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تازههای مطبوعات
••آرمان – این روزنامه درمطلبی با عنوان «ماهیگیری وکال
از آب گل آلود» نوشت :این روزها که بازار طالق توافقی در
دادگاههای خانواده گرم است ،برخی وکال سعی دارند
از این نمد کالهی برای خود ببافند.یک موسسه حقوقی
معروف 3 ،راه طالق گرفتن سریع را بر روی پرتال اینترنتی
خود آموزش داده است .
••شهروند -شرکت بیجیاف ریتیل ،بزرگترین شرکت
سوپرمارکتهای زنــجــیــر های کر هجنوبی اعــام کرد
قراردادی با یک شرکت ایرانی برای راهاندازی شعب این
فروشگاه زنجیرهای در ایران به امضا رسانده است.
••کیهان – این روزنامه در پاسخ به این سوال که چرا با
وجــود لغو ق ــرارداد ،توتال سود میکند؟نوشت :توتال
سال هاست از سمت قطر ،در برداشت از میدان گازی
مشترک پارس جنوبی فعال است و از این رواحتمال جدی
این است که توتال از اطالعات جمعآوری شده در ایران،
برای بهرهبرداری بهتر در سمت قطر استفاده کند و در این
صورت ،طرفی که ضرر میکند ما خواهیم بود ،نه توتال.
••ایران – هم اکنون طرحی در مجلس در دست بررسی
است که در صورت تصویب اداره صدا وسیما هیأت امنایی
می شود .مازنی ،گفت  29:سال است که صدا و سیما
بدون قانون اداره میشود ،ضمن اینکه نظارت موجود (در
شورای نظارت بر صدا و سیما) هم کیفی و اثربخش نیست،
صــوری وشکلی است.این طرح در راستای رفع چنین
خألهایی است و دراین باره دیدگاههای دولت اخذ شده و
در تدوین طرح مجلس لحاظ خواهد شد.
••ایران -این روزنامه در مطلبی با عنوان « پربازدهترین
بازارهای پنجگانه در بهار امسال» نوشت :سپرده بانکی
هنوز در صدر بازدهی بدون ریسک قرار دارد پس از آن
فرابورس ،بورس و سکه قرار دارند.
••جــام جم – ایــن روزنــامــه در گزارشی از تکدی گــری و
شیوههای نوین آن در ایران آمار و ارقام جدیدی ارائه داد
و به نقل از عزیزی ،نماینده مجلس نوشت :افرادی که در
سازما نهای حمایتی هستند ماهی  ۵۰تا  ۱۰۰هزار
تومان میگیرند ،در حالی که متکدیان در قالب گروههای
مافیایی ماهانه دو تا سه میلیون درآمد دارند.نتیجه یک
پژوهش درتهران نشان میدهد هماکنون  ۵هزار متکدی
در تهران حضور دارند که فقط  ۱۰تا  ۱۵درصد آنها واقعا
نیازمند هستند.

...

