
عباس: بعد از ۲۰ بار مالقات با نمايندگان ترامپ
هنوز نمي دانم طرح او چيست

رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين با بيان اينکه دولت  امريکا در موضوع اس�رائيل- فلسطين دچار سردرگمي   جهان
اس�ت، گفت هن�وز نمي داند طرح واش�نگتن ب�راي حل اين مناقش�ه چيس�ت. 
محمود عباس، رئيس تش��کيالت خودگردان فلسطين در يک جمع خصوصي به گاليه 
از دولت دونالد ترامپ پرداخته و گفته کاخ س��فيد هنوز طرح روشني براي حل مناقشه 
اسرائيل- فلسطين ندارد. به نوشته روزنامه صهيونيستي »هاآرتص«، عباس در جلسه اي 
با حضور نمايندگاني از حزب چپگراي »مرتص« اس��رائيل گفته که با وجود ديدارهاي 
متعدد با نماينده دولت امريکا، هنوز نمي داند طرح واشنگتن براي حل مناقشه چيست. به 
گفته عباس، ترامپ شخصاً از راهکار دو دولتي حمايت کرده و منتقد شهرک سازي است، 
اما از طرح علني اين موضع و ارائه آن به بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
خودداري مي کند. بر اساس يادداشت هايي که حاضران در اين نشست برداشته اند، عباس 
گفته است: »از زمان آغاز به کار ترامپ به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده، من حدود 
20 بار با نمايندگان او ديدار کرده ام.«  وي افزود: »هر بار، آنها به من تأکيد کرده اند تا چه 
حد به راهکار دودولتي و توقف ساخت شهرک ها، باور داشته و به آن معتقد هستند. من از 
آنها خواسته ام اين مسئله را به نتانياهو هم بگويند، اما آنها از اين کار خودداري کرده اند و 

گفته اند که اين موضوع را بررسي مي کنند، اما بعداً ديگر از آنها خبري نشده است.«
عباس همچنين گفته اس��ت: »رفتار آنها با ما را متوجه نمي ش��وم. اين دولت در کشور 

خودش هم درگير آشفتگي است.«

داعش در خدمت مهار بحران 
مهاجرت معكوس از اسرائيل

براي اولين ب�ار از س�ال ۲۰۰۹، دفتر مرک�زي آمار رژيم    جهان
صهيونيستي گفته که روند مهاجرت معکوس يهوديان از 
سرزمين هاي اشغالي رو به افزايش است. در چنين شرايطي، خاخام هاي يهودي 
براي مهار بحران مهاجرت از سرزمين هاي اشغالي، اقدامات تروريستي داعش در 
اروپا را يهودستيزي خوانده و از يهوديان اسپانيا خواسته اند به سرزمين هاي اشغالي 

مهاجرت کنند. 
سه ش��نبه قبل بود که دفتر مرکزي رژيم صهيونيستي گزارشي درباره روند مهاجرت 
در سال 20۱۵ منتشرکرد که بر اساس آن، تعداد کساني که سرزمين هاي اشغالي را 
براي زندگي دائم يا موقت در خارج ترک مي کنند رو به افزايش است، به طوري که در 
مقابل ورود ۸ هزار و۵00 مهاجر، دس��ت کم ۱۶ هزار و ۸00 نفر فلس��طين اشغالي را 
ترک کرده اند. اين آمار نشان مي دهد طي ۱2 سال اخير، پس از کاهش تدريجي روند 
مهاجرت يهوديان به فلسطين اشغالي که از سال 20۱2 آغاز شد، سال 20۱۵ کمترين 

