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م��اه مبارک رمضان ب��ه روزه��ای پایانی خود 
نزدی��ک می ش��ود درحالی که امس��ال نی��ز مانند 
س��الهای گذش��ته، آخرین جمعه این ماه میعادگاه 
آزادی خواهان و آزاداندیشان جهان است. جمعه ای 
که به نام روز قدس ش��ناخته می شود. فردا این روز 
بزرگ در حالی از سوی جهان اسالم، آزادی خواهان 
و آزاداندیشان جهان گرامی داشته می شود که چند 

نکته اساسی در قبال آن جای تامل دارد.
نخس��ت آنکه امس��ال چهلمین س��ال فرمان 
تاریخ��ی حضرت امام)ره( مبنی ب��ر اعالم آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس است. 
چهل س��ال از آن تاری��خ می گذرد در حالی که در 
تمام این س��الها یک اصل آشکار شده و آن اینکه 
نه تنها این حرکت آزادی خواهانه به حاشیه نرفته 
و کم رنگ نش��ده بلکه هر س��اله به میزان حامیان 
جهانی آن افزوده شده است. در سال 1358 وقتی 
ام��ام این فرمان تاریخی را ص��ادر کردند صرفا در 
ای��ران و چند کش��ور مح��دود روز ق��دس برگزار 
می ش��د، اما اکنون پس از چهل سال جهان شاهد 
است که روز قدس در سراسر جهان حتی در اروپا 

و آمریکا و آمریکای التین برگزار می شود.
 به صراح��ت می توان گفت ک��ه کمتر حرکت 
مردمی و یا موضوعی انس��انی و بش��ری را بتوان در 
جهان مثال زد که پس از گذشت سال ها به حاشیه 
نرفته باش��د حال آنکه روز قدس به یکی از روزهای 
مهم در تقویم ملتهای جهان مبدل ش��ده است. هر 
چند که روزهایی مانند روز کارگر و برخی روزهایی 
که از س��وی نهادهای بین المللی معرفی ش��ده اند 
در وس��عت جهانی برگزار می شوند اما صرفا در حد 
راهپیمایی های سمبلیک و ظاهری است و کارکردی 
ندارند حال آنکه راهپیمایی روز قدس صرفا از سوی 
یک رهبر معنوی به نام امام خمینی)ره( اعالم گردید 
و در هیچ نهاد جهانی نیز ثبت نش��ده اما ملت های 
آزادی خواه از مس��لمان و غیرمس��لمان ای��ن روز را 
گرام��ی می دارند و با راهپیمایی ه��ای تاثیرگذار در 

معادالت جهانی این فرمان تاریخی را ارج می نهند.
 امروز حمایت از فلسطین یک مساله فردی و 
یک بعدی از سوی ملت ایران و جمهوری اسالمی 
نیس��ت بلکه در سراس��ر جه��ان آزادی خواهان، 
آزاداندیش��ان از تم��ام ادی��ان الهی ب��ه این مهم 
می پردازند و این دس��تاوردی ب��زرگ برای انقالب 
اس��المی و ملت ایران اس��ت. موضوع��ی که واهی 
بودن ادعای غرب مبنی بر انزوای ایران را آش��کار 
می س��ازد. چهل س��ال برگزاری روز قدس آن هم 
پرشورتر از س��الهای قبل صرفا برآمده از حقانیت 
مواضع ای��ران و اعتم��اد ملتهای جه��ان به نظام 
اس��المی است هر چند که دش��من با ترویج شعار 
»نه غزه، نه لبن��ان....« به دنبال گرفتن این مولفه 
قدرت و جایگاه جهانی از جمهوری اس��المی بوده 
اما تمام شواهد از ناکامی این پروژه حکایت دارد.