انعکاس
••اعتدال مدعی شد :بسیاری از فعاالن سیاسی اصالح
طلب و حامیان دولت معتقدند که دولت حسن روحانی به
شکل ویژه در حوزه بهداشت و درمان ،سیاست خارجی و نفت
عملکردموفقیداشتهاست.آنهامعتقدندکهوزرایسهوزارت
خانه مربوط به این سه حوزه جزو ژنرال های کابینه یازدهم
بوده و باید در کابینه دوازدهــم حضور داشته باشند .با این
حال پس از جدی شدن گمانه زنی ها درباره کابینه دوازدهم،
تخریب عملکرد و دستاورد این وزرا در دستور کار اصولگرایان
قرار گرفته تا شاید حمالت به وزرای اثر گذار و کارآمد دولت
انگیزهآنهارابرایادامههمکاریبادولتتحتتاثیرقراردهد.
••تابناک مدعی شد :غالمعلی حــدادعــادل با انتشار
تصویری درگذشت میریم میرزاخانی را تسلیت گفت؛ اما
نکته حاشیهدار این پست حذف تصویر آیتا...هاشمی
رفسنجانی از عکس یادگاری با دانشجویان المپیادی بود
که مریم میرزاخانی هم در میان آنها دیده میشد.
••نامه نیوز مدعی شد  :برخی مخالفان جمنا از اساس
مخالف ماندگاری این تشکیالت هستند و عمر آن را پایان
یافته تلقی میکنند .بانیان آن می خواهند جمنا بماند
اما کسانی هم که با این خواسته مخالفند کم نیستند.
از محمدرضا باهنر گرفته تا چهره های جبهه پایداری.
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که برنامه اصلی،
رونمایی از چهره جدیدی از جمنا است .نام آن را بازسازی
گذاشته اند و ترمیم تشکیالتی .محمدحسن آصفری عضو
جبهه مردمی نیروهای انقالب گفته که گویا پرویز سروری
رییس استان تهران جمنا شده است و فدایی از جمنا جدا
شده و جانشینی برای او انتخاب شده است.
••انتخاب مدعی شد :تجربه انتخابات شورا و بستن لیست
امید که عارف رئیس دفتر بدون تخصص و چهره منتسب به
خود با تحصیالت مامایی را در فهرست گنجاند ،نشان داد که
حتی جناب عارف در سهم خواهی هم به بدترین شکل عمل
می کند و نتیجه آن باعث شرمساری و اختالف اصالح طلبان
خواهد شد ،پس همان بهتر که به او سهمی ندهند .به نظر
می رسد ،وی قصد دارد خود را به عنوان گزینه اصالح طلبان
در  1400جای دکتر جهانگیری طرح کند و این حرکات
برای سهم خواهی در ترکیب کابینه و شهرداری تهران برای
لشکرکشی در  1400است  ،پس بهتر است جناب عارف به
جایاینبازیهایپیچیدهواختالفافکن،بهصورتیشفاف
از افکار عمومی سؤال کند که آیا او را به دکتر جهانگیری برای
گزینه اصالح طلبان در1400ترجیح می دهند؟
••تابناکخبرداد :علیمطهریدریادداشتاینستاگرامی
خوددربارهفیلمهای«ماجراینیمروز»و«اکسیدان»نوشت:
در چند روز اخیر دو فیلم سینمایی را دیدم ،یکی ماجرای
نیمروز و دیگری اکسیدان .ماجرای نیمروز از نظر محتوا
و قالب هنری عالی بود .این فیلم جوانانی را که از حوادث
سالهای اول انقالب آگاهی کافی ندارند با فداکاری های
جوانان آن روز در راه حفظ این انقالب آشنا می کند .باید به
ِ
همهپدیدآورندگاناینفیلمدستمریزادگفت.امااکسیدان
اگرچه از نظر ایجاد نشاط در جامعه ما -که سخت نیازمند آن
است-توفیقداشتهوسعیکردهمانندفیلممارمولکجاذبه
روحانیت را –که البته این بار شامل روحانیت مسیحیت نیز
می شود -ترسیم کند اما برخی گفت و گوها و صحنه ها که
خالی از سخافت نیست و می تواند در فرهنگ عمومی مردم
تأثیر منفی داشته باشد از ارزش این فیلم کاسته است.
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روحانی:امیدوارم کماکان ازهمکاری متقابل
با اصالح طلبان بهره مند شویم
جلسه مشترک کمیته تعامل شورای عالی سیاستگذاری اصالح
طلبان با رئیس دولت دوازدهم روز شنبه برگزار شد و روز گذشته
جزئیاتی تازه از این نشست منتشر شد .به گزارش ایلنا ،دکتر
روحانی در این دیــدار اظهار داشت:امیدوارم بتوانیم دولتی
کاراتر به مردم و مجلس شورای اسالمی معرفی کنیم و کماکان
از همکاری متقابل با اصالح طلبان در همه زمینهها بهره مند
شویم .در این جلسه محمدرضا عارف هم با اشاره به انتخابات
اخیر ریاست جمهوری و پیروزی قاطع و ارزشمند حجتاالسالم
روحانی ،اظهار داشت :مردم فهیم ایران اسالمی با حضوری
گسترده و حماسی در انتخابات شرکت کردند که این حضور
نشان داد مردم نسبت به تعیین سرنوشت خود و جامعه احساس
مسئولیت میکنند .رییس شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان همچنین نقش اصالح طلبان در حمایت از نامزدی
دکتر روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را
کم نظیر و بسیار موثر دانست .عارف در ادامه بر ضرورت همکاری
متقابل حامیان رئیس جمهور و فراکسیون امید با دولت در آینده
و ادامه رایزنی در زمینه های مختلف تاکید کرد.
▪الریجانی :درد دل وزرا در جلسات به درد نمی خورد باید
جرئت حل مشکالت را داشته باشند