ميزان مهاجرت را تجربه کرده است. 
کارشناسان اسرائيلي از نوعي بحران هويت در ميان س��اکنان يهودي سرزمين هاي 
اش��غالي صحبت مي کنند و آن را براي آينده اين رژيم يک خطر محس��وب کرده اند. 
اوري کوهين، مديرکل طرح موسوم به »مهاجرت اس��رائيلي« در اين باره مي گويد: 
»واقعيت اين است که بسياري از ساکنان اس��رائيل در صورت امکان، از اين سرزمين 
مهاجرت مي کنند و اين مسئله به اين معناست که ش��هروندان اسرائيل وابستگي به 
»دولت« ندارند. اين مسئله براي ما نگران کننده است و ضرورت دارد همگان براي حل 
اين مش��کل تالش کنيم.« به گفته کوهين، نتايج نظرسنجي صورت گرفته حکايت 
از وجود مشکلي به نام بحران هويت و وابس��تگي و ارتباط با ملت و سرزمين و دولت 
دارد. اين مشکل در جامعه اسرائيل رو به افزايش است و خود عاملي براي ايجاد شکاف 
و دودستگي در آن محسوب مي شود. بر اساس نظرس��نجي انجام شده، ۳۶درصد از 
يهوديان ساکن در فلسطين اشغالي به مهاجرت از اين س��رزمين تمايل دارند و اکثر 
کساني که مايل به مهاجرت هستند نيز جوانان بين سنين 2۳ تا 2۹ سال هستند، زيرا 
معتقدند به اين سرزمين تعلق ندارند و با مشکالت هويتي مواجه هستند. تحت چنين 
شرايطي، رهبران برخي يهوديان صهيونيستي در اروپا تالش مي کنند ميان حوادث 
تروريستي اروپا با تمايالت يهودستيزي ارتباط برقرار و و يهوديان اروپا را به مهاجرت 
به اسرائيل تش��ويق کنند. ميربار هن، خاخام يهودي اسپانيايي در گفت وگو با رسانه 
يهودي جي تي اي به تازگي در واکنش به حوادث تروريستي اسپانيا گفته است: »اروپا 
از دس��ت رفته و ديگر جاي زندگي براي يهوديان نيست، بنابراين آنها با خريد امالک 
اسرائيلي، به سرزمين هاي اش��غالي مهاجرت کنند.« وي گفته که اروپا از دست رفته 
است و نبايد اشتباه يهوديان الجزيره و ونزوئال را تکرار کرد بلکه بايد قبل از اينکه دير 

شود از اين منطقه رفت. 

اژه اي: حصر سران فتنه به قوت خود باقي است
سخنگوي دستگاه قضا در  پاس�خ به س�والي درباره   سياسي
حصر سران فتنه گفت: تا زماني که مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي وجود دارد ما تابع آن هس�تيم و هر موقع 
برداشته شد قوه قضائيه به وظيفه خود عمل مي کند. 
به گزارش ج��وان، حجت االس��الم محس��ني اژه اي، 
سخنگوي دس��تگاه قضا در صد و شانزدهمين نشست 
خبري خود با رس��انه ها و درپاس��خ به پرسشي مبني 
بر اينکه »آقاي کروبي درخواس��ت هايي شامل خروج 
نيروهاي امنيتي از خانه اش و محاکمه خود ارائه داده و 
اولين خواسته وي انجام شده و خواستار اجرايي شدن 
دومين خواسته هستند«، اظهار داشت: چه کسي گفته 
اولي عملي شده است؛ نخير؛ دروغ محض است. خوب 
است ما هر موضوعي را بررسي و جنبه هايش را تفکيک 
کنيم، چرا که وقتي يک حکم کلي مي دهيم حق مطلب 

ادا نمي شود. 
 وي در ادامه بيان کرد: يک اتفاق مجرمانه در سال ۸۸ و 
۸۹ رخ داد؛ عده اي در مقابل قانون ايستادند و اقدامات 
مجرمانه انجام دادند و س��بب کشته ش��دن، توهين و 
نسبت ها و افتراها شدند که دستگاه هاي مسئول از جمله 
ناجا و قوه قضائيه براي برخورد با مجرمين مشغول شدند 
که در اين رابطه عده اي دس��تگير و عده اي ديگر نيز با 
رأفت اسالمي محاکمه و مجازات شدند.  سخنگوي قوه 
قضائيه با اش��اره به اقدام ش��وراي عالي امنيت ملي در 
س��ال ۸۹ خاطرنشان کرد: اين ش��ورا براي کساني که 
در رأس بودند تصميمي گرفت ک��ه آن تصميم منجر 
به محصور ش��دن برخي افراد شد؛ اين تصميم به قوت 
خود باقي است و لغو نش��ده است. هر فردي که زنداني 
باشد يا به دستور شوراي عالي امنيت ملي در حصر باشد 
ممکن است دچار مش��کالت خانوادگي شود يا نياز به 
بهداشت و درمان داشته باش��د يا مسائل حقوقي براي 
وي و خانواده اش پيدا شود که در حد قانون و مقدورات 

به آن رسيدگي مي شود. 
وي در خصوص پرونده پزشکي برخي از افراد محصور 
گفت: اخيراً برخي از افراد محصور که به بيمارس��تان 
رفتند، پزشکان با ديدن پرونده ش��ان اعالم کردند که 
سرويس پزشکي اي که به آنها داده شده به گونه اي است 

که به مقامات درجه يک کشور داده نشده است. 