دوم آنکه ش��رایط منطقه دورانی حس��اس را 
س��پری می کند. از یک س��و آمریکا در حال اجرای 
طرح معادله قرن یا همان نابودی کل فلسطین و با 
برگزاری اجالس بحرین است و از سوی دیگر برخی 
س��ران عرب که بقای خ��ود را در خیانت به جهان 
اسالم و فلسطین می بیند با برگزاری اجالس هایی 
همچ��ون اجالس هایی که از امروز آغاز می ش��ود 
به دنب��ال اجرای ابع��اد جدید بحران س��ازی های 
آمریکا در منطقه هس��تند اما نکت��ه مهم آنکه در 
هفته های اخیر تحرکات علیه جمهوری اس��المی 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت. در حالی آمریکا از 
اعمال تحریم های نفتی می گوید و اروپا نیز حاضر 
به اجرای تعهدات برجامی اش نیست، جنگ روانی 
آمریکا برای القای س��ایه جنگ ش��دت گرفته که 
اع��زام ناو آبراهان لینکلن ب��ه خلیج فارس، ادعای 
اع��زام نظامیان آمریکا و انگلیس به منطقه، ادعای 
ترام��پ، بولتون و... مبنی ب��ر آمادگی برای گزینه 
نظام��ی و دهها مورد دیگ��ر را در قالب این جنگ 

روانی می توان مشاهده کرد.
این تحرکات در حالی صورت گرفته که گرفتار 
نش��دن ایران در بازی مذاکره از ترس جنگ، این 
سناریوها راناکام س��اخت. هر چند که برای حفظ 
آبرو بولتون دیروز در سفر به امارات ادعاهای واهی 
ضدایران��ی را تکرار ک��رد، اما در عمل س��ناریوی 

آمریکایی ناکام مانده است. 
با توجه به این ش��رایط اوال حضور پرشور ملت 
ایران در راهپیمایی روز قدس نشانگر اراده ملت ایران 
در پیگیری آرمان ها و ارزش هایی است که توهمات 
آمریکا مبنی بر استفاده از حربه سایر جنگ و تحریم 
ب��رای باج خواهی را از میان می برد و از س��وی دیگر 
به اروپا نش��ان می دهد که حاضر به تس��لیم شدن 

نمی باشد و غرب گزینه ای جز عقب نشینی ندارد.
 ثانی��ا روز جهان��ی ق��دس می تواند پاس��خی 
قاطع ب��ه طراحان معامله ق��رن و برگزارکنندگان 
نشست های منامه و مکه باشد که برای منافع خود 
در ح��ال ف��روش آزادی و آزادی خواهان و حقوق 
مردمانی هس��تند که تمام خواسته آنها زندگی در 

سرزمین مادریشان یعنی فلسطین است. 
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 بلند بگو
مرگ بر اسرائیل...

کاخ سفید هیچ طرحی برای اقدام نظامی علیه ایران ندارد
مشاور امنیت ملی ترامپ می گوید که در واکنش به ارزیابی های اخیر 
آمریکا در زمینه تهدیدهای ایران در خلیج فارس، کاخ سفید هیچ طرح و 

برنامه ریزی برای اقدام نظامی علیه ایران نکرده است.
ج��ان بولتون در ابوظبی در جمع خبرنگاران گفت: کاخ س��فید برای 

دوری از جنگ با ایران تالش می کند منطقی و مسئوالنه رفتار کند.
بولتون با اتخاذ تکرار مواضع نرم »دونالد ترامپ« در قبال ایران گفت: 
کاخ سفید در پاسخ به ارزیابی اخیر اطالعاتی آمریکا درباره دست داشتن 
ایران در حمله به کش��تی های نفتی در بن��در الفجیره، هیچ اقدام نظامی 

علیه تهران طراحی و برنامه ریزی نکرده است. 
ترامپ طی س��فر به توکیو در نشست خبری با »آبه شینزو« نخست 
وزیر این کش��ور درباره ایران گفته بود: »من اصال به دنبال صدمه زدن به 
ایران نیستم. فقط می خواهم بشنوم که ایران به سالح اتمی »نه« بگوید. 
به اندازه کافی در جهان به خاطر تسلیحات اتمی مشکل داریم، پس ایران 

نباید سالح اتمی داشته باشد. به نظرم ما می توانیم به توافق برسیم«.
بولتون در ادامه افزود: واش��نگتن با توافق در زمینه اس��تقرار 1500 
نظامی بیش��تر در غرب آسیا به اقدامات اخیر منتسب به ایران پاسخ داده 
اس��ت. وی که به منظ��ور دیدار با مقامات اماراتی به ابوظبی س��فر کرده 
است افزود: نکته اصلی که برای ایران و نواب این کشور در منطقه آشکارا 
تصریح کرده ایم این اس��ت که این نوع اقدام��ات واکنش قاطعی از طرف 

