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تازههای مطبوعات
واکنش مطبوعات به اخراج جان بولتون
شــرق :بولتون قربانی ایــران؟ /اعتماد :تیم ب
منهای مشاور امنیت ملی /آرمـــان :تیم ب به
اضمحالل نزدیک شد /روزنامه های کیهان ،ایران
این خبر را در صفحه نخست خود منتشر نکردند.
روزنامه های جوان ،صبح نو ،فرهیختگان ،آفتاب
یزد و ابتکار هم دیروز منتشر نشدند.
••شرق  -این روزنامه در مطلبی با عنوان «بازی با
حسرت ۴۴ساله» نوشت :شکست پیاپی مقابل
امیدهای ازبکستان اما زنگ خطر را برای تیمی
به صدا درآورد که حسرت  ۴۰ساله برای حضور
در المپیک را دارد و در صورت ادامه این روند بعید
نیست حسرت صعود به این تورنمنت معتبر به
پنج دهه برسد .فرهاد مجیدی هم وارد فهرستی
میشود که به آن «مهره سوخته» میگویند؛
مربیانی که زودتر از موعد وارد جرگه مربیگری
شدند و پستی را قبول کــردنــد کــه تجربهای
نداشتند و مدیران ما بــرای فــرار از مسئولیت،
پشت نتایج ضعیف سرمربی مخفی شدند.
••کیهان -سخنرانی حجت االســام پناهیان
دربــاره لــزوم شفاف ســازی آرای نمایندگان،
واکنشهای تندی از جانب گروهی از بهارستان
نشینها داشــت« .جیغ بنفش» ایــن طیف که
ظاهرا عنوان وکالت مردم را به دوش میکشند
تا آن جا رسید که برخی از آنان به توهینهای
بیشرمانهای به پناهیان روی آوردنــد و او را
«منبرنشین پاکتی»!« ،لیاخوف زمانه»!« ،عربده
کش برای شفافیت»!« ،ناآگاه و جاهل»! و...
نامیدند .سوال این است که مگر حجتاالسالم
پــنــاهــیــان چــه گفته کــه ایـــن ســیــل تــوهــیــن و
ترورشخصیت روا داشته شده است؟
••ایران – مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس
در واکنش به انتقادهای پناهیان از مجلس در این
روزنامه نوشت« :مسئله و دغدغه اصلی آن جریان
سیاسی خاص شفافیت نیست بلکه مچگیری
با هــدف پــرونــدهســازی اســت؛ چه آن که وقتی
میبینیم بابت موضوعاتی چون شفاف شدن
پشت پرده مؤسسات مالی غیر مجاز که عالوه بر
بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول بیتالمال،
امنیت کشور را نیز بر باد دادنــد در این جریان
سابقه مطالبهای دیــده نمیشود ،جــای شک
جدی ایجاد میگردد».
••آرمان – حجت االسالم منتجب نیا دبیر حزب
تازه تاسیس جمهوریت در گفت و گو با این روزنامه
گفت :مجمع روحانیون مبارز میتواند اختالفات
را کنار بزند ،همه را دور خود جمع کند و عادالنه،
منصفانه و پدرانه با همه اصالحطلبان ،احزاب
و گروهها برخورد ،ارشاد و آن ها را هدایت کند.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :درنظرخواهی خبرآنالین
از  ۶۲نماینده مجلس دهم درباره کاندیداتوری
آن ها در انتخابات اسفندماه  ۶۳ ،۹۸درصد از
قصد خود برای شرکت در انتخابات گفتند و البته
شمار قابلتوجه دیگری نیز یا هنوز تصمیم قطعی
نگرفته اند یا قصد حضور مجدد در انتخابات را
ندارند .شاخص ترین چهره هایی که احتمال
غیبت آن ها در انتخابات پارلمانی اسفندماه
مطرح است ،الریجانی و علی مطهری هستند.
الیاس حضرتی ،نماینده اصال حطلب مجلس
دهــم نیز به خبرآنالین گفته که بنا نــدارد در
انتخابات اسفند  ۹۸نامزد شود .کاظم جالیی
نیز بار دیگر ساز جدایی از بهارستان نشینان را
کوک کرده است.
••انــصــاف نــیــوز نــوشــت  :ســعــیــد مــرتــضــوی
دادستان سابق تهران که پس از گذراندن دو
سوم محکومیتش از زندان آزاد شد ،در توضیح
مــاد ه قانونی که به موجب آن آزاد شده است،
گفت :این جا مسئله قانون مطرح است؛ ماده
 ۵۸قانون میگوید یک سوم محکومیت را که فرد
بگذراند میتوان به او آزادی مشروط داد که ما دو
سوم حکم را هم گذرانده بودیم.
••تابناک نوشت  :حسن بیادی دبیرکل جمعیت
آبادگران جوان گفت :مجلس دست هر جناحی
بیفتد فرقی نمیکند ،چون نتیجهاش همین
مجلس دهم میشود به عبارت دیگر مجلس آینده
عملکرد بهتری از مجلس دهم نخواهد داشت،
چون سیستم و قوانین مدیریت کالن کشور ناقص
و دارای ایرادهای اساسی است و همچنین درباره
احتمال حضور الریجانی در انتخابات مجلس
نوشت :معتقدم با توجه به نبود مدیریت صحیح
در مجلس دهم آقای الریجانی نامزد انتخابات
مجلس نمیشود.
••عــصــرایــران نــوشــت  :بــه ادعــــای مقامات
استرالیایی سه شهروند ایــن کشور در ایــران
بــازداشــت شــد هانــد .اطالعیه وزارت خارجه
وتجارت استرالیا بعد از انتشار گزارشی در تایم
رسانهای شد که در آن مدعی بازداشت دو زن
انگلیسی-استرالیایی و دوست پسر یکی از آنها
در ایران شده بود.
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واکنشها به اخراج یک «احمق درجه یک