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،رئیس مجلس شورای اسالمی نیز
در کنفرانس بین المللی بودجهریزی بر مبنای عملکرد گفت:
وزرا در دولت آینده اگر مشکلی می بینند باید جرئت این را داشته
باشند که آن را حل کنند نه اینکه در جلسات درد دل کنند این
کار به درد ما نمیخورد .دکتر علی الریجانی افزود :رجال ملی
کسانی هستند که وقتی مشکالت را می بینند ،بگویند آنها را حل
می کنیم چراکه به تاخیر انداختن مشکالت روزمرگی می آورد
و این بزرگترین مشکل کشور است.مهرداد الهوتی ،سخنگوی
فراکسیون مستقلین والیــی نیز در گفت و گو با ایلنا گفت:
هماکنون برخی از وزرایی که قرار است در دولت بعد نیز حضور
داشته باشند ،مشخص شده که از جمله میتوان به آقایان مسعود
سلطانیفر وزیــر ورزش و جوانان ،عبدالرضا رحمانیفضلی
وزیر کشور ،حجتاالسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات،
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت
و علی ربیعی وزیر رفاه ،کار و تعاون اجتماعی اشاره کرد .وی
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ظریف :پیشنهاد ترامپ درجی20
نقض «نص» برجام است
وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه سی ان ان ،با تأکید بر اینکه دولت آمریکا تعهدات
خود در برجام را انجام نداده ،گفت« :به عنوان نمونه ،کاخ سفید چند روز پیش اعالم کرد که ترامپ
از حضورش در هامبورگ برای نشست گروه ۲۰استفاده کرده تا سران کشورها را نسبت به تجارت
با ایران دلسرد کند .این نقض نه فقط روح ،بلکه متن برجام است ».ظریف چند هفته قبل هم از نامه
ای اعتراضی به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده بود .نامه ای که در آن به برخی
اقدامات آمریکا از جمله تصویب تحریم اخیر در سنا اشاره و موارد نقض «روح و جسم» برجام ذکر
شده است .چند روز بعد والیتی گفت اروپایی ها پذیرفته اند که آمریکا برجام را نقض کرده است.

افزود :همچنین حضور برخی وزرا در کابینه دوازدهم نیز همچون
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بهصورت نیمه قطعی و به
قول معروف پنجاه-پنجاه است که باید در این ارتباط نیز صحبت
کنیم و قرار است نظراتمان را درباره افراد مختلف اعالم کنیم.
▪عارف :مهم برای ما یک کابینه پویا ،بانشاط و متخصص است

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمد رضا عارف نیز درباره کابینه
دوازدهم گفت :مهم برای ما یک کابینه پویا ،بانشاط و متخصص
است که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد و برنامههای
دولت و برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی را اجرایی کند.
رئیس شورای سیاستگذاری اصالح طلبان در پاسخ به این سوال
که پیشنهادی برایتشکیلکابینه دارید،تأکیدکرد:باتعاملیکه
با دولت خواهیم داشت نظراتمان را مطرح میکنیم.
▪انتقاد حاجی بابایی از تعطیلی دوهفته ای مجلس پیش از
تحلیف رئیس جمهور

حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیته تعامل بررسی وزرای
فراکسیون نمایندگان والیی نیز ضمن انتقاد از تعطیلی دوهفته
ای مجلس پیش از تحلیف رئیس جمهور گفت :موضوعی که
بسیار باعث تعجب ما شده تعطیلی دو هفتهای مجلس قبل از
مراسم تحلیف رئیس جمهور در روز  14مرداد ماه است که این
اقدام یعنی تعطیل کردن فکر ،اندیشه ،فراکسیون و کمیسیونها
در خانه ملت .نماینده مردم همدان تأکید کرد :به آقای الریجانی
پیشنهاد دادیم و خواستیم که مجلس حداقل یک هفته تعطیل
شود ،در گذشته هم قبل از انتخابات مجلس سه هفته تعطیل بود
و این برخوردها در شأن مجلس شورای اسالمی نیست.

▪ایران توانش را داشت اما هرگز به سمت ساخت تسلیحات شیمیایی نرفت

به گزارش فارس و ایرنا محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی  7بار
پایبندی ایران به برجام را تائید کرده ،افزود :اما در مورد ایاالت متحده نمیتوان این طور گفت.
ایاالت متحده تعهدات خود را انجام نداده است .ظریف در پاسخ به این سوال که برخی میگویند
ممکن است بعد از برجام ،ایران به دنبال سالح هستهای برود ،گفت« :ایران در جریان توافق و
پیش از توافق به صراحت روشن کرده است که به دنبال یک برنامه تسلیحاتی [هستهای] نیست.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرده است که ادعاها در مورد ابعاد نظامی احتمالی
برنامه هستهای ایران بیپایه است ».وزیر امور خارجه ادامه داد« :تصور میکنم که افرادی به
دنبال هراسافکنی هستند .ایران سابقه روشنی دارد .ایران قربانی تسلیحات شیمیایی بود،
اما هرگز از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد .ایران توانش را داشت ،اما هرگز به سمت ساخت
تسلیحات شیمیایی نرفت».
▪میدانیم که تروریستها از کجا میآیند!

در ادامه برنامه« ،فرید ذکریا» مجری از آقای ظریف در مورد سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا به عربستان و اعالم حمایت کامل او از ریاض ،سوال کرد .وزیر امور خارجه در پاسخ گفت:
«میدانیم که تروریستها از کجا میآیند .میدانیم کسانی که به برجهای تجارت جهانی حمله
کردند ،اتباع کدام کشورها بودند .هیچیک از آنها ایرانی نبودند ».وی با بیان اینکه ایدئولوژی
عربستان سعودی ،عامل افراطگرایی و تعصب کور است ،تأکید کرد :النصره را ببینید ،داعش
را ببینید ،القاعده را ببینید ،هیچ کدام آنها ارتباطی با اسالم ندارند و هیچ ارتباطی هم با ایران
ندارند .نه فقط ایدئولوژی ،بلکه پشتیبانی مالی و تسلیحاتی این گروهها ،از سوی دیگرانی تأمین
میشود که خود را متحدان ایاالت متحده میخوانند.ظریف در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد
دلیل حمایت ایران از نظام سوریه ،با بیان اینکه شاید معارضه و اپوزیسیون مشروعی در سوریه وجود
داشته باشد و به همین خاطر هم بود که در سال  ،۲۰۱۳چند هفته بعد از آنکه من به عنوان وزیر
خارجه ایران منصوب شدم ،طرحی 4مادهای را ارائه کردم ،به برقراری آتشبس ،گفتوگوی ملی،
اصالح قانون اساسی و ایجاد دولت ملی با حضور اعضای دولت کنونی به عنوان اجزای طرح قبلی
ایران اشاره کرد و گفت :همین طرح بعدها مبنای قطعنامه ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل شد.