محس��ني اژه اي از اف��رادي تحت عنوان »کاس��بکار 
سياسي«نام برد و تصريح کرد: اين افراد دروغ مي گويند، 
خالف مي کنند، دلش��ان به حال زنداني نمي س��وزد، 
دلشان به حال محصور شده نمي سوزد، به فکر مسائل 
جناحي خود هستند و کاس��بکار سياسي اند و مسائلي 
را مطرح مي کنند و دنبال منافع خود هستند که اينها 
نيز دو دسته اند؛ يک دسته ، تحريک شده و باعث جرم 
مي شوند که قوه قضائيه با آنها برخورد مي کند؛ دسته 
دوم هم خفيف تر عمل مي کنند که اغماض مي ش��ود. 
بنابراين به هيچ وجه در مقابل فضاس��ازي و جوسازي، 
قوه قضائيه منفعل نخواهد شد.  وي به اين دسته از افراد 
گفت: پنبه را از گوش شان دربياورند چرا که ما به هيچ 
عنوان تحت تأثير فضاسازي و جوسازي اقدامي انجام 
نمي دهيم و خيلي از اوقات اين اقدام افراد به ضرر افرادي 

است که اين کارها را براي شان انجام مي دهند.
اين مقام ارشد قوه قضائيه با تأکيد براين مطلب که تالش 
قوه قضائيه اين بود که در شرايط و فضاسازي ها از اعتدال 
و انصاف خارج نشود، گفت: حتي ما به سازمان زندان ها 
نيز توصيه کرده ايم که اگر فردي در دوران مرخصي خود 
درس��ت عمل نکرد در اقدامات بعدي در خصوص وي 
از حد اعت��دال و انصاف خارج نش��ود و در حد امکان در 
مصيبت ها و شادي ها به اين افراد امکان مرخصي را بدهد. 
دوباره مي گويم که قسمت اول سؤال تان دروغ بوده و در 
مورد قس��مت دوم نيز هر زمان که مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي برداشته ش��ود قوه قضائيه به وظيفه قانوني 

خود عمل مي کند.  
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تشکيل کميته رفع 
حصر بيان کرد: در اين خصوص توضيح داده ام؛ تا زماني 
که مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي وجود دارد ما تابع 
آن هستيم و هر موقع برداشته شد قوه قضائيه به وظيفه 

خود عمل مي کند. 
 حکم رئيس حلقه عرفان صادر شده است

در ادامه نشس��ت خبري محس��ني اژه اي درخصوص 
وضعيت پرون��ده محمدعلي طاهري گفت: با واس��طه 
شنيدم حکم در هفته گذشته صادر شده است. ولي ابالغ 
نشده بود. احتماالً االن ابالغ هم شده، اما چون قطعي 

نيست از بيان جزييات معذورم. 
سخنگوي دستگاه قضا موضوع بازداشت مديران وزارت 

مس��کن را نيز اينگونه تش��ريح کرد: اگر مورد سمنان 
مدنظر است درست است، در تاريخ ۱0 مرداد تعدادي 
بازداشت شدند، پرونده اي با عنوان مالي تشکيل شده 
اخيراً هم در حال بررس��ي و رسيدگي مقدماتي است، 
در قزوين هم پرونده اي ب��ود که االن جزئيات را حضور 

ذهن ندارم.  
پرونده مديران کانال هاي تلگرامي محور ديگر سواالت 
اصحاب رسانه بود که محس��ني اژه اي درباره آن بيان 
کرد: از ۹۱ روز حبس تا پنج سال حبس براي ۱٤ نفر که 
در يک پرونده متهم بودند داريم که البته بدوي است. 
براي هشت نفر ديگر هم دادگاه تمام شده يا حکم شان 
صادر شده يا صادر خواهد شد. البته پرونده هاي ديگري 
هم هست که بايد ببينيم منجر به کيفرخواست مي شود 

يا نه. 
 براي ١۲ استاندار و فرماندار در پرونده انتخابات 

کيفرخواست صادر شده است
در خصوص تخلف��ات انتخابات��ي و رون��د جديد اين 
پرونده ها نيز سخنگوي دستگاه قضا توضيحاتي را بيان 
کرد و گفت: يک بخشي عنوان مجرمانه پيدا مي کند که 
مربوط به قوه است و بخشي ديگر تخلف است که به قوه 
ارتباطي ندارد. در تهران نسبت به ۱2 استاندار و فرماندار 
کيفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه و هنوز 
دادگاه تشکيل نشده است.  وي افزود: در استان ها ۱٧ 
مورد محکوميت و 2٤ مورد برائت صادر ش��ده و تعداد 
بيشتري در حال رسيدگي است. البته تعدادي هم قرار 

