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تازههای مطبوعات
••شرق – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«دموکراسی از صندوق رأی بیرون میآید؟»
بــه مــیــزگــرد سعید حــجــاریــان ،علیرضا
علویتبار و مصطفی تاجزاده اشاره کرد و به
نقل از تاجزاده نوشت...« :اگر انتخابات را
رها کنیم باید به خیابان برویم که به اعتقاد
من در ایران امروز ،هر روشی جز انتخابات
بنبست است».
••صبحنو-درخوشبینانهترینحالتوبدون
توجه به نرخ تورم کاغذ در ماههای گذشته،
فرض کنیم قیمت کاغذ تا پایان سال از بندی
 350هزارتومان فراتر نرود ،کتابهایی که
برای نمایشگاه سیودوم کتاب تهران آماده
میشوند؛ صفحهای 246تومان و با قیمت
متوسط بیشاز41هزارتومان.

...

انعکاس
••خبرآنالین گزارش داد :گفته می شود
فضای نشست (دوشنبه) روز گذشته گروه
ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که
تصور می شود احتمال فرصت چهار ماهه
برای انجام سازوکارهای الزم درخصوص
پیوستن به  FATFافزایش یافته است .به
گزارش رسیده از پاریس بیانیه گروه ویژه
اقــدام مالی پنجشنبه صــادر خواهدشد و
احتمال م ـیرود عــاوه بر تمدید فرصت،
حاوی هشدارهایی به ایران باشد.
••جــمــاران نــوشــت :کــنــگــره مــلــی حــزب
دموکرات آمریکا قطعنامه ای را به تصویب
رســانــده که خواستار بازگشت آمریکا به
توافق هسته ای ایران (برجام) شده است
و در صورت قدرت گرفتن حزب دموکرات
در انتخابات ریاست جمهوری ،2020
بازگشت به برجام از اولویتهای آن دولت
آمریکا خواهد بود.

روحانی :دشمن به خیال خود می خواست
دی  97در تهران باشد

زیر سوال بردن دستاوردهای اخیر ،عشق به انقالب نیست

رئیس جمهور بــا بیان ایــن کــه دشمن
توطئه دی  96را آغاز کرد به خیال این
کــه دی  97خ ــودش در تــهــران باشد،
افزود :آمریکاییها و صهیونیستها فکر
میکردند که دی ماه امسال همه چیز
تمام است و جمهوری اسالمی نمیتواند
 40سالگی خود را جشن بگیرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی
با اشاره به افتتاح سه فاز از پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس طی سه سال ،افزود :کسی
نمیتواند این دستاورد بزرگ را به دلیل
شرایطی همچون گرانی مقطعی برخی
کاالها که مردم را چند روزی در مضیقه
قرار میدهد ،زیر سوال ببرد؛ زیر سوال
بردن موفقیتهای بزرگ سالهای اخیر
در کشور نه انصاف است نه مروت و نه وطن
پرستی ،نه عشق به انقالب و نه اخالق
اسالمی .به گــزارش ایسنا ،روحانی با
یادآوری طرح های افتتاح شده در استان
هرمزگان افــزود :برای دشمن دردناک
اســت در شرایطی که به قــول خودشان
سختترین تحریمها را بر ایران اسالمی
تحمیل کــرده انــد ،تنها در  ۲۴ساعت
گذشته و در یک استان ،در کنار د هها
طرح عمرانی ،سه طرح بزرگ و مهم ملی
را افتتاحکنیم .روحانی با تأکید بر این که