»

ایران :این برکناری ،تغییریدرسیاست مذاکره با آمریکا ایجاد نمیکند

کسی کــه وع ــده جشن گرفتن کریسمس
 2019در تهران را به منافقین داده بود،
اکنون خودش از دولت ترامپ کنار گذاشته
شــده اســت .شاید به همین دلیل اســت که
برخی کارشناسان برکناری جــان بولتون
را در اوج مذاکرات ایران و فرانسه ،به منزله
یک پالس مثبت ترامپ به ایران می دانند ،اما
«مسئوالن» کشورمان چنین نظری ندارند.
رئیس جمهور کشورمان دی ــروز در جلسه
هیئت دولت ،تصریح کرد« :هم جنگ طلبان
باید کنار بروند و هم سیاست جنگ طلبی».
همین موضع را مجید تخت روانچی  نماینده
کشورمان در ســازمــان ملل صریح تر بیان
کرد :مادامی که سیاست تروریسم اقتصادی
علیه مردم ایران لغو نشود ،مذاکره با آمریکا
منتفی است.ظریف وزیــر خارجه هم که در
توئیت اولش گفته بود در امور داخلی آمریکا
اظهارنظر نمی کند ،دیــروز در توئیتی دیگر
با انتقاد از تشدید تروریسم اقتصادی علیه
ایران در توئیتر نوشت« :عطش جنگ (فشار
حداکثری) هم باید همراه با سردسته جنگ
طلبان بـــرود ».ظریف بــه تحریم هــای تــازه
آمریکا علیه ایــران هم اشــاره کرد و نوشت:
«در حالی که جهان به استثنای سه یا (حتی)
دو همدست هراسان میخواست از اخراج
کارگزار سرسپرده تبهکاران "گروه  "Bدر کاخ
سفید نفس راحتی بکشد ،پمپئو و منوچین
تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران را اعالم
کردند ».این توئیت ظریف به نشست خبری
پمپئو و منوچین وزیران خزانه داری و خارجه
آمریکا اشاره دارد که روز سه شنبه اعالم کردند
تحریم های جدیدی علیه  15فرد ایرانی و
لبنانی اعمال شده است .پمپئو همچنین در
این نشست که مشغول تشریح تحریم های
جدید علیه ایــران بود مدعی شد که ترامپ
آماده دیدار بدون پیش شرط با روحانی است!  
▪شمخانی :اخراج تحقیرآمیز بولتون
پروژه ملت ستیزی منافقین وطن فروش را با
شکست مواجه کرد

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
کشورمان نیز دراین باره گفت :عزل و نصب
مقامات،تغییری در ادراک ایــران راجــع به
ماهیت اقدامات و سیاستهای آمریکا ایجاد
نمیکند .شمخانی در یادداشتی تاکید کرد:
«جان بولتون حقوق بگیر و کارگزار سرسپرده
منافقین در کاخ سفید بود .قطعا انتصاب او
به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را باید
به عنوان شکل گیری ورشکستگی سیاسی