آمریکا به دنبال خواهد داشت. 
براساس این گزارش، انتظار می رود بولتون امروز با »محمد بن زاید« 

ولیعهد ابوظبی دیدار و گفت وگو کند. 
اوایل ماه جاری میالدی چهار کش��تی نفت ک��ش متعلق به امارات، 
عربس��تان س��عودی و نروژ در بندر الفجیره در آبهای دریای عمان با مواد 

انفجاری هدف حمالتی ناشناس قرار گرفتند. 
بولت��ون در جمع خبرنگاران در ابوظبی بدون اینکه مدرک خاصی ارائه 
کند ایران را متهم کرد که در پشت این حمالت قرار داشته است. وی گفت: 
واش��نگتن معتقد است که تهران از مینهای دریایی برای این حمله استفاده 
کرده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه مدعی شد، استقرار جدید 
نیروهای نظامی آمریکا و سیستمهای ضدموشکی پاتریوت برای نشان دادن 
این موضوع به ایران است که نیروها، پرسنل غیرنظامی و دیپلماتهای آمریکایی 

فارس در منطقه آنطور که ایران فکر می کند آسیب پذیر نیستند. 

قاتل امام جمعه کازرون عضو فرقه های انحرافی است
پیگیری های به دست آمده از پیشینه قاتل امام جمعه کازرون حاکی 
از آن اس��ت که قاتل از اعضای یک��ی از فرقه های انحرافی و همچنین به 

شدت معتاد بوده است.
بامداد روز گذشته حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه شهرستان 
کازرون به دلیل جراحت با سالح سرد به قتل رسید. پس از پیگیری های 

نیروی انتظامی نیز ظهر امروز قاتل شناسایی و دستگیر شد.
پیگیری ه��ای خبرن��گار مهر حاکی از آن اس��ت که قات��ل به نام حمید 
درخش��نده، در ماه های اخیر جذب یک فرقه انحرافی ش��ده و به مواد مخدر 
و شیش��ه نیز اعتیاد شدید داشته اس��ت. به عالوه قاتل به جهت عضویت در 
فرقه های انحرافی، در این ایام کامالً سبزپوش بوده است. همچنین وی همواره 
شعارهایی مبنی بر اینکه »باید موانع ظهور را برداشت تا زودتر این مهم اتفاق 
بیفتد« را اعالم می کرده و امام جمعه کازرون را یکی از این موانع خوانده بود!

صبح روز )8 خرداد ماه( و در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 
س��اعت3:30 بامداد مبنی بر چاقوخوردگی امام جمعه شهرستان کازرون، 
بالفاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر شدند. در بررسی های اولیه 
مش��خص شد حجت االسالم محمد خرس��ند امام جمعه این شهرستان در 
مقابل منزل خود به وس��یله سالح سرد )چاقو( از ناحیه شکم مجروح شده 
است. مصدوم بالفاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد 

مهر که به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد. 

اخبار یک

 مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پس از حدود یک سال بحث و بررسی بین موافقان
و مخالفان، ظاهراً با اراده کمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیک می شود.

 

 موافقان این پیشنهاد که غالب آنها را نمایندگان تشکیل می دهند می گویند که
مالیات به کاهش سوداگری و کاهش قیمت مسکن منجر می شود
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2

روز قدس نزدیک است،  روزی که بنیانگذار جمهوری اس��المی برای مقاوم����ت مائدهشیرپور
دف��اع از حقوق مردم مظلوم فلس��طین نام گذاری کردند، اما این 
روز ن��ه فقط به خاط��ر اینکه امام خمین��ی)ره( آن را نام نهاد و 
نخس��تین حرکت بعد از پیروزی انقالب بود و نه به خاطر عادت 

هر س��اله حض��ور در راهپیمای��ی، بلکه باید به دلی��ل حمایت از 
انس��انیت، طرف��داری از حقوق بش��ر واقعی، برای نش��ان دادن 
صلحی دوستی عادالنه، برای ایجاد بیشتر وحدت اسالمی و برای 

حراست از آرمان های انقالبی بزرگ  داشته شود.