پیروزیها و موفقیتهای ملت و دولت را
باید ببینیم ،گفت :پیروزی های بزرگ را
برجسته نمی کنیم ،اما بــرای مشکالت
کوچک یقه مسئوالن را می گیریم  .رئیس
جمهور تصریح کرد :آمریکا و مزدورانش
در منطقه تالش میکنند هر روز فشار به
ملت ایران را افزایش دهند .وقتی دشمن
سنگی پرتاب میکند ،ممکن است یک
شیشه هم بشکند اما نمیشود به خاطر
شکستن شیشه زانــوی غم بغل بگیریم.
روحانی همچنین با تشبیه دوران فعلی
به دفاع مقدس ادامه داد :اگر زمان جنگ
هم عــده ای می جنگیدند و عــده ای در
تهران آنــان را بازخواست می کردند؛
به نتیجه نمی رسیدیم اما همه پشت به
پشت هم و دست در دست هم توانستیم
دشمن را شکست دهیم .وی تاکید کرد:
در زمــان جنگ مــردم سختی و زندگی
کوپنی را پذیرفتند ،اما امام و کشور را تنها
نگذاشتند .وی با بیان این که وقتی دولتی
با رأی مــردم انتخاب می شــود و سرکار
مـیآیــد ،همه باید از آن حمایت کنند،
افزود :انتخابات چهار سال یک بار است
تا ملت به هر دیدگاهی رای داد ،کشور بر
آن مبنا اداره شود ،وقتی یک گروه انتخاب
شد ،رقابت انتخاباتی تمام میشود.
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آغاز عملیات پاکستان علیه تروریست ها
و اولین ضرب شست سپاه

سرلشکر باقری از تالش دشمن برای انجام 60عملیات تروریستی در جنوب شرق طی دو ماه خبرداد

یک روز بعد از تماس وزیر خارجه پاکستان با محمدجواد
ظریف و اع ــزام هیئتی بــه تــهــران ،رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح کشورمان از آغاز عملیات پاکستان
علیه پایگاههای تروریستها از روز یک شنبه خبر داد.
همزمان سپاه پاسداران در اطالعیهای اعالم کرد که
با پیگیری سرنخهای قرارگاه قدس سپاه ،خانههای
تیمی عــوامــل جنایت تروریستی اخیر سیستان و
بلوچستان ،در ســراوان وخــاش متالشی و سه نفر از
تروریست ها دستگیر شده اند .در این عملیات ۱۵۰
کیلوگرم مــواد آمــاده انفجار و  ۶۰۰کیلوگرم مواد
انفجاری در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات
نیز کشف شده است .به گزارش ایسنا ،در این اطالعیه
با اشاره به این که تروریستهای دستگیر شده همان
عواملی بودند که خــودروی انتحاری عامل جنایت
تروریستی اخیر در جاده خاش -زاهدان را تهیه ،هدایت
و پشتیبانی کردهاند ،تاکید شده است :اقدامات سپاه
در پیگیری سرنخها برای انتقام قطعی و کامل از هسته
مرکزی گروهک عامل این جنایت ،ادامه داشته و انتظار
است با همکاری دولــت و ارتــش پاکستان این امر به
سرعت محقق شود.
▪تالش دشمن برای انجام  60عملیات تروریستی
در جنوب شرق طی دو ماه

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
که در قم به دیــدار مراجع تقلید رفته ،با اشــاره به
تالش دشمن برای ایجاد تهدیدات جدید در ناحیه
افغانستان و پاکستان که نمونه آن در حمله تروریستی
سیستاندیدهشد،ازآغازعملیاتکشورپاکستانعلیه
تروریست ها خبر داد و گفت :اعالم کرده ایم که اگر
توان مقابله ندارید ما خودمان وارد میشویم و انتقام
خون عزیزانمان را میگیریم .وی در دیدار با آیت ا...
نوری همدانی تأکید کرد :جرئت حمله نظامی به حد
زیادی از دشمن سلب شده است .سرلشکر باقری در
دیدار با آیت ا ...سعیدی ،نماینده ولیفقیه در استان