و اخالقی درنظام سیاسی آمریکا در مواجهه
با ملت ایران مورد توجه قرارداد .وعدهای که
او از سر حماقت و توهم در خصوص نرسیدن
انقالب اسالمی به عمر چهل سالگی ،مطرح
کرد در کارنامه سیاسی وی و دولت آمریکا به
عنوان سند بالهت و تعصب کور یک مقام عالی
این کشور ثبت و ضبط خواهد شد».او تصریح
کرد :اخراج تحقیرآمیز بولتون از کاخ سفید
نه تنها او را به زباله دان تاریخ رهنمون ساخت
بلکه پروژه ملت ستیزی منافقین وطن فروش
را نیز با شکستی مفتضحانه مواجه کرد.
▪محسن رضایی :با قربانی کردن بولتون
فریب نمیخوریم

برخی دیگر از چهره های داخلی کشورمان

برکناری جان بولتون را نمادی از شکست
سیاستهای فشار حداکثری و تحریمهای
ناجوانمردانه آمریکا دانستند .در عین حال
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص دراین
بــاره نوشت :با قربانی کــردن بولتون فریب
نمیخوریم.
نصرت ا ...تاجیک ،دیپلمات و کارشناس
مسائل بین الملل درباره این تغییر به انتخاب
گفت :برکناری بولتون به عرصه دیپلماسی
میان ایران و آمریکا فضای تنفس می دهد .به
گفته او از این پس شاهد سنگینی کفه ترازو به
سمت پمپئو خواهیم بود .او همچنین تأکید
دارد که نباید به تغییر در راهبرد سیاست
خارجی آمریکا راجع به ایــران بعد از اخراج
بولتون خوشبین بود.

الوروف  :بولتون اقداماتی در تشدید بحران
در ونزوئال و ایران انجام داده بود
وزیر خارجه روسیه در واکنش به برکناری «جان بولتون» در خصوص دیدگاه های سیاسی
مشاورامنیتملیسابقآمریکابهخبرنگارانگفت:مادرخیلیازمسائلباویاختالفنظر
داشتیم .او یک سبک خشن دارد و به استفاده از
روشهای خشونتآمیز مانند اقدامات نظامی متکی
است .همانطور که میدانید ،او اقداماتی را در تشدید
بحرانهای امروزی مانند ونزوئال ،ایران و موارد دیگر
انجام داده بود .به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری
روسی تاس ،سرگئی الوروف درباره اثرات دیپلماتیک
برکناری بولتون نیز گفت :من نمیخواهم گمانهزنی
کنم.اینرئیسجمهورترامپاستکهکلیاتسیاست
خارجی آمریکا را تعیین میکند و او نیز بارها به نفع
عادیسازی روابط تجاری ،اقتصادی ،انسانی و سیاسی دو کشور صحبت کرده و خواستار
تقویت همکاریهای دوجانبه در عرصههای بینالمللی شد ه است.

رئیس جمهور:منطق ما تعهد در برابر تعهد است
رئیس جمهور با بیان این که منطق جمهوری
اسالمی ایــران استفاده از فناوری صلحآمیز
هستهای و در برجام نیز منطق ما تعهد در برابر
تعهد است  ،تاکید کرد  :اگر آن ها به تعهد خود
عملکنندمانیزعملمیکنیمواگرآنراناقص
عمل کنند ما نیز چنین خواهیم کرد و براین
اســاس گام سوم کاهش تعهدات برجامی را
که مهمترین گام جمهوری اسالمی محسوب
میشود و قابل مقایسه با دو گام قبلی نیست
انجام دادیم و اگر ضرورت داشته باشد در آینده
باز هم گامهای دیگر را برخواهیم داشت.به
گزارش ایرنا ،روحانی روز گذشته در ابتدای

نشست هیئت دولت با بیان این که امــروز در
شرایطیهستیمکهدرسآموزیازحادثهکربال
بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد ،افزود:
آمریکابایدبفهمدکهجنگطلبیوجنگطلبان
سودی ندارند و باید جنگطلبان را کنار بگذارد
و سیاستهای جنگطلبیو فشار حداکثری را
رها کند.وی به اهمیت برگزاری انتخابات در
ماههای آینده اشاره کرد و گفت :آحاد و اقشار
مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی
که به ذهنشان میآید و احساس میکنند که
حقوقشان مراعات نمیشود ،راه اصلی برای
کسب حق خودشان انتخابات است .باید در