اجالسهایمکهبدونمشارکتفعالکشورهایعربیامروزآغازمیشود

ناکامیزودهنگامسیاسیبازیسعودی

محمدعلی نجفی 68 س��اله ب��ا روی کار آمدن دولت 
روحانی در س��ال 1392 به کابینه بازگش��ت و در اولین 
پست مدیریتی خود معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

گردشگری و میراث فرهنگی شد.
روز سه شنبه 8 ساعت پر تب و تاب از لحظه اعالم خبر 
عجیب قتل »میترا استاد« )نجفی( همسر دوم محمدعلی 
نجفی تا زمان بازداش��ت نجفی به جرم کشتن همسرش 
گذش��ت تا بی س��ابقه ترین خبر حوادث کش��ور را شاهد 
باش��یم. نام محمدعلی نجف��ی تا پیش از این در صفحات 
سیاسی و اجتماعی روزنامه ها و سایت های خبری بود اما 
از این به بعد نام این چهره ش��اخص اصالح طلبان را باید 

در صفحات حوادث دنبال کرد.

تالش برای تبرئه نجفی
با وجود اینکه همه ش��واهد نشان می داد نجفی قاتل 
همس��ر دوم خود اس��ت ام��ا رس��انه های اصالح طلب در 
اقدامی غیرحرفه ای س��عی در تبرئه نجفی داش��تند و با 
عناوینی مثل نجفی متواری نش��ده، تحقیقات از همس��ر 
مقتول در حال انجام است، این موضوع که نجفی مظنون 
اصلی قتل همسرش اس��ت کذب محض است، نجفی در 
صحنه قتل نبود و... می خواستند افکار عمومی را منحرف 
کنن��د. این اقدام غیرحرف��ه ای و کامال مبتدیانه در حالی 
ب��ود که قاتل ب��ودن نجفی کامال محرز ب��ود و دروغ این 
رسانه ها بزودی افشا می شد. خبرگزاری های ایسنا و ایلنا 
س��ردمدار این تکذیبیه های مضحک بودند و نشان دادند 
نمی توانن��د حتی خبر حوادث��ی و جنایی را بدون عینک 

جناحی و سیاسی نگاه کنند.

توئیت معنادار کرباسچی
در می��ان خبره��ای پراکنده دیروز، توئی��ت معنادار 
دبیرکل حزب س��ازندگی خبرس��از ش��د. غالمحس��ین 
کرباس��چی با هش��تگ »ش��هرداری، نجفی و اصالحات« 
مخالفت خود با شهردار شدن نجفی را یادآوری کرد و در 
توئیتی نوش��ت: »ماهیت تأسفبار حادثه قتل میترا استاد 
هرچه باشد نمی توان مسؤولیت کسانی را که 2 سال قبل 
به رغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسؤول          ، این 
چ��اه  ویل را برای اصالحات و نجف��ی حفر کردند          ، نادیده 
گرفت«. این توئیت حاشیه های فراوان انتخاب محمدعلی 
نجفی ب��ه عنوان ش��هردار ته��ران و مخالف��ت برخی از 
نهاده��ای نظارت��ی در مخالفت با این حک��م را یادآوری 
می ک��رد. در آن ایام نهادهای نظارتی نجفی را مناس��ب 
شهرداری تهران نمی دانستند اما با فشار عجیب رسانه ای 
و تبلیغاتی جریان اصالحات س��رانجام حکم نجفی صادر 
ش��د و وی فق��ط چند ماه ش��هردار ماند که ب��ا انتقاد از 
عملکرد ضعیف او در مدیریت ش��هری س��رانجام استعفا 
کرد تا نقطه تاریکی در کارنامه جریان اصالحات و شورای 

شهر اصالحاتی شده تهران ایجاد شود.

حاشیه های نجفی و همسر دوم
محمدعلی نجفی 68 س��اله ب��ا روی کار آمدن دولت 
روحان��ی در س��ال 1392 به کابینه بازگش��ت و در اولین 
پست مدیریتی خود معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
گردش��گری و میراث فرهنگی شد. البته روحانی وی را به 
عنوان وزیر پیش��نهادی آموزش وپرورش معرفی کرد اما او 
تنه��ا با اختالف یک رای از مجم��وع 28۴ رای )1۴2 رای 
مثبت، 133 رای منفی، 9 رای ممتنع( موفق به حضور در 
وزارت آموزش وپرورش نشد. 2 روز بعد از رأی عدم اعتماد 