اژه ای جزئیات چند پرونده خبرساز را تشریح کرد

بازداشت فریدون،جزئیاتاتهامبقاییونامهاحمدینژاد
هادیمحمدی-سخنگویقوهقضاییهباتاییدخبربازداشت
حسین فریدون برادر رییس جمهور ،خاطرنشان کرد :دیروز
(شنبه) برای ایشان قرار تامین که وثیقه بود صادر شده و
چون (متهم) قرار تامین را تامین نکردند به زندان معرفی
شده است؛ البته اگر قرار را تامین کنند آزاد میشوند چون
قرار بازداشت موقت نیست .خبرنگار خراسان در نشست
دیروز از حجت االسالم محسنی اژه ای پرسید در مناظرات
انتخاباتی در مورد رییس جمهور و تخلفات بــرادر ایشان
مسائلیرامطرحکردندوآقایروحانیهمگفتنداینموضوع
راقوهقضاییهحتمارسیدگیکندلطفابفرماییداینپروندهبه
کجا رسیده و امروز هم شایع شده که ایشان بازداشت شدند
آیا تایید می کنید ؟ وی در پاسخ ضمن تایید خبر بازداشت
فریدون افزود  :در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و
افراد مرتبط با ایشان هم تحقیق شدند برخی افراد بازداشت
و بعضی هم بیرون هستند اما دیروز ایشان به زندان معرفی
شده و البته اگر قرار را تامین کنند آزاد می شوند .وی با
بیان اینکه عنوان اتهامی فریدون مسائل مالی بوده و ایشان
معوقات بانکی ندارند  ،در خصوص مبلغ وثیقه اظهار بی
اطالعی کرد و گفت :نپرسیدم.
▪تشکر از بانک مرکزی بابت ساماندهی موسسات
تعاونی اعتبار

بــه گـــزارش خــراســان محسنی اژه ای کــه در یکصد و
چهاردهمین نشست خبری خود با رسانه ها سخن می
گفت تصریح کرد :بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی
تالش وافری دارند که شرکت های تعاونی را ساماندهی
کنند و این کار بسیار خوبی است و بنده خودم از آ نها
تشکر کردم و باز هم تشکر میکنم .قوه قضاییه نیز نهایت
کمک را خواهد داشت تا حقوق مردم حفظ شود.
▪محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10سال حبس

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی
دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و
گفت :این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط
نیروهای وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد و در
دادگاه بدوی محکوم به  10سال حبس شده که این حکم
هم قابل اعتراض است.
ن به رییسجمهور
▪آخرین وضعیت پرونده توهی 

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسیها از پرونده
توهین به رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار
کرد :در این رابطه پروندهای تشکیل شده است .چون
اقدامی بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطالعاتی
و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند
کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده
تشکیل شده ،اما هنوز به دادگاه نرفته است .وی افزود:
نام بعضی افراد مطرح است ،اما نشانهای از منزل و  ...آنها
هنوز در دست نیست که احضار شوند ،تصویر آنها در حال
شعار دادن موجود است و شناسایی شده اند و در حال
حاضر در حال شناسایی مکان آنها هستیم.
▪وضعیت ضارب متروی شهر ری

محسنیاژهایدرخصوصمرگفردضاربکهروزگذشته

در متروی شهر ری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود نیز
گفت :مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را
رعایت کرده باشد نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست
و من نمیدانم که این ضوابط رعایت شده یا خیر؛ اما اگر
بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده باید بررسی کرد
که آیا تاخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ شده
است؟ بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست.
▪پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه برای قرارداد
توتال

محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه
برای قرارداد توتال و همچنین پرونده کرسنت اظهار کرد:
دربارهگرفتنرشوهحکمصادرشدوآنفرددرزنداناست.
درباره کرسنت نیز حکمی صادر و قطعی شد اما بعد از آن
مجددا درخواستی کردند که در حال رسیدگی است و
هنوز نهایی نشده است .اژه ای در پاسخ به سوال دیگری
درباره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه
ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور
مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه ورود
کردهاستیاخیرگفت:بایدشاکیخصوصیداشتهباشدو
اگر هم داشته باشد ،در صالحیت دادگاه روحانیت است.
▪احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که پرونده
آقــای احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی
در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد
بازجویی و بازداشت شده است گفت :همان طور که آن
زمان هم گفتم ،آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند
اما پرونده دارند.
▪تشکر از رییس مجلس