قم هم گفت :دشمن در دو ماه گذشته سعی در اجرای
بیش از  ۶۰عملیات تروریستی در جنوب شرق کشور
را داشت که با تالش شبانهروزی نیروهای مسلح،
 ۵۵عملیات آنهــا خنثی شد ،ولی در مــواردی هم
شاهد عملیات تروریستی و گروگانگیری بودهایم.
باقری به حضور کمرنگ دولــت پاکستان در ایالت
بلوچستان اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون امکان
حضور ما در خاک پاکستان وجود ندارد ،افزود :تالش
می کنیم تعامالت بهگونهای پیش رود که بتوانیم با
انجام عملیات و مانور مشترک در ایالت بلوچستان
پاکستان یا حمایتهای اطالعاتی و واگــذار کردن
عملیات به آنها از بروز حوادث تروریستی در ایران
اسالمی جلوگیری کنیم .وی خاطرنشان کرد :قطع ًا
اگر پاکستان اجازه حضور و عملیات نیروهای نظامی
ایران در ایالت بلوچستان را بدهد ،غائله تروریستها
را تمام میکنیم.
▪پاکستان :حاضریم با اطالعات ایــران عملیات
انجام دهیم

همزمان بــا ایــن مــواضــع ،وزی ــر خــارجــه پاکستان
ضمن محکوم کــردن حــادثــه تروریستی زاهــدان
اعالم کرد« :بــرای هرگونه همکاری با ایــران آماده
هستیم .حاضریم با اطالعاتی که ایــران در اختیار
ما قــرار میدهد علیه هر گروهی که امنیت کشور
همسایه ما را تهدید میکند عملیات انجام دهیم».
به رغم این اقدامات پاکستان ،این کشور از دیروز
میزبان بن سلمان ولیعهد سعودی بود .مسئوالن
کشورمان از شواهد مبنی بر دست داشتن عربستان
در حــادثــه تروریستی زاهـــدان سخن مــی گویند.
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه سه روز پیش گفته
بود :سازمانهای اطالعاتی کشور عربستان و امارات
در خصوص ایجاد ناامنی در ایران ،به ویژه در منطقه
جنوب شرق ،با توجه به زمینهای که در بلوچستان
ایران و پاکستان وجود دارد ،تالش میکنند.

...

گزارش خبری
طرح استیضاح رئیس جمهور
نیامده متوقف شد
طرح استیضاح رئیس جمهور هنوز شروع
نشده متوقف شده اســت .به گفته حاجی
دلیگانیازامضاکنندگاناینطرح،طراحان
در همان روز نخست (یعنی یکشنبه) طرح
را متوقف کرده اند .ذوالنوری طراح طرح
استیضاح رئیس جمهور در گفت و گو با پانا
در پاسخ به این ســوال که آیا رهبر انقالب
با توجه به بیانات قبلی ایشان با استیضاح
رئیس جمهور موافقت خواهند کرد ،گفت:
«مگر امــروز ما رای دادیــم که فالن تبصره
حذف یا اضافه شود ،رهبری نظر دادند؟ ما
مسیر داریــم .نماینده مجلس یک رسالت
و مسئولیت بر اساس قانون برعهده دارد و
اگر جایی کج بود و رهبری هشدار دادند،
هشدار رهبری را میگذاریم روی چشممان
و به آن عمل میکنیم ».به نوشته فرارو این
بــرای سومین بار است که در مجلس دهم
طرح عدم کفایت رئیس جمهوری مطرح
شده است .طرحی که بنا به گزارش فارس به
امضای  18نماینده رسیده است .به گزارش
فارس ،اسامی 18نفری که نخست این طرح
را امضا کرده اند به این شرح است« :مجتبی
ذوالنوری ،حسینعلی حاجی دلیگانی ،جواد
کریمی قدوسی ،مجید ناصری نژاد ،جبار
کوچکی نژاد ،عدل هاشمی پور ،محمدعلی
پورمختار ،هاجر چنارانی ،حسن نوروزی،
ذبیح نیکفر ،محمدرضا ملکشاهی راد ،علی
اکبر کریمی ،هدایت ا ...خادمی ،ضیاءا...
اعزازی ،علی گلمرادی ،ابوالفضل ابوترابی،
یعقوب شیویاری و عبدا ...سامری» .برای
استیضاح رئــیــس جمهور بــایــد یــک سوم
نمایندگان یعنی حــداقــل  94نماینده
تقاضای خود را به هیئت رئیسه مجلس به
طور کتبی اعالم کنند.