موقوفي تعقيب صادر شده است. 
 استفاده از عيون براي بازرسي هاي پنهاني در 

قوه قضائيه
 اين مقام ارش��د قضايي در پاس��خ به پرسشي درباره 
پيگيري رون��د تعقيب افراد خاطي در داخل دس��تگاه 
قضايي بيان کرد: به صورت پنهاني در دستگاه قضايي 
و سازمان هاي وابسته عيوني مش��خص شده اند تا اگر 
به مورد خالفي برخورد کردند، به صورت مس��تند و به 
س��رعت آن را به ما گزارش دهند که خوشبختانه اين 
عيون توفيقات خوبي داش��ته اند. دادس��راي انتظامي 
قضات نيز ب��ه صورت آش��کار، نوب��ه اي و همچنين با 
پيگيري شکايات به صورت علني بازرسي هاي خود را 

انجام مي دهد. | بقيه در صفحه ۲
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درحوزهصنایعدفاعیشد

   برخي از افراد محصور که به بيمارستان رفتند، پزشکان با 
ديدن پرونده شان اعالم کردند که سرويس پزشکي اي که به 
آنها داده شده به گونه اي است که به مقامات درجه يک کشور 
داده نشده است.عده اي»کاسبکار سياسي« دروغ مي گويند، 
خالف مي کنند، دلشان به حال زنداني نمي سوزد، دلشان به 
حال محصور شده نمي س��وزد، به فکر مسائل جناحي خود 

هستند| همين صفحه

   حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي و 
فرمانده کل قوا در حکمي س��ردار سرتيپ حسين دهقان را 
به عنوان مش��اور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و 

پشتيباني از نيروهاي مسلح منصوب کردند|  صفحه۲

با تقدیم احترام، بدینوسیله از کلیه عزیزان و سروران 
گرامی به خصوص همکاران محترم و گرانقدر در بنیاد 
تعاون بسیج و شرکت ها و موسسات تابعه بنیاد، بانک 
مهراقتصاد، شرکت گروه فن آوا، نیروي هوافضاي سپاه، 
خصوصا  مقامات  کلیه  و  مستضعفین  بسیج  سازمان 
سردار نوشادي، سردار عبداللهی، سردارمحمد تقی زاده، 
ارائه  که ضمن   .... و  گنجی  دکتر  آقاي  رحیمی،  سردار 
پیام تسلیت، اهداء تاج گل و شرکت در مراسم تشییع، 
و  نموده  محبت  بذل  عزیزم  مادر  بزرگداشت  و  تدفین 
شرکت نموده اند از طرف خود و خانواده صمیمانه تقدیر 

و تشکر می نمایم.
محمودرضا رازقی 

  اينکه در جامعه مدام بگوييم او بي حجاب و اين باحجاب است يا اصالح طلب و اصولگراست، پس چه کسي 
مي ماند؟ اينها همه مردم ما هستند. آيا همه بچه هاي شما متدينند؟ آيا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه 
اينها را جذب مي کند و جامعه هم خانواده شماست.  اينکه بگوييم من هستم و بچه هاي حزب اللهي خودم، 
اينکه نمي شود حفظ انقالب. امام جماعت بايد بتواند با حجاب و بي حجاب را با هم جذب کند. | صفحه 5

سردارسليماني:
دربرخیمساجدبذربیتفاوتیمیکارند

امروز با دو خطر مواجهيم؛ يك خطر داخلي که فتنه مذهبي است
 و ديگري خطر خارجي که تهاجم عليه جهان اسالم است

فاشيست ها دست از سر افتخاري 
برنمي دارند

  چرايي تمايل به بازنش�ر ي�ك مصاحبه قديمي، اي�ن بار در يك 
خبرگزاري دولتي | صفحه١6

ي
نگ

ره
ف

گسترش اعتراضات  عليه برتري طلبي
 سفيدان امريکا

لل
لم

ن ا
بي

  دهها هزار نف�ر از معترض�ان امريکايي ب�ه خيابان ه�ا آمدند و 
نژادپرستي، برتري طلبي سفيدپوستان و نازيسم را محکوم کردند
 | صفحه ١5

روحاني:    شاهد کار حرفه ای مجلس در اين دوره بوديم
نماينده اصالح طلب: بيطرف چون وعده خالف نداد رأي نياورد!

حرفهايعملشد!
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