اژهای در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش
سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید
در دام کشمکش های رسمی نیفتید و چه جریان های
رسانه ای پشت این کشمکش ها هستند افزود« :اوال از
آقای الریجانی تشکر می کنم .در آن نشست ایشان یک
سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یــادآوری و
مطالبه گری کردند...به دولت هم توصیه داشتند که یک
کابینه انقالبی معرفی کند که حرف پسندیده ای است.
مطلبیهمکهدربارهمنگفتندبهاینخاطربودکهحواسم
جمع باشد».
▪بخشی از نامه احمدی نژاد در مورد بقایی قابلیت
تعقیب قضایی دارد

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشت
حمید بقایی و بیانیه احمدی نژاد در دفاع از این متهم
پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت  :آقای احمدی نژاد
نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند که فرازهای
مختلفی دارد اما بخش عمده از این مسائلی که اظهار
نظر شده خالف واقع است و متاسفانه مثل همیشه احیانا
ایشان از یک فرد یا خود متهم چیزی شنیده و به استناد
آن چنین قضاوتی می کند .وی تصریح کرد  :بخشی از
مطالب بیانیه احمدی نــژاد حتما قابل تعقیب قضایی
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«عظمت خانم»؛ بانویی که به
میرزاکوچک خان پناه داد
درباره قیام میرزاکوچکخان جنگلی در گیالن ،داستانها
و گزارشهای فراوانی وجود دارد که بخشی از آنها برای
مردم تکراری هستند و بخشی دیگر ،در پستوی حافظه
تاریخی این سرزمین ،پنهان شد هاند .یکی از مهمترین
افرادی که به نهضت جنگل کمک کرده ،اما نامش کمتر
شنیده شده است و بیشتر مردم ،اصو ًال او را نمیشناسند،
بانویی غیور و شجاع از خطه قهرمانپرور آذربایجان است:
«عظمت خانم فــوالدلــو» زنــی به غایت شجاع و شیردل
که در زمان قیام میرزاکوچکخان ،حاکم خلخال بود.
«عظمت خانم» که پس از درگذشت همسرش« ،جورق
بیگ» ،به ریاست  32طایفه شاهسون آذربایجان رسید،
در نخستین ماههای آغاز قیام ،به میرزا پیوست و برادرش،
«امیر عشایر» ،از سوی میرزا و کمیته جنگل ،به حکومت
گیالن منصوب شد .حمایت جدی «عظمتخانم» از نهضت
جنگل و میرزاکوچکخان به حدی بود که انگلیسیها ،پس
از خروج روسها به دلیل وقوع انقالب اکتبر و در راستای
تسلط بر مناطق نفوذ تزار در شمال ایران ،تنها راه مهار و
سرکوب نهضت جنگل را ،جدا کردن نیروهای «عظمت
خانم» از میرزا میدانستند .درستی این دیدگاه ،زمانی به
اثبات رسید که در پی هجوم بقایای نیروهای روسیه تزاری
در ایران به شهر اردبیل و خروج «امیرعشایر» و خواهرش
«عظمت خانم» با نیروهایشان از جنگل ،برای عقب راندن
مهاجمان از این شهر ،جنگلیها متحمل شکست سنگینی
در نزدیکی ُپل منجیل شدند .تال شهای استعمار برای
جدا کردن «عظمتخانم» از نهضت جنگل ،سرانجام به
بروز کدورت میان وی و میرزا انجامید .اما «عظمتخانم»،
آ نقــدر شجاعت ،شهامت و غیرت داشــت که حاضر به
مصالحه علیه نهضت نشود و تنها به عقبنشینی و خروج از
گیالن ،بسنده کند .هنگامی که نهضت جنگل با دخالت
عوامل خارجی به شکست انجامید و میرزا و معدود یارانش،
خسته و نا ُا مید در اعماق جنگلهای انبوه گیالن مخفی
شدند ،میرزا کوچک خان تصمیم گرفت ،به بانوی شجاع
آذربایجان پناه ببرد؛ این بود که شبانه به سوی اردبیل
حرکت کــرد .هنگامی که «عظمتخانم» خبر حرکت
میرزاکوچکخان به سوی آذربایجان را شنید ،با وجود
کدورتهای پیشین ،در استقبال از قهرمان گیالن ،درنگ
نکرد و گروهی از سواران ُز بده و مورد اعتمادش را برای
استقبال وی فرستاد؛ اما آنها هیچگاه میرزا را نیافتند؛ او
در میان سرما و کوالک شدید کوههای اسالم گرفتار شد و
در مظلومیت تمام ،به شهادت رسید.