انتخاباتافرادیراانتخابکنندکهحقوقشان
را سریعتر و زودتر به دستشانبرسانند .غیر از
این هیچ راه دیگری وجود ندارد .رئیس جمهور
با تأکید بر این که نباید حادثه عاشورا و کربال به
هیچعنوانجناحیشود،گفت:اگردرمجالس
عزایامامحسین(ع)سخنرانومداحبخواهد،
حادثه عاشورا را در خدمت خود و جناح خود
قــرار دهــد ،این موضوع خیانت به اباعبدا...
الحسین(ع) است البته خوشبختانه امسال
موارد کمی از سخنان تفرقهانگیز شنیده شده و
تعدادکسانیکهبهدنبالایجاددوقطبیکاذب
بودند ،اندک بود و قابل اعتنا نیست.

بازدیدسرزده رئیسدستگاهقضا ازمجتمعشهیدمطهری
رئیس قوهقضاییه در بازدید از مجتمع قضایی
شهیدمطهریازقضاتیکیازشعبههاخواست
به سارقان حرفهای و سابقهدار رحم نکنند.به
گزارش تسنیم ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در
بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید مطهری
ضمن رسیدگی حضوری به برخی مشکالت
مراجعهکنندگان و گفت وگو با آنان ،با مسئوالن
وقضاتاینمجتمعنیزبهگفتوگوپرداخت .در

یکی از فیلم هایی که از بازدید ســرزده رئیس
دستگاه قضا منتشر شده است او خطاب به یکی
از کارمندان این مجتمع تاکید می کند :آمار
زندانیانی را که پرونده شان نزد شماست شامل
جزئیات نوع اتهام ،روزی که به زندان رفتند و
سابقه شان را تا زمانی که من این جا هستم برایم
بیاورید .همچنین وی در برخی از بخش های
این مجتمع برخی پرونده های قدیمی مجتمع

رابررسیمیکند .حینبازدیدیکیازمسئوالن
مجتمع توضیح می دهــد که برخی مجرمان
که جرم سبک دارند و شاکیان هم رضایت می
دهند ،پس از رد مال به زندان نمی روند که آیت
ا ...رئیسی با بیان این که درباره کسانی که «دله
دزد هستند» این اقدام اشکالی ندارد ،تاکید می
کند« :به کسانی که سارق حرفه ای و سابقه دار
هستند نباید رحم شود».
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واکنش های توئیتری
علی ربیعی سخنگوی دولت :با اخراج بزرگترین حامی جنگ و تروریسم اقتصادی ،کاخ سفید با مانع
کمتری برای درک واقعیتهای ایران مواجه خواهد بود.
مهدی محمدی :بولتون را کسانی از کاخ سفید اخراج کردند که ظرف چهار ماه به ترامپ نشان دادند
قدرتی که بولتون از آن حرف می زند ،توهمی بیش نیست.
حسام الدین آشنا :حذف بولتون یک حادثه نیست بلکه نشانهای قاطع از شکست راهبرد فشار
حداکثری آمریکا در مواجهه با مقاومت سازنده حداکثری ج.ا.ایــران است .شک نکنید که ما توان
مدیریت رفتار ایاالت متحده آمریکا نسبت به ایران را داریم و هرگز عقب نخواهیم نشست.
امیرعبداللهیان:برکناری بولتون تندرو در آمریکا ،نتیجه اختالفات درونی کاخ سفید و ترامپ است.
آن چه مهم است مشاهده "تغییر رفتار" آمریکاست و نه تغییر افراد و احزاب در آمریکا.
عطاء ا ...مهاجرانی :متوهم بزرگ! سخنران ثابت کارناوال مجاهدین خلق ،که قرار بود جشن پیروزی
را در سال  ١٣٩٦در تهران بگیرند .در سه پرونده اصلی که به او مربوط بود شکست خورد؛ ونزوئال و
سرنگونی دولت قانونی ،تسلیم کره شمالی و تغییر رژیم در ایران .باید هم در  11سپتامبر برود!
یک کاربر :بولتون که میخواست در تهران جشن پیروزی بگیرد اخراج شد .مزدوران حقیر مجاهد را
بگو که  ۴۰سال است آویزان امثال صدام و بولتون میشوند .پمپئو و نتانیاهو و بنسلمان هم میروند
و حقارتش میماند برای علی نژاد ،فرشگرد و الباقی .ایران  ۳هزاره پابرجا بوده .آرزوی فتحش را به
گور میبرید.
یککاربر:بعضیهاذوقزدهنشوند،هرکسجایگزینششودمصداقکاملسگزردبرادرشغالاست!
یک کاربر :نحسی مریم رجوی گریبان بولتون را هم گرفت .منافقین در دولت آمریکا بی البی شدند.
یک کاربر :آمریکا باید بهانهای برای مذاکره آینده بتراشد خصوصا این که نشست سازمان ملل هم
نزدیک است چه بهانهای بهتر از اخراج بولتون و پالس مثبت به دولت ایران؟ تندروی اورجینال ترامپ
است و آمریکا دشمن اصلی انقالب ،گول نخوریم!
یک کاربر :فقط بولتون نیست؛ خود تو هم خواهی رفت آقای ترامپ! روزی هم بدن هردوی شما مانند
اسالفتان ،خوراک مار و مور می شود اما جمهوری اسالمی همچنان با قدرت سینه سپر خواهد کرد.