مجلس به نجفی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وی را 
به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب کرد. محمدعلی 
نجفی در 10 بهمن 1392 از س��مت خود به علت بیماری 
اس��تعفا کرد و روحانی طی حکمی محمدعلی نجفی را به 
سمت مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی 
منصوب کرد. وی 29 مرداد 1393 پس از اس��تیضاح رضا 
فرجی دان��ا، وزیر عل��وم، طی حکمی به عنوان سرپرس��ت 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد. 
ب��ه پیش��نهاد مس��عود  اردیبهش��ت 139۴  او 20 
س��لطانی فر، رئیس سازمان گردشگری و موافقت روحانی 
به عضویت ش��ورای عالی میراث فرهنگی و گردش��گری 
و 26 آب��ان 139۴ ب��ه پیش��نهاد علی اصغر فان��ی، وزیر 
آموزش وپرورش، به عضویت ش��ورای س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش��ی درآمد. محمدعلی نجفی 19 مرداد 
1396، توسط اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
ته��ران به عنوان گزینه نهایی ش��هرداری تهران برگزیده 
ش��د. او اول ش��هریورماه با ش��روع به کار رسمی شورای 
شهر پنجم به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب و پنجم 
ش��هریور با دریافت حکم از وزارت کشور، رسماً به عنوان 
شهردار کار خود را آغاز کرد و جایگزین محمدباقر قالیباف 
ش��د اما 23 اسفند 1396 از سمت خود استعفا کرد. این 
حکم با انتقادات بس��یاری همراه شد، چون نجفی مکررا 
به علت بیماری از سمت های مدیریتی کناره گیری کرده 
بود و همان طور که پیش بینی می شد چندین بار از سمت 
شهرداری تهران هم استعفا کرد و در نهایت شورای شهر 
ته��ران 21 فروردین 97 با رأی اکثریت اعضای ش��ورای 

شهر با استعفای نجفی موافقت کرد.
از هم��ان زم��ان حاش��یه های زندگی نجف��ی آغاز و 
تصاوی��ر وی ب��ا یک زن جوان در فضای مجازی منتش��ر 
ش��د. در همان ایام کوتاه شهردار بودن، موضوعات زیادی 
درباره اس��تعفای نجفی و همس��ر دومش )میترا اس��تاد( 
مطرح ش��د و برخی ها دلیل استعفای شهردار پایتخت را 
همین داشتن همسر دوم و حواشی آن دانستند تا جایی 
که همسردوم پرده از حواشی برداشت و گفت: »هر فردی 
می تواند عاشق شود و ازدواج کند، همه انسان ها تا زمانی 
که جان دارند حس دوس��ت داشتن در وجودشان است. 
هر انس��انی یک زندگی خصوص��ی دارد؛ چه آقای دکتر 
نجفی و چه هر شخصیت دیگری؛ درست نیست با کسی 
که واقعا اینقدر برای کش��ور و نظام زحمت کشیده است، 
اینطور رفتار کنند؛ با تمس��خر صحبت کنند که ایش��ان 
چرا ازدواج کرده است«. بعد از انتشار این گفته ها، فاطمه 
دانش��ور، عضو سابق شورای ش��هر به صحبت  های همسر 
دوم نجف��ی در اینس��تاگرام واکنش نش��ان داد و گفت: 

»همان بهتر که نجفی استعفا کرد«.
وی گفت��ه ب��ود: »به عنوان ی��ک زن و فعال اجتماعی 
حوزه توانمند  س��ازی زنان و کودکان آسیب دیده می گویم 
مهم نادیده گرفتن همس��ر اول آقای دکتر نجفی و هزاران 

زن همچون ایشان است که احساسات، نجابت، وفاداری و 
مهربانی ش��ان نادیده گرفته می شود؛ زنانی که بیشتر عمر 
و جوانی خود را پای همسران ش��ان گذاش��ته   اند. متاسفانه 
این قصه س��ر دراز دارد و بس��یار در سطح مدیران دولتی 
و خصوصی کش��ور دیده می ش��ود؛ آشکار یا پنهان، موقت 
یا دائم! درد س��همگینی که هر چقدر به الیه  های پایین      تر 
جامعه می رویم اثراتش س��خت      تر و خرد کننده      تر اس��ت«. 
حاال بعد از حدود یک سال حاشیه های شهردار اسبق، خبر 
قتل همسر دوم وی توسط خود نجفی جامعه را تکان داد؛ 
قتلی که در س��طح باالی سیاسی و با بهانه نازل اختالفات 
خانوادگی رخ داده و یک چهره معروف سیاسی اصالح طلب 
را تبدیل به قاتل کرده است. از این پس نام نجفی را باید در 

صفحات حوادث جست وجو کرد، نه صفحات سیاسی. 