...

خبر آخر
است همچنین مطالب دیگری خارج از این پرونده در این
نامه مطرح کردند که باید در جای خودش پرداخته شود.
احمدی نژاد در نامه خود آورده که اتهام ایشان این بوده که
مصوبه دولت را در دادن 300میلیون پاداش به اعضای
دولت اجرا کرده که کامال خالف است و به هیچ وجه به
این عنوان اتهامی نــدارد .محسنی اژه ای خاطرنشان
کرد  :ایشان  3اتهام دارند در رابطه با تصرف غیرمجاز ،
در مورد تبانی در معامالت دولتی  ،در مورد اختالس و
برخی مسائل مالی دیگر که اتهام است و باید اثبات شود.
مطالبی که گفتم در توجه اتهام به ایشان در این موارد بوده
است حتی در روزها و هفته های اول تحقیق موردی مطرح
شد که چیزی در حدود  2میلیون یورو وجه نقد یکی از
کسانی که از همان مجموعه بازداشت شده بود در اختیار
متهم قرار گرفته که در اختیار جای دیگری قرار دهد و به
صورت رسمی در جایی ثبت نشده است .گفته اند چرا
حکم جلب صادر شده ؟ بر اساس گزارشی که دادستان
تهران و بازپرس مربوطه فرستاده بودند ؛ گفته شده که نیاز
به تکمیل پرونده و احضار ایشان بوده است و در  24اسفند
 95ما ایشان را احضار کردیم مامور ابالغ گفته بود رفتم و
این شخص در آدرسی که نوشته شده بود شناسایی نشده
است البته بعدا دستور داده شد که بررسی کنید شناسایی
نشده یعنی آدرس شناسایی نشده یا این آقا در آن آدرس

نبوده اســت و ایــن را از مامور ابــاغ تحقیق میکنیم .
ایشان دو وکیل داشته در زمان تحقیقات که زمانی که
میخواسته آزاد شود کفیل او هم شده اند که البته ارفاق
شده چون معموال قبول نمی کنند که وکیل کفیل شود
 .این وکیل در دادســرا حضور دارد و به او می گویند به
متهم ابالغ کنید که ظرف یک ماه بیاید او می گوید به من
احضاریه رسمی بفرستید در نوبت دیگری هم کفیل مطلع
شده که ایشان را می خواهیم به هر تقدیر ایشان نمی آید و
جلب می شود .اژه ای ادامه داد  :اینکه گفته اند به ایشان
اجازه تهیه غذا از بیرون نداده اند البته این خالف قانون
نیست و اگر زندان اجازه ندهد خالف قانون نیست اما با
این حال در زمانی که در اختیار وزارت اطالعات بوده بارها
و بارها غذا از بیرون تهیه می کردند و با هزینه اطالعات به
ایشان می دادند که البد باید روزی از او بگیرند .مکرر با
خانواده در تماس بوده است  .گفته اند از نور بی بهره بوده
در حالی که زندان ایشان یک سوییتی بوده که یخچال و
تلویزیون و سایر وسایل را داشته و از نور کافی برخوردار
بوده حتی در یک مقطعی بازپرس مینویسد که به بند
عمومی منتقل شود و ایشان خــودش گفته من در این
سوییت خیلی راحت تر هستم و اگر منعی نیست در همین
سوییت بمانم برایم بهتر است .وی در مورد اعتصاب غذای
بقایی نیز گفت  :نمی دانم و نپرسیدم    .