گزارش مرتبط
خانه آخر عضو تیم ب
فرو ریختن یکی از چهار ضلع تیم «ب» علیه ایران،
از آن جا آغاز شد که ظریف هشتم اردیبهشت ماه
امسال در سفرش به آمریکا با فاکس نیوز یکی
از رسانه های اصلی نزدیک به ترامپ مصاحبه
کرد و برای اولین بار واژه «تیم ب» را به کار برد .او
در چند سخنرانی دیگر در خاک آمریکا نیز این
ادبیات را به کار برد و بین مقامات دولت آمریکا
از حیث جنگ طلبی با ایران انشقاق ایجاد کرد.
ادبیات سازی ظریف به حدی برای دولت آمریکا
سخت و گران آمد که در همان روز جان بولتون با
فاکس نیوز مصاحبه کرد و این رسانه مجبور شد
در اقدامی غیر حرفه ای مشروح گفت و گویش با
جان بولتون را پیش از مصاحبه با ظریف منتشر
کند! در پی این اقدام و دیپلماسی فعاالنه؛ ظریف
در نهایت با محدودیت رفت و آمد در آمریکا مواجه
شد و سرانجام به صورت کامل تحریم شد .پاره
ای از رسانه ها و کارشناسان بین المللی این
اتفاق را ناشی از ادبیات سازی ظریف درباره «تیم
ب» ذکر می کنند .بلومبرگ هم با اشــاره به این
مسئله نوشت :اخــراج بولتون ،زمینهساز تغییر
رویــه ترامپ دربــاره ایــران میشود .عبدالباری
عطوان سردبیر روزنامه الرأی کویت در تحلیلی

تأکید کرد :ترامپ از بولتون به عنوان یک عامل
ایجاد وحشت در برابر ایران استفاده کرد اما وقتی
دید ایران تسلیم نمی شود ،بولتون را به گوشه ای
پرت کرد .دراین باره امیرعلی ابوالفتح تحلیلگر
مسائل آمریکا نیز نوشت :یکی از چهار ستون «تیم
ب» فرو ریخت .برخی کاربران فضای مجازی نیز
سخنرانیمعروف جان بولتون در جمع منافقین را
دست به دست کردند که او مدعی است جمهوری
اسالمی چهل سالگی خود را نخواهد دید.رهبر
انقالب سال گذشته در جمع مردم قم درباره این
وعدهجانبولتونبهمنافقینفرمودهبودند«:یکی
ازدولتمردانآمریکاییدرجمعیکمشتاوباشو
تروریست گفت امیدوار است یا آرزو دارد که جشن
کریسمس  ۲۰۱۹را در تهران بگیرد...بعضی
از دولتمردان آمریکا وانمود می کنند دیوانهاند؛
بنده البتّه این را قبول ندارم ،ا ّما حقیقت ًا احمق
های درج ه یک هستند ».به نوشته نیویورک تایمز
افــرادی چون برایان هوک مسئول میز ایران در
کاخ سفید ،کوپرمن جانشین موقت جان بولتون
و چارلز ام ،استفان بیگان ،داگالس مکگرگور و
ریچارد گرنل از جمله چهره های مطرح جایگزینی
بولتونهستند.

