی آمریکایی 
هاست و مقاومت ما می تواند تعیین کننده باشد. ما 
باید به آمریکایی ها خودمان را با انسجام اثبات کنیم. 
ما به دولت انتقاد داریم امــا در مقابل آمریکایی ها 
در کنار هم ایستاده ایم. حتی برخی از ضد انقالب 
خارج نشین هم در برابر تروریست خواندن سپاه، 

سکوت نکرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برنامه 
آمریکا مشخص است و ما هم مطمئناً به مقاومت 
خود ادامه می دهیم و باید وارد مقاومت فعال شویم. 
اینکه حرف های آمریکایی عوض می شود، نشان 
دهنده شکست آنهاست. از شروط ترکمچای گذر 
کرده اند و می گویند حاضرند بدون پیش شــرط 
مذاکره کنند. ناوهایشــان را در ۵۰۰ کیلومتری 

چابهار و عقب تر از آن برده اند.
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محسن رضایی:

یک روز هم به فرصت دوماهه شورای امنیت ملی اضافه نخواهیم کرد

سید جواد حسینی سرپرست  وزارت آموزش و پرورش شد

سخنگوی قوه قضاییه:

تقاضای آزادی نزار زاکا در حال بررسی است