خبر مرتبط

جزئیاتی درباره جاسوسی آمریکایی بازداشت شده در ایران
خبرگزاری میزان در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به برخی جزئیات از نحوه فعالیت و عملکرد جاسوس
آمریکایی در ایران که روز گذشته مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت ،نوشت :این فرد شهروند آمریکاست اما
در چین (پکن) به دنیا آمده ،در رشت ه تاریخ به مدت  4سال در دانشگاه پرینستون فعالیت کرده و در سالهای 2013
و  2014مطالعات گروهی را در مورد ایران به همراه افرادی در موسسه شرمین و بیژن مصور رحمانی (موسسهای با
دستور کار پیچیده و البته روابط عنکبوتی با نهادهای سیاسی و امنیتی و اطالعاتی کشورهای آمریکا و انگلیس) انجام
داده است .براساس این گزارش ،این سوژه در پوشش یک دانشجوی ارشد پژوهشگر وارد کشور شده است ،مطالعات
میدانی از ایران در قالب پروژه نفوذ را در قالب مقالههای آشکار(چاپ شده و قابل دسترس در فضای مجازی) ،محرمانه
و خیلی محرمانه در اختیار تیم تحقیقاتی وزارت امور خارجه آمریکا ،موسسه شرمین و بیژن مصور رحمانی (که در
دانشگاه پرینستون فعالیت میکند) ،مدرسه کندی دانشگاه هاروارد و موسسه ایرانشناسی بریتانیا قرار داده و در
قالب پروژه نفوذ به نهادهای مطالعاتی کشور سعی در نفوذ به آرشیوهای معتبر کشور را داشته است .این منبع آگاه
در ادامه با اشاره به فعالیت های این فرد که زی یو وانگ نام دارد نوشت :نامبرده که نسبت به وضعیت خود احساس
نگرانی میکند هنگام خروج از کشور به مقصد یک کشور اروپایی با هوشیاری کارشناسان پرونده و دستور بازپرس
دادسرای امنیت تهران در تاریخ  18مرداد  1395دستگیر میشود.

فردا؛ اربعین شهدای ترور تهران
چه بر سر داعش آمد؟
اربعینشهدایحادثهتروریستیمجلسدرحالیفرارسیده
که داعش در مرزهای ایران و در کل منطقه ضربات جبران
ناپذیریازجمهوریاسالمیوجریانمقاومتخوردهاست؛
فرداچهلمینروزشهادت 17تنازهموطنانماندرحادثه
تروریستیهفدهمخردادماهمجلساست؛اقدامیاحمقانه
که طی آن  ۵عنصر گروهک تروریستی تکفیری «داعش»
به صورت همزمان به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر
امامخمینی(ره)حملهکردند؛درعوض 6موشکبالستیک
سپاه ده ها فرمانده آنها را به جهنم فرستاد ،تیم های
تروریستی متعددی که مرتبط با داعش بودند طی روزها و
هفتههایبعدمتالشیشد،دههانفرازاعضایآنهادستگیر
شده و شمار زیــادی در درگیری های وزارت اطالعات و
نیرویزمینیسپاهبههالکترسیدند.میزاندربارهاربعین
شهدای ترور در ماه مبارک رمضان ،نوشت« :به گفته قریب
به اتفاق صاحبنظران ،جنایت  ۱۷خرداد تروریستها در
تهران ،تنها و تنها به دلیل منحرف کردن افکار عمومی از
شکستهایپیدرپیوسنگینآنهادرسوریهوعراقانجام
شد؛اماآنچهدرمقامعملاتفاقافتاد ،اینبودکهاینجنایت
کور تروریستها نه تنها نتوانست اذهان عمومی را از روند رو
به اضمحالل تکفیریها منحرف کند ،بلکه شکستهای
آنها در منطقه را نیز تسریع بخشید ».آزادی موصل در ۱۶
تیر ماه امسال و شکست های داعش در شرق استان حمص
و شکست های پی در پی در مناطق بین  2استان حمص
و حماه (چندین شهرک و روستا) بخشی از شکست های
داعش در بعد منطقه ای بوده است.
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