 ناگفته های میترا استاد چه بود؟
میترا استاد متولد 1362 در کرمانشاه است، از او گفت 
وگو یا خبر خاصی قبل از این که بحث رابطه اش با نجفی 
و متعاقب آن ازدواج آن ها به میان آید وجود ندارد زنی که 
بسیاری او را عامل استعفای شهردار دانستند و می گفتند 
برادرش از دوستان نزدیک نجفی است امادر عین حال روز 
گذشته و پس از انتشار خبر قتل وی، پوستر تبلیغاتی اش 
به عنوان کاندیدای دوره پنجم ش��ورای شهر و همچنین 
تصویر و خبر تقدیر از وی در بیستمین جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی سراس��ر کش��ور در کرمانشاه منتشر 
ش��د. به گزارش دیده بان شهری، میترا استاد شهریور 96 
برای بازی در فیلم »واران« از مرکز  کرمانشاه در بیستمین 
جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور مورد 
تقدیر قرار گرفت. او در فیلم  دختر شاه پریون هم پیش از 

این به ایفای نقش پرداخته بود.
محمدعلی نجفی از ش��هریور تا اسفند 96 بر جایگاه 
شهرداری تهران نشست اما در واپسین روزهای این سال 
استعفا کرد و بررس��ی کناره گیری او به جلسات شورای 
ش��هر تهران در س��ال بعد موکول شد و در آغاز سال 97 
اعضا با استعفای او موافقت کردند. پس از آن اما در حالی 
که تصور می شد محمدعلی نجفی مدتی از رسانه ها غایب 
خواه��د بود و به معالجه بیم��اری  می پردازد که به خاطر 
آن کناره گرفته بود ناگهان بحث همس��ر دوم پیش آمد 
و پس از ش��ایعاتی که درباره درس��ت بودن یا نبودن این 
خبر و صیغه ای یا عقدی بودن ازدواج آن دو مطرح ش��د 
»میترا اس��تاد« به عنوان »همسر عقدی« گفت و گو کرد. 
میترا اس��تاد در این مصاحبه ب��ا کانال خبری امید مردم 
گفته بود: هر فردی می تواند عاش��ق بشود و ازدواج کند، 
همه انسان ها تا زمانی که جان دارند در وجود شان حس 

دوست داشتن وجود دارد. 
وی با اش��اره به نحوه ازدواجش با دکتر نجفی تاکید 
ک��رده ب��ود: آق��ای دکترنجف��ی از من خیل��ی محترمانه 
خواس��تگاری کردند و من هم بعد از مشورت با خانواده به 
ایش��ان جواب مثبت دادم.وی در خاتمه خاطرنشان کرده 
بود: واقعا اگر مردم منتظر اتفاقی هستند؛ هر مسئله ای از 
طرف آقای نجفی به عنوان خالف باش��د، من در رسانه ها 
اعالم می کنم .روز گذشته بعداز انتشار خبر قتل همسر دوم 
نجفی خبرنگار انصاف نیوز از تماس روز قبل میترا اس��تاد 
با وی و قرار مصاحبه ش��ان برای روز س��ه شنبه خبرداد 
که البته با قتل وی این مصاحبه به س��رانجام نرس��ید. او 
چه ناگفته هایی داش��ت که نجفی نخواس��ت کسی از آن 
باخبرشود ؟روزهای آینده و با پیش رفتن روند بازجویی ها 

جهاننیوز شاید پاسخ این سوال را پیدا کنیم. 

شلیکبهقلباصالحات
وعشقوجنایتدرسعادتآباد
تالشبرایتبرئهنجفی

»میترا استاد« چه ناگفته هایی داشت که 
نجفی نخواست کسی از آن باخبر شود؟

تدابیرجدیدبرایساماندهیبازارملکاجرامیشود؛
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